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Przedmowa

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Szesnasty tom „Rocznika Wołomińskiego” oddajemy Czytelnikom w czasie niezwykle 
ważnym dla naszej gminy – w roku 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz 
30-lecia samorządności. Tak ważne jubileusze skłaniają do refleksji. Historia, jak żadna  
z nauk, umożliwia nam podejmowanie dyskusji, która powinna jednoczyć, określać 
poczucie wspólnoty i tożsamości. Pozwala nam opisywać  ludzkie losy i postawy  
w chwilach dla narodu przełomowych.

Każde wydanie „Rocznika Wołomińskiego” to kilkaset stron opowieści o ludziach 
i wydarzeniach, których losy składają się na historię naszego miasta. Trudno w tym 
momencie wyróżniać poszczególne teksty. Różnorodność staje się naszą najcenniejszą 
cechą.

Obecny tom jest poświęcony głównie historii naszego regionu. To efekt wyraźnego 
zainteresowania społecznego historią „naszej małej Ojczyzny”. 12 miesięcy opisanych 
na łamach tego wydania to szczegółowa kronika gminnych wydarzeń. W Roczniku 
przybliżamy również biografie osób, które w szczególny sposób są związane z naszym 
miastem. Zebraliśmy na kartach wiele wspomnień, informacji, zdjęć, które otwierają nowe 
obszary skojarzeń i przemyśleń. Wołomin i jego okolice nie dają o sobie zapomnieć.

Ale byłby to próżny trud, gdyby nie Czytelnicy, do których adresowana jest każda 
publikacja. Wierzę, że tom, który Państwu przekazujemy, spełni swoją rolę i stanie 
się kolejnym elementem społecznego spoiwa, jakim jest historia Wołomina. Poziom 
merytoryczny pierwszych tomów od początku ugruntował wysoką pozycję wydawnictwa. 
Liczę, że nieustannie zdobywać będziemy szerokie grono czytelników, dla których 
„Rocznik” będzie istotnym źródłem o najnowszych osiągnięciach w zakresie badań nad 
dziejami naszej gminy.

Tradycyjnie dziękuję tym, którzy włożyli ogromną pracę w tworzenie zawartości 
Rocznika. Serdeczne podziękowania składam autorom, którzy pomimo trwającej epidemii 
podjęli trud przygotowania tekstów. Dziękuję również Rafałowi Pazio, redaktorowi 
naczelnemu i Izabeli Bochińskiej, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej za poszukiwanie 
rozwiązań, które gwarantowały bezpieczeństwo przy jednoczesnym zachowaniu terminów 
publikacji. Czytelnikom życzę zdrowia i interesującej lektury!

Elżbieta Radwan 
Burmistrz Wołomina
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Wstęp

Szanowni Czytelnicy

Oddajemy do Waszych rąk XVI tom „Rocznika Wołomińskiego”. Szczególne 
podziękowania kieruję do Autorów. Mogliby zrezygnować, odłożyć pisanie na później. 
Jednak nie zawiedli. Znów podzielili się z nami swoimi wypowiedziami. Nie zlękli się 
wspomnień, rozważań, dociekań. Skłonili siebie i skłonią nas do zadumy.

Co roku stajemy przed tym wyborem. Tworzyć, czy nie tworzyć? Pisać, czy nie pisać? 
Pozostawić nicość, puste strony, czy je wypełnić? Usiąść przed klawiaturą, zastanowić 
się, albo położyć laptop na kolanach i powołać do życia tekst? Nie poddajemy się! Nosimy 
w sobie nadzieję! Podążamy za słowem! Utrwalamy! Układamy narrację. Takiego wyboru 
dokonaliśmy.

„Rocznik Wołomiński” to efekt wysiłków osób zainteresowanych sprawami Wołomina 
i okolic. W 2020 roku obchodziliśmy 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej i 30 rocznicę 
pierwszych, po przemianach ustrojowych, wyborów samorządowych, ale „okrągłych” 
rocznic było więcej.

W roku 2020 z żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu do wieczności Marii Balickiej 
i Siemisława Izdebskiego, Autorów „Rocznika”. Pozostają w naszej pamięci.

Budzimy refleksje o przemijaniu. Odkrywamy tajemnice przeszłości, ukazujemy 
uniwersalność tego, co dawne. Patrzymy w przyszłość.

 
Kolejny tom „Rocznika Wołomińskiego” stanowi cenny wkład do dziejów naszej lokalnej 

społeczności. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Autorom i osobom zaangażowanym 
w przygotowanie całości przedsięwzięcia. Podziękowania kierujemy do Wydawcy oraz 
Wołomińskiego Samorządu za podtrzymywanie tradycji wydawniczej.

Życzę miłej lektury!
W imieniu Zespołu Redakcyjnego

Rafał Pazio
Redaktor Naczelny
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Rafał Orych

Stulecie Bitwy Warszawskiej 1920 roku

To szczególny rok dla Wołomina, miasta, które tak mocno związane jest z 18. 
przełomową bitwą w historii świata, jak podkreśla Edgar Vincent D’Abernon, 
brytyjski polityk, dyplomata i pisarz. 

100. rocznica Bitwy Warszawskiej została upamiętniona na wielu płaszczyznach. Logo 
opracował Krzysztof Rychter, autor znaków graficznych promujących Samorządową 
Instytucję Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej” oraz wydarzenia  
i akcesoria związane z wojną polsko-bolszewicką. „W prostocie siła – nowy znak 
nawiązuje bezpośrednio do poprzednich logotypów, w prosty i uniwersalny sposób 
podkreślając tegoroczny, piękny jubileusz” – napisała Elżbieta Radwan, Burmistrz 
Wołomina na portalu społecznościowym.

Matka Boża Łaskawa
Elementem, jakże mocno związanym z Bitwą Warszawską, było zjawienie Matki Bożej –  

14 sierpnia na polach Ossowa i następnego dnia, 15 sierpnia w Wólce Radzymińskiej. 
Co ciekawe, ujrzeli Ją tylko bolszewicy – kwestionujący to, co metafizyczne. Istotę tego 
zjawiska omówiła pani Ewa Storożyńska podczas spotkania w niedzielę, 14 czerwca 
w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie. Wydarzenie odbyło się w ramach 
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Broszura - Matka Boska Zwycięska z Ossowa, 100 - Lecie Cudu nad Wisłą - str. 8. 
Materiały przygotowane przez przedstawicieli Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

Broszura - Matka Boska Zwycięska z Ossowa, 100 - Lecie Cudu nad Wisłą - str. 9. 
Materiały przygotowane przez przedstawicieli Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
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Broszura - Matka Boska Zwycięska z Ossowa, 100 - Lecie Cudu nad Wisłą - str. 10. 
Materiały przygotowane przez przedstawicieli Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

Broszura - Matka Boska Zwycięska z Ossowa, 100 - Lecie Cudu nad Wisłą - str. 11. 
Materiały przygotowane przez przedstawicieli Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
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promocji nowej odsłony książki „Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą”, w której pisarka 
ukazuje temat zjawień Matki Bożej podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Publikację 
opracowała wspólnie z śp. jezuitą dr Józefem Marią Bartnikiem.

– Ksiądz Skorupka zdejmuje z szyi krzyż i z okrzykiem „Za Boga i Ojczyznę”, trzymając 
krzyż w ręku, rusza do przodu. Ale dzieje się coś nieprawdopodobnego! Akademicy widzą, 
że ustaje ostrzał i bolszewicy się cofają. Kogo się boją? – mówiła pisarka.

– Wszyscy mieszkańcy Ossowa o tym mówili – tego dnia, 14 sierpnia unosiła się nad 
polami opalizująca mgła. To było coś, co się mieniło, coś nadprzyrodzonego. W tych 
tumanach opalizującej mgły bolszewicy zobaczyli postać kobiecą, żywą! Dlatego, że ruszał 
się jej płaszcz. Na widok Bogurodzicy zaczęli odwrót – podkreśliła Ewa Storożyńska.

Pisarka zwróciła uwagę, że są to jedyne stwierdzone publiczne zjawienia Matki Bożej 
w historii świata. Bolszewiccy jeńcy zaświadczali o tym Cudzie, który miał miejsce na 
ziemi wołomińskiej.

Współpraca samorządów
W środę, 15 lipca w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie, podczas 

którego ponad 20 samorządów na czele z gminą Wołomin podpisało deklarację przystąpienia 
do Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej. Inicjatywa 
wyszła od władz Wołomina i spotkała się z poparciem Tomasza Grodzkiego, Marszałka 
Senatu. Członkami Komitetu są głównie samorządy leżące na szlaku bitewnym 1920 r.

– Głównym obszarem działań Komitetu będzie wspieranie przygotowania uroczystości 
jubileuszowych oraz inicjatywy budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie. 
Dla mnie, jako gospodarza gminy Wołomin, na terenie której położony jest Ossów, będzie 
to zwieńczenie wieloletnich starań. W ramach Komitetu przewidzianych jest szereg 
działań lokalnych i ogólnopolskich – powiedziała Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina.

Od Krzyża do Krzyża, od Bałtyku do Tatr
We wtorek, 11 sierpnia siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedziła 

pielgrzymka motocyklowa „Od Krzyża do Krzyża, od Bałtyku do Tatr” , która jechała z 
Pustkowa (koło Szczecina) do Zakopanego. Motocykliści obejrzeli film „Zwycięstwo 
1920”, zapoznali się z ekspozycją historyczną, posili się i pojechali na Mszę Świętą 
do Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie. Rajd odwiedził miejsca pamięci 
związane z Bitwą Warszawską – Cmentarz Poległych i krzyż postawiony w miejscu 
śmierci ks. Ignacego Skorupki.

Kolejnym przystankiem pielgrzymów był Wołomin, gdzie uczestniczyli w uroczystości 
nadania nazwy rondu im. 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku u zbiegu ulic Reja i 
Wileńskiej. Właśnie tutaj na ul. Reja w 1920 roku przebiegała linia obrony miasta.

Pielgrzymka organizowana jest od 2008 roku. Startuje w Pustkowie, gdzie ustawiono 
na wydmie replikę Krzyża z Giewontu, a metę ma w Zakopanem. Tam uczestnicy 
wchodzą na Giewont. W wydarzeniu uczestniczą motocykliści z całej Polski. To już XII 
edycja rajdu, który zainicjował ks. prof. Wiesław Dyk. Hasłem tegorocznej pielgrzymki 
była Bitwa Warszawska 1920 roku.

Inicjatywa zrodziła się w myśl słów św. Jana Pawła II wypowiedzianych podczas Mszy 
Świętej w Szczecinie w 1987 roku: „… jak wiatr wieje od Bałtyku po gór szczyty – do 
krzyża na Giewoncie”.

Inauguracja gminnych uroczystości
W czwartek, 13 sierpnia przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich odbył się 

koncert otwierający gminne uroczystości związane z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej 
1920. Swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie, abiturienci i nauczyciele Prywatnej 
Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie. W repertuarze znalazły się 
pieśni patriotyczne poruszające m.in. tematykę odzyskania przez Polskę niepodległości 
w 1918 r. i zwycięstwo nad bolszewikami w sierpniu 1920 roku.

Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu koncertów letnich „Muzyczny hołd Bohaterom 
Ziemi Wołomińskiej w 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920 r.” pod patronatem Elżbiety 
Radwan, Burmistrz Wołomina.

Ofiara księdza Skorupki  
W piątek, 14 sierpnia o 6.00 rano w Ossowie odbyła się Polowa Msza Święta  

w miejscu, gdzie o poranku zginął ks. Ignacy Skorupka od kuli bolszewika. Zebrani uczcili 
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wnuczka brata ks. Skorupki i jej synowie. Symbolicznie wypuszczono gołębie. Stół pański 
został przykryty autentycznym obrusem, na którym liturgię ponad 100 lat temu odprawiał 
ks. Skorupka w miejscowości Klińce (obecna Białoruś). Przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Wizna 1939” złożyli na ręce Anny Rogaskiej obraz z wizerunkiem krzyża ks. Skorupki.

Posługa kapelana na froncie
W piątek, 14 sierpnia o 17.00 rozpoczęły się uroczystości przy Samorządowej Instytucji 

Kultury w Ossowie. W bogatym programie wystąpień jako pierwszy głos zabrał dr Michał 
Ceglarek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelekcja dotyczyła posługi kapłana na polu 
walki w nawiązaniu do postaci ks. Ignacego Skorupki.

– W całym przedziale czasowym 1919, czyli tak jak się wojna rozpoczęła i do końca 
tej wojny, tutaj uznajemy, że cezurą czasową będzie podpisane pokoju w Rydze w 
marcu 1921 roku przez szeregi Armii Polskiej przewinęło się dokładnie 631 kapelanów 
wojskowych.  Postacią, ikoną została postać ks. Ignacego Skorupki. (…) To młody kapłan, 
który bardzo mocno i oryginalnie realizował swoje powołanie, także powołanie do służby 
w wojsku. Niejako przyćmił pozostałą grupę tych, którzy bardzo owocnie przez następne 
długie lata prowadzili swoją działalność duszpasterską. Do tego stopnia, że zakończyli 
swoje życie w tak zwanej Golgocie Wschodu, czyli zostali zamordowani przez sowieckiego 
okupanta w Katyniu i innych miejscach kaźni na wschodzie – mówił dr Ceglarek.

– Kapelan budował świadomość narodową tego żołnierza. Wydarzenie, które dziś 
świętujemy bardzo mocno pokazuje, że działalność kapelanów wojskowych przyniosła 
swoje owoce. Piłsudski miał świadomość tego, jaka ważna rola leży po stronie czynników 
Kościoła. Jak ważną rolę do spełnienia miał wówczas Kościół, a tym narzędziem miało 
być działanie kapelana wojskowego – dodał.

pamięć kapelana, ochotników i żołnierzy, którzy 100 lat temu oddali swoje życie w obronie 
Ojczyzny. Po liturgii przedstawiciele Stowarzyszenia „Wizna 1939” odegrali inscenizację 
momentu śmierci kapelana. We Mszy uczestniczyli m.in. Anna Rogaska, stryjeczna 
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– Bardzo dobrze przekłada się to na posługę współczesnego kapelana wojskowego. 
Dzisiaj oprócz tego, że ma zaspokajać potrzeby religijne żołnierza, pracowników 
cywilnych wojska, to przede wszystkim jest kwestia posługi myślenia. Takie zadanie 
podjął wówczas ks. Ignacy Skorupka, młody kapelan, który w wojsku był od niedawna, 
który miał swoim przykładem, swoim zaangażowaniem pokazać, że za Ojczyznę warto 
walczyć – podsumował dr Ceglarek.

 
Prezentacja książki „Wojna polsko-bolszewicka w literaturze polskiej”

W czasie panelu dyskusyjnego głos zabrali twórcy książki prof. dr hab. Maria Olszewska 
– autorka publikacji, dr hab. Anna Cegieła, prof. UW – konsultantka naukowa i Piotr 
Karsznia – autor ilustracji, Stowarzyszenie „Wizna 1939”. Książka zostanie dostarczona 
do szkół średnich w całej Polsce, aby młodzież mogła dogłębnie zapoznać się z Bitwą 
Warszawską na lekcjach języka polskiego.

– Literatura wojny polsko-bolszewickiej okazuje się literaturą całkowicie osobną. Ona 
wyrasta z jednej strony z literatury legionowej, ale z drugiej strony powstają teksty, które 
tylko i wyłącznie należy przypisać takiemu zjawisku jak wojna polsko-bolszewicka – 
mówiła prof. Olszewska.

– Wtedy powstają te pierwsze teksty. Z jednej strony są to piosenki żołnierskie czy 
wiersze bardziej ambitne, jak Jana Kasprowicza „Do ochotnika polskiego”. Jest to 
wiersz skierowany do prostych ludzi, żeby wstępowali do armii, bo Ojczyzna jest rzeczą 
nadrzędną. Chociażby wiersze Herca, Ligockiego, Relidzyńskiego, Mączki. Te wiersze 
piszą na wzór Pieśni Legionowych. Jest to ich kontynuacja. Jednocześnie powstają 
reportaże, które łączą relacje. Są nastawione na szczegół. Chodzi o zapamiętanie 
wszystkiego – miejsca, nazwisk. I całe szczęście, bo stąd możemy czerpać wiedzę  
o drugich polskich Termopilach pod Nasielskiem i kapitanie Stefanie Pogonowskich dzięki 
Kornelowi Makuszyńskiemu – dodała pisarka.

– Powstają teksty rozrachunkowe Nowaczewskiego i wielkie powieści Stanisława 
Rembeka „Nagan” i „W polu”, które przez PRL zostały skazane na zapomnienie. Są 
to powieści wybitne dlatego, że pokazują grozę i ohydę wojny, jak straszna była wojna 
polsko-bolszewicka – zaznaczyła prof. Olszewska.  

– Warto pamiętać o jednej rzeczy. Literatura z tego okresu to nie są sprawozdania. To 
są najczęściej refleksje i opowieści z własnych przeżyć. Dzięki temu ten obraz nie jest 
jednostronny. Często służy opisowi okropności wojennych. Nudy wojennej, bezsensu tej 
wojny. To jest często literatura trudna, męcząca i okrucieństwem powalająca – powiedziała 
dr Anna Cegieła.  

– Są w tej książce niewielkie epizody batalistyczne, jak i dla nas sentymentalne 
widoki kapliczki i krzyża przydrożnego pod którym pochowano żołnierza. Są sceny 
wzruszające, kiedy koń pochyla się nad poległym żołnierzem. Uczeń, który tę książkę 
dostanie zobaczy, jak wyglądał żołnierz z tego okresu, jak wyglądał czołg, jak wyglądała 
scena bitwy – podkreśliła.

– Autor ilustracji historycznych jest to wielka odpowiedzialność, aby wszystko przenieść, 
detal. A przede wszystkim to, co rodzi się w głowie (autora – przyp. red.). Każda scena 
musi być odpowiednio potraktowana – pierwszy, drugi i trzeci plan w technice tusz, gdzie 
mamy tylko walorową plamę. Było to dla mnie wielkie wyzwanie, ale jestem zadowolony 
z tej publikacji – podsumował rysownik Piotr Karsznia.  

Ballada Ossowska
W muzyczną podróż do 1920 roku zabrali nas Eliza Banasik i Jakub Mędrzycki, którzy 

wykonali trzy utwory – „Jest takie miejsce”, „List” i „Balladę Ossowską”, której treść 
przytaczam poniżej. Autorem słów jest Marek Kaczkowski:
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„Strąciwszy z Kremla carskie orły, 
I topiąc Rosję w krwi ogromie,
Ruszyli ponieść przez kontynent,
Czerwonej rewolucji płomień.

Znieść wolność, własność i swobody, 
Trony roztrzaskać podbić wszystko.
Na śmietnik dziejów rzucić wiarę, 
Napisać całkiem nową przyszłość.

Berlin i Wiedeń, Paryż, Madryt, 
Dla krasnej armii jasna sprawa!
W snach Lenin święci już zwycięstwo, 
Ale rozprasza sny Warszawa (x2).

Studenci, lumpy, robotnicy, 
Nuncjusz, cywile i hałastra,
W obliczu wojsk czerwonej gwiazdy, 
Nie opuścili swego miasta.

W szeregi młodej polskiej armii,
W godzinie próby, bez oporów,
By bronić rodzin, Boga, życia, 
Nadciąga „kto żyw” z trzech zaborów.

Na posterunku stają dzielnie, 
Rozbiory nie zmieniły tego,
Dzieci prawnuków króla Jana 
I spadkobierców Czarnieckiego (x2).

Gdy znów zagłady cień nad Polską, 
To na bok spory, wszyscyśmy stąd,
I razem Dmowski i Piłsudski 
już ocalenia tworzą rząd.
Pociągi z bronią ślą nam Węgry, 
Drżą świeżo odrodzone państwa,
To znowu na zakręcie dziejów,
Polska przedmurzem chrześcijaństwa.

Bitewny pył już zewsząd leci, 
Kiedy w sierpniowy czas nad Wisłą  

Starły się dwie cywilizacje,
W boju Wolność i o Przyszłość (x2).

Krasne sztandary na przedmieściach, 
Radzymin trafia z rąk do rąk,
Modlin, Wołomin, wrota Pragi, 
Apokalipsa? Boży sąd?

Na swej ostatniej ziemskiej drodze,
Kapłan, a z nim żołnierzy grupka,
Z krzyżem wzniesionym w przestrzeń nieba, 
O cud się modli ksiądz Skorupka.

Wywiad, szyfranci, rajd znad Wieprza, 
Marszałek sprytnie myli warty,
Na nadwiślańskiej szachownicy, 
Zwód! Unik! Atak! Wróg odparty! (x2)

I zamienia w ten dzień Historia, 
Ossowskie łąki w pola śmierci,
Gdy barbarzyńska nawałnica, 
Rozbija się o polskie piersi.

Dzicz na wschód gnana polską szablą,
W podziwie zastygł stary świat, 
Kraju, co ocalił Europę, 
Nie było 120 lat!

Świętuje Polska, więc zwycięstwo,
Kwiaty, wiwaty, wzniosłe gesty 
I zapamięta to Historia: 
Ossów 1920! (x2)

Narody, które pomogły Polsce w 1920
Kolejnym punktem obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej były przemówienia 

i złożenie wieńców przy tablicach upamiętniających Pomoc Narodów w 1920 roku. 
Swoją obecnością zaszczycili nas Jego Ekscelencja Samvel Mkrtchian Ambasador 
Republiki Armenii, Chargé d’affaires a. i. Mathieu Carmona reprezentujący Ambasadę 
Francji, Miklós Ritecz I Radca Ambasady Republiki Węgierskiej oraz przedstawiciele 
Stowarzyszenia Młodzieży Ormiańskiej wraz z członkami diaspory ormiańskiej w Polsce.
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Apel Poległych
Uczestnicy uroczystości przemaszerowali spod siedziby Samorządowej Instytucji 

Kultury w Ossowie do miejsca, gdzie znajduje się krzyż upamiętniający bohaterską śmierć 
ks. Ignacego Skorupki. Tam głos zabrali politycy, samorządowcy i biskup warszawsko-
praski Romuald Kamiński. Następnie złożono wieńce, odczytano Apel Poległych  
i wystrzelono siedem razy z armat.

– Te korzenie sprzed 100 lat, które tu na tych polach kiełkowały. To marzenie o wolności, 
o niepodległości o wspaniałej najjaśniejszej Rzeczpospolitej, musimy nieść w sztafecie 
pokoleń dalej. 100. rocznica daje ku temu szczególną okazję i dlatego dzisiaj gromadzimy 
się tu tak licznie, tak wzruszeni ponieważ cieniom poległych bohaterów cześć należy 
oddawać nie tylko w trakcie tych rocznic ale stale pamiętając, że to była podwalina rozwoju 
Rzeczpospolitej, która trwa mimo wichrów i burz, ale ciągle jest naszym najwspanialszym 
dobrem – powiedział prof. Tomasz Grodzki Marszałek Senatu.

– Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Goście, spotykamy się w tym wyjątkowym miejscu, 
w wyjątkowym czasie – 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Stoimy tu, ramię w 
ramię, na ziemi uświęconej krwią bohaterów - żołnierzy Armii Ochotniczej, oficerów, 
dowódców, sojuszników z innych państw. Stoimy dzisiaj pod krzyżem, pośród pól  
i drzew, tak jak nasi przodkowie i my stawaliśmy przez dziesięciolecia – mówiła Elżbieta 
Radwan, burmistrz Wołomina.

– Ale mieliśmy stać dzisiaj w miejscu wyjątkowym, w nowym Muzeum Bitwy 
Warszawskiej w Ossowie, pomniku wdzięczności bohaterom. Miały być biało-czerwone 
flagi na masztach stulecia. Miała być defilada na ossowskich polach podziwiana  
z muzealnego wzgórza przez gości z zagranicy. Miało być nie tylko godnie, z szacunkiem, 
ale i należnym rozmachem.

A jest, to co było zawsze - cisza i skromność. Skromni bohaterowie w ciszy spoczywają 
w grobach. I ci, którzy życie oddali w 1919, 1920 i 1921 roku, w trakcie wojny polsko-
bolszewickiej. I ci, którzy dołączyli do nich później, z bronią w ręku walcząc o wolność 
Polski w kampanii wrześniowej, na polach bitewnych II wojny światowej, w gruzach 
powstania warszawskiego. I ci, których zamordowano w Katyniu, łagrach, obozach 
koncentracyjnych, komunistycznych więzieniach. I ci, którym dane było dożyć późnej 
starości i odejść na wieczną wartę już w wolnej Polsce. Wszyscy oni, bez względu na 
różne ścieżki życia, podążali jedną drogą – umiłowania Ojczyzny – podkreśliła.

– Ich oczywiste milczenie i skromność nie mogą być usprawiedliwieniem dla 
opieszałości, nieskuteczności, małości, skłócenia, braku współpracy. Ich wielkość musi 
być dla nas prawdziwym wzorem, za którym idą czyny, nie słowa. Łatwo jest mówić, 
rzucać słowa na wiatr. Ale to czyny weryfikują wartość składanych deklaracji. W tym 
miejscu, od trzech lat, przedstawiciele polskiego rządu - ministrowie obrony narodowej 
– składali i potwierdzali zobowiązanie wybudowania Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 
roku i otworzenia go w 100 rocznicę bitwy. Tak się nie stało – zaznaczyła burmistrz.

– Państwo, które nie potrafi niezawodnie dotrzymywać słowa w sprawach 
najważniejszych, nie jest państwem, o które walczyli żołnierze Armii Ochotniczej. 

Jako burmistrz Wołomina od 6 lat wzywałam rządzących Polską słowami „Czas na 
Muzeum Bitwy Warszawskiej!” i jako samorząd robiliśmy wszystko, co w naszej mocy  
i kompetencjach, by to zadanie wspierać – dodała.  

– Prezydencie, Premierze, Rządzie, Parlamencie, Samorządzie – musimy dotrzymywać 
zobowiązań w każdej z polskich spraw. Ale dzisiaj w szczególności musimy przypomnieć 
o tej jednej polskiej sprawie. Pomniku zwycięstwa Polski, ocalenia Europy. Jesteśmy 
go winni ojcom naszej wolności i niepodległości. Jesteśmy to winni naszym dzieciom 
i przyszłym pokoleniom. Zróbmy wszystko, razem, ponad podziałami, by kolejne 
rocznice niezwykłej historii polskiego państwa i Narodu uczcić w murach Muzeum Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku w Ossowie – podsumowała burmistrz Elżbieta Radwan.
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Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze a Bitwa Warszawska  

Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej zbiegły się w czasie z 70-leciem istnienia 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Przedstawiciele organizacji 
odwiedzili Ossów 14 sierpnia i aktywnie włączyli się w obchody. Odsłonili pamiątkową 
tablicę na ścianie budynku Szkoły Podstawowej w Ossowie i otworzyli wystawę 
okolicznościową.

– Nasze Towarzystwo, nasi protoplaści mieli swój fizyczny udział w wojnie 1920 
roku. W ramach armii ochotniczej było wielu członków Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego i Krajoznawczego. Chciałem przypomnieć dwa nazwiska, które powinny 
paść z tego względu, że byli to ludzie, którzy walczyli pod Ossowem, uczestniczyli  
w Bitwie Warszawskiej – Józef Boguszewski, rocznik 1901, PTT, ochotnik, podchorąży, 
kawalerzysta, dwukrotnie odznaczony krzyżem walecznych. Kolejne nazwisko Witold 
Sztara, rocznik 1894, porucznik artylerii, PTTK w Koninie, w sierpniu 1920 roku był 
członkiem załogi pociągu pancernego „Mściciel”, który w tych terenach operował – 
powiedział Włodzimierz Majdewicz.

Wystawę można było zwiedzać do 15 sierpnia. W niedzielę, 16 sierpnia miał miejsce Zlot 
Turystów Mazowsza w Ossowie. Goście zapoznali się z ofertą Samorządowej Instytucji 
Kultury m.in. obejrzeli film „Zwycięstwo 1920” i ekspozycję historyczną. Następnie  
z inicjatywy SKKT PTTK Dreptaki posadzono Dąb Pamięci przy Szkole Podstawowej  
w Ossowie z racji 70-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.



27Stulecie Bitwy Warszawskiej 1920 roku26 Rafał Orych

Jubileuszowy Piknik Historyczny
W sobotę, 15 sierpnia po zakończeniu głównych uroczystości w Sanktuarium Matki 

Bożej Zwycięskiej w Ossowie, rozpoczął się Jubileuszowy Piknik Historyczny przy 
Samorządowej Instytucji Kultury. Uroczystego otwarcia dokonał Adam Struzik, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego.

Podczas pikniku nie mogło zabraknąć inscenizacji Boju pod Ossowem. Tego zadania 
podjął się Projekt I Korpus Polski w Rosji 1917-1920 na czele z Maciejem Figlonem.  
W dioramie wzięły udział zaproszone grupy: GRH 14 Pułk Strzelców Syberyjskich, GRH 
KuK Sturmtruppen i GRH V Batalion Strzelców Olkuskich.

Swoje stoiska przygotowali: Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej 
„Rajski Ptak” z Tłuszcza, Stowarzyszenie Historyczno - Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów 
Nadwiślańskich z Halinowa, Fundacja Eksponat z Kobyłki, Muzeum Batalii Mazowieckich 
i Piotr Karsznia, rysownik, członek Stowarzyszenia „Wizna 1939”.

Ponadto można było sprawdzić swoją celność na strzelnicy, zapoznać się  
z międzywojenną kinematografią dotyczącą Bitwy Warszawskiej 1920 roku podczas 
prelekcji dr Michała Ceglarka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, obejrzeć wystawę Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, ekspozycję historyczną i film „Zwycięstwo 
1920” w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej.

Przedsięwzięcie zostało współfinansowane ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.
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„Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920”
To tytuł wystawy, która została otwarta 1 października na warszawskim skwerze Adama 

Mickiewicza. Plansze przedstawiają bohaterów Bitwy Warszawskiej i miejsca, w których 
rozgrywały się walki. Opisy są opracowane w dwóch językach – polskim i angielskim.

Ekspozycja zawiera unikalne materiały z Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum Akt 
Nowych, Komisji Historycznej b. Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych, Centralnego 
Archiwum Wojskowego, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Instytutu Józefa Piłsudskiego 
w Londynie i w Nowym Jorku, francuskiego Service Historique de la Defence oraz 
zbiorów prywatnych. Tak szeroki zbiór pozwala spojrzeć na Cud nad Wisłą w zupełnie 
innym, międzynarodowym, kontekście. Wystawa ma charakter mobilny jest dostępna 
dla instytucji w Polsce i za granicą.

Wernisaż wystawy uzupełniło spotkanie z autorami książki „Zwycięstwo Polski, 
ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920” – prof. Grzegorzem Łukomskim i Elżbietą 
Szumiec-Zielińską.

Projekt „Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920” powstał  
z inicjatywy Fundacji Niezwykła Historia, która współpracowała w tym zakresie z gminą 
Wołomin, zespołem profesjonalistów i instytucji.

Kończąc przytoczę wypowiedzi dwóch autorytetów, które pozwalają zrozumieć istotę 
Bitwy Warszawskiej w kontekście dalszych losów Europy.  

Francuski generał Louis Faury (1874-1947) napisał: „Przed dwustu laty Polska pod 
murami Wiednia uratowała świat chrześcijański od niebezpieczeństwa tureckiego; nad 
Wisłą i nad Niemnem szlachetny ten naród oddał ponownie światu cywilizowanemu 
usługę, którą nie dość oceniono”.

Norman Davies brytyjsko-polski historyk, profesor Uniwersytetu Londyńskiego zabrał 
głos w sprawie Bitwy Warszawskiej podczas internetowej debaty „The Miracle on the 
Vistula – Cud Nad Wisłą” zorganizowanej przez Ognisko Polskie w Londynie, która 
odbyła się 25 sierpnia 2020 roku.  

– Na początku kampanii 1920 r. marszałek Tuchaczewski powiedział, że zanim skończy 
się lato, będzie galopował ulicami Paryża. To była w dużej mierze kampania przeciwko 
Europie jako całości, a nie tylko przeciwko Polsce – powiedział historyk.

– Rok 1920 był kluczowym dla ukształtowania się nowoczesnej polskiej tożsamości, bo 
jednocząc się w obronie przeciw Rosji Polacy zyskali poczucie kim są i to nie zostało nigdy 
utracone. Zwycięstwo dało też poczucie pewności, co do trwałości własnego państwa i 
pozwoliło przetrwać późniejsze okropne lata drugiej wojny światowej – podkreślił Davies.

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Rafał Pazio

30 lat samorządu w Wołominie

W upływającym roku obchodziliśmy 30 rocznicę wyborów samorządowych po 
tzw. przemianach ustrojowych. Postanowiliśmy przenieść się w czasie i zajrzeć na 
historyczne obrady Rady Miejskiej w Wołominie. Dlatego publikujemy obszerne 
fragmenty protokołów i dokumentów pierwszych czterech sesji.

Przedstawiamy sprawy tak, jak je widział protokolant, uczestnika sesji, oddający 
atmosferę panującą podczas obrad, a także prezentujący różnorodne wypowiedzi 
radnych. Dziękuję Pani Teresie Sosnowskiej za udostępnienie protokołów i załączników 
i Pani Jolancie Kielczyk za pracę z przekazanymi tekstami. 

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy w Wołominie odbyła się 7 czerwca 1990 roku. 
Obrady otworzył Przewodniczący Terytorialnej Komisji Wyborczej - Janusz Włodarczyk 
stwierdzając, że w sesji uczestniczy 32 radnych, co stanowi quorum, przy którym rada 
może obradować i podejmować uchwały.

Informacja Przewodniczącego
Janusz Włodarczyk Przewodniczący Komisji Wyborczej wydał komunikat  

o pierwszych wyborach samorządowych w gminie Wołomin z 27 maja 1990 roku. 
„Miasto i gmina Wołomin zostało podzielone na 32 okręgi jednomandatowe mając 
przyznane zarządzeniem Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Warszawie liczbę 
32 radnych. Przy tworzeniu Okręgów Wyborczych przestrzegano jednakowej normy 
przedstawicielstwa wynikającej z podzielenia liczby mieszkańców gminy i miasta przez 
ustaloną dla rady liczbę wybieranych radnych.

W celu przeprowadzenia głosowania utworzono początkowo 21 obwodów głosowania, 
a następnie na skutek interwencji i dla ułatwienia mieszkańcom głosowania utworzono 
jeszcze jeden obwód.

W skład terytorialnej komisji wyborczej weszło 17 osób powołanych przez Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego. Terytorialna Komisja Wyborcza powołała 22 obwodowe komisje 
wyborcze w składzie 22. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych pełniły swoje 
funkcje honorowo. W czasie działalności tych komisji dokonano 35 zmian w składach 
osobowych. Terytorialna Komisja Wyborcza sporządziła protokoły rejestracji zgłoszenia 99 
kandydatów. W terminie przewidzianym dla zgłoszenia kandydatów nie zostało zgłoszone 
w jednym okręgu dwóch kandydatów, w związku z czym komisja termin zgłoszenia  
i rejestracji kandydatów przedłużyła o 5 dni. W drugim terminie zgłoszono kandydata w tym 
okręgu i ogólna liczba wynosiła 100 osób. Sporządzono alfabetyczny rejestr kandydatów 
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według okręgów i przekazano do drukarni celem wykonania obwieszczenia. W tym 
czasie jedna osoba wycofała zgodę na kandydowanie. Dwa dni przed dniem wyborów 
nastąpiła próba ich zakłócenia polegając na rozpowszechnianiu fałszywej informacji  
o unieważnieniu wyborów w jednym z okręgów i nie brania w nich udziału. Dwukrotnie 
interweniował Wojewódzki Komisarz Wyborczy i na podstawie jego zarządzenia plakaty 
o powyższej treści zostały zdjęte. Szanowni państwo pomogli się o tym incydencie 
dowiedzieć w programie telewizyjnym przedstawionym przez Generalnego Komisarza 
Wyborczego. W dniu 26 maja w godzinach wieczornych członkowie terytorialnej Komisji 
Wyborczej dostarczyli do obwodów karty do głosowania, spisy wyborców, pieczątki, druki 
protokołów itp. Ogólna liczba wyborców wynosiła 33.764 osoby głosowało 12.511 osób  
co stanowi 37,05%. W województwie warszawskim głosowało 41,4% ludności uprawnionej 
do głosowania i nasze województwo nie odstaje od krajowej. Przeprowadzone wybory 
do rady gminy w sposób demokratyczny wyłoniły władze samorządowe. Stworzyły nową 
rzeczywistość społeczną – polityczną w naszym kraju. W istotny sposób zmianie uległ 
system państwowy. Są one prawomocne”.

        
Początki

„Przewodniczący powitał radnych, przedstawiciela wojewody p. dyr. Brzostek oraz 
wszystkich przybyłych gości. Następnie złożył informację z przebiegu wyborów do Rady 
Gminy […]. Z kolei przekazał przewodniczenie obradom sesji najstarszemu wiekiem 
radnemu panu Cicheckiemu Mironowi.

Przewodniczący obrad podziękował za umożliwienie mu prowadzenia pierwszej 
inauguracyjnej sesji. We wstępnym wprowadzeniu podkreślił demokratyczną formę 
wyborów. Jednocześnie zwrócił uwagę, że na skutek doniosłości dzisiejszych obrad może 
ulec emocjom, przepraszając z góry za ewentualne niezgodności w przewodniczeniu.  
W dalszej części przystąpił do ustalenia porządku obrad I-ej Sesji Rady Gminy, 
podkreślając, że projekt porządku obrad otrzymali radni wraz z zaproszeniem na dzisiejszą 
sesję. Następnie zaproponował uzupełnienie porządku obrad o powołanie protokólanta. 
Radni jednogłośnie wybrali radną Madany Krystynę. Z kolei radny Oksiuta Krzysztof 
zaproponował uzupełnić porządek obrad o ustalenie terminu następnej sesji i wybór 
burmistrza. Przewodniczący obrad wyjaśnił radnemu Oksiucie, że w p. 5 dzisiejszych 
obrad - Podjęcie uchwał - przygotowano projekt uchwały w sprawie terminu kolejnej 
sesji i wybór burmistrza. Następną uwagę do porządku obrad wniósł radny Kowalski 
Juliusz proponując w p. 4 - przy ustaleniu liczby v-ce przewodniczących Rady Gminy 
dodać „i ich wybór”. Dalszych uwag nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono 
do przegłosowania porządku obrad. W głosowaniu jawnym radni zaakceptowali 
proponowany porządek obrad wraz ze zmianami. Nastąpiło ślubowanie radnych. 
Następnie radny Nieznański Zygmunt zawnioskował, aby powołać komisję uchwał  
i wniosków. Przewodniczący obrad prosi o zgłoszenie kandydatów do powyższej komisji. 
Zgłoszono następujące kandydatury radnych: Oksiutę Krzysztofa, Kowalskiego Juliusza 
i Kotapskiego Kazimierza. Powyższe propozycje radni przyjęli większością głosów.  

W związku z mającym się odbyć głosowaniem tajnym na przewodniczącego Rady Gminy, 
v-ce przewodniczących oraz delegatów do sejmiku samorządowego zaproponowano 
również powołanie komisji skrutacyjnej. Radni zgłosili następujących kandydatów: radnych 
- Romejkę Mieczysława, Bugaja Józefa, Zycha Tadeusza. Zgłoszonych kandydatów 
przyjęto jednogłośnie, proponując jednocześnie aby w/w komisje ukonstytuowały się. 
Z kolei przystąpiono do 2 p. porządku obrad. Przewodniczący udzielił głosu Jerzemu 
Turkowi p.o. Burmistrza o złożenie informacji o stanie budżetu gminy oraz zakresie 
mienia, które podlega przekazaniu gminie”.

Raport o stanie gminy
„P.O. Burmistrza na wstępie swojego wystąpienia zapoznał radnych z ogólną 

charakterystyką miasta tj. ilością posiadanych szkół, przedszkoli, omówił niektóre 
zagadnienia komunalne, jak budowa sieci gazowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej, 
dróg i ulic oraz o rozpoczętych inwestycjach, takich jak oczyszczalnia ścieków „Krym”, 
rozbudowa szkoły w Duczkach, na „Sławku” itp. Przedstawił także plan finansowo-
rzeczowy na 1990 r. wg poszczególnych działów gospodarki oraz realizację budżetu 
miasta i gminy po stronie dochodów i wydatków za okres 5-u miesięcy [...]. 

Szanowni Radni! Drodzy goście!
Zanim przejdę do właściwego tematu pragnę złożyć kilka ogólnych informacji o naszej 

jednostce administracyjnej. Na dzień 31 grudnia 1989 roku miasto i gmina Wołomin 
liczyła 47.801 mieszkańców – w tym: miasto – 36.762 osoby oraz gmina, w skład której 
wchodzi 15 sołectw – 11.039 osób.

Stawia to nas, po Pruszkowie i Legionowie, na trzecim miejscu pod względem 
liczby ludności w województwie stołecznym warszawskim. Nawet Otwock, jako miasto 
prezydenckie, posiada mniejszą liczbę mieszkańców, bo 44.488. Powierzchnia ogólna 
miasta wynosi 1732 ha, gminy natomiast 4482 ha – w tym 3275 ha to użytki rolne. 
Wołomińskie rolnictwo dysponuje areałem w ilości 4171 ha a powierzchnia zasiewów 
wynosi około 2900 ha. Ilość indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi 1620. Spełniamy 
funkcję ośrodka rejonowego, gdyż właśnie w Wołominie znajdują się jednostki obsługujące 
inne miasta i gminy. Posiadamy 13 przedszkoli na 1085 miejsc gdzie aktualnie objętych 
wychowaniem jest 1800 dzieci, 13 szkół podstawowych o 147 pomieszczeniach  
w których naukę pobiera 6360 dzieci i młodzieży, 3 szkoły średnie a ściślej zespoły szkół  
o 47 pomieszczeniach z liczbą 1650 uczniów. W mieście i gminie zarejestrowanych jest 
ponad 70 komitetów czynów społecznych. W latach 1986-89 zrealizowano 29.168 m  
sieci gazowniczej, 4284 m sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wyremontowano 50 
budynków Skarbu Państwa oraz 97 Ochrony Substancji Mieszkaniowej. W ramach 
współdziałania z Urzędami: w Kobyłce, Zielonce, Ząbkach i Klembowie oraz Hutą Szkła 
rozpoczęliśmy w roku ubiegłym realizację dużego zadania p.n., gazociąg średniego 
ciśnienia o 300’’ na długości ok. 6,5 km z Grabia Starego do Wołomina. Zadanie to 
przewidziane jest do zakończenia w br. Dzięki temu gaz będą mogli otrzymać mieszkańcy 
Duczek, Grabia Nowego i Starego, Lipinek, Zagościńca i innych miejscowości, a wg 
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zapewnień Mazowieckiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa, zarówno do celów 
bytowych, jak i grzewczych, a tym samym nastąpi poprawa ciśnienia gazu w mieście.  
W okresie ostatnich czterech lat Urząd przydzielił na rzecz obywateli 144 działki 
budowlane z zasobów Skarbu Państwa, przekazano do użytku 60 mieszkań komunalnych 
oraz 356 domków jednorodzinnych z czego: w mieście – 242 a w gminie – 114. Również 
w omawianym okresie oddano do użytku wiele dróg i ulic m.in.. w Lipinkach, Duczkach, 
Grabiu Starym i Ossowie Nowym, ul. Kurkową, Wołomińską, Polską, Kościuszki, 
Jadowską i Wilsona, dokonano remontów wielu chodników. Przekazano do użytku  
/po rozbudowie/ budynek OSP w Grabiu Starym, oddano trzy placówki oświatowe: 
SP-7, przedszkole przy ul. Świerczewskiego oraz szkołę z przedszkolem w Grabiu 
Starym. Rozpoczęliśmy największe zadanie inwestycyjne, tj. oczyszczalnię ścieków 
„Krym” wraz z przewodem tłocznym i przepompownią „Gryczana” oraz rozbudowę,  
a właściwie budowę nowej szkoły, o 24 pomieszczeniach do nauki w Duczkach. Poprzez 
budowę docelowego ogrodzenia formalnie rozpoczęto to zadanie p.n. szkoła „Sławek”. 
Rozpoczęliśmy modernizację sieci wodociągowej w ul. Przejazd, tzw. Spinka. W szybkim 
tempie realizowany jest II etap rozbudowy pływalni.

Szanowni Państwo!
Poprzednia Rada Narodowa na Sesji w dniu 26 lutego przyjęła plan rzeczowo – 

finansowy na 1990 r. Określono, że dochody budżetowe miasta i gminy wyniosą 42 mld. 
157 mln. 631 tys. Złotych. W poszczególnych działań przedstawia się to następująco:

- przemysł – 153 mln zł
- budownictwo – 1 mln zł
- rolnictwo – 27 mln 280 tys. zł
- handel wewnętrzny – 5 mld 4 mln zł
- gospodarka mieszkaniowa – 176 mln zł
- oświata i wychowanie – 1 mln 400 tys. zł
- ochrona zdrowia – 18 mln zł
- różna działalność – 202 mln zł
- dochody z gospodarki uspołecznionej – 3 mld 161 mln zł
- administracja państwowa – 34 mln 951 tys. zł
- finanse - 450 mln zł
- dochody z gospodarki nieuspołecznionej i od ludności - 32 mld 157 mln 631 tys. zł
podzielono następująco:
- rolnictwo - 16 mln 445 tys. zł
- leśnictwo - 5mln 76 tys. zł
- gospodarka komunalna - 502 mln zł
- gospodarka mieszkaniowa - 2 mld 985 mln 615 tys. zł
w tym dla RPGM - 2 mld 700 tys. zł
- oświata i wychowanie - 8 mld 630 mln 500 tys. zł
- ochrona zdrowia - 18 mld 946 mln 577 tys. zł

- opieka społeczna - 1 mld 705 mln zł
- turystyka - 400 tys. zł
- administracja państwowa - 1 mld 336 mln 18 tys. zł
- inwestycje i kapitalne remonty - 8 mld 110 mln zł z czego na kapitalne remonty - 3 

mld zł z przeznaczeniem na: 
- drogi - 1,5 mld zł
- remonty budynków OSM - 595 mln zł
- remonty placówek oświatowo - wychowawczych - 400 mln zł
- remonty obiektów służby zdrowia - 300 mln zł
- popieranie czynów społecznych - 105 mln zł
- oświetlenie uliczne - 100 mln zł
oraz 5 mld 110 mln zł na inwestycje z następującym podziałem:
- szkoła w Grabiu Starym - 20 mln zł
- sieć cieplna w ul. Paplińskiego / odc. od ul. Reja do ul. Hibnera / - 900 mln zł
- spinka wodna w ul. Przejazd - 700 mln zł
- gazociąg z Grabia Starego do Wołomina - 600 mln zł
- rozbudowa pływalni - 200 mln zł
- budowa szkoły w Duczkach - 800 mln zł
- budowa szkoły „Sławek” - 300 mln zł
- oczyszczalnia ścieków „Krym”, przepompownia „Gryczana” oraz przewód tłoczny 
1 mld 520 mln zł
- stacja uzdatniania wody - 20 mln zł
- spinka wodna w ul. Sikorskiego od ul. Kościelnej z przejściem pod torami / założenia 

projektowe/ - 30 mln zł
W wyniku naszych wystąpień dodatkowo otrzymaliśmy dotację wojewódzką na wydatki 

inwestycyjne w kwocie 7 mld zł, którą to Sesja poprzedniej Rady w dniu 25 kwietnia 
podzieliła następująco: 

- oczyszczalnia „Krym” z przepompownią „Gryczana” i przewodami tłocznymi - 4 mld zł
- budowa szkoły w Duczkach - 2,5 mld zł
- rozbudowa pływalni - 500 mln zł
Również na tej Sesji podzielono nadwyżką budżetową uzyskaną za 1989 rok w kwocie 

748 mln 608 tys. zł
Dokonano tego w sposób następujący:
- konserwacja przepompowni - 200 mln zł
- oświata i wychowanie - 210 mln zł
- popieranie czynów społecznych - 60 mln zł
- remonty dróg - 40 mln zł
- muzeum Nałkowskiej - 32 mln 608 tys. zł
- udział w Warszawskim Banku Komunalnym- 200 mln zł
W związku z zakończeniem z dniem 30 kwietnia, działalności poprzedniej Rady, swoim 

zarządzeniem dokonałem podziału uzyskanej w międzyczasie nagrody za uzyskanie 
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za 1989 rok II miejsca w konkursie „Mistrz Gospodarności”. Kwota ta to 50 mln zł  
i postanowiłem podzielić ją następująco:

- 39 mln zł - remonty dróg
- 10 mln zł - uzdatnianie wody w budynku Skarbu Państwa przy ul. Moniuszki 23
- 1 mln zł - na nagrody / współudział w konkursie kwiatowym ogłoszonym przez „Pismo 

Wołomina”
A jak wygląda rzeczywistość?
W wyniku korekty planu, spowodowanej głównie trzykrotną regulacją płac w aferze 

budżetowej /w naszym przypadku - ochrona zdrowia, oświata i wychowanie, kultura 
oraz administracja państwowa/, planowane dochody wynoszą, wg stanu na 31 maja, 
ogółem - 64 mld 825 mln 550 tys. zł z czego najwyższą kwotę stanowią dotacje  
z I Urzędu Skarbowego w Warszawie oraz Urzędu Skarbowego w Wołominie, tzw. 
dochody z gospodarki nieuspołecznionej w wymiarze 38 mld 335 mln 200 tys. zł oraz 
dotacja wojewódzka - 21 mld 919 mln 311 tys. zł.

W okresie 5 m-cy wykonanie wyniosło 30 mld 742 mln 910 tys. zł i tak:
- oświata i wychowanie - 3 mln 168 tys. zł
- ochrona zdrowia - 5 mln 333 tys. zł
- dochody z gospodarki nieuspołecznionej - 8 mld 150 mln zł
- dotacja wojewódzka - 11 mld 91 mln zł
- kredyt bankowy 9 mld zł
Pozostałe dochody to wpływy podatkowe od nieruchomości, podatek drogowy oraz 

opłaty wiejskie.
W tym samym okresie wydatkowaliśmy ogółem 29 mld 495 mln 611 tys. zł
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
- rolnictwo - 27 mln 237 tys. 849 zł
- leśnictwo - 96 tys. 600 zł
- gospodarka komunalna - 472 mln 568 tys. 285 zł
- gospodarka mieszkaniowa - 913 mln 539 tys. 305 zł
- oświata i wychowanie - 9 mld 273 mln 583 tys. 992 zł
- ochrona zdrowia - 12 mld 459 mln 590 tys. 815 zł
- opieka społeczna - 334 mln 366 tys. 656 zł
- turystyka - 100 tys. zł
- różna działalność - 1 mln 400 tys. zł
- administracja państwowa - 883 mln 127 tys. 704 zł
- inwestycje - 2 mld 460 mln zł
- kapitalne remonty - 2 mld 120 mln zł
- popieranie czynów społecznych - 100 mln zł

Szanowni zebrani!
W Dzienniku Ustaw nr 32 opublikowana jest ustawa p.n. „Przepisy wprowadzające 

ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych”. 

Rozdział II poświęcony jest mieniu komunalnemu. Dotychczas terenowemu organowi 
administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego, tj. Naczelnikowi 
podporządkowane były, jako organowi założycielskiemu Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zakład Remontowo - Budowlany.

RPGM swoim zasięgiem obejmuje również Kobyłkę, Zielonkę, Ząbki, Marki i Radzymin.
Art. 6 Ustawy mówi, że niepodzielne składniki mienia komunalnego, służące realizacji 

zadań więcej niż jednej gminy, pozostają do czasu utworzenia odpowiedniego związku 
komunalnego lub zawarcia porozumienia - w dotychczasowym zarządzie, a więc RPGM 
podporządkowane będzie Burmistrzowi Wołomina. Art. 8 tejże Ustawy w pkt. 2 mówi cyt. 
„Rada Gminy w terminie do dnia 31 grudnia 1991 r. postanowi o wyborze organizacyjną 
- prawnej formuły prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywanej dotychczas 
przez przedsiębiorstwa komunalne”. Dotyczy to proszę państwa /poza RPGM/ Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania Wodociągów i Kanalizacji oraz Wojewódzkiej Dyrekcji 
Dróg Miejskich, dla których organem założycielskim był Prezydent Warszawy, a znajdujące 
się ich oddziały w Wołominie nie były podporządkowane byłej Radzie, a zarazem 
Naczelnik nie był organem założycielskim. Dużo niewiadomych jest odnośnie majątku 
obecnego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz placówek oświatowo - wychowawczych. 
Wiadomo jest, że żłobek oraz przychodnie podporządkowane będą Burmistrzowi, ale 
ostatecznie rozstrzygną to przepisy szczegółowe, gdyż w służbie zdrowia przygotowana 
jest reorganizacja. Odnośnie oświaty i wychowania podobnie. Przedszkola będą 
podporządkowane samorządowi terytorialnemu, natomiast szkoły Kuratorium Oświaty 
i Wychowania jako terenowemu organowi rządowej administracji specjalnej do spraw 
oświaty. Wszystkie niejasności, jestem o tym przekonany, będą zawarte w Ustawie 
szczegółowej, która ma być wydana do dnia 31 grudnia 1990 r. Na następnej Sesji 
państwo Radni wybierzecie komisję inwentaryzacyjną d/s mienia komunalnego, która  
w myśl art. 17 Ustawy w ciągu trzech miesięcy przyjmie mienie a następnie  przez okres 
30 dni wyłoży protokoły do publicznego wglądu w siedzibie Zarządu Gminy. Sposób 
dokonania inwentaryzacji zgodnie z punktem 7 art. 17 Ustawy określi Rada Ministrów.

Szanowni Państwo!
Nie sposób w krótkim wystąpieniu przedstawić całości spraw naszej jednostki. Wiele 

z nich znajdzie się w zainteresowaniu tak gminy jak i administracji rządowej, którą na 
naszym terenie spełniać będzie Rejon. Szczegółowy podział zadań i kompetencji zawiera 
Ustawa z dnia 19 maja opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 34.

[…] Przewodniczący obrad poprosił radnych o zabieranie głosu w sprawie przedłożonej 
informacji i zadawanie pytań. Radny Jan Rączka zaproponował powielenie informacji 
dla wszystkich radnych celem dokładnego rozpoznania się z przedstawionymi cyframi. 
Wniosek radnego został przez P.O. Burmistrza wykonany - powieloną informację 
dostarczono radnym. Więcej pytań i uwag w tym temacie nie zgłoszono”. 
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Przewodniczący pierwszej rady
„Następnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady Gminy, v-ce 

przewodniczących oraz Delegatów do sejmiku Samorządowego. Przewodniczący 
obrad zwrócił się o podanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono 
następujące kandydatury: radnego Chrobaka Zbigniewa, Rączkę Jana, Urbanowskiego 
Edwarda.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Przedstawiając się podali 
krótkie życiorysy oraz swoje zamierzenia na ew. stanowisku Przewodniczącego. Po 
zaprezentowaniu się zgłoszono szereg pytań pod adresem kandydujących, które 
dotyczyły m.in: dyspozycyjności na ew. stanowisku, pracy w organach kolegialnych, 
szybkości w podejmowaniu decyzji i ponoszeniu za nią odpowiedzialności w przypadkach 
wymagających szybkiego działania. Na zgłoszone pytania kandydaci odpowiedzieli 
wyczerpująco. Radny Kowalski Juliusz zarzucił kandydatowi Urbanowskiemu Edwardowi 
niewłaściwe działanie podczas kampanii wyborczej, pisząc w artykule „biuletynu 
Wyborczego KO „S”. Na zarzut radny Urbanowski Edward udzielił wyjaśnień. Następnie 
przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący obrad poprosił 
komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Romejko Mieczysław zapoznał radnych 
z zasadami głosowania przy wyborze przewodniczącego. Podkreślił, że wybory są 
tajne, radni głosują na kartkach, które rozda komisja skrutacyjna. W przypadku wyboru 
przewodniczącego na kartach do głosowania są wpisane trzy kandydatury. Żeby dokonać 
wyboru należy skreślić dwa nazwiska. Skreślenie trzech nazwisk stanowi głos ważny 
bez dokonania wyboru. Natomiast skreślenie jednego nazwiska czyni głos nieważny. 
Postanowiono, że ustalenie wyników głosowania odbędzie się poza salą obrad. Komisja 
skrutacyjna opuściła salę obrad celem przygotowania kart do głosowania. 

Z kolei przystąpiono na wniosek Przewodniczącego obrad do zgłaszania kandydatów 
na delegatów Sejmiku Samorządowego. Zgłoszono kandydatury następujących radnych: 
1. Kotapski Kazimierz, 2. Domańska Elżbieta, 3. Uściłowski Piotr, 4. Oksiuta Krzysztof.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie a następnie zaprezentowali swoje 
osoby radnym. Komisja skrutacyjna przystąpiła do akcji wyborczej rozdając karty do 
głosowania. Odbiór kart do głosowania radni składali do urny po uprzednim wyczytaniu 
z listy obecności. Przewodniczący zarządził 10 min. przerwę w celu umożliwienia komisji 
skrutacyjnej ustalenie wyników głosowania.

Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół z wyboru 
przewodniczącego Rady Gminy. Jednocześnie przedstawił projekt uchwały stwierdzający 
wybór przewodniczącego Rady Gminy /Uchwała Nr I/1/90 z 7-06-90 r. Protokół komisji 
skrutacyjnej stanowi integralną część przedstawionej uchwały. 

Przewodniczący obrad radny Cichecki Miron przekazał przewodnictwo sesji nowo 
wybranemu przewodniczącemu radnemu Chrobakowi Zbigniewowi, składając gratulacje 
prosząc o dalsze prowadzenie obrad. Przewodniczący Rady podziękował radnemu 
seniorowi za dotychczasowe przewodnictwo obrad oraz podziękował  radnym za wybór”.

Prezydium rady i inne sprawy
„Z kolei przewodniczący Rady poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do 

głosowania na wybór delegatów do Sejmiku Samorządowego zaznaczając, że zgodnie 
z ustawą o samorządzie terytorialnym wybieramy dwóch delegatów. Komisja skrutacyjna 
przystąpiła do swoich czynności.

W oczekiwaniu na powrót komisji skrutacyjnej przewodniczący Rady przystąpił do 
ustalenia liczby zastępców przewodniczącego. Zaznajomił Radę, że zgodnie z ustawą 
radni mają prawo powołać od 1-3 zastępców. W związku z tym zwrócił się do radnych  
o zgłaszanie propozycji. Rada postanowiła powołać trzech zastępców przewodniczącego. 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia liczby przewodniczących został przyjęty 
większością głosów /Uchwałą Nr I/2/90 z 7-06-1990 r. Dalej komisja skrutacyjna 
rozdała radnym karty do głosowania na wybór delegatów do Sejmiku Samorządowego,  
a przewodniczący komisji podał zasady głosowania informując, że głosowanie jest tajne. 
Wybranymi zostaną kandydaci, którzy uzyskają największą ilość głosów. Przystąpiono 
do głosowania a komisja skrutacyjna po odbiorze głosów do ustalenia wyników. 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę, ponieważ zgłoszono uwagę, aby 
przy typowaniu kandydatów na v-ce przewodniczących Rady byli obecni na sali obrad 
wszyscy radni. 

Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół z wyboru delegatów 
do Sejmiku Samorządowego oraz przedstawił projekt uchwały stwierdzający ich wybór. 
Protokół z wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego oraz podjęta uchwała w tej 
sprawie - Uchwała Nr I/3/90 z 7-06-1990 r. - stanowią całość, jako załącznik do niniejszego 
protokołu. Przystąpiono do kolejnego punktu obrad tj. wyboru v-ce przewodniczących 
Rady Gminy. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów. Radni zgłosili 
jedenastu kandydatów, z których sześciu wyraziło zgodę na kandydowanie: Zych Tadeusz, 
Idebski Ryszard, Urbanowski Edward, Rytel Konrad, Kotapski Kazimierz, Uściłowski Piotr.

Kandydaci zaprezentowali się radnym zaznaczając, że będą ściśle współpracować 
z przewodniczącym Rady i komisjami problemowymi. Ponieważ radny Zych Tadeusz 
kandyduje na v-ce przewodniczącego, a jest jednocześnie członkiem komisji skrutacyjnej 
zgłoszono na jego miejsce radnego Olechowskiego Józefa. Zmiana ta została przez 
radę zaakceptowana. Następnie komisja skrutacyjna przystąpiła do prac związanych 
z wyborem v-ce przewodniczących. Przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił 
zasady głosowania: głosowanie jest tajne, skreślenie 6,5,4,3 kandydatów czyni głos 
ważny, natomiast skreślenie 1 lub 2 kandydatów czyni głos nieważny. Wybrani zostaną 
kandydaci, którzy otrzymają zwykłą większość głosów. Omawiając kolejny punkt porządku 
obrad przewodniczący Rady prosi o zgłaszanie propozycji odnośnie terminu i porządku 
obrad II-ej sesji. Zwrócił uwagę, że na następnej sesji zobowiązani jesteśmy do wyboru 
burmistrza, zarządu gminy, powołanie komisji inwentaryzacyjnej oraz ustalenia liczby, 
rodzajów i składów osobowych komisji problemowych, jak również powołanie sekretarza 
i skarbnika gminy. Przepisy zobowiązują do wykonania tych zadań w okresie dwóch 
tygodni od dnia dzisiejszego.
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W dyskusji głos zabrali:
- Kowalski Juliusz - radny - proponuje zwołanie sesji za tydzień, uważa, że powołanie 

sekretarza i skarbnika należy zostawić nowo wybranemu burmistrzowi. Proponuje również 
powołać komisję, która zajęłaby się wyborem przyszłych komisji problemowych,

- Uściłowski Piotr - radny - popiera wniosek radnego Kowalskiego Juliusza,
- Urbanowski Edward - radny – uważa, aby sprawę komisji stałych Rady przygotował 

przewodniczący Rady i zastępcy,
- Oksiuta Krzysztof - radny – proponuje, aby sesje odbywały się w godzinach 

popołudniowych, mając na uwadze zminimalizowanie zakłóceń w wykonywaniu spraw 
zawodowych przez radnych,

- Rączka Jan - radny - popiera wniosek radnego Krzysztofa Oksiuty,
- Rytel Konrad - radny – stwierdza, aby do spraw związanych z powołaniem komisji 

problemowych włączyła się komisja uchwał i wniosków, 
- Olszowy Edward - radny - również proponuje ustalenie najbliższej sesji w przyszłym 

tygodniu.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby następną sesję odbyć w dniu 18 czerwca 

o godz. 14-tej w celu przyjęcia zgłoszeń kandydatów na burmistrza oraz zapoznanie się 
z kandydatami i przeprowadzenie z nimi rozmowy.

W wyniku dyskusji Rada postanowiła:
- zwołać sesję na dzień 18 czerwca - godz. 14-ta,
- od dnia dzisiejszego przyjmować zgłoszenia kandydatów na burmistrza w sekretariacie 

tut. Urzędu, a zakończyć w dniu sesji do godz. 14-tej,
- przeprowadzić z kandydatami rozmowy.
Komisja uchwał i wniosków po wysłuchaniu dalszego ciągu dyskusji, uwzględniając 

wnioski i uwagi radnych przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwołania III-ej sesji 
Rady Gminy i ustaliła porządek obrad. Uchwała przeszła większością głosów /Uchwała 
Nr I/5/90 z dnia 7 czerwca 1990 r./. Rada podjęła też większością głosów uchwałę  
w sprawie powołania komisji do ustalenia liczby, rodzajów i składów osobowych /Uchwała 
Nr I/6/90 z 7 czerwca 1990 r./. Ostatnim punktem pierwszej inauguracyjnej sesji było 
podjęcie przez Radę postanowienia w sprawie wstrzymania przekazania Archiwum 
Państwowemu materiałów i dokumentów związanych z działalnością Rady Narodowej 
Gminy Wołomin X - kadencji z uwagi na uchwalony plan społeczny - gospodarczy oraz 
budżet miasta i gminy na 1990 r., który nowa rada musi kontynuować. Na tym zakończono 
obrady I Sesji Rady Gminy w Wołominie”. 

W oczekiwaniu na burmistrza
Kolejna, druga Sesja Zwyczajna Rady Gminy w Wołominie odbyła się w dniu w dniu 

18 czerwca 1990r. godz. 14.00 - I posiedzenie oraz w dniu 20 czerwca 1990 r. godz. 
14.00 - II posiedzenie. Na obrady, podczas których miał zostać wybrany burmistrz, 
przybyło 32 radnych. 

„Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Chrobak, witając przybyłych 
radnych oraz zaproszonych gości. Następnie zapytał czy są uwagi do zaproponowanego 
porządku obrad. Marek Hołubicki - radny - uważa, że jako punkt 1-y  porządku obrad 
powinno być - Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Dalszych uwag nie wniesiono, 
w związku z czym radni zaakceptowali porządek obrad z wniesioną poprawką tj.  
1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji, 2. Prezentacja kandydatów na burmistrza, 
3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący obrad poprosił radną Katarzynę Madany - protokólanta poprzedniej 
sesji o zapoznanie radnych z treścią protokołu obrad I-ej inauguracyjnej sesji. Po 
odczytaniu protokołu przewodniczący obrad prosi o zgłaszanie uwag. Wniesiono jedną 
uwagę dotyczącą zgłaszania kandydatów na burmistrza - powinno być, że do godz. 
14.00 w dniu sesji przyjmować zgłoszenia na piśmie, natomiast radni mogą zgłaszać 
kandydatów jeszcze podczas sesji. Po uwzględnieniu tej poprawki protokół został 
zatwierdzony. 

Zgłoszono wniosek, aby osoby spoza rady mogły zadawać pytania kandydatom na 
burmistrza. Wniosek został przyjęty większością głosów.

Radny Jan Rączka mając na uwadze zbliżające się wybory burmistrza zaapelował do 
radnych o zaniechanie podobnych praktyk /jakie miały miejsce na pierwszym posiedzeniu 
Rady/, polegające na napastliwym atakowaniu niewygodnych partnerów. Uważa, że 
jedynym celem, jaki należy mieć na uwadze to przede wszystkim dobro Wołomina. 
Zwrócił też uwagę na p.o. burmistrza oraz wyraził niezadowolenie z faktu, że do tej pory 
nie złożono kilku słów podziękowania pod adresem ustępującej Rady. Radny Marek 
Hołubicki zaproponował, aby kandydatów na burmistrza wyprosić i ustalić zasady i kryteria 
testowania kandydatów. Z-ca przew. Rady Konrad Rytel – jest przeciwny szablonowemu 
ustalaniu przesłuchania kandydatów na burmistrza. Uważa, że powinna być pełna 
swoboda w zadawaniu pytań przez radnych. Poddany pod głosowanie wniosek radnego 
Hołubickiego został oddalony.

Z kolei przystąpiono do prezentacji kandydatów na burmistrza. W związku zaistniałymi 
kontrowersjami związanymi z rekomendacją i prezentowaniem kandydatów, w wyniku 
dyskusji ustalono:

- aby w pierwszej kolejności wszyscy kandydaci najpierw zaprezentowali się, a potem 
przystąpić do zadawania pytań,

- aby osoby, które rekomendują kandydatów nie podawały zbędnych szczegółów tylko 
ograniczały się do stwierdzenia, z jakiej organizacji kandydatura jest popierana. 

Powyższe wnioski Rada zaakceptowała większością głosów.
Następnie Z-ca przew. Radny Piotr Uściłowski przedstawił ogólne założenie 

związane z wyborem burmistrza. Powiedział, że dzisiejszy wybór burmistrza jest jednym  
z najważniejszych zadań, które będą miały wpływ na pomyślne działania naszej Rady 
oraz uruchomienia przemian i organizację gminy. Należy przy kryteriach oceniających 
kandydatów na burmistrza zwrócić uwagę na stateczność wieku, ustabilizowanie życiowe 
i materialne oraz pozycję zawodową i społeczną.
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Zgłoszeni kandydaci:
 Łukasiak Marek – zgłoszony przez Wiesławę Lipę,
 Kowalski Marek – zarekomendowany przez NSZZ „S” oraz radnego Piotra 

Uściłowskiego,
 Ryszard Ochowiak – zgłoszony przez radnego Marka Hołubickiego,
 Mirosław Rafalik – sam zgłasza swoją kandydaturę,
 Andrzej Leszek – zgłoszony przez radnego Andrzeja Żelezika,
 Polikarp Bulik – zgłoszony przez radnego Ryszarda Izdebskiego.

W/w kandydaci przedstawiając się podali krótkie życiorysy oraz swoje zamierzenia na 
ew. stanowisku burmistrza. Po zaprezentowaniu się kandydatów przewodniczący obrad 
zwrócił się do radnych o zadawanie pytań kandydatom.

Zgłoszono szereg pytań ogólnych, które dotyczyły m.in.:
- koncepcji organizacji gminy,
- możliwości pozyskiwania funduszy dla gminy,
- wizji bezpieczeństwa i porządku w mieście,
- skuteczności działania tj. egzekwowania wydanych decyzji itp.
Zgłoszono też szereg pytań, które były skierowane do indywidualnych kandydatów np. 
do p. Marka Kowalskiego:
- radny Jan Rączka zapytał czy pan nie obawia się „skrzywienia zawodowego” na ew. 

stanowisku burmistrza, 
- radny Andrzej Gorczyński – czy na okres całej kadencji decyduje się pan zostać 

burmistrzem oraz czy w czasie pełnienia funkcji burmistrza zawiesi pan praktykę 
adwokacką. Zadając kolejne pytania zaznaczył, że ma na uwadze obronę interesu 
społecznego. Pytanie brzmi – jako adwokat miał pan do czynienia z różnymi sytuacjami 
oraz z różnymi ludźmi, których określony interes pan reprezentował, a w tym samym 
był /lub jest/ pełnomocnikiem – stroną. Sprawy, które obecnie pan prowadzi, jako 
pełnomocnik – obrońca interesu klienta – nie do końca zostały rozwiązane z uwagi na 
brak decyzji administracyjnych tut. Urzędu. Czy w takiej sytuacji ew. wybór nie przyczyni 
się do pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii spornych pańskich klientów?

Poza tym, praca z radnym J. Kowalskim /rodzonym bratem/ oraz radnym P. Uściłowskim 
/kolegą/, którzy są zatrudnieni w tym samym zespole adwokackim co pan, nie przyczyni 
się do „bezpośredniej współpracy” z reprezentantami Rady Gminy? Czy nie jest to dla 
pana zbyt duże obciążenie moralne?

- radny Konrad Rytel – czy słusznym by było, żeby burmistrz był inicjatorem rozliczenia 
byłych naczelników w różnych sprawach, które warto by było odświeżyć, 

Radny Konrad Rytel zadał też szereg indywidualnych pytań do poszczególnych 
kandydatów i tak:

Do p. Marka Łukasiaka – w jakich dziedzinach warto od zaraz koordynować oraz 
należy szukać współpracy z sąsiadami w związku z występującymi problemami rejonu,

Do p. Ryszarda Ochowiaka – czy pan w nowej rzeczywistości widzi się w roli burmistrza 
mając na uwadze garb przeszłości tj. długiej bo od 1964 r. pracy na stanowiskach 
kierowniczych w systemie zaawansowanego socjalizmu,

Do p. Mirosława Rafalika – czym zainteresować młodzież w tym mieście, jak 
zainspirować działanie w sensie patriotycznym mając na uwadze fakt, że oprócz ZHP 
pozostałe organizacje rozpadły się,

Do p. Andrzeja Leszka – jakie pan widzi możliwości, aby zagospodarować właściwie 
nadwyżkę płodów rolnych w swoim gospodarstwie oraz jak zainspirować przetwórstwo 
na naszym terenie,

Do p. Polikarpa Bulika – co pan sądzi o powrocie religii do szkół. 
Na powyższe pytania i inne zgłaszane przez radnych kandydaci udzielili wyczerpujących 

odpowiedzi.
Ad. 3 Zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący obrad przedstawił radnym projekt rodzajów komisji problemowych 

Rady z prośbą o przemyślenie i zgłoszenie ew. uwag na następnej sesji.
Są to następujące propozycje komisji:
- Gospodarczo – finansowa
- Lecznictwa i oświaty
- Gospodarki miejskiej i porządku publicznego
- Rolnictwa i gospodarki żywnościowej
- Samorządowa

Radny Krzysztof Oksiuta – delegat do sejmiku samorządowego zapoznał obecnych 
z przebiegiem I-ej sesji sejmiku, której celem było m.in.

- omówienie spraw organizacyjnych i proceduralnych,
- wybór władz sejmiku,
- opiniowanie kandydata na wojewodę warszawskiego,
- informacja o podziale województwa na rejony organów administracji ogólnej.

Radny Andrzej Gorczyński – poinformował radnych, że był uczestnikiem zebrania 
zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania, na którym zapadła m.in. 
decyzja o zlikwidowaniu oddziałów oświaty i wychowania tj. komórki działającej do tej 
pory na terenie m i g. Kompetencje byłego wydziału oświaty i wychowania otrzymał 
pełniący niejako funkcję pośrednią dyrektor ZEAS. Poinformował też o mającym się odbyć 
spotkaniu dyrektorów szkół naszego rejonu, na które został zaproszony jako reprezentant 
Rady Gminy. Przedmiotem tego spotkania będzie sprawa podporządkowania placówek 
oświatowych.

Inne sprawy, jakie zostały poruszone przez radnych dotyczyły konieczności wysyłania 
zawiadomień mającej się odbyć sesji Rady Gminy wraz z proponowanym porządkiem 
obrad oraz ustalenie dyżurów radnych w gmachu tutejszego Urzędu.

Na tym obrady zakończono”.
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Wybory burmistrza
II posiedzenie Sesji Rady Gminy odbyło się w dniu 20 czerwca 1990 r. Stawiło się  

32 radnych.
„Porządek obrad:
Powołanie protokólanta
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
Wybór komisji uchwał i wniosków
Wybór komisji skrutacyjnej
Wybór burmistrza
Ustalenie liczby i rodzajów stałych komisji Rady
Powołanie komisji inwentaryzacyjnej
Zapytania i wolne wnioski

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Zbigniew Chrobak stwierdzając quorum, 
przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Następnie przedstawił w/w 
porządek obrad, który został przez Radę zaakceptowany. Radny Józef Bugaj zapytał, 
kiedy przewiduje się powołanie zarządu gminy. W związku z tym przewodniczący obrad 
poprosił radcę prawnego o poinformowanie radnych o przepisach, jakie nas obligują 
w tej sprawie. Głos zabrała Anna Gasior – radca prawny, wyjaśniając w syntetycznym 
ujęciu przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym zwracając szczególnie uwagę na: 
tryb wyboru burmistrza, jego zastępców oraz pozostałych członków Zarządu Gminy, 
jak również powołanie sekretarza i skarbnika gminy. Ponadto wyjaśniła konieczność 
powołania przez Radę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcę.

Rada powołała na protokólanta ponownie Krystynę Madany.
Z uwagi na jeden dzień przerwy między posiedzeniami Rady, protokół z poprzedniej 

sesji zostanie przedłożony radnym na następnym posiedzeniu Rady.
Do komisji uchwał i wniosków zgłoszono n/w radnych:
 Krzysztofa Oksiutę
 Kowalskiego Juliusza
 Kotapskiego Kazimierza

Natomiast do komisji skrutacyjnej zgłoszono radnych:
 Mieczysława Romejkę
 Bugaja Józefa
 Dębskiego Andrzeja

Zgłoszonych kandydatów do powyższych komisji Rada przyjęła jednogłośnie.
Przewodniczący obrad przypomniał obecnych kandydatów na burmistrza, którzy 

byli prezentowani na poprzednim posiedzeniu Rady. Następnie przedstawił zasady 
głosowania, prosząc jednocześnie komisję skrutacyjną o przystąpienie do swoich 

czynności. Wybór burmistrza odbył się w dwu turach wyborów. W I-ej turze kandydaci 
otrzymali następującą ilość głosów:

Bulik Polikarp – 12,  Kowalski Marek – 9,  Leszek Andrzej – 7,  Łukasiak Marek – 2,   
Ochowiak Ryszard – 1,  Rafalik Mirosław – 0

W wyniku dyskusji Rada zawnioskowała, że do drugiej tury wyborów przechodzi dwóch 
kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.

W II-ej turze wyborów bezwzględną ilość głosów otrzymał Polikarp Bulik.
Przedstawione przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej protokoły z wyboru 

burmistrza stanowią załącznik do niniejszego protokołu wraz z uchwałą stwierdzającą 
jego wybór – Uchwała Nr II/7/90 z dnia 20 czerwca 1990r.

Nowo wybrany Burmistrz podziękował za wybór i okazane zaufanie, zobowiązując się 
jednocześnie, że dołoży wszelkich starań, aby go nie zawieść, oczekując również na 
współpracę i pełne zrozumienie podczas pełnienia tej zaszczytnej funkcji”.

Komisje rady
„Przewodniczący obrad przedstawił radnym projekt rodzajów komisji problemowych 

Rady, prosząc o uwagi w tym temacie. Rozwinęła się dyskusja, w której radni prezentowali 
swoje stanowiska dotyczące ilości, rodzajów i zakresu działania poszczególnych komisji.

Wydano opinię, aby w poszczególnych komisjach znaleźli się fachowcy spoza Rady. 
Ustalono ostatecznie 7 rodzajów komisji w następującym brzmieniu:

 Komisja finansowo – gospodarcza
 Komisja gospodarki gminnej i porządku publicznego
 Komisja rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska
 Komisja samorządu i opieki społecznej
 Komisja ochrony zdrowia
 Komisja oświaty i kultury
 Komisja rewizyjna i interwencji

W/w komisje Rada zaakceptowała większością głosów podejmując w tej mierze 
Uchwałę Nr II/8/90 z dnia 20 czerwca 1990 r.

Z kolei zaproponowano, aby w pierwszej kolejności przejść do p. 7 Zapytania i wolne 
wnioski. Na zmianę porządku obrad Rada wyraziła zgodę. 

W związku z informacją o stanie budżetu gminy oraz zakresie mienia – złożoną przez 
byłego Naczelnika MiG Jerzego Turka na I-ej sesji Rady wynikło szereg pytań i wątpliwości 
ze strony radnych. Obecny na sesji Rady mgr Jerzy Turek udzielił odpowiedzi i wyjaśnień 
na zadawane przez radnych pytania, które dotyczyły m.in.:

- przydziału działek budowlanych /na jakich zasadach, data i miejsce przydziału, 
nazwisko otrzymującego/,

- struktury wydatków środków finansowych,
- przeznaczenia i wykorzystania zaciągniętego kredytu,
- uzasadnienia potrzeby związania się z Bankiem Komunalnym.
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Zadawano też szereg pytań szczegółowych dotyczących poszczególnych działów 
gospodarki np.:

- przydziału lokali w budynkach komunalnych,
- oczyszczania miasta,
- odprowadzenia ścieków a zatem rozbudowa kanalizacji ściekowej,
- ochrony środowiska tj. uciążliwości wołomińskich zakładów pracy, 
- gmachu po byłym MG komitecie PZPR,
- sposobu realizacji czynów społecznych,
- infrastruktury miasta,
- celowości istnienia pracy burmistrza grupy remontowo - budowlanej itp.
Radny Edward Urbanowski – poruszył sprawę obchodów 70-tej rocznicy Bitwy 

Warszawskiej, sprawę przebudowy pomnika „Obrońców Ojczyzny” oraz nazewnictwo 
ulic. W wyniku dyskusji wniosek dotyczący przebudowy pomnika oraz nazewnictwa ulic 
został oddalony z uwagi na brak środków finansowych. Natomiast odnośnie obchodów 
Bitwy Warszawskiej Rada powołała komisję w składzie: E. Urbanowski, M. Hołubicki,  
J. Bugaj, K. Rytel oraz K. Oksiuta, która opracuje harmonogram tej uroczystości.

Z kolei Burmistrz Gminy Polikarp Bulik przedstawił projekt uchwały w sprawie 
powołania kierownictwa Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy. Rada podjęła uchwałę 
o powołaniu kierownika USC /Uchwała Nr II/9/90/ z dnia 20 czerwca 1990r. / natomiast 
sprawę powołania zastępcy przełożono na kolejną sesję dla przygotowania motywacji 
powołania stanowiska z-cy kierownika USC.

Przewodniczący obrad poinformował radnych o konieczności powołania komisji 
inwentaryzacyjnej, do której zadań będzie należało dokonanie spisu mienia komunalnego. 
Następnie zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie chętnych do pracy w tej komisji. 
Zgłoszono 8 osób, z których 5 wyraziło zgodę wejścia do komisji, są to radni:

- Teresa Popiołek
- Grzegorz Lipski
- Zygmunt Nieznański
- Ryszard Izdebski
- Andrzej Gorczyński
Powyższe osoby Rada zaakceptowała, niemniej podczas dyskusji zawnioskowano, aby 

do tej komisji powołać również osoby fachowe spoza Rady. W związku z tym postanowiono 
uzupełnić skład komisji inwentaryzacyjnej na następnej sesji. Przewodniczący obrad 
kończąc posiedzenie sesji Rady zapoznał ogólnie o przewidzianym porządku obrad 
następnego posiedzenia”.

Porządkowanie spraw
Na 3 posiedzeniu Rady Miasta i Gminy Wołomin w dniu 27 czerwca 1990 r. radni 

zebrali się już o godz. 8.00.
„Obrady otworzył Przewodniczący Rady Zbigniew Chrobak witając przybyłych 

radnych i zaproszonych gości, stwierdzając, że na sali obecnych jest 29 radnych, co 

stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Następnie 
przedstawił w/w porządek obrad prosząc o ew. uwagi i akceptację.

Radny Grzegorz Lipski – zaproponował, aby punkty dotyczące wyboru zastępców 
burmistrza, Zarządu Gminy oraz powołania sekretarza i skarbnika gminy przesunąć po 
punktach dotyczących ustalenia składu osobowego komisji problemowych i powołania 
komisji do opracowania statutu.

Radny Piotr Uściłowski – zawnioskował, aby rozszerzyć punkt 10 sprawami 
dotyczącymi:

- powołania komisji doraźnej d/s poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
m i g.

- zapoznania Rady z treścią pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie co do 
propozycji dalszych losów gmachu pod byłym Kom. M-G PZPR.

Radny Krzysztof Oksiuta – wnosi, aby w p.10 rada zajęła stanowisko w sprawie 
podziału administracyjnego, tj. celowości utworzenia rejonu w Wołominie czyli tzw. 
rządowej administracji ogólnej. Uwzględniając zgłoszone poprawki radni zaakceptowali 
proponowany porządek obrad.

Rada powołała na protokólanta ponownie Krystynę Madany.
Krystyna Madany zapoznała radnych z treścią dwóch posiedzeń Rady w dniu 18 i 20 

czerwca br. Uwag nie wniesiono - protokół został zatwierdzony.
Głos zabrała przewodnicząca komisji inwentaryzacyjnej Teresa Popiołek. 

Zaproponowała powiększenie komisji o następujące osoby spośród Rady:
Konrada Rytla, Jana Rączkę, Irenę Harasim, Kazimierza Kotapskiego, Elżbietę 

Domańską - zgłoszeni radni wyrazili zgodę z wyjątkiem nieobecnej Ireny Harasim.
Dalej poinformowała /powołując się na podstawy prawne przyjmowania przez 

samorząd terytorialny mienia komunalnego/ o ogromie prac związanych w tym zakresie. 
W związku z tym uważa za niezbędne, uczestnictwo ekspertów szczególnie w sprawach 
spornych wymagających jednoznacznego stanowiska. Opinie przewodniczącej komisji 
inwentaryzacyjnej dotyczącą konieczności uczestniczenia ekspertów poparli radni 
Konrad Rytel i Grzegorz Lipski. Jednak do końca nie wiadomo, czy członkowie komisji 
inwentaryzacyjnej spoza Rady oraz eksperci zechcą świadczyć swe usługi nieodpłatnie.

Na wstępie głos zabrał radny Piotr Uściłowski - wnioskodawca powołania doraźnej 
komisji d/s poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego m i g przedstawiając 
w tym zakresie krótkie uzasadnienie oraz cel działania tej komisji. W tym temacie zabrał 
głos obecny na posiedzeniu Komendant Rejonowy Policji - Stanisław Piwowarczyk, 
który podzielił opinię radnego Uściłowskiego o celowości powołania w przedstawionej 
komisji, zawracając uwagę na trudną sytuację Policji, która jest w fazie reorganizacji. 
Podkreślił jednocześnie, że jest za wszelkimi inicjatywami społecznymi, które będą 
dążyć do poprawy stanu bezpieczeństwa m i g. Radny Krzysztof Oksiuta - nawiązał do 
wypowiedzi Komendanta Policji uważając, że powinien być sporządzony raport w sprawie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego i dopiero w oparciu o niego ustalić działania  
w tym zakresie. W związku z powyższym Rada powołała komisję doraźną, w skład 
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której weszli radni Piotr Uściłowski - jako przewodniczący oraz Stanisław Nowak, Juliusz 
Kowalski, Marek Hołubicki, Zygmunt Nieznański, Krzysztof Oksiuta - jako członkowie. 
Ustalono, że komisja będzie działała do końca roku.

Następnie przystąpiono do ustalenia składu osobowego komisji problemowych Rady:
I. Komisja finansowo – gospodarcza: 1. Żelezik Andrzej – przewodniczący, 2. 

Tomaszewski Robert - z-ca przewodniczącego, 3. Popiołek Teresa – członek, 4. 
Olechowski Józef – członek, 5. Rytel Konrad – członek.

II. Komisja gospodarki gminnej i porządku publicznego: 1. Olszowy Edward – 
przewodniczący, 2. Dołowy Edward - z-ca przewodniczącego, 3. Nieznański Zygmunt 
– członek, 4. Rączka Jan – członek, 5. Zych Sylwester – członek, 6. Dębski Andrzej – 
członek.

III. Komisja Rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska: 1. Izdebski 
Ryszard – przewodniczący, 2. Kotapski Kazimierz - z-ca przewodniczącego, 3. Zych 
Tadeusz – członek, 4. Dębski Andrzej – członek, 5. Zych Sylwester – członek, 6. Harasim 
Irena – członek.

IV. Komisja d/s samorządu i opieki społecznej: 1. Hołubicki Marek – przewodniczący, 
2. Oksiuta Krzysztof – członek, 3. Urbanowski Edward – członek, 4. Lipski Grzegorz – 
członek, 5. Rączka Jan – członek.

V. Komisja ochrony zdrowia: 1. Romejko Mieczysław – przewodniczący, 2. Sosnowski 
Bonifacy – członek, 3. Madany Krystyna – członek, 4. Cichecki Miron – członek, 5. 
Domańska Elżbieta.

VI. Komisja oświaty i kultury: 1. Gorczyński Andrzej – przewodniczący, 2. Korżawska 
Stefania – członek, 3. Cichecki Miron – członek, 4. Bugaj Józef – członek, 5. Domańska 
Elżbieta – członek.

VII. Komisja rewizyjna i interwencji: 1. Kowalski Juliusz – przewodniczący, 2. Lipski 
Grzegorz – członek, 3. Nowak Stanisław – członek, 4. Gorczyński Andrzej – członek, 5. 
Uściłowski Piotr – członek.

W związku z opracowaniem statutu gminy zaistniały wątpliwości, kto ma przygotować 
jego projekt. Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Anna Gąsior - radca prawny informując, 
że ustawa o samorządzie terytorialnym art. 18 ust. 2 pkt 1 obliguje Radę do uchwalenia 
m.in. statutu gminy. Następnie zwrócono uwagę, że zatwierdzonym dzisiaj porządku 
obrad w p. B jest powołanie komisji do opracowania statutu. W związku z powyższym 
zgłoszono następujących radnych do tej komisji: Krzysztofa Oksiutę, Juliusza Kowalskiego, 
Polikarpa Bulika, Zbigniewa Chrobaka, Roberta Tomaszewskiego, Jana Raczkę, Andrzeja 
Dębskiego - zgłoszonych kandydatów Rada przyjęła jednogłośnie. Jednocześnie ustalono, 
że komisja przygotuje na następne posiedzenie Rady wstępny projekt statutu gminy”. 

Zastępcy burmistrza i Zarząd Gminy
„Rada powołała komisję skrutacyjną w skład której weszli radni: Edward Urbanowski, 

Marek Hołubicki i Sylwester Zych oraz postanowiła, że wybierze dwóch zastępców 
burmistrza i czterech członków Zarządu. Następnie głos zabrał Burmistrz, który nawiązał 

do nałożonego przez Radę obowiązku zaprezentowania na dzisiejszej sesji kandydatów 
na zastępców burmistrza i członków zarządu oraz sekretarza i skarbnika gminy. Wyraził 
w tej kwestii swój punkt widzenia zwracając szczególnie uwagę na fakt wysokich 
wymagań stawianych przez Radę w stosunku do kandydatów oraz stosunkowo niskie 
uposażenie na tych stanowiskach. Dlatego też w/w powodów, jak również krótkiego 
okresu czasu nie może przedstawić pełnej obsady osobowej zarządu prosząc o ustalenie 
następnego terminu w celu uzupełnienia pełnego składu. Dalej zaprezentował pana 
Władysława Dębskiego, który pierwotnie miał kandydować na stanowisko burmistrza, 
ale z przyczyn obiektywnych musiał się wycofać w ostatniej chwili. Pan Władysław 
Dębski uzupełnił swoje dane personalne oraz przedstawił obecnym swój punkt widzenia 
na ew. stanowisku z-cy burmistrza. Po zaprezentowaniu się zgłoszono szereg pytań, 
które dotyczyły przede wszystkim wizji funkcjonowania Urzędu w nowych warunkach.  
Z kolei Burmistrz przedstawił kandydatów do Zarządu Gminy, informując, że przy wyborze 
kierował się chęcią pracy tych osób uwzględniając jednocześnie przekrój branżowy czy 
zawodowy - są to radni: Jan Rączka, Ryszard Izdebski, Józef Olechowski, Mieczysław 
Romejko, Zygmunt Nieznański oraz Kazimierz Kotapski. Z uwagi na nieobecność radnego 
Mieczysława Romejki postanowiono, a następnie przegłosowano, że w dniu dzisiejszym 
należy wybrać tylko trzech członków zarządu, natomiast uzupełnienia dokonać na 
następnej sesji. Komisja skrutacyjna po przygotowaniu kart do głosowania przystąpiła 
do akcji wyborczej zastępcy burmistrza oraz Zarządu Gminy. Po zakończeniu swych 
czynności ustaliła wyniki wyborów, które przedstawił przewodniczący komisji. Protokoły 
z wyboru z-cy burmistrza oraz trzech członków zarządu stanowią załącznik do protokołu.

Burmistrz przedstawił obecnym sylwetkę radnego Marka Hołubickiego na stanowisko 
sekretarza gminy, uważając, że kandydat ten ma ku temu wszelkie predyspozycje, zaś 
Marek Hołubicki zaprezentował swój punkt widzenia dotyczący przyjęcia propozycji na to 
stanowisko. Padły nieliczne pytania pod adresem kandydata: jedno z nich zadane przez 
radnego Juliusza Kowalskiego dotyczyło słuszności wejścia do władzy wykonawczej 
osłabiając tym samym pozycję Rady oraz drugie radnego Roberta Tomaszewskiego 
o zakresie obowiązków sekretarza gminy. Ostatnią osobę jaką przedstawił Burmistrz 
to p. Teresa Damięcka kandydat na skarbnika gminy - wieloletni pracownik wydziału 
finansowego tutejszego Urzędu, pełniąca przez dłuższy czas stanowisko głównego 
księgowego, a ostatnio kierownika wydziału finansowego. Radni zgłosili szereg pytań do 
p. Damięckiej związanych z finansami i budżetem m i g, na które udzieliła odpowiedzi. 
Następnie komisja skrutacyjna /w zmienionym składzie - zamiast Marka Hołubickiego 
powołano Andrzeja Dębskiego/ przystąpiła do akcji wyborczej sekretarza i skarbnika 
gminy. Po ustaleniu wyników głosowania, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał 
protokół z wyborów, który stanowi załącznik do protokołu. Następnie powrócono do 
sprawy powołania z-cy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, którą przełożono na 
poprzednim posiedzeniu do czasu przedłożenia Radzie informacji o zakresie działania 
USC i przygotowania motywacji co do konieczności stanowiska zastępcy. Obecna na 
posiedzeniu Rady p. Halina Poślad - dotychczasowy z-ca kierownika USC przedstawiła 
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szczegółową informację o całości zadań jakimi zajmuje się USC /informacja w załączeniu/. 
Radni Grzegorz Lipski i Krzysztof Oksiuta zwrócili uwagę, że nie o taką informację 
chodziło, jaka została przedstawiona. Stwierdzili, że Radzie chodziło o przedstawienie 
planu działania /wizji/, która pozwoliłaby poprawić funkcjonowanie tego Urzędu. Dalej 
radny Grzegorz Lipski - zarzucił Burmistrzowi, prosząc jednocześnie o wyjaśnienie 
następujących kwestii, które dotyczyły: 

- reorganizacji tutejszego Urzędu /chodziło o rzekome oświadczenie Burmistrza na 
zebraniu z kierownikami wydziałów, że nie będą dokonywane zwolnienia w związku  
z planowaną reorganizacją/, 

- niskiej skuteczności /decyzyjności/ w dotychczasowej pracy Burmistrza, a co za tym 
idzie podziału kompetencji i właściwe funkcjonowanie Urzędu,

- trybu wyboru zastępców oraz członków zarządu, jak i powołanie sekretarza i skarbnika 
/dlatego zaproponował po jednej osobie na poszczególne stanowiska nie dając możliwości 
wyboru tylko głosowania/.

Na przedstawione zarzuty Burmistrz udzielił odpowiedzi, zaznaczając przy tym, 
że są bardzo bolesne nie mające racji uzasadniającej i podstawy oraz, że nie widzi 
możliwości współpracy przy tego rodzaju ocenie na wstępie. Powiedział również, że przy 
obejmowaniu tego stanowiska zdawał sobie świadomość z ciężaru i odpowiedzialności 
zaznaczając, że na wszelkie zmiany potrzebny jest czas. W związku z zaistniałą polemiką 
rozwinęła się dyskusja, w której z jednej strony uważano, że muszą być w pewnym sensie 
nieścisłości wypowiedzi lub też mało klarowne i stąd wynikłe nieporozumienie. Z drugiej 
zaś strony wyrażono pogląd, że w tak krótkim czasie nie można zrobić wszystkiego naraz. 
Wszelkie zmiany organizacyjne, personalne wymagają czasu, aby się bliżej przyjrzeć  
i zapoznać, a nawet, jak to podkreślił radny Marek Hołubicki organ wykonawczy powinien 
otrzymać moratorium na określony czas, po którym mógłby zdać sprawozdanie ze swoich 
zamierzeń i działalności”. Następnie podjęto szereg uchwał i poruszono następujące 
sprawy w punkcie wolne wnioski:

- w wyniku dyskusji ustalono, że Rada Wołomina  przyjmie nazwę - Rada Miasta  
i Gminy w Wołominie,

- radny Marek Hołubicki powiedział krótko o przygotowaniach do obchodów 70 rocznicy 
Bitwy Warszawskiej,

- radny Piotr Uściłowski zapoznał obecnych z treścią pisma prezesa Sądu Rejonowego 
w Wołominie, co do propozycji dalszych losów gmachu po byłym Komitecie M-G PZPR.

W wyniku dyskusji na temat powyższego gmachu zawnioskowano, aby komisja 
gospodarki gminnej i porządku publicznego zapoznała się bliżej z tym problemem i zebrała 
materiały, na podstawie których będzie można podejmować decyzje w tym zakresie,

- odnośnie poszerzenia składu osobowego komisji stałych osobami fachowymi spoza 
rady ustalono, że każda komisja sama zadecyduje kogo wybierze do współpracy,

- radny Krzysztof Oksiuta podjął kwestię dotyczącą  zasadności funkcjonowania rejonu 
administracji rządowej w Wołominie oraz dostępu do środków masowego przekazu. 
W związku z powyższym rada udzieliła pełnomocnictwa swoim przedstawicielom 

do prezentowania jej interesów na forum sejmiku. Jej zdaniem istnieje konieczność 
funkcjonowania rejonu administracyjnego w Wołominie, co przybliży administrację 
rządową do mieszkańców gminy, jak również pozwoli na szybsze i płynniejsze 
podejmowanie decyzji przez samorząd. W sprawie dostępu do środków masowego 
przekazu Rada stoi na stanowisku, że informacji dla publikatorów powinien udzielać 
któryś z członków zarządu za jego upoważnieniem. Kończąc obrady Przewodniczący 
Rady przedstawił porządek obrad następnego posiedzenia Rady. Na tym posiedzenie 
zakończono!

Najważniejsze wyzwania
Po raz czwarty radni zebrali się 5 lipca 1990 roku. Przyjęto porządek obrad.

1. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 27 czerwca.
2. Wybór drugiego zastępcy burmistrza.
3. Uzupełnienie /wybór/ składu Zarządu Gminy.
4. Przedstawienie programu obchodów 70-lecia Bitwy Warszawskiej.
5. Omówienie kwestii związanej z celowością przeznaczenia budynku po byłym Komitecie 
M-G PZPR dla potrzeb oświaty albo sądownictwa.
6. Zapoznanie radnych z tymczasowym projektem statutu MiG Wołomin.
7. Zapytania i wolne wnioski.

„Posiedzenie Rady otworzył przewodniczący Zbigniew Chrobak, witając przybyłych 
radnych oraz zaproszonych gości. Dalsze przewodniczenie obradom przekazał 
swemu zastępcy Konradowi Rytlowi, który przedstawił w/w porządek posiedzenia 
prosząc o ewentualne uwagi i akceptację. Radny Edward Urbanowski zawnioskował, 
aby do porządku obrad włączyć punkt dotyczący planu pracy komisji stałych Rady. 
Przewodniczący obrad zaproponował, aby temat ten umieścić w punkcie 7 /Zapytania 
i wolne wnioski/. Dalszych uwag nie wniesiono, w związku z czym radni zaakceptowali 
proponowany porządek obrad. 

Radna Krystyna Madany zapoznała obecnych z treścią protokołu obrad nr III/90  
z dnia 27 czerwca 1990 r. Wniesiono aby w punkcie 3 w ostatnim zdaniu zamiast słowa 
„za darmo” było „nieodpłatnie’’ oraz w punkcie 8 zaznaczono, kto jest przewodniczącym 
komisji do opracowania statutu. Po uwzględnieniu powyższych poprawek protokół został 
zatwierdzony.

Na wstępie radny Mieczysław Romejko powiedział krótko o powodach swojej rezygnacji 
z ew. funkcji członka Zarządu Gminy, przepraszając tym samym burmistrza i Wysoką 
Radę za wynikłe zamieszanie z jego powodu. Następnie w związku z wyborem drugiego 
zastępcy burmistrza oraz uzupełnieniem składu Zarządu Gminy Rada powołała komisję 
skrutacyjną w skład której weszli: Mieczysław Romejko jako przewodniczący oraz Dębski 
Andrzej i Zych Sylwester jako członkowie.

Dalej Burmistrz MiG Polikarp Bulik zaprezentował pana Marka Łukasiaka na swego 
zastępcę, nawiązując, że Wysoka Rada dokładnie poznała osobę pana Łukasiaka, 
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gdyż był już prezentowany i przesłuchiwany jako jeden z kandydatów podczas wyboru 
burmistrza. Z kolei Burmistrz przedstawił kandydatów dla uzupełnienia składu Zarządu 
Gminy – są to radni: Andrzej Żelezik i Edward Urbanowski. W związku z przedstawionymi 
kandydaturami zgłoszono nieliczne pytania i uwagi m.in. radny Juliusz Kowalski jest 
zdecydowanie przeciwny, aby Edward Urbanowski wszedł do Zarządu Gminy. Komisja 
skrutacyjna po przygotowaniu kart do głosowania przystąpiła do akcji wyborczej z-cy 
burmistrza oraz brakującego członka Zarządu Gminy. Po zakończeniu swych czynności 
ustaliła wyniki wyborów, które przedstawił przewodniczący komisji. Protokoły z wyborów 
stanowią załącznik do niniejszego protokołu wraz z uchwałą stwierdzającą ich wybór – 
Uchwała Nr IV-16/90 z dnia 5 lipca 1990 r.”

70 rocznica Bitwy Warszawskiej
„Radny Marek Hołubicki przedstawił bogaty program obchodów 70-tej rocznicy Bitwy 

Warszawskiej na terenie Radzymina, Wołomina i Ossowa w dniach od 12 do 15 sierpnia.
Na program ten złożą się m.in.:
- uroczystości kościelne tj. msze św. z udziałem Prymasa Polski i innych biskupów,
- apele połączone ze złożeniem kwiatów i wieńców na mogiłach poległych i pomnikach,
- spotkania z weteranami i historykami, 
- prelekcje, programy historyczno-literackie, literacko-muzyczne oraz widowiska, biegi 

itp.
/szczegółowy program obchodów w załączeniu/
Poza tym poinformował, że w tych dnia na błoniach przy wsi Ossów otwarte będzie 

pole namiotowe, na terenie którego czynne będą: kuchnia polowa, kawiarenka, stoiska 
spożywcze i wydawnicze itp.

Radni Konrad Rytel i Krzysztof Oksiuta nawiązując do obchodów 70-tej rocznicy Bitwy 
Warszawskiej poddali obecnym do rozważenia koncepcję zorganizowania wspólnej 
Radzymińsko-Wołomińskiej uroczystej sesji celem upamiętnienia tych wydarzeń. 
Termin i miejsce uroczystej sesji zaproponuje powołana na poprzedniej sesji komisja 
do współdziałania w organizowaniu tego święta. Dalej w tym punkcie Radny Edward 
Urbanowski odczytał wniosek pana Janusza Bublewskiego w sprawie upamiętnienia 
postaci majora Witolda Kitkiewicza – przedwojennego Wojskowego /artylerzystę/ nadając 
jego imieniem ulicę Nowosławkowską, przy której zamieszkiwał po wojnie oraz wniósł 
propozycję nadania imienia bohaterów 1920 r. drogi Turów i Ossów ks. Ignacego Skorupki 
oraz Leśniakowiźnie Wilhelma Kasprzykiewicza. Przewodniczący Rady Zbigniew Chrobak 
nawiązując do nazewnictwa ulic wnioskuje, aby przy wszelkich zmianach nazw była pełna 
akceptacja mieszkańców danej ulicy, którzy jednocześnie muszą być uświadomieni na 
jakie koszty będą w związku z tym narażeni. To samo dotyczy znajdujących się na danej 
ulicy zakładów pracy, zakładów usługowych /rzemieślniczych/ itp.”

Budynek PZPR i inne sprawy
„Na wstępie przewodniczący Zbigniew Chrobak zasygnalizował, że wpłynęło pismo 

z Izby Skarbowej w Warszawie z prośbą o udzielenie pomocy Urzędowi Skarbowemu  
w Wołominie w polepszeniu trudnych warunków pracy. Następnie radny Edward Olszowy 
– przewodniczący komisji gospodarki gminnej i porządku publicznego przedstawił raport 
dotyczący wszechstronnej informacji:

- o stanie prawnym nieruchomości tj. działki oraz budynku po byłym komitecie M-G 
PZPR,

- o stanowisku Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zw. Nauczycielstwa „Solidarność”, 
Rady ub. Kadencji w sprawie przekazania tego budynku na cele oświatowe,

- o warunkach lokalowych i socjalnych Rejonowego Sądu w Wołominie zabiegającego 
również o użytkowanie tego budynku. Stanowisko Sądu w tej sprawie zaprezentował 
obecny na posiedzeniu prezes Janusz Włodarczyk. 

- oraz szeregu niezbędnych danych w tym temacie.
Po przedstawieniu powyższej kwestii rozwinęła się dyskusja, która koncentrowała się 

wokół problemów związanych:
generalnie z przedszkolami, a przede wszystkim z fatalnymi warunkami niektórych 

placówek wynikającymi ze złego stanu substancji budynków bądź spowodowane zbytnim 
przeciążeniem,

z ulokowaniem Urzędu Skarbowego, zajmującego aktualnie I piętro omawianego 
budynku,

z polepszeniem warunków lokalowych Sądu Rejonowego w Wołominie.
Dalej w wyniku dyskusji ustalono, że omawiana kwestia dotycząca przekazania 

budynku po byłym Komitecie M-G PZPR pozostaje otwarta i będzie przedmiotem dalszej 
dyskusji i rozpatrzenia na kolejnych posiedzeniach Rady po otrzymaniu dodatkowych 
informacji i opinii co do celowości przeznaczenia tego budynku.

Z uwagi na niepełne przygotowanie projektu statutu przez komisję do jego opracowania 
postanowiono punkt ten przełożyć na następne posiedzenie Rady.

Radna Teresa Popiołek – przewodnicząca komisji inwentaryzacyjnej poinformowała 
obecnych na spotkaniu, które odbyło się w W-wie w sprawie przeprowadzenia spisu 
mienia komunalnego. Poruszono m.in. sprawy dotyczące wyceny mienia komunalnego, 
które budziły najwięcej wątpliwości z powodu braku konkretnych ustaleń oraz szereg 
innych problemów w tym temacie powodujących kontrowersje. 

Następnie ustalono ostateczny skład komisji inwentaryzacyjnej i podjęto w tej mierze 
uchwałę – Uchwała Nr IV-17/90 z dnia 5 lipca 1990 r.

Ustalono też, że komisja będzie w miarę potrzeby powoływać doraźnie fachowców dla 
rozstrzygnięcia spraw spornych lub uzyskania innych niezbędnych wyjaśnień.

Radny Krzysztof Oksiuta – delegat do Sejmiku Samorządowego zapoznał obecnych 
z przebiegiem II-ej sesji sejmiku, którą zdominowały:
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- sprawy finansowe dotyczące budżetu, sejmiku w tym m.in. diety dla radnych – 
delegatów,

- struktura organizacyjna a przede wszystkim struktura zatrudnienia w biurze sejmiku.
Dalej poinformował, że z uwagi na różne poglądy w powyższych kwestiach 

postanowiono, aby sprawy dotyczące zarówno obszaru działania sejmiku jak i finansowe 
przedyskutować w poszczególnych gminach. Po wystąpieniu radnego Krzysztofa Oksiuty – 
do przedstawionych przez niego spraw ustosunkował się Przewodniczący Rady Zbigniew 
Chrobak stawiając wniosek o jak najszybsze spotkanie przewodniczących rad i delegatów 
do Sejmiku Samorządowego naszego rejonu w celu omówienia i przedyskutowania wielu 
istotnych wspólnych problemów, a nawet jak to określił doprowadzić do oprotestowania 
wyborów do prezydium sejmiku, organizując prawybory celem wytypowania łącznika  
z każdego rejonu. Następnie radny Marek Hołubicki – sekretarz gminy przedstawił 
radnym działania, jakie poczyniono wspólnie z burmistrzem i jego zastępcą w pierwszym 
tygodniu urzędowania. Więcej uwagi poświęcił sprawie handlu w mieście zwracając 
szczególnie uwagę na targowisko uliczne przed „Megasamem’’. Przedstawił też projekt 
uchwały o nowych opłatach targowych. W związku z tym rozwinęła się dyskusja, w której 
radni wyrazili swoją negatywną opinię o handlu ulicznym oraz wyrazili wątpliwości co do 
zasady funkcjonowania rozliczeń pomiędzy tutejszym Urzędem a PSS-em w sprawie opłat 
targowych – uważając i sugerując jednocześnie, że opłaty powinny być zróżnicowane 
dla osób posiadających koncesję na handel i tych co handlują nielegalnie. Postanowiono 
więc odłożyć projekt tej uchwały do czasu bliższego zapoznania się z tym problemem.

Dalej w tym punkcie poruszono i dyskutowano na następujące tematy dotyczące:
- podziału kompetencji pomiędzy komisjami problemowymi Rady oraz planów pracy 

tych komisji,
- konieczności istnienia gazety miejskiej,
- telefonizacji miasta i gminy,
- weryfikacji kadry administracyjnej Urzędu itp.
Przewodniczący obrad kończąc posiedzenie Rady zapoznał ogólnie o przewidzianym 

porządku obrad następnego posiedzenia, które ustalono na sierpień”.

Wyzwania w oświacie
Kolejna sesja odbyła się także na dwóch posiedzeniach - w dniu 2 sierpnia 1990r. 

godz. 14-sta I posiedzenie - w dniu 9 sierpnia 1990r. godz. 13-sta II posiedzenie.

2 sierpnia 1990 r.

Porządek obrad:
1. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia rady w dniu 5 lipca 1990r.
2. Zapoznanie radnych z tymczasowym projektem statutu gminy w Wołominie 
dyskusja
zatwierdzenie

3. Przeznaczenie budynku po byłym Komitecie M-G PZPR w Wołominie – ciąg dalszy 
dyskusji.
4. Zapoznanie Rady z założeniami planu pracy komisji problemowych.
5. Przedstawienie przez Sekretarza Urzędu:
problemu targowisk
współpracy z PSS Społem w Wołominie
handlu obwoźnego
6. Zapytania i wolne wnioski.

„Posiedzenie otworzył Z-ca Przewodniczącego Rady Konrad Rytel witając przybyłych 
na dzisiejsze obrady. Następnie poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Radny Edward Urbanowski wnioskuje, aby porządek obrad został uzupełniony punktem 
dotyczącym – zatwierdzenia ławników do sądu wojewódzkiego, rejonowego i kolegium 
ds. wykroczeń. 

Radna Elżbieta Domańska proponuje włączenie do dzisiejszego porządku obrad 
– problemu dotyczącego ciężkich warunków lokalowych i sanitarnych w SP nr 3 i LO  
w Wołominie przy ul. Saina 33.

Po uwzględnieniu powyższych wniosków porządek obrad został przez Radę 
zaakceptowany.

 Sekretarz obrad - radna Krystyna Madany zapoznała obecnych z treścią protokołu 
posiedzenia Rady nr IV/90 z dnia 5 lipca 1990r. Wniesiono aby w punkcie 7 zmienić część 
zdania – zamiast „i tych co handlują nielegalnie’’ było i tych co nie posiadają zezwolenia 
na handel. Po uwzględnieniu poprawki protokół został zatwierdzony.

Ustalono, że przewodniczący obrad będzie odczytywał kolejno poszczególne paragrafy 
projektu statutu, zaś radni będą wnosić ewentualne uwagi. Po przeanalizowaniu 
kilku paragrafów uznano, że zatwierdzenie statutu w tej formie będzie trwało kilka 
godzin. Zgłoszono więc wniosek formalny aby dalsze analizowanie projektu statutu  
i zatwierdzenie, odłożyć na następną sesję, zaś radnych, którzy mają uwagi poproszono 
aby złożyli je na piśmie do Komisji Statutowej.

Przystąpiono do dalszego ciągu dyskusji w sprawie przeznaczenia budynku bo byłym 
Komitecie M-G PZPR. Przewodniczący Komisji ds. gospodarki gminnej i porządku 
publicznego –Edward Olszowy przedstawił dodatkową informację dotyczącą stanu 
prawnego obiektu, z której wynika, że budynek ten stanowi własność Skarbu Państwa. 
W związku z tym dyskutujący wyrażali obawę czy są władni w podejmowaniu decyzji 
o jego przeznaczeniu. W dalszej dyskusji radny Andrzej Gorczyński – przewodniczący 
Komisji Oświaty i Kultury zapoznał obecnych ze stanem przedszkoli, przedstawił 
zestawienie dotyczące miejsc w przedszkolach oraz zapotrzebowanie na nie w roku 
szkolnym 1990/91. Obecni na Sali obrad przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego 
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Przedszkola nr 1 oraz Zw. Nauczycielstwa „Solidarność’’ przedstawili swój punkt widzenia 
co do celowości przekazania obiektu na cele przedszkola, wyrażając jednocześnie 
niezadowolenie z powodu braku rozwiązania tego problemu. Następnie dyskusja 
skoncentrowała się na budynku, w którym znajduje się Żłobek Miejski, gdzie próbowano 
pozyskać dodatkowe miejsca przedszkolne. W tej właśnie sprawie głos zabrał radny 
Edward Dołowy informując obecnych o przeprowadzonej inspekcji ze strony Rady 
tegoż żłobka, w wyniku której ustalono, że obiekt ten jest niedostatecznie wykorzystany. 
Uważa, że po drobnym remoncie i modernizacji można dodatkowo uruchomić oddziały 
przedszkolne. Na tym tle prezentowano m.in. pogląd, że lepiej przeznaczyć pieniądze 
w remont żłobka w celu pozyskania dodatkowych miejsc przedszkolnych niż w obiekt 
po byłej PZPR. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie przekazania gmachu po byłym 
Komitecie M-G PZPR przełożono na następne posiedzenie Rady. Z kolei przystąpiono do 
zasygnalizowanego na wstępie dzisiejszego posiedzenia problemu dotyczącego ciężkich 
warunków lokalowych i sanitarnych w Zespole Szkół przy ul. Sasina 33 w Wołominie. 
Radna Elżbieta Domańska przedstawiła złożone w tej sprawie pismo wniosek dyrekcji 
szkoły i Komitetu Rodzicielskiego o przekazanie jako filii SP-3 Przedszkola nr 10 do czasu 
wybudowania SP na osiedlu Sławek. Obecny na posiedzeniu Rady dyrektor Zespołu Szkół 
przy ul. Sasina 33 uzasadnił powyższy wniosek, przedstawiając szczegółowo przyczyny 
problemów lokalowych i sanitarnych oraz wizję poprawy istniejącego stanu rzeczy. 
Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury – Andrzej Gorczyński 
informując, że Komisja OiK zajmuje się tym problemem. Poinformował o odbytym w 
tej sprawie spotkaniu w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty  
i Wychowania w Warszawie, którzy byli przeciwni aby przedszkole nr 10 przekształcić  
w filię SP-3, ponieważ jest to placówka wzorcowa dobrze wyposażona i póki co 
przedszkola są w gestii samorządu, natomiast szkoły pozostają nadal pod nadzorem 
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie. Dalej przewodniczący Komisji OiK 
przedstawił inną koncepcję poprawy trudnych warunków lokalowych SP-3. Istnieje 
możliwość zaadoptowania budynku (baraku) usytuowanego przy ul. Laskowej 4, który 
jest własnością COBR „Stolbud’’ w Wołominie – przeprowadzono już wstępne rozmowy 
z dyrekcją tegoż ośrodka. Po dokonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych budynek ten 
przeznaczony byłby na nauczanie początkowe tj. klasa od I – III. W związku z powyższym 
rozwinęła się dyskusja, w której prezentowano niezwykle trudne warunki pracy i nauki w 
Zespole Szkół przy ul. Sasina 33. Niektórzy dyskutujący uważali, że problem ten należy 
rozwiązać natychmiast, inni zaś, że należy się wstrzymać do czasu bliższego zapoznania 
się z możliwościami adaptacyjnymi tego budynku na cele szkoły a co za tym idzie również 
możliwościami finansowymi. 

Przewodniczący stałych komisji Rady przedstawili zarys działalności swoich komisji 
oraz plany pracy na najbliższą przyszłość”. 

Sprawy handlowe
„Odnośnie podpunktu dotyczącego współpracy z PSS „Społem’’ w Wołominie, z-ca 

burmistrza Marek Łukasiak poinformował o zamierzeniach w sprawie zaproponowania 
nowych warunków użytkowania lokali znajdujących się na terenie miasta a użytkowanych 
przez PSS „Społem’’ w Wołominie. 

Następnie Sekretarz Urzędu – radny Marek Hołubicki przedstawił szereg spraw 
związanych z targowiskiem i handlem obwoźnym:

- Urząd Miasta przygotował i rozplakatował obwieszczenia o obowiązku utrzymania 
porządku przy posesjach, zakładach pracy, szkołach.

- Burmistrz zawarł porozumienie z Rejonowym Biurem Pracy o angażowaniu 
osób będących na zasiłkach dla bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych przy 
porządkowaniu miasta,

- przygotowano projekt uporządkowania handlu przed Megasamem. Jest rozważana 
propozycja wykorzystania targowiska przy ul. Świerczewskiego w niedzielę na giełdę 
handlową. Padł wniosek ze strony radnego Juliusza Kowalskiego, aby targowiska przeszły 
pod zarząd Urzędu – odpowiadając na ten wniosek Sekretarz Urzędu Marek Hołubicki 
powiedział, że problem ewentualnego przejęcia targowisk wiąże się z powołaniem straży 
miejskiej. Konkretną propozycję w tej sprawie Zarząd przedstawi na posiedzeniu Rady 
w październiku. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty targowej, który został przez Radę podjęty – Uchwała Nr V-18/90 z dnia 2 sierpnia 
1990 roku”.

Telefony i media
„Na wstępie przewodniczący obrad Konrad Rytel podjął sprawę dotyczącą uposażenia 

burmistrza. Zaproponował od 1.07 br. sumę 1350 tys. zł. wg XIX gr plus 150% najniższej 
pensji krajowej. Rada zaakceptowała powyższą propozycję. Przewodniczący komisji 
OiK – Andrzej Gorczyński zapoznał radnych co było przedmiotem posiedzenia komisji. 
Poinformował też, że wpłynął wniosek od dyrekcji SP-5 o możliwości nadania szkole 
statutu szkoły sportowej, nadmieniając, że wiąże się to z dodatkowym zabezpieczeniem 
w śr. fin. w wys. Około 100mln zł. na rok 1991. Po długiej dyskusji w tej kwestii Rada 
przychyliła się do wniosku dyrekcji szkoły. Na zakończenie obrad przewodniczący Rady 
– Zbigniew Chrobak zasygnalizował radnym o konieczności powołania zespołu ds. 
telefonizacji oraz poprosił radnych o zastanowienie się i zajęcie stanowiska na następnym 
posiedzeniu w sprawie wysokości diet i celowości utworzenia gazety miejskiej”. 

Ciągłe wyzwania
Ostatnie z prezentowanych to II posiedzenie kolejnej sesji z dnia 9 sierpnia 1990 r.

Porządek obrad:
1. Uchwalenie wielkości diet dla radnych.
2. Zatwierdzenie listy ławników sądowych.
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3. Sprawozdanie z posiedzenia sejmiku wojewódzkiego.
4. Ustalenie stanowiska Rady o sposobie zagospodarowania budynku po byłym Komitecie 
M-G PZPR w Wołominie.
5. Zatwierdzenie tymczasowego statutu MiG.
6. Uchwalenie pilnych działań umożliwiających poprawę warunków lokalowych szkół.
7. Zapytania i wolne wnioski.

„Posiedzenie otworzył z-ca przewodniczącego rady Konrad Rytel. Przedstawił w/w 
porządek posiedzenia proponując uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący zmiany 
nazwy Urzędu. Następna uwaga dotyczyła, aby punkt 4 i 6 posiedzenia był rozpatrywany 
razem tuż po p. 2. Propozycje dotyczące porządku obrad zostały przyjęte. Następnie 
przewodniczący obrad zaprosił z-cę burmistrza Marka Łukasiaka o przedstawienie 
uchwały w sprawie zmiany nazwy Urzędu.

Z-ca burmistrza poinformował Radę o zmianie przepisów art. 15 ust. 2 ustawy  
o samorządzie terytorialnym (ustawa z dnia 21 czerwca 1990 r. o zmianie niektórych 
ustaw dotyczących samorządu terytorialnego Dz.U. nr 43 poz. 253) z którego wynika, 
że jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy 
rada nosi nazwę rady miejskiej a urząd – urząd miejski. Powyższą zmianę Rada podjęła 
większością głosów. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej Andrzej Żelezik zaproponował, aby 
za punkt wyjścia do ustalenia wysokości diet dla radnych była średnia krajowa podzielona 
przez 26 dni roboczych – 30 tys. zł. Dalej w wyniku dyskusji ustalono, że diety będą 
radnym wypłacane tylko za udział w posiedzeniu – 30.000 zł z sesję Rady a 15.000 zł. 
za posiedzenie komisji. Propozycje zostały przyjęte większością głosów.

Podkomisja ds. samorządu, której przewodniczy radny Edward Urbanowski, 
przygotowała listy ławników do sądu wojewódzkiego, rejonowego oraz kolegium ds. 
wykroczeń. Z uwagi na brak pełnego składu osobowego oraz na fakt, że kadencja 
ławników rozpoczyna się dopiero od 1 stycznia 1990r. zatwierdzenie list oddalono na 
następne posiedzenie Rady w celu uzupełnienia składu oraz wyjaśnienia w jaki sposób 
odbywał się nabór osób na ławników. 

Głos zabrał przewodniczący Oświaty i Kultury – Andrzej Gorczyński. Na wstępie 
nawiązał, że Komisja opracowuje raport o stanie oświaty na terenie gminy, który będzie 
przedstawiony w terminie późniejszym, natomiast obecnie przejdzie do sprawy bardzo 
pilnej, która była zasygnalizowana na poprzednim posiedzeniu Rady tj. adaptacji budynku 
przy ul. Laskowej 4 na filię SP-3. Poinformował, że był zaproszony na posiedzenie 
Zarządu w tej sprawie, gdzie podjęto decyzję o adaptacji tego budynku. W związku 
z tym Komisja OiK składa wniosek formalny aby podjąć uchwałę w tej sprawie. Dalej 
poinformował o wizycie Kuratora Oświaty i Wychowania, który po uzgodnieniach  
z dyrektorem odpowiadającym za sprawy techniczne przyznaje na rozpoczęcie prac 
adaptacyjnych sumę 100 mln zł. 

Następnie przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej – Andrzej Żelezik 
poinformował, że zarówno Zarząd jak i Komisja będą czynić wszystko, aby wyasygnować 
określone środki na ten cel. Zasygnalizował również, że do partycypowania w kosztach 
tego przedsięwzięcia zobowiązały się też zakłady patronackie szkoły jak Stolbud, ZPNiG 
oraz COBRA. Z kolei radny Edward Dołowy w imieniu Komisji gospodarki gminnej 
i porządku publicznego zwrócił uwagę o konieczności przeprowadzenia niezbędnej 
ekspertyzy tego budynku przez straż i sanepid. Radny Grzegorz Lipski zasugerował 
(w związku z powrotem religii do szkół), aby poczynić rozmowy w parafiach w celu 
udostępnienia i wykorzystania sal katechetycznych dla potrzeb szkół. Przewodniczący 
obrad odpowiedział, że tą sprawą powinny zająć się Komitety Rodzicielskie. Następny 
problem dotyczący poprawy warunków lokalowych szkół było wystąpienie radnego 
Józefa Olechowskiego w sprawie udzielenia pomocy szkole w Duczkach, a szczególnie 
chodziło o poparcie Rady w przyspieszeniu otrzymania mieszkań spółdzielczych dla 
nauczycieli, którzy aktualnie zamieszkują na terenie szkoły. Sprawa ta wywołała ostrą 
dyskusję, w wyniku której prezentowano pogląd, że należy wykluczyć jakikolwiek nacisk 
na prezesa spółdzielni mieszkaniowej w tej sprawie. Jeśli zaś chodzi o rozbudowę 
szkoły w Duczkach środki finansowe na ten cel przeznaczone są zgodnie z przyjętym 
planem. Dalej w tym punkcie powrócono do sprawy żłobka miejskiego. Głos w tej 
kwestii zabrał kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – Mirosław Rafalik. 
Przedstawił on w syntetycznym ujęciu sprawy dotyczące funkcjonowania żłobka m.in. 
remonty i konserwacje, koszty utrzymania, błędy w zarządzaniu tej placówki oraz projekt 
doprowadzenia gazu. W dyskusji zajęto stanowisko o konieczności przeprowadzenia 
remontu – w tym doprowadzenie gazu co umożliwi przystosowanie części pomieszczeń 
żłobka na dodatkowe oddziały przedszkolne”.

Zakończona sprawa budynku po PZPR
„Z-ca burmistrza Marek Łukasiak przedstawił opinię w sprawie własności budynku 

po byłym Komitecie M-G PZPR, z której wynikało, że nieruchomość wraz z obiektem 
stanowi własność gminy. W związku z tym przystąpiono do ostatecznego ustalenia 
stanowiska o sposobie zagospodarowania obiektu. Przewodniczący Komisji gospodarki 
gminnej i porządku publicznego – radny Edward Olszowy przedstawił kilka wersji 
zagospodarowania tego budynku, które były rozpatrywane przez jego komisję. 

W wyniku dyskusji poddano pod głosowanie dwie propozycje:
I piętro gmachu przekazać w użytkowanie Urzędu Rejonowego i pozostawić 

przedszkole zajmujące aktualnie parter.
Całość gmachu przekazać na potrzeby gmachu.
Rada w głosowaniu jawnym zaakceptowała większością głosów propozycję pierwszą”.
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Niekończące się wyzwania 
Przedstawiciel Rady na Sejmik Samorządowy województwa warszawskiego – Krzysztof 

Oksiuta przedstawił sprawozdanie z ostatniego posiedzenia sejmiku, informując, że 
przedmiotem obrad było m.in. uchwalenie budżetu sejmiku. Udział finansowy gmin ustalony 
został na 220 zł w przeliczeniu na mieszkańca gminy. Poinformował też, utworzone 
zostało wspólne biuro dla potrzeb Sejmiku Samorządowego i Rady Warszawy, które mają 
finansować wszystkie gminy województwa. W związku z tym uważa, że niedopuszczalne 
jest aby wszystkie gminy finansowały utrzymanie biura Rady Warszawy. Proponuje 
aby Rada podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do organu nadzoru o unieważnienie 
uchwały budżetowej Sejmiku Samorządowego jako naruszającej prawo i samodzielność 
gminy, prosząc jednocześnie Radę o opinię w tej sprawie. Dalej zaproponował również 
wystosować pismo do Prezydium Sejmiku dotyczące wprowadzenia do porządku obrad 
najbliższego posiedzenia Sejmiku debaty na temat: „Czym ma być Sejmik i jaka ma 
być formuła jego działania oraz usytuowania względem gmin’’. W dyskusji radni poparli 
wniosek Krzysztofa Oksiuty, uważając, że należy stworzyć pewien mechanizm obrony 
przed Warszawą, łącząc wspólne problemy danego rejonu i występować przeciw czapie, 
która usiłuje naruszać samodzielność gmin. 

Zgodnie z ustaleniami poprzedniego posiedzenia Rady w punkcie dotyczącym 
zatwierdzenia statutu gminy, radni złożyli pisemne uwagi do przedstawionego projektu 
statutu, które były kolejno paragrafami przedstawiane po przedyskutowaniu zatwierdzane. 
Poprawiony i zatwierdzony statut stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Podjęcie uchwał w kolejności:
W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby SP-5 w Wołominie w celu 

uzyskania przez nią statutu szkoły sportowej. Uchwała Nr VI-19/90 z dnia 9 sierpnia 1990r.
W sprawie adaptacji budynku (baraku) usytuowanego przy ul. Laskowej 4 w Wołominie 

w celu powołania filii SP-3 w Wołominie. Uchwała Nr VI-20/90 z dnia 9 sierpnia 1990r.
W sprawie uchwalenia statutu gminy. Uchwała Nr VI-21/90 z dnia 9 sierpnia 1990r.
W sprawie przeznaczenia działki i wzniesionego na niej budynku po byłym Komitecie 

M-G PZPR. Uchwała Nr VI-22/90 z dnia 9 sierpnia 1990r.
W sprawie określenia wysokości sumy do której Zarząd może zaciągać zobowiązania 

i pożyczki krótkoterminowe. Uchwała Nr VI-23/90 z dnia 9 sierpnia 1990r.
W sprawie wystąpienia do organu nadzoru na działalność finansową Sejmiku 

Samorządowego województwa warszawskiego. Uchwała Nr VI-24/90 z dnia 9 sierpnia 
1990r.

Następnie przewodniczący komisji finansowo – gospodarczej – Andrzej Żelezik 
przedstawił projekt uchwały w sprawie przydzielenia środków finansowych w wysokości 
150mln. zł. na realizację w ramach czynu społecznego budowy wodociągu w ul. Średniej 
co pozwoliłoby poprawić warunki sanitarne w Zespole Szkół przy ul. Sasina 33. Po 
przedstawieniu tego projektu rozwinęła się dyskusja w wyniku której podjęcie tej uchwały 
odłożono do czasu otrzymania pełnej dokumentacji (kosztorysu), jak również otrzymania 

informacji w sprawie wkładów finansowych i fizycznych Komitetu Czynu Społecznego 
budowy tegoż wodociągu. Z kolei na wniosek komisji finansowo – gospodarczej 
postanowiono wystąpić do sąsiednich gmin, które korzystają z usług ZOZ-u w Wołominie 
o partycypowaniu w kosztach ponoszonych na leczenie mieszkańców tych gmin oraz 
utrzymania szpitala jeśli chodzi o wyposażenie, remonty itp.

Dalsza propozycja komisji finansowo – gospodarczej to poprawienie stanu finansowego 
miasta i gminy poprzez likwidację jednostek budżetowych uciążliwych nie będących 
koniecznymi do normalnego funkcjonowania gminy – chodzi o zasadność istnienia 
PRGM-u. W tej sprawie zabrał głos z-ca burmistrza Marek Łukasiak, informując Radę  
o zamierzeniach Zarządu dotyczących wykazania celowości istnienia tego 
przedsiębiorstwa. Zaproponował też rozwiązanie umowy zleconej administracji budynku 
stanowiącego siedzibę Urzędu Miejskiego i Rady w Wołominie z RPGM. Rada uznała 
za celowe z uwagi na wysokie koszty, prowadzenie administracji budynku przez Zarząd 
i upoważniła go do wypowiedzenia umowy zlecenia administrowania z RPGM-em  
i dokonania w tym przedmiocie stosownych rozliczeń. Ostatnia uchwała podjęta przez 
Radę (na wniosek komisji finansowo – gospodarczej) dotyczyła zwiększenia uposażenia 
burmistrza o dodatek służbowy w wysokości 30%”.

Gazeta miejska
„Radny Krzysztof Oksiuta poddał pod dyskusję celowość istnienia gazety miejskiej, 

prosząc radnych o opinię w tej sprawie. Generalnie wszyscy dyskutujący uważali, że 
taka gazeta powinna istnieć, lecz do końca nie wiadomo kto ma być właścicielem, czy 
ma być miejska czy regionalna oraz jaka ma być częstotliwość wydawania (miesięcznik, 
dwutygodnik czy tygodnik).  Dla większości dyskutujących sprawą istotną był ew. koszt 
wydawania takiej gazety. Podkreślono przy tym, że z uwagi na obecną sytuację finansową 
gminy, Rada może jedynie zaoferować lokal. Były też głosy, aby wejść w porozumienie  
z wychodzącą gazetą w mieście „Pismo Wołomina”. Radni nie zajęli stanowiska odnośnie 
tej propozycji z wyj. Radnego Marka Hołubickiego, który wyraził wątpliwości co do 
rzetelności niektórych informacji podawanych przez tą gazetę np.; w art. „Tyle władzy 
ile pieniędzy”. Kończąc dyskusję w tej sprawie przewodniczący obrad zaproponował 
aby komisja ds. samorządu i opieki społecznej zajęła się tą kwestią i i przygotowała 
koncepcję utworzenia tej gazety”. 

Sprawy bieżące
„Następnie z-ca burmistrza Władysław Dębski poinformował radnych o zatwierdzeniu 

przez Zarząd projektu przydziału 17 lokali mieszkalnych na terenie miasta Wołomina. 
Przydziału dokonano w oparciu o trzy listy – listę podstawową, pomieszczeń zstępczych  
i zamian. Listy będą wyłożone do wglądu z pełnym uzasadnieniem przydziału. Na pytanie 
radnej Teresy Popiołek – jakie były zasady przydziału, burmistrz odpowiedział, że część 
osób otrzymała z lokali najbardziej zagrożonych, w pozostałych przypadkach brano 
pod uwagę rzeczywiste warunki oczekujących. Z kolei radny Marek Hałubicki nawiązał 
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Jerzy F. Kielak

Na rocznicę samorządu w Wołominie

Mamy rok jubileuszowy samorządu. To 30 lat od chwili, gdy „samorząd” 
fasadowy, stał się samorządem prawdziwym. Naczelnik Miasta i Gminy stał się 
burmistrzem wybieranym demokratycznie a nie „przywożonym w teczce”.

Pisanie tekstu na ten temat jest trudne. Każdy widzi świat i wydarzenia z własnej 
perspektywy. Często – ta perspektywa – przysłania obiektywny ogląd. I to jest problem. 
Bo – jak pisał ksiądz Tischner – „jest rzeczą normalną, że rozmaici ludzie w tej samej 
sprawie mają różne zdania”. Problemem może być brak zgody na tę różnorodność. 
Mimo wszystko spróbuję.

Jak to zrobić?
Już po tych, nieomal legendarnych, wyborach 1989 roku nadszedł czas przebudowania 

ustroju. Trzeba było wybrać samorząd i wyposażyć go w narzędzia prawne umożliwiające 
to samo-rządzenie.

Nikt nie miał pojęcia, jak się do tego zabrać. Tak prawdę mówiąc nie bardzo było 
wiadomo, o co chodzi. Nie było żadnych doświadczeń, żadnych wzorców. Byliśmy jak 
„dzieci we mgle”. Istotny był układ polityczny. Były Kluby Obywatelskie, tak to się chyba 
nazywało, i pustka. To byli ludzie, którzy pokazali się światu na fali przemian. Na fali 
Solidarności, ale już nie tej pierwszej z 1980 roku. Partie polityczne w zasadzie nie istniały, 
a jak istniały, to gdzieś na uboczu, niemal w konspiracji. Słowo partia jednoznacznie źle 
się kojarzyło z „przewodnią siłą narodu”. Partie się nie wychylały, bo co tu gadać, po 
89. roku całkowicie utraciły zarówno autorytet, jak i popularność. Ciągnęła się za nimi 
niechlubna przeszłość.

I w takiej sytuacji należało przeprowadzić wybory do samorządów, a czym ten samorząd 
tak naprawdę ma być, nie było wiadomym.

Nie mieliśmy „zielonego pojęcia”, jak ma wyglądać kampania wyborcza, jak należy tę 
kampanię poprowadzić. Co jest jej istotą.

Samorządowa przygoda
Którejś zimowej niedzieli, po wieczornej mszy w kościele, podszedł do mnie młody 

człowiek i zaproponował, byśmy wspólnie zorganizowali komitet na wybory samorządowe. 
Tym młodym człowiekiem był Krzysiek Oksiuta, późniejszy poseł na Sejm. Ja w tym 
czasie współpracowałem ze Stronnictwem Pracy Władysława Siła - Nowickiego. I tak 
zaczęliśmy naszą samorządową przygodę.

do programu imprez z okazji 70-lecia Bitwy Warszawskiej apelując o udział w tych 
uroczystościach a szczególnie o udział w uroczystej sesji w Czarnej. Na koniec obrad 
przewodniczący rady Zbigniew Chrobak zasygnalizował o kilku sprawach bieżących, 
które dotyczyły m.in.

- podziału kompetencji Urząd Miejski – Rejon
- współudział komisji poprzez spotkania przewodniczących w celu uzgodnienia szeregu 

problemów,
- złego funkcjonowania pogotowia wodociągowego itp.
Ostatnią pozycją było zgłoszenie przez radnego Juliusza Kowalskiego wniosku 

formalnego w sprawie udzielenia na następnej sesji informacji o pracy zarządu. 
Posiedzenie zakończono o godz. 21.00”.
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Zorganizowaliśmy się wciągając do współpracy wiele osób. Od początku był, oprócz 
nas dwóch, Karol Małolepszy, Marek Hołubicki, Andrzej Bielecki, śp. Andrzej Leszek, 
Wacław Panek, Halina i Andrzej Wojakowscy, Andrzej Żelezik, Andrzej Gorczyński, Jan 
Nadaj, Wiesia Jakubowska, Stefania Korżawska, Ula Pietrzak. I wiele innych osób. Jeśli 
kogoś nie wymienię, proszę się nie obrażać, proszę mi wybaczyć, wszak minęło 30 lat od 
tamtych dni. Będę się jednak starał przypomnieć sobie, kto tam był, bo było nas sporo. 
Stworzyliśmy komitet wyborczy i nazwaliśmy: Chrześcijański Komitet Wyborczy.

Aby się pięknie różnić
Nazwa nie była przejawem dewocji czy klerykalizmu. Kto był autorem tej nazwy, dziś 

już nie pamiętam. To były czasy świeżutko postkomunistyczne i taka retoryka była raczej 
identyfikującą, niż programową. Między Klubami Obywatelskimi a nami w zasadzie 
żadnych programowych czy ideowych różnic nie było. Chodziło nam bardziej o to, by 
stworzyć jakiś inny byt, by to nie były monowybory, jak w poprzednim systemie, gdzie był 
jeden jedyny, jedynie słuszny kandydat. To było też coś z festiwalu wolności po wyborach 
4 czerwca 1989 roku. Wiadomo, zawsze, w każdej sytuacji, znajdą się „strażnicy” 
ortodoksji i ci, którzy każdy punkt widzenia, różniący się od ich punktu widzenia, uznają 
za herezję, odstępstwo, apostazję i czort jeden wie co jeszcze. Bywały i takie zarzuty, 
że skoro istnieje „jedynie słuszna” linia Solidarności, to wszystko co nią nie jest, jest 
zwyczajna zdradą. Takie myślenie, do dziś, cieszy się wielką popularnością i uznaniem. 
I uznanie to, i popularność nie maleją. Nam nie chodziło o jedno, jedyne prawowierne 
„wyznanie wiary”, ale o to, byśmy się uczyli pięknie różnić, a to nie zawsze się podobało. 
Pokutowała jakaś zdeformowana myśl tego rodzaju, że – skoro do tej pory istniała jedynie 
słuszna partia – to teraz czas na jedynie słuszną Solidarność. Istniało zapotrzebowanie 
na jedynią słuszność. A to nie w tym rzecz.

W ramach kampanii wyborczej stworzyliśmy pismo pt. „Nowy Wołomin”, wydawane 
co tydzień. W tym piśmie zamieszczaliśmy swoje artykuły na temat tego, jak sobie 
wyobrażamy samorząd, co chcemy zrobić. Już po wyborach to pismo wyewoluowało  
w istniejące do dziś „Wieści Podwarszawskie”.

Kampania
Jak się rzekło, wiedza nasza o wyborach, o funkcjonowaniu samorządu, o prowadzeniu 

kampanii wyborczej była nieomal zerowa. Pamiętam, że tego, jak prowadzić kampanię 
wyborczą uczyli nas… Amerykanie. Byłem w Urzędzie Rady Ministrów na takim szkoleniu, 
prowadzonym przez fachowców z USA. Pamiętam, że słuchaliśmy tego, jak „bajki  
o żelaznym wilku”. To było dla nas coś niezrozumiałego, z czym nigdy się nie zetknęliśmy. 
Jakieś treści z krainy fantastyki. Pamiętam, jak nam mówiono, że pierwsze 3 sekundy są 
decydujące dla zainteresowania ulotkami, czy innymi wydawnictwami propagandowymi. 
Jeśli w ciągu tych 3 sekund nie będzie zainteresowania, to materiał ląduje w śmieciach 
nie odnosząc żadnego skutku. Wtedy nie mieliśmy pojęcia o tym. Dziś wiemy, że to 
prawda. Pamiętam, jak mówiono nam o kampanii negatywnej, którą prowadzić należy  

w ostatnich 3 dniach kampanii, by nie dać czasu stronie przeciwnej na ripostę. To także 
było coś niezrozumiałego. Dziś widzimy, że w kampaniach negatywnych osiągnęliśmy 
chyba mistrzostwo świata. Często kampania negatywna jest jedyną, jaka jest prowadzona, 
a obrzucanie się inwektywami doprowadzone zostało do mistrzowskiej perfekcji.

Mimo naszej niewiedzy i braku doświadczenia, jakoś próbowaliśmy działać, 
przekonywać wyborców, że mamy im coś do zaoferowania. Z jednej strony był entuzjazm 
i zainteresowanie, z drugiej marazm i całkowita obojętność. Takie bywały postawy. To 
trzeba uczciwie powiedzieć. Dla wielu ludzi jest nie do pojęcia, że ktoś może się tak 
po prostu, bezinteresownie, zaangażować i działać na rzecz zmian, na rzecz szeroko 
pojętego dobra wspólnego. Niestety, wielu tego nie pojmuje do dziś.

Festyny
Ulotki, gazeta – to był sposób na dotarcie do ludzi. Był nawet program telewizyjny  

z naszymi wystąpieniami. Trzeba było jednak kontaktów bezpośrednich. Temu celowi 
służyły festyny. Organizowaliśmy je w soboty w różnych miejscach miasta. Na pasażu 
przed obecnym liceum (a wtedy szkołą podstawową) na osiedlu Niepodległości, na 
parkingu obok Kościoła św. Józefa, przed Miejskim Domem Kultury, na Placu 3 Maja. Może 
gdzieś jeszcze. Nie pamiętam. To była ważna forma prowadzenia kampanii wyborczej. 
Przychodzili różni ludzie, dyskutowali, stawiali pytania, niektórzy włączali się w prace 
Komitetu. Było to jakieś poruszenie społeczne.

Organizacja tych festynów to też swoisty fenomen. Wszystko odbywało się w zasadzie 
bez kosztów. Dobrym duchem, siłą sprawczą, był Karol Małolepszy. To on załatwił gdzieś 
rozkładaną scenę, nagłośnienie. To było wszystko bardzo spontaniczne. Nikt nie kazał 
nam sporządzać dokumentów, planów ewakuacji i zabezpieczeń, całej tej biurokracji, która 
dziś bezwzględnie jest wymagana. Owszem, zawiadamialiśmy Policję, która dopiero co 
przestała być milicją, i tyle. Żadnych incydentów nie było, przynajmniej ja o czymś takim 
nie wiem. Tworzyła się dobra atmosfera. To był czas, kiedy ludzie zaczynali się otwierać 
na społeczność. Zaczęli wychodzić z domów, dowiadywać się, że istnieją inne wymiary 
życia społecznego niż te, które dotychczas im dekretowano.

Kandydaci do Rady Miejskiej
Jak, w takiej sytuacji, bez żadnej struktury tworzyć listy kandydatów? To się też 

odbywało dosyć spontanicznie. Często na zasadzie, że proponowało się komuś 
kandydowanie i tyle. W tej dziedzinie Karol Małolepszy również wykazał się inicjatywą. 
Jako nauczyciel znał środowisko nauczycielskie i stamtąd zaprosił kilka osób. Przyznać 
trzeba, że dochodziło do takich zabawnych sytuacji, że proponowaliśmy komuś 
kandydowanie, a on odpowiadał, że właśnie dostał już propozycję. Pamiętam gotową już 
ulotkę, z wydrukowanymi nazwiskami kandydatów. Moje dzieci znały tę listę na pamięć, na 
wyrywki. Nasze mieszkania w czasie kampanii wyborczej były miejscem, gdzie składano 
gazetę, rozdzielano ulotki, trzymano wszelkie materiały wyborcze. Mało, odbywały się 
tam też przedwyborcze spotkania.
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Nie było, jak już napisałem wcześniej, różnic programowych między Komitetami. 
Chodziło o zwyczajną uczciwość. I ten kierunek dominował zdecydowanie w pierwszej 
kadencji samorządu. Nie było, że „moja prawda jest mojsza” – tylko było – że: albo coś 
prawdą było, albo nie. Tertia non datur – trzeciej drogi nie ma. Żadnych interesików, 
geszefcików partyjnych. Nikomu to nawet przez myśl nie przeszło. Nie było obiecanek, 
że wybuduję wam gazociąg, wodociąg, rurociąg, chodnik, czy Bóg wie co jeszcze. 
Zajmowaliśmy się palącym się wtedy, ciągle, wysypiskiem w Starych Lipinach. To 
jednak jeszcze nie był czas obiecywania „gruszek na wierzbie”. Ani nie było takiego 
zapotrzebowania społecznego, ani kandydaci nie próbowali „kupić” swych elektorów 
pustymi obietnicami i obiecankami. To jest ta atmosfera, za którą dziś można zatęsknić, 
ale na powrót której liczyć trudno. Jak mawiają Czesi „to se ne vrati”. A wielka szkoda.

Kandydaci
Wyszukiwanie kandydatów wcale nie było łatwym zadaniem. Rozmawialiśmy z wieloma 

osobami i nie wszystkie były zainteresowane. Ten brak zainteresowania miał różne 
przyczyny. Bywały to powody osobiste, zdrowotne, rodzinne. Bywały też takie, że: „a co 
to da”, „po co to”. Ci po latach ożywili się i sami organizować zaczęli komitety wyborcze. 
Ale atmosfera była inna. Już gdzieś przepadła spontaniczność, bezinteresowność, 
altruizm. Ten pierwszy samorząd jest wspominany z wielką sympatią i w zasadzie nie 
poddawany krytyce.

Błędy popełnione w czasie kampanii wyborczej, na etapie zgłaszania kandydatów, to 
efekt braku doświadczenia. Później zrozumieliśmy czego nie należy robić, ale było już po 
czasie. Niestety, za cztery lata już nie zebraliśmy się ponownie. Nie było kontynuacji. To 
były czasy dosyć dynamicznych zmian, kiedy wszyscy uczyliśmy się demokratycznego 
państwa i jego reguł.

Wyboru dokonano raczej na zasadzie sympatii osobistych i, co tu gadać, znaczka 
Solidarności, który już wtedy niektórzy zaczęli intensywnie eksploatować. Zaznaczyły 
się jednak wyraźne tendencje, że to nie organizacja, do której kandydat należy, ma 
decydujący wpływ na wyborcze preferencje. W znacznym stopniu decydowało to jakim 
zaufaniem w swojej społeczności cieszył się kandydat. To – odnoszę wrażenie – było 
podstawowym kryterium. Wybory były jednomandatowe. W okręgu wyborczym wybierano 
jednego kandydata. Burmistrza wybierała Rada Miejska.

Na koniec
Pisząc ten tekst nie korzystałem z żadnych materiałów. Egzemplarze „Nowego 

Wołomina” gdzieś zaginęły przy przeprowadzkach. Innych materiałów nie miałem. 
Korzystałem z własnej pamięci. Napisałem co pamiętam. Tyle, że od tamtej pory wiele 
się wydarzyło. Czy pamięć pojedynczej osoby jest właściwym źródłem? Sadzę, że raczej 
to wątpliwe. Nie roszczę sobie pretensji do nieomylności, czy „wszystkowiedzenia”. Mam 
absolutną świadomość swej niedoskonałości i wiem jak niedoskonale wybiórcze jest to, 
co napisałem. Od tamtej pory przeminęła cała epoka. Narodziły się dzieci, które dziś są 

dorosłymi osobami. A nam przybyło 30 lat. Zapamiętujemy niektóre wydarzenia. Innych 
nie. I to wcale nie ma żadnego związku z tym, że te są ważne, a tamte ważniejsze, bądź 
zupełnie nieważne. To nie tak. Zapamiętywanie ma swoje, trudno uchwytne prawa, które 
trudno ująć w kanony. Ja zapamiętałem to, o czym napisałem. Inni na pewno zapamiętali 
coś innego. Tu kłania się taka oto propozycja, by w sposób fachowy opracowano ten 
ważny okres w życiu naszej gminy. Może specjaliści, historycy? Może jakaś praca 
magisterska? Może coś zupełnie innego? Ocalić od zapomnienia! To cel. A to są moje 
osobiste, bardzo wybiórcze i niedoskonałe, wspomnienia.

Pamiętam tę niepowtarzalną atmosferę, entuzjazm wielu osób. To był rodzaj „festiwalu” 
wolności. Coś na kształt 1980 roku. Co by tu mówić, czy nie mówić, wtedy ludzie zaczęli 
wierzyć, że coś może od nich zależeć, że mogą o czymś zdecydować, że stają się 
podmiotem, a nie czymś na kształt tła. Że ich głos zaczyna być słyszalny i zaczyna się 
liczyć. To, jeśli nie było przebudzeniem, to na pewno wyraźnym sygnałem do pobudki.

Stało się także przyczyną tego, że wielu ludzi, którzy nie znali się do tej pory, bądź 
mijali się obojętnie na ulicy, poznali się, a nawet zaprzyjaźnili. To ważne. Tak budują się 
więzi społeczne, wspólnota. Podkreślam, wtedy ludzie zaczęli „wychodzić z komunizmu”, 
zaczęli opuszczać swe kryjówki i włączać się w mechanizmy społeczne. A my byliśmy 
tego świadkami, a nawet, w jakimś sensie, sprawcami. Czy ktoś to docenia?

Po 30 latach widać, z całą pewnością, że samorząd to była najlepsza inwestycja 
polityczna i społeczna, jakiej dokonano po 1989 roku. I niech sobie różni „specjaliści” 
wygadują, co chcą, a tymczasem okazuje się, że „prawda ma taką oto właściwość, że 
broni się mocą samej siebie”. A tę moc widać na każdym kroku. Oczywiście, nie ma 
rzeczy doskonałych na tym świecie, czy – jak inni mówią – „łez padole”, ale to, co dobre 
w samorządzie, jest widoczne i nie da się powiedzieć, że to zło. Najlepiej, najskuteczniej, 
najoszczędniej i najbardziej celowo wydane pieniądze to te, którymi dysponują samorządy. 
To nie jest tylko polskie doświadczenie, to doświadczenie całego demokratycznego świata. 
Budujemy u siebie i dla siebie. Przed 1990 rokiem to w Warszawie zapadały decyzje 
dotyczące budowy ulicy, chodnika czy infrastruktury w Wołominie. To do Warszawy trzeba 
było jeździć, by otrzymać pozwolenie na podłączenie do wodociągu. Tam składało się 
dokumenty. Wiele takich i podobnych spraw było. Zapomnieliśmy? I dobrze, bo po co 
to pamiętać.

Samorząd. Zbitka dwóch słów. Samo-rząd. Samemu się rządzić. To znaczy nie 
oddawać komuś rządów u siebie. To jednak nie oznacza dowolności czy anarchii.

Arystoteles, definiując politykę, powiedział, że to „roztropna troska o dobro wspólne”. 
Wspólne, zatem wspólnota stoi tu u samych fundamentów. Troszczmy się zatem 
roztropnie o to, co stanowi owo wspólne dobro.
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Właściciele dóbr parafii Kobyłka 
z ujęciem terenów obecnego Wołomina

Powyższy artykuł ma za zadanie zarysować strukturę własności poszczególnych 
wsi i miejscowości będących w granicach parafii Kobyłka (włączając w to 
tereny obecnej gminy Wołomin). W tym celu zostały wykorzystane różne źródła 
literaturowe, ze szczególnym naciskiem na rejestry poborowe (chodzi tutaj  
o pobór podatków).

Dotychczas powszechnie spotykało się opracowany rejestr dla roku 1580, natomiast 
dla innych zostały one pominięte.

Kobyłka i Turów (Juńce)
Główną miejscowością tejże parafii jest Kobyłka. Wieś ta w roku 1417 posiadała 

już kościół parafialny. Pierwszym obecnie znanym i wymienianym właścicielem jest 
odnotowany w roku 1426 Lutek z Kobyłki Targoń h. Ostoja. Nie jest znana osoba, 
której dobra te zostały nadane, można jedynie domniemywać, że mógł to być jakiś 
wcześniejszy przodek Targoniów. Lutek zmarł nie później niż w roku 1430, ponieważ już 
w tym roku wspomniana jest żona po zmarłym Lutku Targoniu z Niwikli (inna z własności 
tego rodu). Małgorzata (córka Piotra Dzieweczki podsędka zawkrzańskiego) wraz  
z dziećmi Andrzejem, Stanisławem i Boguchną, gdy zastawiają swój dział w Strobinie. 
Prawdopodobnie ten sam Stanisław Targoń z Kobyłki jest wymieniany jeszcze w 1459 
roku i w 1464 roku. Jednocześnie Stanisław Targoń dziedzic na Kobyłce i Pniewniku 
jest wzmiankowany zarówno w latach 1467-88. W 1490 roku Stanisław Targoń z Kobyłki 
daje swojemu synowi Bernardowi dział w Idzikowicach. Zważywszy na rozpiętość okresu 
między 1430 a 1490 rokiem wydaje się zasadnym podejrzewać, że Stanisław syn Lutka, 
może być różnym od Stanisława w 1490 roku. Drugi ze Stanisławów będzie wtedy albo 
synem pierwszego Stanisława, albo synem Andrzeja, a wnukiem Lutka Targonia. Niemniej 
późniejszy wpis, co do czynności prawnych sugeruje, że Bernard urodził się około 1470 
roku lub wcześniej, co przy założeniu, że kwitowanie 1430 roku odbyło się przez wdowę 
w imieniu własnym i dzieci (młodocianych) może sugerować, że kolejno właścicielami 
Kobyłki byli: Lutek, Stanisław i Bernard.

W tym miejscu należy wspomnieć o historii właścicieli Turowa, a kiedyś Juńców. 
Mianowicie, te ziemie w roku 1479 zostały nadane dworzaninowi księcia Bolesława V, 
niejakiemu Piotrowi Pietrzykowi, synowi Stanisława z Gostkowa. Nadanie obejmuje 10 
włók dąbrowy i lasu.
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W 1491 roku następuje pokwitowanie między rodzeństwem (językiem współczesnym 
można to nazwać działem spadku). Osoby kwitujące to: Helena, żona Jana z Grodziska,  
i Anna, żona Jana z Klembowa, córki Stanisława z Kobyłki, a kwitowanym jest wspomniany 
już Bernard, jako ich brat. Natomiast w 1506 roku akceptowanym jest (a potwierdzonym 
w 1523 roku) zastaw przez Piotra Pietrzyka wsi Juńce (dziś Turów) Bernardowi synowi 
Stanisława Targonia z Kobyłki. Zastaw jest pod przepadkiem, czyli w przypadku 
niespłacenia przez Piotra Pietrzyka pożyczki udzielonej przez Bernarda Targonia, ten 
drugi stanie się ich właścicielem. Istotnym jest natomiast wpis z 1506 roku o zakupie 
przez Annę córkę zm. Bernarda Targonia (oznacza to, iż Bernard umiera w roku 1506) 
kupuje 10 włók dóbr Juńce od Piotra Turka z Koprzywnicy, a ten otrzymuje resztę od Jana  
z Zamienia, krewnego i opiekuna Anny (czyli jeszcze nie zamężna, albo nawet nie  
pełnoletnia). W 1518 roku jest wspomniana jeszcze Katarzyna, wdowa po Stanisławie z 
Pniewnika i Kobyłki, córka zmarłego Jana z Miszewa Garwaskiego kasztelana wiskiego. 
Natomiast w 1523 roku Anna, wdowa po Janie z Brochowskim stolniku, córka Bernarda 
Targonia sprzedaje plebanowi Liwskiemu, Mikołajowi z Żukowa, jako wykonawców 
woli wspomnianej już Katarzyny czynsz z Pniewnika, Radoszyna i Zakrzewa, na ołtarz  
w kościele liwskim, do którego Anna będzie mieć prawo patronatu.

W roku 1584 jest natomiast odnotowane, że Anna, córka Targonia z Pniewnika i Kobyłki,  
żona Mikołaja Mińskiego, wniosła te dobra do domu Mińskich. Kolejno, jeszcze w roku 
1580, przy opłacie podatku z Kobyłki, jako właściciel jest wspominany Stanisław Miński, 
syn Kacpra Mińskiego i jego żony Doroty Goryńskiej, a wnuk Mikołaja Mińskiego i jego 
żony Anny z Pniewnika. Natomiast Stanisław Miński umiera 21 lipca 1607 roku w Padwie, 
wezwany przez króla Zygmunta III Wazę z Neapolu, gdzie był dla podratowania zdrowia.  
Zostawił po sobie cztery obecnie znane córki Barbarę (za Marcinem Zarembą h. wł.), 
Annę, Dorotę (za Janem Tęczyńskim z Morawicy h. Topór) i Zofię.

W tym miejscu uzupełnieniem mogą służyć rejestry poborowe. Tak dla Kobyłki i Turowa 
mamy wymienione następujące osoby:
- w 1571 roku podatek opłaca pleban Grzegorz Kamiński
- w 1577-1579 podatek opłaca Serafin Dzbański (lub Zbański), jako zarządca wsi 
Stanisława Mińskiego
- w 1580 z Kobyłki podatek płaci Grzegorz Dzbański, a z Turowa Serafin Zbański, obaj 
jako zarządcy wsi Stanisława Mińskiego
- w 1581 roku podatek opłaca Grzegorz Kamiński
- w 1585 roku podatek opłaca Jan Dzeirganowski jako biskup oraz Jakub Plichowski 
jako proboszcz.

Natomiast sto lat później osobami opłacającymi podatki za te wsie są:
Dla Kobyłki: Piotr Lun i Andrzej Pieconka w 1653, Piotr Lun i Łukasz Pieconka  

w 1657, w 1658 podatek opłaci Ludwik Bielecki, jako administrator wsi, następnie w 1677 
pracowici Piotr i Łukasz Piecynka (Pieconka).

Dla Turowa: w 1653 podatek płaci Bartłomiej Kwaczoł i Jan Taszka, natomiast  
w 1657 oraz  1677 podatek opłacił Mateusz Kwacol i Jan Kaska (Taszka) a w 1658 
Ludwik Bielecki, jako administrator.

Pogłówne roku 1676 z Kobyłki i Turowa opłacił Krzysztof Wodyński, kanonik poznański.

Wołomin (Wołunin, Wolunino) oraz Krępe
Powyższe dwie miejscowości zostały połączone w jedno, bo w części źródeł 

literaturowych, można przeczytać, że Krępe zostało utworzone z Wołumina. Niemniej 
zestawienia podatkowe, pokazują, że Krępe należy łączyć historycznie z Ostrowią  
i Ossowem.

Każdy kto interesuje się historią Wołomina wie, że przez wiele lat był on nazywany 
Wołuminem lub też Wołuninem. Znanym jest również fakt, iż pierwotna donacja 
była na rzecz Stanisława z Piwonina, który to potem sprzedaje swoje dobra Janowi  
z Radwankowa. Interesującym jest znalezienie powiązań pomiędzy panem z Piwonina, 
a panem z Radwankowa. W dawnych czasach sprzedaż ziemi zazwyczaj odbywała 
się w granicach powiązań rodzinnych. Pierwszym istotnym krokiem wydaje się 
identyfikacja wspomnianego Stanisława z Piwonina. Szukając informacji o Piwoninie  
w herbarzach można znaleźć w adnotacjach o nadaniu Piwonina Lasockiemu. Nadanie to 
dotyczyło Piwonina i Brzumina w ziemi czerskiej. Tym tropem podążając, do materiałów 
znajdujących się w Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych. W notatkach Kartoteki 
„Słownika historyczno-geograficznego Mazowsza” w średniowieczu, tam odnajdujemy 
rzeczonego skarbnika czerskiego Stanisława z Piwonina spadkobiercę z Brzumina. 
Natomiast sięgając do herbarzy możemy określić, że Brzumińcy z Brzumina ziemi 
czerskiej legitymowali się herbem Lubicz.

W tych samych dokumentach są wspominani Katarzyna i Jan. Natomiast w dwa lata 
później Katarzyna, córka Henryka przekazuje swój dział w Brzumienie swojemu bratu 
Janowi. Dodatkowo znany jest również Jan sołtys z Radwankowa w roku 1440.

Następnym miejscem gdzie można znaleźć ślady własności dóbr wołomińskich są 
księgi poborowe, gdzie zapisano od kogo został pobrany podatek. W ten sposób możemy 
się dowiedzieć że następujące osoby płaciły podatek:

Wołumin:
- w latach 1571-1581 podatek płacił Ścibor, syn Jana z Wołunina
- w latach 1571-1585 podatek płaci Jan Woliński!, Wawrzyniec Wolinski! oraz Małgorzata 
wdowa wraz z Stanisławem, Janem i Mikołajem z Wołunina
-  w roku 1585 z Krępego podatek płaci Stanisław Germakowski (ten sam, co płaci 
podatek z Ostrowia)
- w latach 1653-1677 podatek z Wołomina opłacili Albert Wołuński, Jan Wołuński oraz 
Tomasz Konarski.
- w roku 1676 pogłówne z Wołomina opłacił Jan Górski
Krępe:
- w roku 1571 podatek z Krępego płaci Franciszek Staniak zarządca wsi Krępe Mikołaja 
Kiszki
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- w roku 1577 i 1578 podatek z Krępego płaci Ścibor syn Jana Wolińskiego i Stanisław 
Czerniakowski (wspólnie z części wsi) oraz Jan Czaplicki i Jurgian Czerniakowski 
(wspólnie z części wsi)
- w roku 1579 podatek płaci Ścibor syn Jana Wołuńskiego oraz Jan Czaplicki i Jurgij 
Czerniakowski (wspólnie z części wsi)
- w rok 1580 podatek z Krępego płaci: Jan Czaplicki i Jurgian Czaplicki (wspólnie z części 
wsi) oraz Mikołaj Kiszka i Stanisław Czerniakowski (wspólnie z części wsi)
- w roku 1581 podatek z Krępego płaci Jan Czaplicki i Jurgjan Czerniakowski (wspólnie), 
oraz Stanisław Drużbicz
w latach 1653 – 1677 podatek z Krępego płaci Jan Grzybowski.

Targowska Ruda alias Mamki
Wieś ta dzisiaj nie istnieje. Znajdowała się na terenie dzisiejszego poligonu w Zielonce. 

Warto zauważyć, że wieś ta w roku 1512 została odnotowana jako Vola Targowska. 
Historia własności tego terenu zaczyna się w roku 1426, kiedy to książę Janusz I sprzedaje 
brzeg rzeki Długiej, wchodzącej w część dóbr Nieporęt (podobnie jak np. Słupno)  
z prawem budowy młyna w dziedzictwie Targowe. Nabywcą tych dóbr prawdopodobnie 
był Dziersław albo jego ojciec. W 1451 roku Jan i Paweł z Targowego (dziś Targówek) 
dostają Targowe oraz kuźnicę zwaną Ruda w dobrach Targowe i Ruda Targowska. 
Później w roku 1472 Barbara z Pasikoni, żona Jakuba Grzywy zastaje wwiązana we 
wspomniane dobra. Kolejna wzmianka o tych ziemiach odnosi się do roku 1481, kiedy 
Mikołaj z Łochowa sprzedaje swą część lasów Zabiele albo Targowska Puszcza obok 
Targowego, wraz z młynem i sadzawką na rzece Długiej, które wcześniej nabył od 
swojego brata Jakuba Roga z Zaborowia. Nabywcą był Wojciech z Laskowa skarbnik 
nurski. Już w 1487 natomiast następuje zeznanie, że zmarły Wojciech Mamka kupił 
Targowską Rudę, a dziedziczą po nim synowie. Natomiast w roku 1498 wspominany jest 
Jan Mamka z Sokołowa albo Targowskiej Rudy herbu Korab. Tu należy zwrócić uwagę, 
że ród Sokołowskich, z Sokołowa h. Korab, są potomkami od rodu Laskowskich h. Korab. 
Następnie wspominanym jest wydarzenie z 1518 roku, kiedy to Mikołaj z Czerniakowa 
wraz ze swoimi kmieciami przekopał groble w dobrach Targowska Ruda należących do 
Jana Mamki i jego synów. Kolejno w 1527 i 1528 roku odnotowano szlachetną Katarzynę, 
żonę Stanisława z Mamek, a w 1563 Krzysztofa i Jerzego, synów Piotra Mamki, Antoniego 
syna Macieja oraz Adama syna Jana Targowskich h. Roch II.

W tym miejscu uzupełnieniem mogą służyć rejestry poborowe, według których w latach 
1571-1581 roku podatek opłacili: Rafał, syn Jana Targowskiego, Stanisław syn, Adama 
z Mamek zwanych Targowska Ruda, Roch (Roslan), syn Mateusza Mamki, Marek, syn 
Stanisława Targowskiego, Krzysztof (Krystian) syn Piotra Sokołowskiego oraz Jan syn 
Adama z Mamek. Dodatkowo w roku 1577 jednokrotnie na liście osób płacących podatek 
jest pani Niezabitowska, zamiast Rafała syna Jana Targowskiego.

Natomiast w roku 1585 podatek opłacili: Mateusz Mamka, Piotr Sokołowski z Mamek, 
Jan i Adam Sokołowscy z Mamek, Stanisław i Adam Mamka z Mamek, oraz Marek syn 
Stanisława Targowskiego.

W sto lat później struktura rodzin płacących podatek z Mamek wygląda już odmiennie 
i tak: w roku 1653-1677 podatek opłacili: Jan Grzybowski, Jan, syn Stanisława 
Sokołowskiego, Ludwik Bielecki oraz Albert Wołuński. Natomiast pogłówne roku 1676 
opłacił Jan Sutczyński.

Lipiny i Duczki oraz Cuchowiec
Bardziej szczegółowo historia własności tych miejscowości była opisywana  

w poprzednich „Rocznikach Wołomińskich”. Wykaz podatkowy i to kto go odprowadzał, 
może służyć za ukazanie zarówno pewnych rozbieżności względem innych źródeł 
historycznych, jak również określić liczbę działów szlacheckich w danych wsiach  
w zależności od roku.

Podatek natomiast odpowiednio z tych wsi opłacali:
Lipiny:

- w roku 1571, 1581: Jan Czaplicki za dzieci Jana Drużbicza z Lipin, Grzegorz Drużbicz 
oraz Małgorzata po Mikołaju Drużbiczu
 - w roku 1577 i 1578: Grzegorz oraz Mikołaj synowie Jana Drużbicza
- w roku 1579 i 1580: Grzegorz Drużbicz, Jan Czaplicki za dzieci Jana Drużbicza  
- w roku 1585: Małgorzata wdowa po Mikołaju Drużbiczu, żona Stanisława 
Dzierzgowskiego, Katarzyna wdowa po Grzegorzu Drużbiczu oraz Albert Gadomski  
i Jan Drużbicz

Duczki (Miąse):
- w roku 1571-1581: Krystian (Krzysztof) Drużbicz syn Grzegorza Drużbicza
- w roku 1585: Zofia żona Krzysztofa Drużbicza z synem Grzegorzem
Cuchowiec:
- w roku 1571: Jan Czaplicki zarządca dóbr Mikołaja Drużbicza
- w roku 1581: Jan Czpalicki opiekun Stanisława Gadomskiego
- w roku 1585: Albert, Grzegorz, Mikołaj i Jakub synowie Stanisława Gadomskiego

Natomiast w latach 1653-1677 wsie te zostały wykazane w ramach parafii klembowskiej, 
a podatek z nich opłacił Jan Grzybowski, syn Stefana Dobrogosta Grzybowskiego, a ojciec 
Stefana Bonawentury Grzybowskiego.

Pogłówne roku 1676 z Lipin oraz Duczek wraz z Cuchowcem opłacił Sebastian 
Płochocki. W tym miejscu warto natomiast zwrócić uwagę na zapis wsi Duczki. Wieś ta 
u swoich początków nazywana była Miąse. Natomiast w rejestrze pogłównego roku 1676 
widnieje zapis: Ducki Miasza sue Czuchowiec Nblium. Wydaje się, że jest to obecnie 
najstarszy znany zapis nazwy wsi Duczki w formie zbliżonej do dziś używanej nazwy. 
Wprowadzenia rozróżnienia może wynikać z tego, że zarówno Duczki, jak i Miąse koło 
Tłuszcza były opłacone w ramach poboru pogłównego z parafii klembowskiej.
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Ossów, Zagościniec, Ostrowia (Nowa Wieś) oraz Miłosna
Zagościńce (dzisiejszy Zagościniec) jest w roku 1478 trzymany w zastawie przez 

Andrzeja z Milanowa (dziś Wilanów) kasztelana warszawskiego. Zastaw obejmował 
zarówno Zagościniec, jak i lasy Zacięciwa. W roku następnym książę Bolesław V 
sprzedaje te dobra wspomnianemu Andrzejowi. Niemniej na rok 1481 wystawione 
jest nadanie na bór i las Zacięcia i całą pozostałość Zagościnców panom z Parzniewa 
i Okuniom z Konotopy. Kolejno w roku 1531 Jan z Czerniakowa syn zm. Mikołaja 
Milanowskiego otrzymuje nowy przywilej na posiadanie tych terenów, a już w roku 1546 
Jan Dzierzgowski wojewoda i wiceregent Mazowiecki darowuje swojej żonie Dorocie swój 
dwór z ogrodem na przedmieściach starej Warszawy oraz wieś Zagoścince poza Wisłą.

Ossów w roku 1526 był zwolniony z czynszu książęcego, oznacza to że wieś 
została lokowana na początku XVI wieku. Była ona własnością rodu Czerniakowskich  
z Czerniakowa. Podobnie Ostrowia w roku 1540 jest w posiadaniu rodziny Czerniakwoskich.

Miłoszyna (dziś stara Miłosna) wielokrotnie jest wzmiankowana w opłatach poborowych, 
jako wieś przynależna do parafii Kobyłka. Kluczem do rozwiązania tego zagadnienia 
wydają się osoby właścicieli Miłoszyna. Mianowicie w 1419 wystawione jest potwierdzenie 
sprzedaży przez Helenę, wdowę po Janie Słonce wsi Czerniakowa, Czarnowa, Miłoszyna 
i Katów dla Hinczy Cedlica z Nowego Kościoła. Natomiast już po śmierci Hinczy w roku 
1506 i 1508 są wystawione umowy na sprzedaże części tych wsi przez córki Hinczy 
dla Mikołaja Milanowskiego z Raszyńca. Następnie w roku 1517 Małgorzata, wdowa 
po Mikołaju wraz z synami Stanisławem i Janem odsprzedaje czynsz z Czerniakowa, 
Czarnowa i Miłoszyna kapitule warszawskiej.

Kolejnych właścicieli można odczytać w zapisach z ksiąg poborowych. Tak dowiadujemy 
się, że podatek płaciły następujące osoby za następujące wsie:

Ossów: Mikołaj Kiszka (1571, 1580 – wspólnie z S. Czerniakowskim, 1581), Stanisław 
Czerniakowski (1578, 1579, 1580 – wspólnie z M. Kiszką,  1585), Jurgian Czerniakowski 
(1577-580). Natomiast w latach 1653-1677 z Ossowa podatek opłaca Jan Grzybowski.

Zagościniec (alias Gaczki): Jan Czaplicki (1571-1581) nauczyciel/opiekun Stanisława 
Gadomskiego, w 1585 roku podatek opłacili: Albert, Grzegorz, Mikołaj i Jakub synowie 
Stanisława Gadomskiego oraz Stanisław Gadomski skarbnik warszawski. Natomiast  
w latach 1653-1677 z Zgościńca podatek opłaca Jan Grzybowski.

Ostrowia (alias Mendowo): Mikołaj Kiszka (1571, 1579, 1580 – wspólnie  
z S. Czerniakowskim, 1581), Grzegorz Czerniakowski (1571), Jurgijj Czerniakowski 

(1578, 1579, 1580, 1581), Stanisław Czerniakowski (1578, 1580 – wspólnie z M. Kiszką), 
Wawrzyniec Czerniakowski z Ossowa (1577) a w 1585 podatek opłacili Stanisław 
Germakowski oraz Dorota wdowa po Grzegorzu Germakowskim. Natomiast w latach 
1653-1677 z Ostrowi podatek opłaca Jan Grzybowski.

Miłosna była wspomniana dla parafii Kobyłka w księgach w roku 1585 i 1571, gdy 
podatek ze wsi opłacił Zygmunt Stanclewski (Stangliński). W latach 1653-1677 opłacił 
podatek Samuel Garliński. Pogłówne roku 1676 opłacił natomiast Felicjan Graliński.
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Pacuski, do druku podały M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, pod red. T. Jurka, Instytut Historii PAN, Warszawa 
2013, s. 348+ XV, 1. nlb." Studia Geohistorica 2 (2014): 201-203.
„Kartoteka Słownika historyczno-geograficznego Mazowsza w średniowieczu”, Repozytorium Cyfrowe Instytutów 
Naukowych PAN, [adres: https://rcin.org.pl ]
„Rejestry Poborowe woj. Mazowieckiego”, Archiwum Główne Akt Dawnych w zasobach Szukaj w Archiwach 
[adres: https://szukajwarchiwach.pl]
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Rys. 1 Spis pogłównego roku 1676 z prowincji wielkopolskiej, województwa 
mazowieckiego, ziemi warszawskiej, parafii Klembów z jednym z najstarszych 

zapisów nazwy Duczki.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Marek Moczulski

Zilustrowane pamiątkami z Wołomina

„(...) Dzisiaj po raz pierwszy wybrałyśmy się z córeczką do Wołomina. To śliczne 
miasto Marysia pierwszy raz ujrzała na swoje oczęta i z zadowolenia mlaskała 
języczkiem”.

O naszym Tacie, Józefie Moczulskim napisano dużo, także w „Roczniku Wołomińskim”, 
najwięcej z powodu jego związków z „Huraganem”. Na początku lat trzydziestych 
ubiegłego stulecia z powodzeniem strzegł bramki tego klubu. 

Pamiątki w tle
Udzielał się też w innych dyscyplinach sportowych. W Wołominie zaczęła się jego 

przygoda z harcerstwem: 10 września 1921 r. został przydzielony do 9. Drużyny 
Harcerzy Młodszych im. Władysława Łokietka. Wiele późniejszych artykułów dotyczyło 
jego pracy zawodowej w warszawskiej „Kolejówce”, której był absolwentem (1932), 
potem nauczycielem i kierownikiem dwóch wydziałów. Słów pisanych o Mamie jest 
znacznie mniej. Traktują przeważnie o jej działalności zawodowej. Ponad trzydzieści lat 
pracowała jako wychowawczyni, później nauczycielka, a krótko dyrektorka Przedszkola 
nr 113 Głównego Kwatermistrzostwa Wojska Polskiego w Warszawie. Było to jej jedyne 
miejsce zatrudnienia. Na emeryturę przeszła 31 sierpnia 1978 r. Zmarła w szpitalu  
w Wołominie 2 września 1978 r. W tym samym szpitalu 19 kwietnia 2000 r. zmarł nasz Tata. 

Oboje spoczywają na Starym 
Cmentarzu w Kobyłce. W krótkim 
wspomnieniu o Mamie chcemy 
przywołać przede wszystkim te 
momenty jej życia, które jesteśmy 
w stanie zilustrować pamiątkami 
związanymi z Wołominem, 
zdjęciami i dokumentami. 

W dobie komputerów, komórek, 
różnych for społecznościowych 
są one coraz mniej potrzebne. 
Zagracają szuflady, wymagają 
o d k u r z a n i a . . .  B ę d z i e m y 
wdzięczni,  jeśl i  zechcecie 
Państwo na nie spojrzeć.  
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Wołomińskie refleksje
Zofia Maria Moczulska z d. Zębala urodziła się w Częstochowie 23 kwietnia ważnego dla 

Polaków roku Bitwy Warszawskiej i urodzin Świętego Jana Pawła II. Została ochrzczona 
w swoim kościele parafialnym, bazylice archikatedralnej pw. Świętej Rodziny. Tam też 
przyjęła pierwszą komunię świętą. Rodzice – Władysław Zębala, pracownik Wydziału 
Skarbu w Częstochowie i Adela z d. Gębarska, wnuczka powstańca styczniowego 
– skierowali jedynaczkę na naukę do Gimnazjum Żeńskiego Zgromadzenia Sióstr 
Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Dzieciństwo spędzone w Częstochowie minęło szybko. 

Na początku lat trzydziestych Władysława przeniesiono służbowo do Warszawy. 
Rodzina zamieszkała na ul. Targowej 27. Zosia kontynuowała naukę w Gimnazjum 
Żeńskim Elizy Łabusiewicz-Majewskiej na ul. Kępnej. We wrześniu 1932 r. została 
uczennicą Gimnazjum im. Królowej Jadwigi na pl. Trzech Krzyży. Wkrótce rodzina 
Zębalów przeprowadziła się do podwarszawskiej Kobyłki, do willi pani Kacperskiej:  
ul. Królewska 64, od 1935 r. – Józefa Piłsudskiego, obecnie – Franciszka Żymirskiego. 
Do gimnazjum Zosia dojeżdżała pociągiem. Jej koleżanką z klasy była Renia Zającówna, 
mieszkanka Wołomina.

W 1933 r. Mama wstąpiła do Związku Harcerstwa Polskiego. Była zawodniczką 
szkolnej drużyny piłki siatkowej, która zdobyła mistrzostwo Warszawy. „Ilustrowany Kurier 
Sportowy. Raz dwa trzy”, nr 24 (401), 19 czerwca 1938 r. donosił: „Tytułu zeszłorocznego 
mistrza Warszawy broni Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. (…) Niektóre zawodniczki są 
naprawdę imponująco wysportowane, a poziom gry w siatkówkę wysoki. Z przyjemnością 
obserwuje się doskonałą grę zespołową”. Bolesław Kuźmiński w książce „Pierwsza 
Żeńska… Szkoła im. Królowej Jadwigi w Warszawie”, PIW, Warszawa 1982, s. 244 pisze: 
„Zawody międzyszkolne odbywały się na boiskach: CIWF, Agrykoli i YMCA. Najlepsze 
sportsmenki brały udział w zawodach szkolnych w siatkówce, koszykówce, lekkoatletyce 
i pływaniu. (…) Do sukcesów szkoły w sporcie przyczyniły się: w siatkówce – Zofia 
Zębalanka, Halina Starzykówna, Janina Piekarska (…)”. 

W Kobyłce Mama poznała Józefa Moczulskiego. Nastolatkę i starszego o osiem lat 
chłopaka połączyło nie tylko uczucie, ale także harcerstwo i sport. To były najszczęśliwsze 
lata ich młodości. W zimie na stawie Bronowskiego w Kobyłce skakali razem „Jelonki”  
i „Mazurki”, kręcili piruety. W lecie chętnie grali w tenisa i siatkówkę, wspólnie  
z koleżankami i kolegami z Wołomina. 
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Często odwiedzali się w celach towarzyskich, spotykali na imieninach i zabawach. 

W 1936 r. na Sylwestra organizowanego przez Polską Macierz Szkolną niepełnoletnia 
Zofia poszła zapewne ze swoją sympatią, Józikiem Moczulskim, a – co ważne – członkiem 
rzeczywistym Sekcji Akademickiej Koła P.M.S. w Wołominie. 
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Na świadectwie dojrzałości Mamy (1938) napisano: „Państwowa Komisja 
Egzaminacyjna uznała Zofię Marię Zębala za dojrzałą do studiów wyższych i wydaje 
jej niniejsze świadectwo”. Mama studiów nie rozpoczęła, została natomiast słuchaczką 
rocznych Kursów Handlowych i Języków Obcych. Z wynikiem bardzo dobrym ukończyła 
kurs daktylografii i stenotypii.

Przy Duczkowskiej
Od początku lat dwudziestych ubiegłego wieku, niemal natychmiast po powrocie  

z Rosji rodzina Moczulskich zamieszkała we własnym domu przy ul. Duczkowskiej  
w Wołominie. Tam Tata uczęszczał do Publicznej Szkoły Powszechnej 7-klasowej.  
Do Kobyłki Moczulscy przeprowadzili się kilka lat później. 

Józef i Zofia miłość i uczciwość małżeńską ślubowali sobie w kościele Świętej Trójcy 
w Kobyłce 28 czerwca 1942 r. W następnym, 8 września urodziła się Marysia. Młoda 
Mama zaczęła pisać pamiętnik. Przytoczmy fragment opisujący dzień 14 czerwca 1944 r.:

„(...) Dzisiaj po raz pierwszy wybrałyśmy się z córeczką do Wołomina. To śliczne miasto 
Marysia pierwszy raz ujrzała na swoje oczęta i z zadowolenia mlaskała języczkiem.

Drogę do Wołomina miałyśmy ładną, było po deszczu, słonko ślicznie dogrzewało,  
a Marysia rozglądała się ciekawie dookoła, ale tak dobrze było nam zaledwie do rogatek 
miasta, bo gdy tylko wjechałyśmy w ulice miasta momentalnie skończyła się słodycz 
naszej przechadzki, bowiem sterczące kamienie ulic bardzo utrudniały nam jazdę 
wózkiem, a Marysia podskakiwała co chwila, nie podobało jej się to widać, gdyż za 
każdym razem, gdy wjechałyśmy na kamienie, mała zaczynała płakać”.

Harcerskie przywitanie
Działające w Kobyłce przed wojną organizacje, m.in. Ochotnicza Straż Pożarna  

i Związek Harcerstwa Polskiego zaczęły się odradzać już w 1945 r. W Kobyłce przystąpiono 
do odbudowy zniszczonego kościoła Świętej Trójcy. Mamy było wszędzie pełno.

We wrześniu 1946 r. Zarząd OSP (naczelnik Zygmunt Rogójski) zaprosił panią Zofię 
na członka komitetu organizacyjnego tygodnia strażackiego. Rada Parafii Kobyłka w lipcu 
1947 r. zwróciła się do Mamy z prośbą o wzięcie udziału w pracach miejscowego komitetu 
rozprzedaży cegiełek, którego przewodniczącym był Eugeniusz Koński. W sierpniu 1947 r.  
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przybył do Kobyłki z wizytą duszpasterską prymas Polski kardynał August Hlond. 
Dostojnego gościa witały harcerki, które reprezentowała drużynowa Zofia Moczulska.

„Witamy cię, Wielki Dostojniku Kościoła i Państwa, szczerym, młodym i gorącym 
biciem serc i zapewniamy, że chwila Twego przybycia do Kobyłki jest dla nas dniem 
wielkim. Pragniemy być bliskie i miłe Twemu sercu. Na ręce Twe, Eminencjo, składamy 
zapewnienie, że pierwsze z naszych praw: Harcerka służy Bogu i Polsce i dla Niej 
sumiennie spełnia swoje obowiązki – jest nadal naszą  naczelną zasadą wychowawczą, 
że od swych tradycji, z których jesteśmy dumne nie odstąpimy nigdy i nie zawiedziemy 
poukładnego w nas zaufania. Racz Eminencjo przyjąć z naszych rąk bukiet maków  
i rumianków z mazowieckich łąk i ogrodów. Białe rumianki symbolizują nasze przywiązanie 
do zasad Kościoła Katolickiego, którego przedstawicielem jesteś Eminencjo, a czerwone 
maki są symbolem miłości Ojczyzny, której Prymasem jesteś.

To było jedno z ostatnich ważnych spotkań harcerzy. Nowe władze państwowe pod 
koniec lat czterdziestych zlikwidowały ZHP. Na jego miejsce powołały Organizację 
Harcerską dla uczniów szkół podstawowych. Uczniowie szkół średnich mieli należeć do 
Związku Młodzieży Polskiej”.  

Praca z dziećmi
W drugiej połowie lat czterdziestych ubiegłego wieku Zofia i Józef Moczulscy z córką 

Marią zamieszkali w Warszawie. W latach 1947-1952 Mama studiowała na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo pracowała w przedszkolu.

Była niewyczerpana w pomysłach zmierzających do rozbudzania zainteresowań dzieci. 
W maju 1953 r sześciolatki pod jej kierunkiem zajęły drugie miejsce w ogólnopolskim 
konkursie rysunkowym ogłoszonym przez bohaterów telewizyjnej dobranocki, Jacka 
i Agatkę. Nawiązała kontakt z przedszkolem w Orleanie (Francja). Uczyła swoich 
wychowanków języka francuskiego, zorganizowała kącik przyjaźni polsko-francuskiej. 
Na temat tej działalności pisała prasa, nakręcono film oświatowy, nagrano także 
audycje w języku francuskim dla placówek oświatowych w Belgii i Francji. Organizowała 
spotkania autorskie, m.in. z Wandą Chotomską, Hanną Zdzitowiecką, Jerzym Ficowskim. 
Wychowankowie Mamy w marcu 1975 r. zwyciężyli w konkursie na nadanie imienia 
tygrysicy z warszawskiego ZOO.

Pamiątki związane z harcerską działalnością Mamy Tata przekazał SP nr 1 w Kobyłce, 
a z pracą pedagogiczną jednemu z kobyłkowskich przedszkoli. Dokumenty i pamiątki 
sportowe Rodziców znalazły miejsce w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. 

Wołomińskie akcenty
Marek: „Moja siostra, Maria Balicka w 1973 r. wróciła na stałe do miejscowości,  

w której się urodziła. Została honorowym obywatelem tego miasta. Na ten tytuł zapraco-
wała ogromnym zaangażowaniem w popularyzowanie wiedzy o ziemi wołomińskiej 
i związanych z nią ludziach, krzewieniem wiedzy o historii, kulturze i dziedzictwie 
regionu. Czyniła to w słowie i piśmie. Podobnie jak w życiu Mamy i w jej działalności nie 

obyło się bez akcentów wołomińskich: wykładów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, 
odczytów w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Heleny i Stefana Nasteferów, spotkań 
ze słuchaczami Powiatowego Uniwersytetu Otwartego”. 

Maria: „Wspólnie z bratem gościliśmy wielokrotnie w Muzealnej Izbie Wodiczków,  
a współpraca z Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich »Domem nad Łąkami« 
przerodziła się – mogę śmiało powiedzieć – w coś więcej niż znajomość. Wspólnie z tą 
placówką przygotowaliśmy dwa spacery szlakiem grobów znanych, często zapomnianych 
wołominian: z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości (26 maja 
2018) – prowadził alejkami Starych Powązek w Warszawie oraz 100. rocznicy uzyskania 
praw miejskich przez Wołomin (18 maja 2019) – trasa wiodła alejkami Starego Cmentarza 
w Kobyłce”.

Grób rodzinny Henryka 
Woyciechowskiego herbu Jelita 

(1851 – Wołomin, 13 czerwca 
1934) uznawanego za założyciela 

Wołomina.
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W 2017 r. z okazji Święta 
Kolejarza Marka zaprosił do siebie 
„Kot w butach”. Wspólnie z synem 
Grzegorzem – obaj pracują na 
kolei – opowiadali przedszkolakom 
o tym pięknym zawodzie, a także 
podróżach Koziołka Matołka.  

Wiewiórka w kieszeni
Marek: „W Kobyłce mieszkali nasi dziadkowie – rodzice i Mamy, i Taty. Odwiedzaliśmy 

ich w każdą niedzielę. U dziadków spędzaliśmy często wakacje. Czas mijał na zabawie  
z rówieśnikami. Lubiłem jeździć do Kobyłki, bo u dziadka Kacpra, który pracował kiedyś w 
aptece, przy dworcu kolejowym w Wołominie, zawsze mieszkały jakieś zwierzątka. Jeż jadł 
śniadanie na werandzie. Wiewiórka miała lokum w kieszeni starego palta. Gąski sadziły 
warzywa. A kurki japonki przylatywały do pokoju na masło ze spodka. Świnki chrumkały 
u sąsiadów za płotem. Była też Lalka – biały kundel, który dożył sędziwego wieku 18 lat. 

Tata zabierał mnie często na długie spacery. Chodziliśmy do Ossowa, na miejsce bitwy, 
o której wtedy nie można było mówić. Za torami stał „Dom nad Łąkami” – dziś jest tu 
Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich. Chodziliśmy też do Wołomina, gdzie mieszka  
brat Taty, Marian prezes Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług. Spacery „za naftę”  
i „do huty” uznawałem za ogromnie ciekawe. Wydawało mi się, że to już koniec świata. 

Listopadowy spacer z Wołomina do Wołomina Słonecznej w 2017 r. z odpoczynkiem  
u gościnnego „Kota w butach” uświadomił mi, jak wiele w tym mieście się zmienia. 
Wróciłem tu potem z aparatem fotograficznym, dokumentując wołomińskie kapliczki. 
Innym znów razem odwiedziłem Wołomin z pielgrzymką, która wiodła z Warszawy do 
Ostrówka, do domu św. Siostry Faustyny. Śniadanie przygotowali mieszkańcy parafii 
Matki Bożej Królowej Polski, a pątnicy modlili się też przy pomniku Świętego Jana Pawła 
II na placu 3 Maja. Gdyby Mama to widziała...
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Fot. Marek Moczulski.
Zdjęcia i dokumenty archiwalne: zbiory rodzinne Marii Balickiej i Marka Moczulskiego.
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Syberia – kraina geograficzna wchodząca w skład Rosji, położona między 
Uralem na zachodzie, Oceanem Arktycznym na północy, Oceanem Spokojnym na 
wschodzie i stepami Kazachstanu i Mongolii na południu. Ale też symbol represji 
caratu, później Stalina wobec Polski i Polaków.

Typowy syberyjski krajobraz to tajga – pas lasów głównie iglastych o szerokości 2000–
3000 km. Tę podbitą przez Rosjan krainę już od XVI wieku usiłowano skolonizować za 
wszelką cenę. Wysyłano na ten Daleki Wschód żołnierzy, najemników, kupców i carskich 
wysłanników, by budowali twierdze, wioski czy handlowe osady.

Zesłańcy
Niezbyt często znajdowano chętnych na zagospodarowanie tej dzikiej, bezludnej  

i surowej krainy. Stąd powstał pomysł, by na Syberię zsyłać przymusowo przestępców,  
buntowników i ludzi niewygodnym władzy. W ten sposób pojawił się termin zsyłki 
umieszczony również w systemie stosowanych kar. Po wybudowaniu Petersburga, car 
Piotr I zsyłał na Syberię do prac budowlanych jeńców, dezerterów, żebraków, prostytutki, 
przeciwników politycznych. Syberia powoli stawała się wielkim, w sumie, więzieniem dla 
tysięcy ludzi. Skazywani na różne formy przymusowej pracy, po odbyciu kary musieli 
osiedlać się na danym terenie Syberii, bez możliwości powrotu do części europejskiej 
Rosji, aczkolwiek były możliwe powroty za specjalnym zezwoleniem. Polacy skazywani 
na zsyłkę na Syberię doświadczyli tego już od kilku wieków, poczynając od żołnierzy 
króla Batorego w XVI wieku. Jednak właściwa historia polskich sybiraków zaczęła się od 
konfederatów barskich, później powstańców Insurekcji Kościuszkowskiej, kiedy to ponad 
20 000 skazano na zsyłkę. Następni Sybiracy to powstańcy listopadowi 1830–1832, 
powstańcy styczniowi 1863–64. Po procesie sądowym oraz osądzeniu skazanych 
eskortowano na Sybir, co trwało wiele miesięcy. Ta tułaczka skazanych odbywała się na 
kilka sposobów, w zależności od czasów, w XIX czy XX wieku. Do pierwszej połowy XIX 
wieku przed zsyłką niektórych skazanych oszpecano przez wyrywanie nozdrzy, wypalanie 
na ciele znamienia, piętnowanie, karanie chłostą sądową knutem lub batogiem. Przed 
wyruszeniem na Sybir skazańców zazwyczaj sczepiano po dwóch kajdanami za ręce, 
czasem i za nogi i tak dobierano dwójkę, by więzień polityczny – patriota był spinany 
z przestępcą typu gwałciciel, zbrodniarz czy złodziej. Skazani przemieszczali się na 
miejsce przeznaczenia w systemie przez dwa dni marsz i jeden dzień odpoczynek. 
Księża i więźniowie pochodzący ze szlachty czy rodów arystokratycznych byli 

O artykule poświęconym naszej Mamie myśleliśmy od kilku lat. Na jego napisanie nie 
było jednak nigdy dość czasu. Znalazł się dopiero z nastaniem obostrzeń związanych 
z pandemią. Majka zmuszona do bycia w domu raz jeszcze przejrzała i uporządkowała 
dokumenty i zdjęcia Mamy. Choroba Siostry sprawiła, że wspólne przemyślenia  
i wołomińskie refleksje byłem zmuszony ubrać w słowa już sam.
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przewożeni obudowanymi wozami konnymi bez resorów, zwanymi kibitkami. Na miejscu 
katorżnicy czasem byli zakuwani do taczek, czy dociążani ciężkimi, ciągnącymi się po 
ziemi łańcuchami przykutymi do nóg. Inni odbywali tu karę bez możliwości powrotu 
do domu, który i tak został skonfiskowany. Jeszcze inni mieli szereg dotkliwych kar  
o nieco odmiennym zakresie. Dotkliwy był sam przymus pobytu. Niektórym pozwolono 
na sprowadzenie rodziny.

Zesłania Polaków w XX wieku
Następni skazani, ale już w XX wieku, to Polacy żyjący w ZSRR, w tzw. Polskich 

Rejonach Narodowych. W latach 1937–38 zabito 100 000 mężczyzn, a drugie tyle kobiet  
i dzieci wywieziono na Syberię. XX wiek to już nie neutralizacja przeciwników politycznych, 
ale również forma czerpania zysków z niewolniczej pracy więźniów. Powstał nowy sposób 
organizacji pobytu zesłańców – koncentracyjny obóz pracy niewolniczej, zwany łagrem. 
Wyśrubowane normy robocze i nieludzkie warunki pracy przy kilkudziesięciostopniowym 
mrozie prowadziły do masowej eksterminacji więźniów. Po sowiecko-niemieckim 
rozbiorze Polski we wrześniu 1939 roku wywózki na Syberię były jednym z podstawowych 
instrumentów polityki okupacyjnej władz sowieckich. Najważniejsze cele to eksterminacja 
polskich elit politycznych, intelektualnych i gospodarczych oraz czystki etniczne. Od 
lutego 1940 r. rozpoczęła się masowa deportacja Polaków na Syberię z terenów byłej 
Rzeczpospolitej, obecnie Białorusi, Ukrainy, również Polaków z Litwy i Łotwy. Szacuje 
się liczbę deportowanych na 800 000 – 1 000 000. Inni badacze, po udostępnieniu list 
w 1990 r., szacują tę liczbę na 300 000 – 350 000, niestety bez pełnego dostępu do 
list. Pierwsza deportacja przeprowadzona 10 lutego 1940 objęła ponad 220 tys. osób, 
które kierowano do północnych rejonów Rosji Europejskiej. Drugiej deportacji dokonano  
13 kwietnia 1940, którą objęto ponad 320 tys. osób. Wywożono głównie kobiety i dzieci. 
Transporty kierowano na południe Rosji Azjatyckiej, przeważnie do Kazachstanu.  
W maju wywieziono nieco mniejszą ilość ludność złożonej z Polaków, Żydów  
i Białorusinów. Trzecią deportację przeprowadzono na przełomie czerwca i lipca 1940 
roku, a objęła wyłącznie uchodźców z zachodnich i centralnych województw Polski,  
w sumie ponad 240 tys. osób. Deportowanych rozmieszczono w północnych rejonach 
Związku Radzieckiego w obwodach Archangielskim, Świerdłowskim, Nowosybirskim, w 
republikach Baszkirskiej, Norylskiej i Krasnojarskim Kraju. Czwarta deportacja odbyła się 
w czerwcu 1941 i objęła głównie Wileńszczyznę. Wywieziono ponad 300 tys. osób. Z wielu 
wspomnień wynika, że zazwyczaj oprawcy z NKWD wpadali do domów z bagnetami na 
karabinach. Po dokonaniu szczegółowej rewizji informowali o aresztowaniu i wywiezieniu. 
Należało zabrać ze sobą wyżywianie na jeden dzień. Mówiono, że tam gdzie pojedziemy 
wszystkiego jest pod dostatkiem. Na dworcach kolejowych ciszę przerywał płacz dzieci  
i matek tulących do siebie zziębnięte niemowlęta. Wywożonych pakowano po kilka 
rodzin do zimnego, bydlęcego wagonu, w którym nie było żadnych urządzeń sanitarnych. 
Siedzenie i spanie na prowizorycznych pryczach. Przez kilka godzin trzymano wszystkich 
o głodzie, zanim pociąg ruszył. Ta podróż przez mękę trwała kilka tygodni. Wagony były 

zamknięte z zewnątrz, pilnie strzeżone przez uzbrojonych żołnierzy. W każdym transporcie 
umierały po drodze dzieci, które wynoszono z zamarzniętymi łzami na policzkach. 
Chowano je w śniegu obok torów kolejowych. Na stacjach kolejowych po wyładowaniu 
z wagonów, sowieccy urzędnicy wybierali sobie niewolników do pracy w kołchozach, 
przedsiębiorstwach leśnych, kopalniach i zakładach przemysłowych. Niewybranych,  
a były to osoby starsze, schorowane, matki z dziećmi, kierowano do najbiedniejszych  
i najodleglejszych miejsc, gdzie jako pierwsi umierali z głodu, zimna i nieprzystosowaniu 
do istniejących tam warunków. O tym współczesnym targu niewolników nikt już nie 
pamięta oprócz tych, którzy to przeżyli. Trudno zapewne jest uwierzyć młodym Polakom, 
do jakiego wysiłku wówczas zmuszani byliśmy pod groźbą nieotrzymania dziennej porcji 
chleba. Dzieci, które pozostawały same bez ojca i matki, czy też krewnych, stanęły 
przed nowym niebezpieczeństwem – wynarodowienia. Przekazywano je do sowieckich 
sierocińców. Tam poddawano je różnym zabiegom. Zmieniano nazwiska, imiona i daty 
urodzenia – karczowano przeszłość z pamięci. Stalin został oszukany przez Hitlera, który 
niespodziewanie napadł na Sowietów. Niby niezwyciężona Armia Czerwona przegrywała 
wszystkie bitwy. Nie dość, że Stalin musiał walczyć z niedawnym przyjacielem, to musiał 
prowadzić wojnę wspólnie z aliantami (imperialistami), których tak nienawidził i oskarżał. 
Do tego jeszcze musiał wypuścić z więzień i obozów żołnierzy i obywateli „burżuazyjnej 
Polski”, gdyż tego wymagał układ podpisany z londyńskim rządem – tzw. układ Sikorski-
Majski. W związku z tym rząd sowiecki musiał ogłosić amnestię dla wszystkich obywateli 
polskich, znajdujących się na jego terytorium.

Zdarzyło się niemożliwe
Polscy zesłańcy i łagiernicy odzyskali wolność. Jak na ironię – zawdzięczali ją Niemcom. 

Utworzono specjalne delegatury ambasady polskiej w Sowietach. Do tworzącego się 
wojska polskiego masowo napływała ludność z obozów na całym terytorium Związku 
Sowieckiego. Niestety, władze sowieckie lekceważyły, bojkotowały i niechętnie widziały 
porozumienie polsko-sowieckie. Te niegodziwości m.in. doprowadziły do opuszczenia 
terytorium Związku Sowieckiego przez, w sumie uratowaną, ludność w ilości około 115 tys. 
 osób. Pozostali Polacy, którzy nie zdążyli dojechać do rejonu zbiórek pozostali – mimo 
wysiłków ambasady polskiej – w Związku Sowieckim. Ich losy to już inna historia. Wstąpili 
do armii „berlingowców”, aczkolwiek to również ofiary z zesłań i deportacji. W momencie 
przekroczenia przedwojennej granicy Rzeczpospolitej przez Armię Czerwoną nastąpiła 
walka z polskim ruchem niepodległościowym. W latach 1944-1949 deportowano z terenu 
na wschód od Bugu ponad 30 000 ludzi do Borowicz i podległych podobozów. Wśród 
tych deportowanych „borowiczan”, było m.in. kilku członków naszego Koła.

Związek Sybiraków
W 1921 r. powstał Niezależny Akademicki Związek Sybiraków, skupiający młodych ludzi 

urodzonych na Syberii (istniał do 1927 r.). W Katowicach żołnierze 5 Dywizji Syberyjskiej 
utworzyli w 1926 r. Zrzeszenie Sybiraków, a 11 lipca 1928 r. powstał Związek Sybiraków. 
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5 Dywizja Syberyjska to Polacy walczący z Sowietami podczas wojny domowej 1919–20 
właśnie na Syberii. Był to oddział wchodzący w skład „błękitnej armii” Hallera. W 1920 r.  
przybyli do Polski i brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Od 1939 r. Związek Sybiraków przestał istnieć. Również w powojennym państwie 
polskim. Kiedy władze pozwoliły już mówić o zsyłkach (deportacjach) z lat 1940–46 na 
„Nieludzką Ziemię”, w 1988 r. grono osób – z Ryszardem Reiffem na czele – opracowało 
statut stowarzyszenia. Rejestracja Związku została dokonana 17 grudnia 1988 r. (Reiff był 
członkiem ówczesnej Rady Państwa. Jako jedyny nie zgodził się na wprowadzenie stanu 
wojennego. Później czterokrotnie wybierany na przewodniczącego Związku Sybiraków).

Odznakę Związku 
Sybiraków zaprojektowali 
założyciele Związku 
Sybiraków – 5 Dywizja 
Syberyjska w 1937 r., 
która jest jednocześnie 
naszym oznakowaniem na 
grobach zmarłych członków 
naszego Koła.

Związek Sybiraków Koło w Wołominie
Zaczęły powstawać koła i terenowe Związki Sybiraków, między innymi nastąpiła 

reaktywacja Związku Sybiraków w Wołominie 13 października 1989 roku na mocy 
uchwały Zarządu Oddziału Warszawskiego. W „Roczniku Wołomińskim” nr XIII autorka 
scharakteryzowała działalność Związku Sybiraków Koła w Wołominie do 2006 r. 
Pozwoliłam sobie na poszerzenie tamtego okresu.

Należy dodać, że niezwykle opornie, mając na uwadze minione czasy, trwało 
zapisywanie do Związku Sybiraków w naszym Kole. Część Sybiraków nie miała zbytniego 
zaufania i bała się po prostu ujawnić. Dopiero po kilku latach zwyciężyła siła argumentów 
członków Zarządu Koła. Po ożywieniu działalności w 1993 r. Koło udzieliło pomocy 
m.in. dla szpitala, przekazując lekarstwa i dziecięce kaftaniki, a także uczestnicząc  
w przekazywaniu datków świątecznych polskim Sybirakom na Białorusi.

Statut Związku Sybiraków.

Spotkania bożonarodzeniowe już w klubie Tramp.
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W tym samym roku, po uroczystościach gromadzących w Częstochowie przedstawicieli 
Związków Sybiraków z całej Polski, delegacje również z Wołomina udały się do Grodźca 
na uroczystości odsłonięcia obrazu „Matki Bożej Sybiraków”.

Na 10-lecie Związku Sybiraków Koła Wołomin w 1999 r. po mszy odbyło się w MDK-u 
spotkanie Sybiraków i zaproszonych gości z Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku 
Sybiraków i przedstawicieli lokalnych i władz. W trakcie uroczystości wysłuchano 
referatu prezes Sobolewskiej z dokonaniach dziesięciolecia. Kończąc wystąpienie 
prezes podziękowała za wsparcie i pomoc. Dalszą część spotkania poprowadziła 
przedstawicielka młodzieży, uczennica III LO w Wołominie – Katarzyna Romejko. Władze 
miasta uhonorowały byłych prezesów Koła i najstarszych sybiraków listami gratulacyjnymi, 
prezes Koła wręczono odznakę 80-lecia Wołomina. Chór Miejski przeplatał poszczególne 
wystąpienia pięknymi pieśniami patriotycznymi.

Pamiątka z Grodźca.

Uroczystości 10-lecia Związku 
Sybiraków – Koła w Wołominie.

10-lecie Koła Wołomin. Śpiewa Chór Miejski prowadzony przez Macieja Cegielskiego.

Koło reprezentowane przez panią prezes odbywało szereg spotkań w szkołach: 
w Katowicach, Złocieńcu, Zabrzu, Kętach, Kobyłce, Czarnej, Duczkach, Słonecznej, 
Wołominie i bibliotekach wołomińskich. Także uczestniczyło w działalności stowarzyszeń: 
„Karpatczyków”, Piechoty Górskiej, Batalionów Chłopskich, Inwalidów Wojennych, 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Polskiego Zw. Emerytów i Rencistów czy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zielonce.

„Karpatczycy” to żołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich, którzy brali udział  
w wyzwoleniu Włoch (m.in. Monte Cassino, Ankony, Bolonii). Zaprzyjaźnieni z 
wołomińskimi Sybirakami.
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Prezes Sobolewska zaopiekowała się też dzieckiem z Kazachstanu: Genią Kolaśnikową 
pochodzącą z niewielkiego miasteczka Shortandy, leżącego w głębi rozległych stepów, 
przybyłą z polskiej rodziny. Otrzymała opiekę na okres miesiąca. Genia zwiedziła 
Warszawę, Olsztyn, Płock i góry w okolicach Popradu i Dunajca oraz ciekawsze miejsca 
Ziemi Wołomińskiej i Wyszkowa.

W 2000 r. Koło otrzymało zawiadomienie o Zjeździe Związków Sybiraków na Florydzie 
(USA) w dniach 14–20 września 2000 r. Z uwagi na koszty związane z wyjazdem, Koło 
było reprezentowane przez prezes Sobolewską. Potrzebne fundusze pomogły zebrać 
władze lokalne, za które prezes jeszcze raz serdecznie dziękuje. Polskę na Zjeździe na 
Florydzie reprezentowała delegacja licząca 22 osoby. Były też delegacje ze wszystkich 
stanów USA i innych krajów. Szczegóły pobytu na Zjeździe w USA są spisane w kronice 
Koła. Należy jednak dodać, że nawiązano szereg przyjaźni i kontaktów. Zaowocowało to 
przyjęciem prezes Sobolewskiej do Związku Sybiraków USA, a kontakty rozwijają się do 
dnia dzisiejszego. Delegacje z Florydy kilkakrotnie przyjeżdżały do Polski, m.in. celem 
przekazania obrazu „Las katyński” do sanktuarium w Częstochowie (przy udziale naszego 
Koła), zwiedzania polskich sanktuariów, wspólnego uczestniczenia w uroczystościach 
przy grobach na Monte Cassino.

Przemarsz „Karpatczyków”.

Prezes z Genią.

Prezes uczestniczyła 
również w kilku rocznicach 
na miejscu Bitwy pod 
Monte Cassino.

Na Zjeździe 
Polskich Sierot  

w Olsztynie (1996), 
Zjazdach Sybiraków-

Afrykańczyków we 
Wrocławiu (zesłańcy z 
Syberii oczekujący na 

powrót do ojczyzny).
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Od 2000 do 2006 roku Maria Sobolewska, będąc nadal prezesem, wielokrotnie 
wyjeżdżała na Florydę, na okolicznościowe zebrania amerykańskich Sybiraków. 
Zaproszenia pochodziły głównie od Sybiraków, będących – jako dzieci – razem z nią 
w specjalnych osiedlach pobytowych dla syberyjskich zesłańców w Ugandzie i Kenii. 
Przypomnijmy – po układzie Sikorski-Majski z lipca 1941 r. ponad 78 tys. Polaków trafiło 
do armii, a 18 tys. kobiet i 17 tys. dzieci porozsyłano do ówczesnych kolonii Imperium 
Brytyjskiego, celem powrotu do zdrowia i oczekiwania na zakończenie wojny oraz powrót 
do kraju.

W 2006 r., z uwagi na zmianę stanu cywilnego i miejsca zamieszkania, prezes 
Sobolewska zrezygnowała z pełnionej przez siebie funkcji, pozostając dalej  
w dyspozycji Koła. Na tę okoliczność została odznaczona przez członków Koła specjalnym 
podziękowaniem. W ciągu pobytu w St. Petersburgu (Floryda) prezes Sobolewska brała 
udział we wszystkich spotkaniach i uroczystościach sybirackich.

Tymczasowa działalność Honorowej Prezes Koła 
w Wołominie w St. Petersburg na Florydzie

W Międzynarodowych Marszach Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku.

Przekazanie obrazu „Las katyński”.

Poczty sztandarowe 
ze Związku Sybiraków 
z Wołomina, Florydy  
i Warszawy Koło – Ochota.

Spotkanie delegacji z Polski 
i USA.

Spotkanie „Afrykańczyków” na 
Florydzie (Afrykańczycy to ocalałe 

dzieci zesłanych rodziców 
z Syberii, które alianci przewieźli 

do krajów Afryki).
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Pamiątkowa chusta od 
wołomińskich Sybiraków 
ofiarowana proboszczowi 
w St. Petersburgu (Floryda).

Przygotowania do mszy 
miejscowego proboszcza i 

Sybiraków z Florydy 
i Wołomina.

Floryda. Spotkanie 
z Sybiraczkami z Florydy.

Floryda. Adoracja przy 
wielkanocnym grobie.

Pamiątkowe zdjęcie 
przy słynnym 
pomniku katyńskim 
w Jersey City.

Uczestnictwo w święcie 
polonijnym na Florydzie.

Spotkanie 
z Sybirakami 
z Florydy.
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Działalność Koła od 2010 roku
Nowy Zarząd, 17 września 2010 r. uczestniczył w odsłonięciu, w towarzystwie władz 

lokalnych, obelisku z napisem „Zesłańcom Sybiru i osobom represjonowanym w latach 
1939–1956”. Należy zaznaczyć, że projekt obelisku zaproponował prezes Wojciech Witek. 
W trakcie wmurowania kamienia węgielnego pani Sobolewska złożyła listę zmarłych 
Sybiraków Koła Wołomin. Bezpośrednim wykonawcą pomnika był Z-d Kamieniarski 
Tadeusza Kaczmarczyka, a prace wykończeniowe zrealizowała Firma HYDRO-INSTAL 
Andrzeja Saulewicza. Sponsorami pomnika byli: Koło Sybiraków, burmistrz Jerzy Mikulski, 
EXBUD ZRB Michał Cierlica, MARGO Małgorzata Sobczyńska i wymienieni powyżej 
wykonawcy.

Od tamtej pory w każdą rocznicę członkowie Koła i zaproszeni goście z zaprzy-
jaźnionych organizacji ze sztandarami oraz młodzież, w tym szkoła mundurowa PUL 
z ks. Grzegorzem Idzikiem, odczytują apel poległych, zmarłych i pomordowanych na 
Syberii. W uroczystościach bierze udział społeczność lokalna oraz zaprzyjaźniony, 
prowadzący wszystkie uroczystości, Andrzej Saulewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Wołomińskiej „Wołominiak”.

Uczniowie z PUL 
Wołomin.

Poświęcenie 
pomnika Sybiraków 
na warszawskiej 
Ochocie.

Zarząd utrzymuje tradycję comiesięcznych spotkań członków Koła, w tym spotkania 
przedświąteczne: bożonarodzeniowe i wielkanocne. Rada Miejska uchwałą z 29 czerwca 
2017 r. przyznała skwerowi, na którym znajduje się obelisk upamiętniający zesłańców 
Sybiru i osoby represjonowane w latach 1939–1956 nazwę „Skwer im. Sybiraków”.

Odsłonięcie tablicy z nazwą: Skwer im. Sybiraków.

Spotkanie z Polonią na Florydzie.



11330 lat Związku Sybiraków – Koło w Wołominie112 Maria Sobolewska

Z pomocą pana Igora Sulicha i Andrzeja Saulewicza zostały wykonane tabliczki 
upamiętniające sybirackie groby na wołomińskim cmentarzu. Z tej okazji uczniowie 
z Liceum Ekonomicznego z nauczycielką Elżbietą Lewkowicz przygotowali występ 
patriotyczny w „Fabryczce”, a panie z Biblioteki Powiatowej czynnie włączyły się  
w przygotowanie tej uroczystości. W 2018 roku na wniosek wołomińskiego Zw. Sybiraków 
zasadzono na skwerze im. Sybiraków Dąb Pamięci.

Koła. Mszy przewodniczył ks. Jacek Pawlicki, homilię wygłosił ks. Mieczysław Malinowski, 
syn Sybiraków. Po mszy św. w asyście księży odmówiono, przy tablicy poświęconej ku 
czci zmarłych i pomordowanych na Syberii w latach 1939–1959, krótką okolicznościową 
modlitwę:

„Kiedy wybuchnie ostateczny deszcz. Mizerne duchy wystąpią z otchłani i krwią polarną 
zapali się zorza – to z Syberyjskich mogił powstaną wygnańcy. Starsi, kobiety, dzieci, 
niewolnicy. Skazani sądem czerwonej chimery. Nienawistnego czasu pokutnicy. Choć 
droga daleka do waszych mogił, modlitwa ją prędzej przeleci niż ptak, by na opuszczonym 
odludziu powiedzieć wam tak: Najpiękniejszy pomnik macie w sercach naszych, a kwiat 
waszych cierpień będzie wiecznie kwitł. Jeszcze nie zginęła ta, co miała zginąć, a pamięci 
o was nie wymaże nam nikt”.

Następnie nastąpił przemarsz ze sztandarami na skwer im. Sybiraków, gdzie po 
wciągnięciu flagi na maszt i apelu poległych wykonanym przez uczniów PUL-u i 
odśpiewaniu hymnu państwowego powitano gości. W imieniu gości przemówienie 
okolicznościowe wygłosił Prezes Oddziału Warszawskiego Zw. Sybiraków a także poseł 
obecnej kadencji Piotr Uściński. Następnie złożono kwiaty pod obeliskiem. Kolejna część 
uroczystości odbyła się w domu kultury, gdzie można było obejrzeć prezentację medialną 
oraz sprawozdanie z działalności Koła z 30 lat, złożone przez prezes honorową Marię 
Sobolewską. Całość uroczystości prowadził Andrzej Saulewicz. Odczytano podziękowanie 
od pani burmistrz Elżbiety Radwan, wręczono honorowej prezes, pani Marii Sobolewskiej 
i prezesowi, panu Wojciechowi Witkowi, podziękowania za całokształt pracy Sybiraków 
oraz listy gratulacyjne od starosty powiatu. Za owocną współpracę z Kołem odznaczono 
złotą odznaką panią burmistrz Elżbietą Radwan i pana Andrzeja Saulewicza, a srebrną – 
starostę Adama Lubiaka. Odznaczeń dokonali przedstawiciele Warszawskiego Oddziału 
Sybiraków z prezesem Stanisławem Sikorskim na czele. Uroczystość uświetnił występ 
Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego z mgr. sztuki Pawłem 

Spotkanie Sybiraków 
z naszego Koła z posłami.

W 2019 r. członek naszego Koła, Sybiraczka Eugenia Adamowicz, obchodziła 
uroczyście100-lecie swoich urodzin. Niestety, po kilku miesiącach, jubilatka odeszła do 
Pana.

Podziękowania i gratulacje
W ciągu tych 30 lat Związek Sybiraków w Wołominie otrzymał szereg podziękowań  

i listów gratulacyjnych, m.in. od:
Stowarzyszenia Działaczy Społecznych Wołomin,
NSZ Wołomin,
Związku Inwalidów Wojennych RP okręg Warszawa (1998, 2000),
Zarządu Głównego Zw. Sybiraków Wrocław,
TPD Wołomin (1995),
BurmistrzaJerzego Mikulskiego (1995, 2004, 2009),
Burmistrza Pawła Solisa (1999, 2002),
Zw. Sybiraków Oddział Warszawa (2000, 2003, 2018),
Tramp na 40-lecie klubu za aktywność Zw. Sybiraków,
Zw. Sybiraków na Florydzie (2012),
Burmistrz Elżbiety Radwan (2016, 2017, 2019)

Uroczystość obchodów 30-lecia działalności 
Związku Sybiraków – Koła w Wołominie

Obchody jubileuszu rozpoczęły się 21 września 2019 r. w kościele Matki Bożej Królowej 
Polski w Wołominie mszą św. koncelebrowaną w intencji Sybiraków i 30-lecia działalności 

Uroczystości 
30-lecia 
Związku 
Sybiraków Koło 
w Wołominie 
na skwerze 
im. Sybiraków.
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Rozbickim, który przedstawił też historię powstania „Hymnu Sybiraków” i „Czerwonych 
Maków na Monte Cassino”, a następnie wysłuchaliśmy pięknych pieśni patriotycznych. 
Niecodzienną uroczystość zakończono degustacją okolicznościowego tortu i wpisami 
do kroniki Związku Sybiraków Koło Wołomin.

Listy gratulacyjne i podziękowania dla Związku Sybiraków Koło w Wołominie 
z okazji jubileuszu 30-lecia.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Michał Janik

Z historii wołomińskiej turystyki ‒ obozy wędrowne 
prof. Heleny Janik

Turystyka, wg definicji słownikowej, to „wszelkie formy zmiany miejsca pobytu, 
jeśli nie są związane z pracą zawodową lub zmianą miejsca zamieszkania, tak  
w kraju, jak i za granicą”1. Autor hasła dodał także, że zwykle turystyka jest 
traktowana jako jedna z form kultury fizycznej lub jako część krajoznawstwa.

Tematem artykułu jest forma spędzania wolnego czasu doskonale wpisująca się  
w niniejszą definicję, łącząca kulturę fizyczną z krajoznawstwem. Są to obozy wędrowne. 
Jednym z organizatorów tej formy aktywnego wypoczynku w Wołominie była emerytowana 
prof. wychowania fizycznego w Liceum Ekonomicznym, Helena Janik.

Schroniska PTSM
Były to obozy wędrowne prowadzone w oparciu o sieć schronisk młodzieżowych 

Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i trasy proponowane przez tę orga-
nizację. PTSM corocznie wydaje informator z proponowanymi tzw. typowymi trasami. 
Organizator wyjazdu zgłaszał termin, a kwestie zamówienia noclegów w konkretnych 
schroniskach były już po stronie PTSM-u. Warto przy tej okazji napisać parę słów o samym 
PTSM i idei schronisk młodzieżowych. Idea organizacji tego rodzaju tanich noclegów 
dla młodzieży wywodzi się z cesarskich Niemiec i związana jest z osobą pedagoga 
Richarda Schirmanna. W 1912 powstało pierwsze schronisko wg jego pomysłu, zaś  
w 1919 powstało pierwsze stowarzyszenie schronisk: Niemieckie Stowarzyszenie Schronisk 
Młodzieżowych. Polska analogiczna organizacja - Polskie Towarzystwo Schronisk 
Młodzieżowych (dalej PTSM) powstało w 1926 roku jako trzecie na świecie2. Powsta- 
nie PTSM trzeba wiązać z ofensywą ideologiczną obozu sanacyjnego, który – jak można 
się domyślać – chciał wykorzystać je do wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu  
w rozumieniu piłsudczykowskim. Na ile poważnie politycy sanacji traktowali kwestię 
turystyki świadczy szybkie powołanie Międzyresortowej Komisji ds Turystyki i powstanie 
samego PTSM, które datuje się na 4 dni po powołaniu rządu Bartla na skutek tzw. 
przewrotu majowego (19 maja 1926 r.).  Jedną z ważniejszych decyzji podjętych wówczas 
było sfinansowanie nowego schroniska w Krakowie na Oleandrach – co w oczywisty 
sposób wiązało się z tradycją legionową. Kwestia ta domaga się dokładnego wyjaśnienia 

1 Encyklopedia PWN.
2 F. Sosnowski, Działalność Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Polsce w okresie rządów Edwarda 

Gierka, Kultura Fizyczna, t. XIV, nr. 1, Częstochowa 2015, s. 296.

Pozostaje jeszcze jedno wyzwanie. Zebrane materiały od kilku naszych członków 
czekają na opracowanie i wydrukowanie wspomnieniowej książki lub artykułów. Sybiraków 
naszego Koła niestety już jest coraz mniej. Czy doczekają się przeczytania wydanych 
drukiem swoich wspomnień z okrutnych i tułaczych czasów?

Źródła:
Historia zesłań na Syberię – z internetowych wiadomości,
Historia Związku Sybiraków Koło Wołomin – z kroniki Zrzeszenia,
Fotografie w większości – autora oraz lokalnej prasy.
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poprzez badania archiwalne – czy to sami piłsudczycy pałali takim zapałem do turystyki 
i dlatego ta idea znalazła u nich takie zrozumienie, czy też jakiś pasjonat turystyki 
pieszej np. Mieczysław Orłowski, pracujący w którymś ministerialnym departamencie 
organizującym i popularyzującym turystykę, wykorzystał sprzyjającą koniunkturę  
i potrafili nową władzę przekonać do idei schronisk młodzieżowych i turystyki w ogóle? 
Tak czy inaczej w sanacyjnej Polsce, idea schronisk młodzieżowych a tym samym 
pieszych obozów wędrownych zyskała po raz pierwszy wsparcie instytucjonalne i stało 
się elementem wychowania. Do 1939 powstało w Polsce 212 schronisk młodzieżowych3.

Działalność PTSM przerwała II wojna światowa. Stowarzyszenie rozpoczęło ponowną 
działalność dopiero 8 czerwca 1959 roku pod kierownictwem Zofii Dembińskiej4. 
Działalność Towarzystwa ponownie została włączona w działalność oświatową szkół.  
W takiej właśnie formie zetknęła się z nią bohaterka artykułu – Helena Janik.

Skąd się wzięła Helena Janik
Przyszła nauczycielka wychowania fizycznego urodziła się w Niemczech,  

w Ingolsztacie (Bawaria), gdzie spotkali się jej rodzice, zapędzeni „na roboty” - matka 
Helena z domu Czarnecka, z Jelska na sowieckiej Białorusi, a ojciec – Jan Szkulik,  
z Mieronic k. Wodzisława (pow. jędrzejowski). Jan Szkulik był tam więźniem oflagu 
jako uczestnik wojny 1939 roku i jednocześnie był pracownikiem przymusowym. Przez 
pierwsze lata niewoli pracował ponad siły we młynie, przez co trwale stracił zdrowie na 
resztę życia. Jednak wraz z klęskami III Rzeszy, robotnicy przymusowi w coraz większym 
stopniu zastępowali Niemców na lżejszych stanowiskach pracy, choć wymagających 
też większych kwalifikacji. W tych okolicznościach Jan Szkulik zgłosił się do pracy  
u szewca. W tych lepszych już warunkach życia poznał Helenę Czarnecką, pracującą 
w restauracji. Ich córka – Helena - urodziła się jeszcze w Niemczech 24 czerwca 1944 
roku5, narażając rodziców na niemałe problemy. Dziecko były oddane na wychowanie 
niemieckiej rodzinie, która – gdy rodzice chcieli wracać do Polski – wcale nie chciała jej 
oddać! W dramatycznych okolicznościach, po tym jak dom, w którym była wychowywana, 
został zbombardowany, rodzice odzyskali w końcu dziecko. Powrót do komunistycznej już 
Polski był wielkim rozczarowaniem, szczególnie dla Heleny Czarneckiej, która przywykła 
do wyższego standardu życia niż mogła zaoferować mała, podkielecka wieś. Nawet 
myślała o powrocie na Białoruś, do czego – jak możemy się dziś domyślać szczęśliwie 
dla niej - ostatecznie nie doszło. Niemniej matka Heleny Janik, niemal do śmierci (2017 r.) 
 potrafiła porozumieć się po rosyjsku i prowadziła korespondencję z pozostawionymi na 
Białorusi krewnymi. Jan Szkulik próbował sił w różnych zawodach – w tym kontynuował 
pracę jako szewc – jednak bieda zmusiła go do szukania pracy „na państwowym”.  

3 Tamże.
4 Tamże.
5 Dokładna data urodzin pochodzi z niemieckiego aktu urodzenia, który mimo „konspiracyjnych” warunków porodu zawierał 

wszystkie dane łącznie z nazwiskiem niemieckiej akuszerki. Dane te zostały uzyskane przez Helenę Janik w 2001 roku 
podczas osobistej wizyty w Ingolsztacie. Wcześniej za datę jej urodzin uchodził 1 sierpnia, kiedy to prawdopodobnie 
ojciec poszedł ją zapisać w urzędzie (już w Polsce).

W ten sposób w 1948 roku został funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej, skierowanym do 
pracy daleko od miejsca zamieszkania, do Biłgoraja. Ostatecznie udało mu się uzyskać 
skierowanie w rodzinne strony, gdzie pełnił funkcję podoficera w różnych okolicznych 
miejscowościach, między innymi w Sędziszowie.

Helena Janik początkowo uczęszczała do nieistniejącej już szkoły podstawowej  
w Mieronicach. Od piątej klasy kontynuowała naukę w szkole podstawowej w Wodzisławiu 
(1955-1957). Następnie zaczęła uczęszczać do szkoły z internatem w Kielcach (1958-
1963). Było to pięcioletnie Państwowe Liceum Pedagogiczne przy ulicy Leśnej 4. Jej klasa 
miała kształcić przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. Tutaj też po raz pierwszy 
zetknęła się z turystyką. Szkoła organizowała zarówno letnie, jak i zimowe wyjazdy,  
w czasie których uczestnicy poznawali różne dyscypliny sportu, np. narciarstwo.

Natychmiast po zakończeniu szkoły średniej zaczęła pracować jako nauczyciel. 
Najpierw przez dwa lata uczyła w szkole podstawowej w Małogoszczy (1963-1965). Była 
wychowawcą pierwszej klasy i uczyła wychowania fizycznego w całej szkole. Warunki  
w szkole były trudne – sala gimnastyczna była tylko większą klasą lekcyjną. Jednocześnie 
rozpoczęła studia zaoczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Następnie 
pracowała przez rok w Wiśniczu (1965/1966), wsi pomiędzy lasami, na zachód od 
Kielc. „Konopielka to przy tym pryszcz” - wspominała, odnosząc się do znanej powieści 
Redlińskiego, której bohaterką była właśnie młoda nauczycielka na zapadłej wsi.  
To chyba było najtrudniejsze miejsce pracy – szkoła działała w izbach rozrzuconych 
po wsi. Jako młoda dziewczyna musiała znosić i odpierać końskie zaloty ze strony 
miejscowych „elegantów”. Była świadkiem wielkiego pożaru wsi, w którym spłonął cały 
rząd stodół, w tym także szkolne urządzenia sanitarne tj. sławojka. Nic więc dziwnego, 
że czym prędzej opuściła Wiśnicz i przeniosła się do Smogorzowa koło Przysuchy (1966-
1968). Tu przez dwa lata pracowała w liceum ogólnokształcącym mieszkając w internacie  
w o wiele lepszych warunkach wraz z grupą młodych nauczycieli. Tutaj też uczestniczyła 
w rajdach turystycznych. W Smogorzewie miało miejsce nieprzyjemne wydarzenie – 
została poddana rewizji  przez  Służbę Bezpieczeństwa (17 III 1968 wg notatki służbowej 
SB). Powodem tego wydarzenia były ulotki, które przysłał jej z Krakowa jej przyszły 
mąż – Lech Janik. Był on wówczas studentem Akademii Górniczo-Hutniczej i brał udział  
w wydarzeniach marcowych. Helena Szkulik pochwaliła się „zaangażowanym” chłopakiem 
w pokoju nauczycielskim i następnego dnia rano zjawili się u niej funkcjonariusze policji 
politycznej żądający by ulotki oddała. Wydarzenie to nie odbiło się na jej przyszłej karierze 
– należała do PZPR do końca istnienia PRL6.

W 1968 roku ostatecznie przeniosła się do Wołomina, aby rozpocząć pracę w Liceum 
Ekonomicznym im. St. Staszica, mającym wówczas siedzibę przy ulicy Miłej 22 (obecnie 
znajduje się tu Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego). Początkowo 
mieszkała na stancjach. W 1971 roku wzięła ślub z Lechem Janikiem, który rozpoczął 

6 Wydarzenie to skutkowało wezwaniem Lecha Janika 3 lata później, po przeprowadzce do Wołomina, na rozmowę 
ostrzegawczą z oficerem SB. Notatka ze spotkania wraz z opisem okoliczności zachowała się w jego kartotece osobowej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dziękuję niniejszym dr. Witoldowi Bagieńskiemu za pomoc w dotarciu do tych 
dokumentów.
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pracę w Przedsiębiorstwie Poszukiwania Nafty i Gazu i zamieszkała ostatecznie na 
osiedlu pracowniczym tego zakładu pracy przy ulicy Świerczewskiego (obecnie osiedle 
„Gwarek” przy al. Armii Krajowej).

Obozy wędrowne
Obozami wędrownymi zaraził Helenę Janik mgr Łopieński, nauczyciel geografii  

w Liceum Ekonomicznym. To wraz z nim pojechała po raz pierwszy na obóz zorganizowany 
przy współpracy z PTSM-u, jako wychowawca. W kolejnych latach zaczęła organizować 
wyjazdy sama, a jako wychowawca pojechała z nią mgr Eleonora Adach (wówczas 
Stasiak). W organizacji obozów jako wychowawcy pomagali jej między innymi Maria 
Krukowska, Anna Mazur (z domu Wicik), Janina Wozińska, Barbara Piekut, Hanna 
Rozbicka. Obozy organizowała co roku w latach 1969-1994, czasem dwa w jednym 
sezonie. Przez te lata uczestniczyło w nich ok. 400 osób, w większości uczniów Liceum 
Ekonomicznego.

Obozy wędrowne polegały na pokonaniu pieszo lub środkami transportu trasy 
proponowanej przez PTSM prowadzącej do kolejnych schronisk. Standard noclegów był 
bardzo różny. Najczęściej noclegi były w wieloosobowych pokojach z piętrowymi łóżkami. 
Schronisko dostarczało koców, natomiast uczestnik obozu musiał mieć swoją pościel. 
Konieczność noszenia pościeli (przynajmniej poszewki), był jedną z niedogodności tej 
formy turystyki, szczególnie przy wędrówkach pieszych. Bardzo różny był też standard 
sanitarny: bywały dobrze wyposażone łazienki w całorocznych schroniskach i betonowe 
dziury w ziemi w schroniskach zorganizowanych przy szkołach w małych wsiach. 
Uczestnicy obozu byli podzieleni na sekcje, które kolejno obejmowały dyżury kuchenne. 
Do dyżurnych należało zrobienie zakupów, przygotowanie posiłku oraz sprzątanie. Obiady 
bywały jedzone w barach i restauracjach, ale także organizowane we własnym zakresie, 
jeśli pozwalały na to warunki schroniska. Warto pamiętać, że większość obozów odbyło 
się w czasach PRL, co oznaczało oczywiste wówczas trudności z robieniu zakupów. Jako 
grupa zorganizowana, obóz miał pewne przywileje, pozwalające kupować „od zaplecza” 
w większych ilościach chleb, a czasem nawet wędliny.

Sekcje miały przydzielone konkretne zadania, np. sekcja sportowa organizowała 
zawody w siatkówkę czy w ringo. Szczególnie ringo było sportem popularyzowanym na 
obozach mgr Janik, bardzo zresztą wygodnym w czasie uprawiania turystyki – w grę 
tę można grać niemal wszędzie i bez względu na np. wiatr. Najważniejszym zadaniem 
sekcji kulturalnej było prowadzenie kroniki obozu. Zadanie to dawało możliwość 
wykazania się kreatywnością, czy to poprzez pisanie, czy ozdabianie kroniki rysunkami. 
Sekcja gospodarcza dbała o zapasy, szczególnie gdy trzeba było je przenosić.  Sekcja 
porządkowa pilnowała sprzątania, szczególnie przy zdawaniu miejsca noclegu – nie 
było żadnej obsługi hotelowej. Jak widać, była to forma spędzania wolnego czasu 
wymagająca dyscypliny i zaangażowania od uczestników, a przez to mająca duże 
walory wychowawcze. Kształtowała odpowiedzialność – jeśli uczestnicy nie wywiązali się  
z zadania, to cierpieli sami a wraz z nimi cały obóz. Zdarzyło się np, że uczestnicy zjedli 

cały zapas chleba, jaki był przeznaczony na kolację. No i chleba na kolację nie było! I to 
nie „za karę”, po prostu nie było gdzie kupić.

Ryt przejścia
Oczywiście pobyt na obozie nie sprowadzał się tylko do sprzątania i wędrówek: 

korzystano gdzie się dało z możliwości plażowania i kąpieli, a wieczorami urządzano 
ogniska z gitarą, nie raz przeciągające się do późna. Bywano na dyskotekach – również 
na organizowanych przez „miejscowych”. Centralnym „wydarzeniem kulturalnym” obozu 
były otrzęsiny. Obrzęd ten, będący „rytem przejścia” dla tych, którzy uczestniczyli w obozie 
po raz pierwszy, polegał na swoistym torze przeszkód organizowanym przez starych 
obozowiczów, z finalnym pasowaniem na obozowicza i całowaniem „Prozerpiny” tudzież 
„Neptuna” - w zależności od tego, jakiej akurat płci był przewodniczący obozu – w stopę 
czy w kolano, posmarowane wymyślną a zwykle niebywale wstrętną substancją (np. pasta 
do zębów z musztardą). Było to także okazją do przebieranek i tworzenia fantazyjnych 
strojów plażowych, do których zwykle wykorzystywano rosnącą w okolicy roślinność.

Ilość wesołych i smutnych przygód i anegdot, jaka zebrała się przez te wszystkie 
lata, jest trudna do wyliczenia. Helena Janik często wspomina 40-kilometrowy marsz 
z plecakami wzdłuż linii kolejowej rozpoczęty ok. godziny 18.00, bo… uciekł ostatni 
pociąg, a dyżurni pojechali wcześniej. Warto pamiętać, że działo się to w czasach, gdy 
zwykły telefon był rzadkim dobrem, a o komórkowych jeszcze nikt nie słyszał. Pamiętne 
było także przejście przez plaże Słowińskiego Parku Narodowego, który uczestnicy 
wspominają jak przemarsz przez pustynię. Na innym obozie, jedna z uczestniczek 
przygnieciona zbyt ciężkim plecakiem, w rozpaczy zaczęła wyrzucać nadmiarowe ubrania 
do rowu – rzeczywistość obozowa uczyła swoistej ekonomii życia, bo wszystko co się 
miało koniec końców trzeba było samemu nosić. Nieraz cały obóz błądził wyrabiając 
dodatkowe kilometry, bo jakość szlaków, jak i opisu trasy serwowanego przez PTSM 
bywała bardzo różna.

Zdarzały się także obozowe romanse, czasem przeradzające się w trwały związek. 
Bywało także, że uczestniczka jechała na obóz „z bratem”, przy czym szybko okazywało 
się, że łączy ich zupełnie inna relacja. Przynajmniej jedno takie obozowe „braterstwo” 
przełożyło się na małżeństwo do grobowej deski.

Taka forma wypoczynku, jak wędrówki z plecakiem, nie mogła być wolna od kontuzji 
i uszkodzeń ciała. Najczęściej były to przypadki nadmiernego opalania, powodujące 
ból głowy i lekkie poparzenia. Częstym problemem były także odciski i obdarte nogi. 
Każdy uczestnik obozu szybko się przekonywał, że najważniejsze na takim wyjeździe 
są dobre buty.

Na drodze przemarszu korzystano z dóbr natury –  najczęściej były to jagody, ale bywały 
obozy, na których zbierano grzyby. Jedną z pamiętnych anegdot było przygotowanie przez 
Helenę Janik i Elżbietę Korzeniewską (wówczas Leontiew) zwaną powszechnie „Kaczką” 
- uczennicę Liceum Ekonomicznego, uczestniczkę obozów, a potem wychowawcę 
obozowego – pierogów z grzybami na obiad. Niestety, okazało się, że grupa boi się jeść 
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grzyby, więc musiały zjeść wszystko same. Inna anegdota związana z korzystaniem  
z przygodnie napotkanych darów natury miała miejsce przy jednym ze schronisk, gdzie 
w oczekiwaniu na kierownika schroniska, grupa zajęła się rosnącymi w pobliżu wiśniami, 
które należały – jak się za moment okazało – właśnie do tego kierownika.

Co pozostało?
Ostatnim obozem Heleny Janik był wyjazd z 1994 roku na trasę w Bieszczady.  

W kolejnych latach wydarzenia z życia osobistego – przeprowadzka do nowego domu, 
a później przejście na emeryturę, zakończyły czas jej aktywności w tej dziedzinie. 
Pozostały zdjęcia, wspomnienia i obozowe kroniki, a także przyjaźnie, które przetrwały 
długo poza czas szkolny. Same obozy oceniam jako doskonałe narzędzie wychowania ku 
samodzielności i odpowiedzialności, a także życia w grupie. Piesza wędrówka to forma 
turystyki pozwalająca na najbliższy możliwy kontakt z naturą, a przy tym zmuszająca 
do niemałego wysiłku. Jak na krótki czas trwania wyjazdu – zaledwie dwa tygodnie – 
uczestnicy wracali z ogromnym bagażem doświadczeń i już na pewno nie tacy sami.

Obozowe śniadanie.

Przemarsz z plecakami (autor artykułu po prawej stronie, prawdopodobnie 1991 rok).

Wycieczka w górach – suchy prowiant niesiony jest na kiju (lata 70-te).
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Na plaży – ok. 1978 roku.

Zwiedzanie miasta (1979 r.).

Otrzęsiny (1988 r.).

Zabawa przy gitarze (1992 rok). Przy gitarze śp. Janina Wozińska.
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Dyplom pamiątkowy 
obozu 1989 r.

Strona tytułowa kroniki obozu 1979 r.

Fragment kroniki 1979 r.

Ilustracja do kroniki 1979 r.
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Fragment kroniki obozu 
1993 r. – mapa trasy.

Fragment kroniki 
obozu 1993 r.

Strona tytułowa 
kroniki 1992 r.

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Paweł Seweryn Rozbicki

25 lat szkoły muzycznej w Wołominie

Zbliżające się 25-lecie powstania Szkoły Muzycznej, 
tak jak każda „okrągła” data skłania do refleksji, próby 
podsumowań dotychczasowych osiągnięć oraz planów 
na przyszłość.

Cofnijmy się do 1993 roku, kiedy to w Wołominie w kościele pw. M. B. Częstochowskiej, 
gdzie proboszczem był ks. prałat Jan Sikora, odbywał się „Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej”. Każdy z tych koncertów kończył się spotkaniem gospodarza parafii  
ks. prałata Jana Sikory z artystami biorącymi w nich udział.

Kultura muzyczna
To były bardzo serdeczne, ale jednocześnie bardzo ważne spotkania związane 

tematycznie z kulturą muzyczną oraz jej rolą społeczną. Cykliczność koncertów  
i ich mistrzowskie wykonania przyciągały coraz większą publiczność. Kierownikiem 
artystycznym Festiwalu był ówczesny rektor Akademii Muzycznej im. F. Chopina  
w Warszawie prof. Andrzej Chorosiński.

W kwietniu 1995 roku zrodziła się myśl powołania w Wołominie szkoły muzycznej. 
Transformacja ustrojowa państwa umożliwiała zawiązanie Samorządowej Szkoły 
Muzycznej, Społecznej Szkoły Muzycznej bądź Prywatnej Szkoły Muzycznej. Podmiotem 
każdej szkoły są uczniowie.

Ogłoszony nabór przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Zgłosiło się niemalże 80 
dzieci zainteresowanych nauką.

Początki
Do Komisji Egzaminacyjnej zaprosiłem nauczycieli z Państwowej Szkoły Muzycznej 

z ul. Wiktorskiej w Warszawie. W dwóch przesłuchaniach kandydatów (26 czerwca  
i 24 września) wyłoniliśmy 43 uzdolnionych muzycznie dzieci. Teraz należało ustalić, 
po pierwsze: czy samorząd podejmie się prowadzenia szkoły (wtedy automatycznie 
otrzymuje ona uprawnienia szkoły publicznej subwencjonowanej przez Centrum Edukacji 
Artystycznej w pełnym wymiarze, czyli jest bezpłatną), i po drugie: gdzie szkoła znajdzie 
swą siedzibę. Niestety, Zarząd Miejski nie podjął się prowadzenia szkoły, a trudności  
w znalezieniu siedziby (zajęcia są popołudniowe, więc często szkoły tego typu 
dzierżawią lokale w budynkach szkół powszechnych) świadczyły o tym, że pomysł nie 
znalazł należytego uznania u władz – szczególnie tych odpowiedzialnych za kulturę. 
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Pomocną dłoń podał mi wtedy ówczesny przewodniczący rady miasta i jednocześnie 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wołominie pan Czesław Sitarz. Wskazał miejsce 
w Klubie Osiedlowym „Tramp”. Do dziś wspominam fantastyczną atmosferę stworzoną 
przez kierowniczkę klubu panią Dorotę Banaszek. A jeżeli chodzi o formułę szkoły, to po 
konsultacjach w Ministerstwie Kultury i Sztuki, otrzymała ona status Społecznej Szkoły 
Muzycznej I stopnia.

Powołanie szkoły
Pierwszą kadrę pedagogiczną szkoły stanowiło 4 muzyków: dwójka teoretyków  

– pani Małgorzata Rosochacka i pan Adam Poławski oraz dwójka instrumentalistów  
– pan Stanisław Rusiecki – skrzypek i ja (Paweł Rozbicki) – pianista.

24 października rozpoczęliśmy zajęcia, a 23 listopada 1995 r. szkoła została wpisana 
do ewidencji szkół artystycznych MKiS pod nr 2/95, jako Społeczna Szkoła Muzyczna  
I stopnia prowadzona przez mgra sztuki Pawła Seweryna Rozbickiego. Dlatego ten dzień 
uważamy za dzień powołania Szkoły.

Ponieważ nauka w tego typu szkole łączyła się z czesnym, z 43 dzieci, które zdały do 
szkoły, tylko 23 zadeklarowało swe uczestnictwo w nauce.

Powoli zacząłem rozglądać się za nową siedzibą, która dałaby możliwość swobodnego 
rozwijania szkoły. Lata transformacji ustrojowej łączyły się, niestety, z zamykaniem 
zakładów pracy. To spotkało również wołomińską hutę szkła. W związku z tym pozostał 
opuszczony internat Szkoły Przemysłu Szklarskiego, która również przestała istnieć. 
Dlatego też ówczesny dyrektor tej szkoły pan Andrzej Rudnik chętnie podjął rozmowy na 
temat wydzierżawienia części lokali internatu Szkole Muzycznej. Mogę śmiało stwierdzić, 
że „niewidzialna ręka opatrzności” otworzyła nam nowe perspektywy. Dzierżawione lokale 
miały klauzulę wyłączności na działalność edukacji muzycznej. To dawało perspektywę 
utworzenia Szkoły Muzycznej II stopnia, a więc zawodowej.

W 1997 roku otrzymaliśmy uprawnienia szkoły publicznej dla I stopnia. Po kilku latach 
(w roku 2003) i wielu kontrolach wizytatorów, którzy stwierdzili prawidłowość warunków 
nauki pod względem merytorycznym i lokalowym szkoła II stopnia również otrzymała 
uprawnienia szkoły publicznej. Po kolejnych konsultacjach w Departamencie Szkolnictwa 
Artystycznego szkoła otrzymała nowy status. Stała się Prywatną Szkołą Muzyczną I i II 
stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie, a więc Zespołem Szkół Muzycznych.

Edukacja i działalność koncertowa
Szkoła skupiła w szeregach swej kadry pedagogicznej artystów – muzyków, którzy nie 

tylko zajmowali się pedagogiką, lecz także koncertowali i koncertują w kraju i za granicą, 
jako soliści bądź kameraliści. To krąg artystów z tytułami od profesora zwyczajnego – prof. 
Szymon Kawalla – dyrygent koncertujący również w Azji i Europie - prowadzący orkiestrę 
szkolną, poprzez doktorów sztuki muzycznej - pani Małgorzata Waszak, pan Sławomir 
Zamuszko, doktora psychologii pani Elżbieta Chmielewska do magistrów sztuki, jak np. 
pani Monika Walter – Rosiak ucząca gry na flecie, której uczniowie zdobywają czołowe 
miejsca w konkursach w kraju i za granicą (Włochy, Rosja, Szwajcaria).

Pierwsze rozdanie świadectw w Trampie, czerwiec 1996.
Uczennica: Marta Kluczyńska, dziś dyrygentka symfoniczno-operowa 

od lewej: Małgorzata Rosochacka, Stanisław Rusiecki, Maria Krukowska 
(przedst. UM) i Adam Poławski oraz dyrektor szkoły Paweł Rozbicki.

Pierwsze koncerty orkiestry szkolnej pod dyrekcją prof. Szymona Kawalla (rok 2003).

Po roku siedziba w Trampie stawała się za mała. Następny nabór na rok1996/97  
to aż 28 adeptów. Pojawił się również nowy instrument – wiolonczela, którą poprowadziła 
pani Barbara Musiej.
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25 lat działalności szkoły to niemal 150 czołowych miejsc naszych uczniów na 
międzynarodowych i krajowych konkursach muzycznych (poniżej niektóre z nich – 
pełna lista nagrodzonych dostępna jest na naszej stronie internetowej www.muzyczna.
wolomin.pl).

Niewątpliwym sukcesem było zajęcie I miejsca na Mazowszu w badaniu poziomu 
nauczania przedmiotów teoretycznych. Testowane były wszystkie szkoły zarówno  
te państwowe, jak i niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej.

WYRÓŻNIENIE – dla Lilianny 
Rozbickiej – klasa skrzypiec 
p. Dominiki Karwowskiej na 
Ogólnopolskim Konkursie „Mały 
czy duży wirtuoz?” – Warszawa, 
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
nr 5 im. H. Wieniawskiego, 13-14 
marca 2017.

BRĄZOWY MEDAL – dla Mai Pajorek 
– klasa fletu Moniki Walter - Rosiak 
– Competition The Golden Keys w 

Petersburgu, 27 lutego 2020.

WYRÓŻNIENIE – dla Mai Pajorek 
– klasa fletu Moniki Walter - Rosiak 
– Concours Junior La Cote2019, 
Gland, Szwajcaria, 6 października 
2019.

I MIEJSCE – dla Mai Pajorek – 
klasa fletu Moniki Walter - Rosiak 
– Międzynarodowy Konkurs 
Muzyczny „Young Musician 
International Competition Citta di 
Barletta” – Barletta (Włochy), 
6 maja 2019.
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Emanowanie muzyką
41-osobowa kadra nauczycielska, to wspaniały zespół artystów – muzyków i wybitnych 

pedagogów, a 138 uczniów szkoły I i II stopnia to elita młodych adeptów sztuki muzycznej, 
z których część pozostanie obserwatorami i odbiorcami muzyki, a część zwiąże z nią 
swą zawodową przyszłość. Tak się już dzieje. Część kadry nauczycielskiej, a więc:  
Urszula Grzesińska, Anna Przybysz- Łukaszewska, Maria Romejko-Duch, Monika 
Szczęsna, Paulina Marszał - Zych, Wojciech Komorzycki to absolwenci Szkoły Muzycznej 
w Wołominie. Oczywiście jest też grupa absolwentów, która koncertuje: Marta Kluczyńska, 
Katarzyna Wilk, Maciej Gronek, Marzena Zielińska, Anna Sowa, Michał Rudziński, 
Paulina Łuniewska.

Przez ćwierć wieku szkoła stała się mocnym ośrodkiem kultury muzycznej. Nawiązała 
współpracę z przedszkolami, szkołami, instytucjami pozarządowymi takimi jak: Koło 
Niewidomych w Wołominie, Klub Seniora, Koło Sybiraków i oczywiście Klub Tramp 
przy okazji wigilii czy świąt wielkanocnych, MDK w Wołominie, Muzeum Nałkowskich, 
Biblioteka Publiczna czy Fabryczka. Jesteśmy też częstymi gośćmi w kościołach 
okolicznych miast: Kobyłki, Jadowa, Zielonki i Wołomina.

Cykl koncertów Wielkopostnych ze Stabat Mater G. Pergolesiego w wykonaniu solistów, 
zespołu wokalnego i orkiestry kameralnej szkoły czy większe formy z udziałem chóru, 
orkiestry i solistów z okazji odzyskania Niepodległości miały zaszczyt gościć w kościołach 
i ośrodkach kultury powiatu wołomińskiego.

GRAND PRIX – dla zespołu kameralnego szkoły II st. w składzie: Faustyna Sasin 
(skrzypce), Jolanta Szulim (skrzypce), Weronika Seroczyńska (fortepian) – zespół 

pod dyr. Agnieszki Maślanki - na Festiwalu Zespołów Kameralnych „JUVENA 2018” – 
Sulejówek, 9 czerwca 2018.

WYRÓŻNIENIE III STOPNIA – 
dla Soni Miętki – klasa gitary 
p. Marty Guisado-Czapli – 
IX Mały Festiwal Gitarowy – 
Sochaczew, 3 lutego 2020.

Koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 
(11.11.2019 r. - MDK Wołomin).
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Stałym zwyczajem koncertowym są tzw. Galowe Koncerty na zakończenie roku 
szkolnego. Z każdym rokiem jest ich coraz więcej. Dzielą się na solistyczne (pianiści 
lub instrumenty z towarzyszeniem fortepianu) i zespołowe z udziałem chóru, zespołów 
kameralnych, orkiestry i solistów.

Ten rok był wyjątkowy. Zajęcia prowadzone on-line nie dają pełnego komfortu. Jednak 
i w tej rzeczywistości zarejestrowaliśmy trzy audycje nagrywane w domach uczniów  
i solistyczny Koncert Galowy nagrany częściowo w szkole, a częściowo w domach 
uczniów. Wszystko jest do wysłuchania na YouTube szkoły. Nie przeszkodziło to również 
naszym uczniom brać udziału w konkursach i zdobywać nagrody. Niepewna przyszłość

Biorąc pod uwagę wartości, jakie ze sobą niesie edukacja artystyczna dająca 
absolwentom zawód muzyka, wielkość placówki oraz ciągłe zainteresowanie 
społeczności powiatu (i nie tylko) dziwi fakt, że władze powiatu wołomińskiego w trybie 
dość gwałtownym, bez żadnych konsultacji, przedłożyły w końcu grudnia 2019 roku 
przedłużenie umowy dzierżawy lokali nie jak dotychczas na 3 lata, ale na… 7 miesięcy. 
Od stycznia starałem się zaprosić przedstawicieli Zarządu Powiatu do szkoły, aby 
przedstawić niemożność przeniesienia placówki w inne miejsce. Pisałem o prolongatę 
terminu, ażebym mógł przygotować nową siedzibę bez narażania na szwank opinii  
o warunkach lokalowych (wygłuszone ściany, podwójne drzwi itp.). Obowiązywało 
nas opuszczenie dotychczasowej siedziby do dnia 15 lipca 2020 roku. Po rozmowach 
udało się przedłużyć termin o rok do 15 lipca 2021 roku. Ciągle wierzę, że ten kryzys 
jest chwilowy, bo znamy tę prawdę, że wartościowe rzeczy buduje się długo i latami,  
a zniszczyć je można bardzo szybko.

Koncert wiosenny (12.02.2019 r. - parafia pw. Kazimierza Królewicza w Kobyłce).

III MIEJSCE – dla Stanisława Waszczeniuka – klasa trąbki Jakuba Waszczeniuka
 – 5 Międzynarodowy Konkurs Trąbkowy „Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich”

 im. prof. Szymona Pawłowskiego, edycja via net, 17 czerwca 2020.

WYRÓŻNIENIE – dla Ewy 
Kopyry – klasa harfy Ewy 
Bemowskiej – I Internetowy 
Festiwal Harfowy – wiosna 
2020.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Teresa Rogulska

Dyskusyjny Klub Książki

15 stycznia 2009 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej 
w Wołominie zainaugurował swoją działalność Dyskusyjny Klub Książki.  
Na pierwszym spotkaniu klubowicze (a było nas sześć osób) poznali się wzajemnie, 
a dyrektor biblioteki Marianna Elżbieta Remiszewska przedstawiła nam moderatora, 
p. Ewę Kubę oraz program i cele DKK.

Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich 
„Tu czytamy”, adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek 
publicznych.

Projekt został oparty na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można 
rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz, że nie trzeba być krytykiem, żeby 
czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze.

Moda na czytanie
Celem klubów jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz 

zachęcenie do kreowania mody na czytanie. Nasz DKK to szczególna grupa ludzi  
w różnym wieku, którzy mają pasję czytania, ochotę na rozmowę o tym, co czytają,  
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a także chęć poznawania nowej literatury. W DKK poznajemy współczesną literaturę 
polską i obcą, wymieniamy poglądy, konfrontujemy gusta czytelnicze z zachowaniem 
zasady, że o przeczytanych książkach rozmawiamy w swobodny, niczym nieskrępowany 
sposób. Każdy szuka w literaturze czegoś innego, różne rzeczy nas cieszą i wzruszają. 
Jeden chce się uczyć, a drugi tylko – a może aż – pośmiać.

Każda książka to przyjaciel, a przyjaciół się nie krytykuje, choć czasami są niepoważni, 
może nawet infantylni albo znowu zbyt poważni czy nudni. Każdy przyjaciół dobiera 
według własnych kryteriów, więc nie oceniamy literatury, którą czytają inni. Udział w DKK 
to nie tylko aktywizacja intelektualna, ale także przyjemnie i jednocześnie pożytecznie 
spędzony czas.

Na spotkaniach są omawiane także inne dziedziny życia kulturalnego, jak kino, teatr 
czy lokalne wydarzenia kulturalne. Klubowicze opowiadają również o swoich pasjach  
i zainteresowaniach. Dyskutujemy o kondycji moralno-obyczajowej dzisiejszego świata, 
o tradycjach, które bezpowrotnie odchodzą. Szanowane są jednocześnie opinie i poglądy 
innych ludzi.

Dziesięciolecie
W tym roku minęło 11 lat istnienia klubu, więc trochę statystyki z dziesięciolecia.
Spotykaliśmy się 215 razy, przeczytaliśmy i omówiliśmy 231 lektur, spośród około  

5 tysięcy książek przeczytanych przez klubowiczów. Odwiedziliśmy wiele interesujących 
miejsc, poznaliśmy ciekawych ludzi, goszcząc ich u siebie na spotkaniach autorskich. 
Przez klub przewinęło się około 70 uczestników. W drugą rocznicę powstania klubu było 
zarejestrowanych 16 członków, po 5 latach 28, a teraz 70.

Należy wspomnieć o weteranach klubu, którzy są z nami od początku i aktywnie 
uczestniczą we wszystkich spotkaniach, m.in. p. Anna Antczak, p.Krzysztof Gąsiorek  
i pisząca te słowa Teresa Rogulska. Obecnie na spotkania przychodzi około 18 stałych 
uczestników.

Zaproszonymi przez DKK gośćmi byli autorzy: Magdalena Grzebałkowska, Rafał 
Dominik, Ałbena Grabowska, Katarzyna Borowska, Małgorzata Kwiecińska. Na spotkaniu 
z Magdaleną Grzebałkowską stawili się prawie wszyscy klubowicze. Byliśmy zachwyceni 
jej charyzmą, poczuciem humoru, podejściem do człowieka i jego najważniejszych spraw. 
Autorka jest świetną reportażystką.
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Dwukrotnie był na spotkaniu z klubowiczami Rafał Dominik. Zachwyciły nas jego 
reportaże o ludziach z Bieszczad. Portrety literackie bohaterów jego opowiadań 
zachwycają charakterystycznym dramatyzmem i groteską.

Dzięki Instytutowi Książki zorganizowane zostało spotkanie z Ałbeną Grabowską, 
doktorem nauk medycznych i pisarką w jednym, a do tego niezwykłą kobietą. Swoje 
egzotyczne imię zawdzięcza bułgarskim korzeniom. Podczas spotkania opowiedziała, jak 
doszło do wydania jej pierwszej książki, o swoich ulubionych miejscach do tworzenia oraz 
próbowała odpowiedzieć na pytanie, czy własne życie może wpływać na losy bohaterów.

W ramach DKK odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Borowską i Anną Matusiak-
Rześniowiecką, autorkami książki „Skazane. Historie prawdziwe”. Autorki podkreślają 
temat odrzucenia, splotu wypadków, losu popychającego w stronę złych decyzji.

Na wyjątkowym spotkaniu gościliśmy Małgorzatę Kwiecińską, autorkę warsztatów 
umiejętności osobistych i specjalistkę od savoir-vivre’u. Zaprosiła ona klubowiczów 
oraz gości do stołu, prezentując różne aranżacje, zwracając uwagę na szczegóły, które 
tworzą odpowiedni nastrój.
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Z okazji piątych urodzin DKK odbyło spotkanie autorskie poświęcone Markowi 
Grechucie, o którym rozmawiali Danuta Grechuta i Jakub Baran. To było wyjątkowe 
spotkanie. Wspomnienie o autorze i wykonawcy piosenek. Prowadzone w konwencji 
humorystycznej, wzbogacone materiałami filmowymi dotyczącymi artysty.

Oprócz spotkań klubowych i autorskich mieliśmy też spotkania „wyjazdowe”. 
Odwiedziliśmy Izbę Muzealną Wodiczków. Dzięki p. Danucie Michalik mogliśmy zapoznać 
się z historią rodziny Wodiczków, działalnością Fundacji ODA, podziwiać uratowane 
eksponaty. Izba Muzealna Wodziczków to magiczne miejsce, gdzie odbywają się różne 
spotkania kulturalne.

Członkowie DKK wzięli udział w spotkaniu z cyklu „Chrzęsne. Literackie Serce 
Mazowsza”. Gościem wieczoru był Jarosław Mikołajewski, który opowiedział o Zuzannie 
Ginczance, zapomnianej poetce żydowskiego pochodzenia, wywodzącej się ze 
Skamandrytów, rozstrzelanej w czasie II wojny światowej.

Przedstawiciele DKK wybrali się do hotelu „Trylogia”, gdzie mieli przyjemność zwiedzić 
Muzeum Historii Filmów Jerzego Hoffmana oraz zobaczyć historyczne zamki w miniaturze, 
a także obejrzeć galerię zdjęć dotyczących reżysera i jego filmografii. W galerii jest 
specjalna sekcja literacka, w której znajduje się między innymi pierwsze wydanie „Trylogii”. 
Eksponaty zgromadzone w muzeum przypominają nam o wartościach patriotycznych, 
dążeniu naszego narodu do wolności, niepodległości, czynach i poświęceniu naszych 
przodków w obronie granic Rzeczypospolitej.
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Odwiedziliśmy również Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich. Wysłuchaliśmy 
wykładu o historii muzeum, a przede wszystkim o związkach Rodziny Nałkowskich  
z Wołominem. W maju 2019 roku DKK gościł w przyjaznych murach Powiatowej Biblioteki 
Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie. Zwiedziliśmy bibliotekę, wraz 
z pracownikami placówki. Odbyliśmy „Podróż przez dziesięciolecia”, czyli od kina Oaza, 
przez kino Hel, Powiatowe Centrum Propagandy i Kultury, Bibliotekę Pedagogiczną do 
Powiatowej Biblioteki Publicznej, powołanej w 2013 roku, kiedy to placówkę przejęło 
Starostwo Powiatowe w Wołominie. Poznaliśmy fascynującą historię rodziny Nasfeterów. 
W dwudziestoleciu międzywojennym wpływowi, znaczący i wielce szanowani obywatele 
Wołomina, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju miasta, wspierali 
je finansowo. Byli też fundatorami wielu inwestycji, patronowali wielu instytucjom  
i stowarzyszeniom.

W listopadzie 2019 roku przedstawiciele DKK odwiedzili wspaniałe, energetyczne 
miejsce, a mianowicie Manufakturę Papieru Czerpanego w Kobyłce. Pod przewodnictwem 
pani Małgorzaty Lasockiej, która jest „dobrą wróżką” i szefem tego miejsca, 
uczestniczyliśmy w warsztatach czerpania papieru i marmoryzacji. Wysłuchaliśmy 
wykładu na temat historii papieru w Polsce i na świecie. Pani Małgorzata pokazała nam 
bardzo oryginalne eksponaty związane z papiernictwem, przywiezione z różnych stron 
świata. Potem była zabawa i nauka czerpania papieru. Jedna kartka ze znakiem wodnym, 
druga z listkami różnych roślin i nasionami facelii miododajnej. Następnie spróbowaliśmy 
marmoryzować papier czerpany niezwykłą, bardzo starą metodą barwienia papieru na 
wyciągu z glonów. Wyszło pięknie. Pobyt i warsztaty w Manufakturze Papieru Czerpanego 
uczestników DKK możliwe były dzięki dofinansowaniu przez Instytut Książki.

Dyskusyjny Klub Książki brał udział w akcjach„Zapraszamy Rowling do Polski”  
i w ogólnopolskim czytaniu – między innymi – Jana Karskiego, autora książki „Tajne 
Państwo”.

Klubowicze biorą udział w spotkaniach organizowanych przez bibliotekę. W filmie 
zrealizowanym na 70-lecie biblioteki miejskiej klubowicze byli bohaterami drugiego planu 
oraz brali liczny udział w spotkaniu z Mariuszem Szczygłem, miłośnikiem czeskiej Pragi, 
dziennikarzem, reportażystą, pisarzem, prezesem Fundacji Wrzenie Świata, autorem 
cotygodniowej rubryki „Szczygieł poluje na prawdę” w tygodniku „Duży Format”.
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Wołomiński DKK ma przyjemność być w czołówce klubów, które powstały w wyniku 
porozumienia Instytutu Książki i British Council i ma propagować modę na czytanie.  
W roku 2020 minęło 11 lat działalności DKK. Dwunasty rok zaczął się istotnymi zmianami 
dla DKK. Odeszła do pracy w innej bibliotece moderatorka Ewa Kuba. Była z nami od 
początku istnienia klubu, tworzyła z dyskutantami tę wyjątkową grupę. Byliśmy bardzo 
zżyci.
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Nową moderatorką została Bernadeta Lorent, znana nam wcześniej z wypożyczalni, 
która zastępowała na spotkaniach Ewę Kubę w czasie jej urlopu. W tym roku, praktycznie 
od marca, nie było spotkań ze względu na pandemię. Dopiero w czerwcu zaczęliśmy się 
spotykać i powoli „rozkręcać”. Jednak spotkania z zachowaniem środków ostrożności, 
odstępów, maseczek, itd. mają inny charakter i atmosferę. Mam nadzieję, że znów 
będziemy się spotykać co dwa tygodnie i rozmawiać, rozmawiać. Bo, jak mówi Jacek 
Dehnel, największą frajdą czytelniczą jest to, że możemy podzielić się z innymi swoimi 
emocjami i wrażeniami. Dyskusyjny Klub Książki ma taką frajdę już 12 rok. Dziękuję 
wszystkim Klubowiczom, którzy zachęcili mnie do napisania historii Klubu oraz Pani 
Ewie Kubie, która odświeżyła moją pamięć. Dziękuję!
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Witold Rakowski

Ludność gminy miejsko-wiejskiej Wołomin 
na początku XXI wieku

„Nauka rozpoczyna się od odkrycia 
tożsamości pośród różnorodności”1

Mało jest w Polsce jednostek najniższego szczebla samorządowego,  
w nazewnictwie Unii Europejskiej definiowanej jako Nuts 52, na terenie których 
mieszkałaby tak duża liczba mieszkańców, jak w gminie Wołomin. W woj. 
mazowieckim wyższym zaludnieniem charakteryzuje się tylko gmina miejsko-
wiejska Piaseczno.

W gminie o dużej liczbie mieszkańców trudniej jest zarządzać jej zasobami, jak 
też trudniej jest rozpoznać potrzeby poszczególnych grup ludności, aby je zaspokoić. 
Zwłaszcza dotyczy to gmin położonych w sąsiedztwie dużych miast, gdzie znaczna 
część ludności związana jest z gminą tylko samym miejscem zamieszkania, pracuje 
zaś w mieście i tam zaspokaja pewną część swoich potrzeb, dokonując tam zakupu 
towarów, korzystając z niektórych usług np. gastronomicznych, kosmetyczno-fryzjerskich, 
finansowych, itp. Gdyby korzystała z takich usług w gminie, przyczyniałaby się do jej 
rozwoju (wzrost zatrudnienia i dochodu firm).

Cechy
W gminie o dużej liczbie mieszkańców występuje większe rozluźnienie więzi miedzy 

ludźmi, ponieważ zamieszkuje tam osób napływowych, a z drugiej strony część 
mieszkańców traktuje tę gminę jako przejściowe miejsce pobytu3. Jednak i taką gminą 
należy zarządzać i rozwiązywać ciągle pojawiające się nowe problemy. Okazuje się, 
że chętnych do zarządzania jest wielu, o czym świadczą każde wybory samorządowe,  
w których do objęcia stanowiska burmistrza ubiega się zawsze kilka osób. Gmina ludna ma 
kilka dodatnich cech. Jedna z nich to niższe zatrudnienie w administracji samorządowej 
w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Druga, to wyższe dochody własne pozwalające 
na tworzenie infrastruktury i intensywniejsze jej wykorzystanie oraz ponoszenie niższych 
dopłat budżetowych związanych z ich funkcjonowaniem. Gminy o dużych dochodach 

1 W.S. Jevons, Zasady nauki, PWN, Warszawa 1960, s.53.
2 Pozostałe szczeble: państwo to Nuts 0, makroregion Nuts 1, region 2, podregion 3, powiat 4, gmina Nuts 5.
3 Porównaj: K. Kuciński , W. Rakowski, Powiat wołomiński jako stacja przesiadkowa „Barwy”, nr 1/1973, Warszawa 1973. 

Pomimo upływu wielu lat od opublikowania tego artykułu zjawisko to występuje nadal.
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własnych mają większe możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, a także 
zaciągania kredytów pod zastaw własnego majątku komunalnego.

Demografia
Ogólnie rzecz biorąc w naszych dotychczasowych warunkach ludne gminy są  

w stanie lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców niż gminy charakteryzujące się 
małym potencjałem demograficznym. Ponadto w gminach posiadających dużą liczbą 
mieszkańców jest bardziej zróżnicowana struktura społeczno-zawodowa ludności i większa  
możliwość wyłonienia kreatywnych przywódców oraz wypracowanie przez nich, a następnie  
realizowanie strategicznego planu rozwoju dążącego do poprawy warunków i jakości 
życia mieszkańców. Ten przydługi wstęp pisany jest po to, by zrozumieć, że słowo gmina, 
zwłaszcza moja gmina miejsko-wiejska – a w 2018 było ich w woj. mazowieckim 51 - 
różni się specyficznymi cechami od pozostałych (położeniem względem dużych miast, 
ważnych szlaków komunikacyjnych, głównych rynków pracy, otoczeniem, najbliższym 
środowiskiem geograficznym, sposobem zagospodarowania i wykorzystania ziemi itd.). 
Właśnie te specyficzne cechy wykorzystuje gmina miejsko-wiejska Wołomin. Świadczy 
o tym wzrastająca liczba jej mieszkańców z 34 tys. w 1970 r. do 48,5 tys. w 2002 (maj) 
i do 51,9 tys. na koniec 2018 r. Czyli przeciętnie w ciągu roku w okresie 1970-2002 
przybywało w gminie 468 osób. W ostatnich 17 latach 200 osób. Można więc twierdzić, 
że wiek XX zamyka okres dynamicznego rozwoju demograficznego gminy4, ponieważ 
w 2002 r. po raz pierwszy od 1946 r. zanotowano w Polsce „ubytek naturalny” ludności 
i trwa on, z pewnymi przerwami lat 2006-2012, do czasów współczesnych5. Nic nie 
wskazuje na to, by sytuacja zmieniła się na lepsze6. Malejący przyrost naturalny w kraju, 
w tym w woj. mazowieckim7, powoduje, że zmniejsza się liczba chętnych, młodych ludzi 
do zamieszkania w gminie i w najbliższych latach należy się spodziewać, że przyrost 
naturalny w powiecie wołomińskim będzie ujemny8. Ponadto otwarcie granic państw UE, 
gdzie pokaźna część Polaków pracuje, stwarza warunki do stałego tam zamieszkania.

Przeto na tle powyższych spostrzeżeń zasadne jest śledzenie procesów 
demograficznych poczynając od XXI wieku, na co pozwalają informacje statystyczne 
uzyskane dzięki narodowemu spisowi powszechnemu ludności przeprowadzonemu 
w maju 2002 r. Rok ten można traktować jako wyjściowy do śledzenia dokonujących 
się przemian demograficznych w gminie Wołomin w latach następnych, które 
prawdopodobnie nie będą tak dynamiczne, jak działo się w drugiej połowie XX wieku. 
Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że podobne procesy demograficzne 

4 W. Rakowski, Wpływ dużego miasta na dynamikę zmian zaludnienia i źródeł utrzymania ludności wiejskiej (na przykładzie 
powiatu wołomińskiego), „Wieś Współczesna” 1970, nr 10.

5 Por. Rocznik Demograficzny 2019, GUS, Warszawa, s. 24-27.
6 F. Stokowski, Perspektywy demograficzne Mazowsza, „Rocznik Mazowiecki”, tom XXVII. Mazowieckie Towarzystwo 

Naukowe, CeDeWu, Warszawa 2016.
7 W. Rakowski, Zmiany w liczbie ludności woj. mazowieckiego na tle innych regionów w latach 1999-2018, „Rocznik 

Mazowiecki”, tom XXIX, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 2020.
8 W. Rakowski, Wpływ przyrostu naturalnego i migracji na zmiany demograficzne Legionowa (1946-2015), „Rocznik 

Legionowski”, tom X, Legionowo 2017.

zachodziły w pozostałych gminach leżących w strefie podmiejskiej stolicy, które 
doprowadziły do swoistego wyodrębnienia się struktur demograficznych i społeczno- 
zawodowych. One z kolei wpłyną na kształtowanie się struktur w przyszłości. Otóż 
nawet najmłodsze dzieci wykazane w spisie w 2002 r. w 2020 r. osiągnęły pełnoletniość  
i w pewnym stopniu decydują już o życiu społeczno-gospodarczym w gminie. Tym bardziej 
dotyczy to osób urodzonych w latach 1972-1991, mających w 2002 r. 10-29 lat, a w 2020 r.  
przejawiających najwyższą aktywność ekonomiczną. Natomiast niewiele już było osób 
w 2020 r. urodzonych przed 1937 r. Zatem w 2020 r. kiedy powstało to opracowanie  
i w następnych 20-40 latach o życiu społeczno-gospodarczym, politycznym, kulturalnym 
na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym decydować będą ludzie, którzy 
liczyli w 2002 r. 50 lat i mniej. Jest to następny ważny powód podjęcia się tego tytułu 
opracowania. Podejmując się tego tematu warto zwrócić uwagę, że mamy właściwie do 
omówienia ludność miejską na tle ludności wiejskiej lub odwrotnie. Niby przedmiotem 
badań jest jedna samorządowa gmina, gdy tymczasem składa się co najmniej z dwóch 
społeczności: miejskiej i wiejskiej. Jakie między nimi występowały różnice i podobieństwa, 
postaram się wykazać w niniejszym artykule. Oczywiście objętość opracowania musi być 
ograniczona i ona też narzuca zakres merytoryczny, albowiem pod pojęciem ludności 
kryje się wiele zagadnień. Można analizować rozwój ludności gminy w wyodrębnionych 
okresach, w układzie przestrzennym, poszukiwać czynników, które wpływały na zmiany 
liczby mieszkańców (przyrost naturalny, migracje), omawiać ich warunki życia9, ruchliwość 
międzypokoleniową, rodziny, gospodarstwa domowe lub ograniczyć się do omówienia 
struktury demograficznej, społecznej, źródeł utrzymania, aktywności zawodowej, 
jak to uczyniono w niniejszym studium, pozostałe tematy pozostają do opracowania  
w przyszłości.

Zakładam, że znajomość struktury płci, wieku, rodziny, struktury zawodowej, 
społecznej itp. pomaga podejmować decyzje w zakresie rozwoju gminy i ponoszonych 
wydatków finansowych na różne cele, w tym szczególnie na cele społeczne, do czego 
gmina jest zobligowana10. Najważniejszym zasobem gminy, są jej mieszkańcy i od tych 
zasobów zależy rozwój gospodarczy warunkujący poprawę jakości życia. Wszak celem 
gospodarowania jest ludność11. Ponadto młodemu czytelnikowi należy przypomnieć  
o pewnych zdarzeniach w przeszłości, które odcisnęły swoje piętno na wykorzystaniu 
zasobów pracy (bezrobocie), w warunkach życia (bieda) na początku XXI wieku oraz  

9 W. Rakowski (red.), Warunki życia społeczności lokalnych na początku XXI, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej 
Handlowej, Warszawa 2003.

10 T. Śmietanka, Polityka społeczna gminy jako czynnik rozwoju, Wydawca: Związek Miast Polskich, Poznań, Kozienice 
2016 (wydanie II).

11 „Sens rozwoju (gospodarczego - W.R.) najpełniej materializuje się w zharmonizowanym podnoszeniu jakości życia we 
wszystkich aspektach aktywności i sferach bytu człowieka oraz całej ludzkiej zbiorowości.” M.G. Woźniak, Czy możliwa 
i potrzebna jest ekonomia zintegrowanego rozwoju, w: E. Mączyńska (red.), Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza 
Kołodko, PWN, Warszawa 2019, s. 41.
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w sposobie traktowania pracowników przez niektórych pracodawców12. Zjawiska te  
w 2020 r. występowały już marginalnie. Pisząc o społeczeństwie gminy na początku XXI 
wieku należy pamiętać, że poprzedziły je procesy demograficzno-społeczne i gospodarcze 
lat wcześniejszych dlatego w pierwszej części artykułu skupiono się na ich zarysie, by  
w dalszych rozważaniach skoncentrować się na charakterystyce ludności według stanu 
w 2002 r. W zakończeniu zaś przedstawiono w sposób skrótowy zmiany, jakie nastąpiły 
w strukturze wieku i źródłach utrzymania ludności w latach 1950-2002.

 
Zmiany w liczbie ludności gminy w latach 1946-2002

W okresie powojennym i drugiej połowie XX wieku zachodziły istotne zmiany  
w liczbie i rozmieszczeniu mieszkańców gminy Wołomin. Sprowadzały się one do bardzo 
szybkiego powiększenia liczby ludności zarówno w Wołominie jak i na obszarze wiejskim 
co prezentują poniższe dane13 (w porównywalnych granicach administracyjnych z 1973 r.):

Miasto Wołomin Tereny wiejskie Razem

1946 8 951 4 087 13 038

1950 15 189 4 496 19 685

1960 21 432 6 858 28 290

1970 24 183 9 833 34 016

1980 30 127 10 022 40149

1990 36 792 11 057 47 849

2002 (maj) 36 483 11 954 48 437

W pierwszych pięciu, powojennych latach nastąpił żywiołowy napływ ludności14 na teren 
miasta (przeszło 5 000), przy minimalnym saldzie migracyjnym na obszarach wiejskich. 
Od 1950 r. wraz z poprawą infrastruktury komunikacyjnej następował w gminie mniej 
więcej proporcjonalny przyrost mieszkańców w mieście i na wsi, przy czym zdecydowana 
większość ludności gminy mieszkała w Wołominie, bo w 1946 r. 69%, w 1970 r. 71%  
i w 2002 r. 75%. W gminie występowała wyraźna koncentracja ludności w mieście. 
Oczywiście w liczbach absolutnych w ciągu 57 lat w Wołominie przybyło 27 532 
mieszkańców, a na wsi 867. W sumie w całej gminie liczba mieszkańców wzrosła 

12 Por. Pamiętniki bezrobotnych. Materiały konkursowe t. I-V. Opracował i wstępem opatrzył A.Budzyński. Instytut 
Gospodarstwa Społecznego, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000 oraz Pamiętniki Nowego 
Pokolenia Chłopów Polskich. Wybór i opracowanie A. Budzyński i J. Gmitruk, tom sygnalny z przedmową I. Kostrowickiej, 
Instytut Gosp. Społ. SGH, Warszawa 1996, tomy I-X opublikowano w latach następnych.

13 Źródło: dla lat 1946-1970; Ludność i zasoby mieszkaniowe w latach 1946-1974 według podziału administracyjnego kraju 
z 1 czerwca 1975 r., GUS, Warszawa 1976. Dla lat pozostałych: Rocznik Demograficzny 1981, 1991.

14 Powiaty przylegające do Warszawy wyróżniają się jak dotychczas dodatnim przyrostem naturalnym ludności dzięki 
imigracji osób w wieku 20-34 lat i zakładaniu rodzin. Ponadto osoby młode mieszkające w strefie podmiejskiej stolicy 
przejawiają niższą skłonność do emigracji niż z terenów peryferyjnych. Dlatego w latach 1946-1990 notowano duży 
przyrost rzeczywisty ludności w omawianej gminie.

prawie czterokrotnie. Największy przyrost rzeczywisty nastąpił w latach 1946-50 i 
1950-1960 (8 605), kiedy występował w Polsce najwyższy przyrost naturalny. Najmniej 
przybyło mieszkańców w latach 1990-2008, bo zaledwie 588. W tym czasie występował 
bardzo niski przyrost naturalny. Przy jednocześnie występującym dużym bezrobociu 
zmalał napływ ludności do gminy, a wzrastał jej odpływ, głównie do Warszawy. Istniała 
tam możliwość nabywania na własność mieszkań,  występowało względnie niskie 
bezrobocie15. Powiększanie się liczby ludności zarówno w mieście, jak i na terenach 
wiejskich gminy należy zawdzięczać przyrostowi naturalnemu, jak też dodatniemu 
saldu migracji. W mieście bardziej niż na obszarze wiejskim na przyrost rzeczywisty 
ludności wpływało bardziej dodatnie saldo migracji niż przyrost naturalny, co dowodzą 
liczby zawarte w tab. 1. Szczególnie wysoka przewaga salda migracji nad przyrostem 
naturalnym występowała w Wołominie (w okresie 1946-1950 żywiołowych przemieszczeń 
ludności) w wyniku zmian granic politycznych Polski, jak też w latach intensywnego 
uprzemysłowienia kraju, w tym Warszawy i powiatu wołomińskiego.

Analizując znaczenie przyrostu naturalnego i salda migracji w przyroście rzeczywistym 
ludności Wołomina, można wyróżnić następujące podokresy:
- lata 1946-1950, kiedy zdecydowanie dominowało saldo migracji,
- 1951- 1955, kiedy występowała tylko pewna przewaga salda migracji nad przyrostem 
naturalnym, 1956-1975, kiedy występowała pewna przewaga przyrostu naturalnego  
(5 130) nad saldem migracji (4 055),
- 1976-1990 w tym podokresie saldo migracji (5 077) przewyższało nieco przyrost 
naturalny (4 291),
- 1991-2002 i odwrotnie w tych latach spowolnienia gospodarczego kraju, nasilającego 
się bezrobocia , biedy, braku bezpieczeństwa ekonomicznego wystąpiła już zdecydowana 
przewaga przyrostu naturalnego (822) nad ujemnym saldem migracji (-768).

Przyglądając się danym zawartym w tab. 1., dotyczącym przyrostu naturalnego, widać, 
że wzrastał on do lat 1976-1980, po czym systematycznie malał, co było spowodowane 
zmniejszaniem się liczby urodzeń przy dość ustabilizowanej liczbie zgonów. Zmieniała 
się natomiast liczba osób napływających przy malejącej liczbie odpływających. Pomijając 
lata 1946-1950 jako nietypowe, to w dwóch równych podokresach liczących po 25 lat 
przyrost naturalny w latach 1950-75 wynosił 6080, a saldo migracji 5705. W drugim 
podokresie 1976-2000 odpowiednie dane wynosiły 5001 i 4328, czyli w sumie poza 
okresem powojennym (1946-1950) w pozostałym pięćdziesięcioleciu w przyroście 
rzeczywistym ludności Wołomina wynoszącym 21 114 osób udział przyrostu naturalnego 
wynosił 52,5%. Przypomnieć przy tym należy, że dla podokresu 1950-75 są to dane 
szacunkowe, ale nie odbiegające wiele od rzeczywistych komponentów. 

15 Por. E.M. Wroniewski. Rynek pracy w województwie mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem południowo-
zachodniego Mazowsza, w: Rakowski W. (red.), Lokalny rynek pracy w realiach powiatu żyrardowskiego, Wyższa Szkoła 
Rozwoju Lokalnego, Żyrardów 2007.
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Tabela 1. Przyrost naturalny i migracje ludności miasta Wołomina w latach 1946-2002

Lata Urodze-
nia Zgony Przyrost 

naturalny

Napływ Odpływ Saldo
Przyrost 
rzeczy-
wisty

wewnętrzny z
zagranicy wewnętrzny zagranica

1946-50 . . 720 . . . . 5 480 6 200

1950-55 . . 950 . . . . 1 650 2 600

1956-60 . . 1 350 . . . . 1 100 2 450

1961-65 . . 1 200 . . . . 1 100 2 300

1966-70 . . 1 100 . . . . 550 1 650

1971-75 2 270 1 205 1 480 . . . . 1 305 2 785

1976-80 3 024 1 330 1 694 6 238 5 4 153 44 2 046 3 740

1981-84 3 020 1 486 1 534 4 692 6 3 363 136 1 199 2 733

1986-90 2 749 1 686 1 063 4 742 15 2 790 135 1 832 2 895

1991-95 2 282 1 678 604 1 870 26 2 577 22 -703 -90

1996-00 1 757 1 651 106 2 273 25 2 237 54 -7 99

2001 385 346 39 300 2 341 - -39 0

2002 405 332 73 365 2 381 5 -19 54

Źródło: Opracowanie własne. Dla lat 1946-1975 szacunek własny, dla pozostałych podokresów obliczenia 
własne na podstawie danych Departamentu Badań Demograficznych GUS.

Zgoła inaczej niż w mieście zachodził proces zmian w liczbie mieszkańców i głównych 
składowych tworzących przyrost rzeczywisty – na obszarze wiejskim gminy Wołomin. 
Mianowicie w latach 1946-1950 przy niewielkim przyroście rzeczywistym ludności udział 
w nim przyrostu naturalnego i salda migracji był podobny (tab.2).

Z kolei w latach 1951-1970 (szacunek autora) zdecydowanie w przyroście  rzeczywistym 
(5 320) dominowało saldo migracji (3 460) nad przyrostem naturalnym (1 860).  
W następnych podokresach w wyniku większej liczby osób odpływających ze wsi niż na jej 
teren napływającej w latach 1976-1995 notowano ujemne saldo migracji. W podokresie je 
poprzedzających (1971-75) saldo migracji było dodatnie, ale przeszło dwukrotnie niższe 
od przyrostu naturalnego. W liczbach absolutnych przyrost naturalny wzrastał do 1980 r. 
następnie malał wraz ze zmniejszającą się liczbą urodzeń, przy zmieniającej się liczbie 
zgonów (tab.2). Również w latach 1976-1995 malał napływ ludności jak też jej odpływ. 
Sumując w całej drugiej połowie  XX w. przyrost rzeczywisty na obszarze gminy wynosił 
7 316 osób, z tego aż 86,5% przypadało na pierwsze dwudziestopięciolecie. 

Tabela 2. Przyrost naturalny i migracje ludności 
na terenach wiejskich gminy Wołomin w latach 1950-2002

Lata Urodze-
nia Zgony Przyrost 

naturalny

Napływ Odpływ Saldo
Przyrost 
rzeczy-
wisty

wewnętrzny z
zagranicy wewnętrzny zagranica

1946-50 . . 220 . . . . 189 409

1950-55 . . 370 . . . . 740 1 110

1956-60 . . 440 . . . . 810 1 250

1961-65 . . 460 . . . . 960 1 420

1966-70 . . 590 . . . . 950 1 540

1971-75 . . 710 . . . . 300 1 010

1976-80 1 395 386 1 009 2 103 - 3 049 1 -947 62

1981-84 1 367 459 908 1 422 - 2 097 17 -692 216

1986-90 1 026 514 507 1 007 - 1 494 19 -506 1

1991-95 831 525 306 473 5 631 2 -155 151

1996-00 747 449 298 793 4 532 7 258 556

2001 128 84 44 104 - 74 - 30 74

2002 145 88 57 146 - 68 - 78 135

Źródło: patrz tab.1

W ramach tego przyrostu rzeczywistego głównym składnikiem był przyrost naturalny 
(9 598) przy niewielkim udziale salda wynikającego z przemieszczeń stałych ludności 
(1 718 osób). W podziale na dwa dwudziestopięcioletnie podokresy przyrost tych dwóch 
komponentów przedstawiał się następująco:

Przyrost naturalny Saldo migracji Przyrost rzeczywisty

1950 -1975 2 570 3 760 6 330

1976- 2000 3 028 - 2 042 986

Przeto w pierwszym dwudziestopięcioleciu XX w. głównym składnikiem przyrostu 
ludności na wsi omawianej gminy było saldo migracji, zaś w drugim dwudziestopięcioleciu 
jedynym źródłem był przyrost naturalny, który rekompensował ubytek związany  
z przewagą, w tym podokresie, odpływu ludności nad napływem. Dzięki temu na 
wsi następował także przyrost ludności. Jednak biorąc pod uwagę cały okres badań  
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(1946-2002) to o wzroście liczby mieszkańców na wsi decydował w 75,7% przyrost 
naturalny, zaś w mieście Wołominie w przyroście rzeczywistym przeważał udział 
salda migracji wynoszący 56,8%. Zatem ludność miasta jest bardziej zróżnicowana 
pod względem pochodzenia terytorialnego jak tez kulturowego niż mieszkańcy wsi. 
Przyrost liczby mieszkańców w gminie przyczynił się do rosnącej gęstości zaludnienia 
zajmowanego obszaru co ilustrują poniższe dane (liczba osób na 1 km2):

Lata Miasto Tereny wiejskie

1946 542 90

1950 921 90

1970 1 466 218

1990 2 230 245

2002 2 211 264

Wraz z rosnącą gęstością zaludnienia coraz więcej ziemi przeznacza się pod 
budownictwo mieszkaniowe a także na różnego rodzaje infrastrukturę, co prowadzi 
do pewnego rodzaju konfliktów przestrzennych i zakłóca rytm życia społeczno-
gospodarczego w gminie. Problem ten muszą rozwiązywać władze samorządowe 
gminy, gdy tymczasem na kształtowanie się przyrostu naturalnego ludności, na wielkość 
napływu i odpływu władze gminy mają wpływ minimalny. To znaczy, że przebieg procesów 
demograficznych i większa część ekonomicznych jest właściwie poza zasięgiem władz 
gminy, ale zjawiska patologiczne, bezdomność, starość, samotność osób, ubóstwo, 
konflikty społeczne mieszczą się w zadaniach gminy pomimo, że ich pojawienie się jest 
na ogół niezależne od władz samorządowych gminy.

Struktura płci i wieku ludności gminy
Procesy demograficzne, które odbywały się w przeszłości nawet tej dalekiej sprzed 

50, 60 lat, a zwłaszcza tej nieodległej, przedstawione poprzednio, wywarły swoje piętno 
na strukturze wieku gminy w 2002 r. Chodzi tu, o takie procesy, jak kształtowanie liczby 
urodzeń, zgonów, przyrostu naturalnego jak też częściowo migracji ludności i w ich 
wyniku salda dodatniego czy ujemnego. Z kolei struktura płci i wieku ludności z 2002 r.  
będzie wpływać na jej kształtowanie się w przyszłości. Przykładowo osoby urodzone  
w okresie 1997-2001 mające 0-4 lata w 2002 r. nie przekroczą jeszcze w 2080 r. 80 lat, a 
niewielka populacja żyć będzie XXII wieku. Podobnie, jak osoby urodzone przed 1917 r.  
w 2002 r. ukończyły 85 lat i w Wołominie takich osób żyło 255 (59 M i 196 K) zaś na 
wsi 69 (16+53). Ich udział w całej populacji wynosił co prawda tylko 0,7% (Wołomin)  
i 0,6%, ale może stwarzać pewne wyzwania (w zależności od stanu zdrowia) dla rodziny  
i samorządu gminnego. Jednocześnie przecież znaczna część tych osób jest społecznie  
i ekonomicznie zaangażowana (opieka nad wnukami, robienie zakupów, praca na 

działkach rekreacyjno-pracowniczych). Osoby te przyczyniają się do tworzenia miejsc 
pracy poprzez uczestnictwo w imprezach turystycznych, w rekreacji, w korzystaniu  
z usług leczniczych itd. Twierdzi się, że osoby przechodzące na emeryturę tworzą nowy 
typ gospodarki zwany „silver economy” i nie stanowią obciążenia  dla rozsądnego i dobrze 
gospodarującego społeczeństwa16, ponieważ dają miejsca pracy ludziom młodym. Sami 
wcześniej pracując tworzyli podstawy do rozwoju ekonomicznego kraju, z którego korzysta 
współczesne społeczeństwo, a także korzystać będą następne pokolenia.

Zabierając się do analizy struktury wieku ludności danej społeczności mamy do 
czynienia z dużą liczbą szczegółowych faktów w postaci liczb absolutnych lub względnych 
wyrażonych w %. Próbuje się zatem te liczby dotyczące poszczególnych roczników 
uporządkować według zainteresowania zarządzających zasobami gminy, powiatu, 
regionu, kraju. Na szczeblu gminnym ze względu na jej przypisane zadania wydziela 
się na ogół wiek żłobkowy dzieci (0-3), przedszkolny (4-6 lat), szkoły podstawowej (7-14 
lat). Władze powiatu (ale i regionu) odpowiedzialne za szkolnictwo średnie, rynek pracy, 
pomoc społeczną i służbę zdrowia powinny mieć wiedzę na temat  całej populacji 
powiatu i zachodzących na jego terenie procesów demograficznych, które są zmienne  
w czasie. Dysponując danymi dotyczącymi poszczególnych roczników (wiek 0, 1, 2, 3, itd.) 
można je grupować dowolnie według potrzeb i osób zainteresowanych tym problemem. 
W niniejszym artykule zastosowano metodę od ogółu do szczegółu wykorzystując 
częściowo do tego celu podziały, które stosuje Główny Urząd Statystyczny (dalej GUS). 
Stąd zastosowano metodę kolejnych zbliżeń. Zbliżenie 1 polega na podziale populacji 
gminy na 5 podgrup w skład, których wchodzi po 20 roczników17. W mieście Wołomin 
udział dwóch podgrup wieku 20-39 lat (urodzeni w latach 1962-1977) i 40-59 lat (urodzeni 
1942-76) był niemal identyczny i stanowili oni prawie 60% całości. Niższy był już udział 
dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat i prawie o połowę niższy osób o malejącej aktywności 
zawodowej i emerytów w wieku 60-79 lat (urodzeni w latach 1922-1937), minimalny osób 
w wieku 80 lat i powyżej. Na terenie wiejskim gminy identyczny był udział subpopulacji 
w wieku 0-19 i 20-39 lat a niższy osób w wieku 40-59 (tab. 3). Bardziej prawidłowa –  
w stosunku do wzorca – była struktura ludności wiejskiej o czym świadczy wyższy udział 
w całej populacji, niż w mieście udział dzieci i młodzieży a niższy osób w wieku 60 lat 
i więcej. Względnie wyższy udział w ogólnej liczbie mieszkańców Wołomina niż na wsi 
osób w wieku 40-59 spowodowany był napływem ludności. Z kolei wyższy udział dzieci 
i młodzieży na wsi niż w mieście był spowodowany większym przyrostem naturalnym. 
W subpopulacjach 0-19 i 20-39 tak w mieście jak i na wsi liczba mężczyzn przeważała 
nad liczbą kobiet i odwrotna sytuacja istniała w pozostałych podgrupach. W ogólnej 
liczbie mieszkańców przeważały kobiety. I tak na 100 mężczyzn w Wołominie przypadało 
111,8 kobiet18 na wsi natomiast 104,8. Przeto pierwsze zbliżenie związane ze strukturą 

16 Ł. Jurek, Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa 2012.
17 Grupa 80 lat i więcej może zawierać powyżej 20 roczników, wszak wchodzą tu osoby liczące 100 lat i powyżej.
18 W 1946 r. na 100 mężczyzn w Wołominie przypadało 139,9 kobiet, na wsi 116,5, w 1960 r. odpowiednio 113,2 i 103,7.
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wieku wskazuje na pewne różnice między miastem i wsią oraz na wyższy stopień 
zaawansowania starzenia się społeczeństwa Wołomina niż wsi.

Tabela 3. Struktura płci i wieku ludności gminy miejsko-wiejskiej Wołomin w 2002 r. 
według podstawowych grup z podziałem miasto-wieś

Grupy wieku

Miasto Wieś

M= K= Ogółem= M= K= Ogółem=

17 224 19 259 36 483 5 836 6 118 11 954

0-19 27,2 23,5 25,2 31,9 29,7 30,8

20-39 31,4 28,6 29,8 31,0 30,5 30,8

40-59 29,0 30,5 29,7 27,0 24,9 25,8

60-79 11,5 15,0 13,6 9,2 12,8 11,1

80 i więcej 0,9 2,4 1,7 0,9 2,1 1,5

Razem 100 100 100 100 100 100

Źródło w tej tabeli i następnych: opracowanie własne na podstawie: Podstawowe informacje ze spisów 
powszechnych. Gmina miejsko-wiejska Wołomin, NSP 2002, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa, 2003

Zbliżenie 2 polega na wyodrębnieniu 10-letnich podgrup wieku, czyli jest bardziej 
szczegółowe a krótszy okres w mniejszym stopniu zaciera różnice wywołane w przeszłości 
np. wysokością przyrostu naturalnego czy też pewnymi zdarzeniami gospodarczymi. 
Wzorcowa struktura wieku ludności państwa19, regionu, gminy polega na tym, że wraz 
z przechodzeniem od subpopulacji najmłodszej, której udział w ludności powinien być 
najwyższy, do następnych starszych maleje udział każdej następnej w ogólnej liczbie 
mieszkańców. Graficznie z podziałem na płeć przybiera figurę trójkąta równoramiennego. 
Tymczasem w przypadku omawianej gminy, i w zasadzie wszystkich pozostałych gmin  
i miast w Polsce, w przypadku miasta jak i wsi wystąpiły wyraźne zakłócenia. W Wołominie 
największy udział w całej populacji miasta miały subpopulacje w wieku 20-29 i 40-49 lat. 
Udział najmłodszej subpopulacji w wieku 0-9 lat był nawet niższy od podgrupy wieku 
50-59 lat (tab. 4). Spadek udziału poszczególnych podgrup w całej populacji następował 
dopiero od 50 roku życia. Podobne tendencje zachodziły wśród ludności wiejskiej, przy 
czym w porównaniu z miastem wyższy był udział w ogólnej populacji dzieci i młodzieży 
oraz osób w wieku 30-39 lat a niższy w pozostałych podgrupach. Przewaga mężczyzn 
nad liczbą kobiet wystąpiła w mieście w wieku 0-39 lat, na wsi 0-59 lat.

19 Por. W. Rakowski, A. Modzelewska, Państwa o średniej liczbie ludności na świecie – tendencje zmian, „Rocznik 
Żyrardowski”, tom VIII, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Żyrardów 2010.

Tabela 4. Struktura płci i wieku ludności gminy miejsko-wiejskiej w 2002 r. (maj) 
z podziałem miasto, wieś z wyodrębnieniem dziesięcioletnich subpopulacji

Grupy 
wieku

Lata 
Urodzenia

miasto Wołomin Wieś

M=
17 224

K=
19 259

Razem=
36 483

M=
5 836

K=
6 118

Razem=
11 954

0-9 1992-2001 11,1 9,4 10,2 13,8 13,3 13,6

10-19 1982-91 16,1 14,1 15,0 18,1 16,4 17,2

20-29 1972-81 18,1 16,3 17,1 16,1 16,0 16,1

30-39 1962-71 13,3 12,3 12,7 14,9 14,5 14,7

40-49 1952-61 16,2 16,8 16,5 15,2 14,9 15,5

50-59 1942-51 12,7 13,7 13,2 11,8 10,0 10,3

60-69 1932-41 7,8 9,0 8,6 5,6 6,5 6,1

70-79 1922-31 3,8 6,0 5,0 3,6 6,3 5,0

80 i
więcej przed 1922 0,9 2,4 1,7 0,9 2,1 1,5

Razem 100 100 100 100 100 100

Źródło: patrz tab.3.

Zbliżenie 3 jest typowe, najczęściej wykorzystywane w publikacjach urzędów 
statystycznych. Uwzględnia ono podziały społeczeństwa na subpopulacje pięcioletnie. 
Przy takim podziale poszczególne subpopulacje są również liczbowo bardzo zróżnicowane. 
W przypadku Wołomina to była grupa wieku 45-49 urodzona w okresie 1952-55 licząca 
3 277 osób z przewagą kobiet. Ta subpopulacja była o 86% liczniejsza od podgrupy 0-4 
lata i przeszło dwukrotnie większa od osób w wieku 65-69 lat. Subpopulacji w wieku 45-
49 lat dorównywały podgrupy 20-24, 15-19 i 25-29 lat. Tymczasem, jak już wcześniej  
nadmieniono, najliczniejsza powinna być podgrupa najmłodszych dzieci. Wśród ludności 
wiejskiej najliczniejsza była subpopulacja w wieku 15-19 lat (1 051 osób) a więc o 30 lat 
młodsza od społeczności miejskiej. Liczbowo dorównywała jej młodzież w wieku 10-14 
lat. Subpopulacja w wieku 15-19 lat była o 38% większa od najmłodszej podgrupy, zaś 
subpopulacja 45-49 lat była liczniejsza od najmłodszej zaledwie o 26% i od podgrupy 
65-69 lat prawie trzykrotnie większa. Liczby te wskazują na większe rozpiętości między 
subpopulacjami w młodszych grupach w mieście niż na wsi i odwrotnie wśród ludności 
wiejskiej występuje większa różnica w liczebności osób między podgrupą 15-19 a 65-
69 lat.

Wśród ludności wiejskiej gminy udział dzieci i młodzieży w całej społeczności był 
wyższy niż w mieście (tab. 5) ponieważ pojawiali się na świecie w okresie 1982-1991 
kiedy przyrost naturalny kształtował się jeszcze w przedziale 10-5‰ a ich skłonność 
do opuszczenia miejsca zamieszkania była znikoma, odwrotnie niż osób powyżej  
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20 roku. Z wysokością kształtowania się przyrostu naturalnego bardziej uzależniona jest 
struktura wieku ludności Wołomina niż terenów wiejskich. Świadczy o tym wysoki udział  
w ludności miasta osób w wieku 40-54 lata urodzonych w okresie 1947-1961 tak zwanego 
kompensacyjnego, powojennego wyżu demograficznego, kiedy przyrost naturalny w kraju 
wynosił 15-19‰ a w woj. warszawskim był nieco niższy. Również subpopulacje w wieku 
15-29 były liczniejsze od 3 podgrup je poprzedzających, ponieważ przyrost naturalny 
(lata 1972-1986) oscylował w granicach 8‰, podczas gdy w okresie 1987-2001 wynosił 
od 5 do 1‰. Dlatego udział dzieci najmłodszych w liczbie mieszkańców wynosił zaledwie 
4,8% (czyli niewiele więcej niż osób w wieku 60-64) zaś młodzieży w wieku 10-14 lat 6,6% 
(prawie tyle ile w wieku 30-34 lata). Przeto porównując strukturę wieku ludności wiejskiej  
z miejską zbieżność (7,5%) wystąpiła tylko w jednej podgrupie 40-45 lat. W podgrupach do 
19 lat oraz 30-39 wyższymi udziałami w ogólnej ich liczbie charakteryzowała się ludność 
wiejska zaś w pozostałych subpopulacjach Wołomina (tab. 5). Można więc twierdzić, że 
bardziej do wzorca zbliżona jest piramida wieku ludności wiejskiej niż miasta. Bardziej 
szczegółowy podział ludności na podgrupy wieku pozwalają dostrzec więcej różnic między 
ludnością miejską i wiejską, a także według płci. W Wołominie mężczyźni przeważali  
w grupach do 39 lat. Wyraźna przewaga kobiet nad liczbą mężczyzn wystąpiła powyżej 
60 roku, a szczególnie po 70 roku życia.

Tabela 5. Struktura płci i wieku ludności gminy miejsko-wiejskiej w 2002 r. (maj) 
z podziałem miasto - wieś z wyodrębnieniem pięcioletnich grup wieku

Grupy
Wieku

Urodzeni
w latach

Miasto Wołomin Wieś

M K Razem M K Razem

0-4 1997-2001 5,3 4,4 4,8 6,5 6,2 6,4

5-9 1992-1996 5,8 5,0 5,4 7,3 7,1 7,2

10-14 1987-1991 7,2 6,2 6,6 8,8 8,1 8,4

15-19 1982-1986 8,9 7,9 8,4 9,3 8,3 8,8

20-24 1977-1981 9,0 8,5 8,7 7,8 8,2 8,0

25-29 1972-1976 9,1 7,8 8,4 8,3 7,8 8,1

30-34 1967-1971 7,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,2

35-39 1962-1964 6,1 5,8 5,9 7,8 7,1 7,5

40-44 1957-1961 7,4 7,6 7,5 8,0 7,0 7,5

45-49 1952-1956 8,8 9,2 9,0 8,2 7,9 8,0

50-54 1947-1951 7,6 8,2 7,9 7,0 6,0 6,5

55-59 1942-1946 5,2 5,5 5,3 3,7 4,0 3,8

60-64 1937-1941 4,3 4,9 4,6 2,9 3,3 3,1

65-69 1932-1936 3,5 4,1 3,8 2,7 3,2 3,0

70-74 1927-1931 2,4 3,5 3,0 2,2 3,6 2,9

75-79 1922-1926 1,4 2,5 2,0 1,4 2,7 2,1

80-84 1917-1921 0,6 1,4 1,0 0,6 1,2 0,9

85+ przed 1917 0,3 1,0 0,7 0,3 0,9 0,6

Razem X 100 100 100 100 100 100

Źródło: patrz tab.3.

Na terenach wiejskich wystąpiły większe zakłócenia między liczbą mężczyzn a kobiet. 
Mężczyźni liczbowo dominowali nad liczbą kobiet w podgrupach do 19, następnie  
25-29, 35-54 lat. W podgrupach powyżej 55 lat na 100 mężczyzn przypadała następująca 
liczba kobiet:

Wołomin miasto Wieś

55-59 118 111

60-64 128 121

65-69 132 128

70-74 163 175

75-79 203 205

80-84 236 208

85+ 332 331

Razem 112 105

Dane te wskazują na większe różnice w mieście niż na wsi20 co jest typowe dla całego 
kraju. Większą skłonność do odpływu ze wsi do miast wykazują kobiety niż mężczyźni, 
dlatego ich niedobór w pewnych przedziałach wieku produkcyjnego. Znaczny niedobór 
kobiet na wsi występował w podgrupach: 30-34 gdzie na 100 mężczyzn przypadały 
92 kobiety. W gminach podmiejskich niedobór kobiet w grupach wieku 30-49 w ogóle 
nie występuje lub jest stosunkowo niewielki. Odwrotnie niż w gminach peryferyjnie 
usytuowanych względem dużych miast, gdzie ujawnia się wyraźna przewaga mężczyzn, 
poczynając od podgrupy najmłodszej, a kończąc na wieku 55-59 lat21. Na tle wykazania 
różnic między strukturą płci i wieku ludności miejskiej i wiejskiej gminy Wołomin pojawia 
się pytanie, czy takie różnice występują też we wspomnianej już wcześniej, najbardziej 
ludnej w Polsce gminie miejsko-wiejskiej Piaseczno, sąsiadującej z Warszawą od strony 
południowej, liczącej w 2002 r. 54 423 mieszkańców (33 031 miasto i 21 392 tereny 

20 Na terenach wiejskich ogółem w Polsce w 2002 r. przewaga mężczyzn nad liczbą kobiet występowała do 54 roku życia.
21 Por. W. Rakowski, Społeczeństwo gminy Magnuszew, „Rocznik Żyrardowski” tom V, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, 

Żyrardów 2007.
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wiejskie). Nie wdając się w rozważania szczegółowe, dokonując podziału społeczeństw 
obu gmin tylko na 4 subpopulacje widać (tab. 6), że ludność gminy Wołomin była 
młodsza. Świadczy o tym wyższy udział w ogólnej liczbie mieszkańców, osób grupy 
wieku 0-24 lat a niższy, zwłaszcza na wsi, subpopulacji starszych. Względnie najmłodsze 
było społeczeństwo wiejskie gminy Wołomin a najstarsze miasta Piaseczno. Większa 
rozpiętość w strukturze wieku między ludnością wiejską i miejską występowało w gminie 
Wołomin niż Piaseczno.

Tabela 6. Struktura % wieku ludności gminy Wołomin na tle gminy Piaseczno w 2002 r.

Subpopulacja
w wieku

Piaseczno Wołomin

miasto wieś miasto wieś

0-24 31,7 34,2 33,9 38,8

25-49 40,8 39,5 37,6 38,3

50-79 23,5 21,6 24,8 19,3

75+ 4,0 4,7 3,7 3,6

Razem 100 100 100 100

Źródło: patrz tab.3.

Stan cywilny ludności
Stan cywilny obejmuje osoby liczące 15 lat i więcej stąd też dominujące znaczenie mają 

osoby tworzące związki małżeńskie. Udział osób, które były w związkach małżeńskich 
był znacznie wyższy na wsi niż w mieście. Dotyczyło to także osób owdowiałych, 
przy znacznie niższym udziale rozwiedzionych (tab.7). Największa różnica między 
mężczyznami a kobietami występowała wśród osób owdowiałych a mniejsza wśród 
rozwiedzionych, a najmniejsza wśród osób będących w związkach małżeńskich. Ze 
względu na to, że stan cywilny osób wyrażony w % niezbyt odzwierciedlał rzeczywistość 
postanowiono dokonać przeliczeń odnosząc liczbę kobiet przypadających na 100 
mężczyzn uwzględniając przy okazji także dzieci w wieku 0-14 lat oraz gminy Piaseczno. 
I tak na 100 mężczyzn przypadała następująca liczba kobiet:

Wołomin Piaseczno

miasto wieś miasto wieś

Dzieci 0-14 95 99 94 95

Panna, kawaler 89 75 89 87

Zamężna, żonaty 102 100 101 101

Wdowa, wdowiec 712 660 547 511

Rozwiedzeni 174 109 172 144

Otóż istnieje duże podobieństwo ludności miejskiej obu miast. Pewien wyjątek stanowiły 
tylko osoby owdowiałe (więcej w Wołominie). Natomiast znaczące różnice w liczbie kobiet 
przypadających na 100 mężczyzn wystąpiły między ludnością wiejską. Różnice te widać 
zwłaszcza wśród osób najmłodszych, niebędących w związkach małżeńskich i wśród 
rozwiedzionych co również potwierdzają to dane zawarte w tab.7.

Tabela 7. Stan cywilny ludności gminy miejsko-wiejskiej Wołomin w 2002 r. 
w wieku powyżej 14 lat

Wyszczególnienie

Miasto Wołomin Wieś

M=
14 081

K=
16 255

Razem=
30 336

M=
4 514

K=
4 807

Razem=
9 321

Kawaler/panna 31,7 24,6 27,9 28,9 21,8 26,2

W związku
małżeńskim 61,9 55,0 58,1 66,1 60,2 62,1

Wdowiec/wdowa 2,4 14,5 8,9 2,5 15,4 9,1

Rozwiedzeni 3,8 5,7 4,9 2,4 2,5 2,5

Pozostałe 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Razem 100 100 100 100 100 100

Źródło: patrz tab. 3.

Wykształcenie ludności
Istotnym wskaźnikiem określającym poziom rozwoju gminy jest udział osób  

o określonym wykształceniu w liczbie mieszkańców liczących 13 lat i więcej. W Wołominie 
nieco więcej niż co czwarta osoba, a na wsi nawet co trzecia miała wykształcenie 
podstawowe. W mieście osobom z wykształceniem podstawowym dorównywała 
społeczność z wykształceniem średnim zawodowym i prawie co piąta osoba (mężczyźni 
co czwarta) posiadała zasadnicze zawodowe. Wyższym wykształceniem mogła się 
poszczycić prawie co jedenasta osoba w mieście i co piąta na wsi (tab. 8). Poziom 
wykształcenia ludności miejskiej gminy odbiegał znacznie in plus od mieszkańców wsi, 
a ponadto kobiety reprezentowały względnie wyższy poziom edukacji niż mężczyźni. 
Dotyczyło to także kobiet wiejskich. Wydaje się, że lepszą miarą uwypuklającą różnice 
w poziomie wykształcenia mieszkańców poszczególnych miast i gmin jest odniesienie 
osób np. z wyższym, średnim wykształceniem do tysiąca mieszkańców22. Struktura 
wykształcenia prezentowana w tab. 8. pomija dzieci do 13. roku życia, a przecież 
wykształcenie rodziców, starszego rodzeństwa wpływa na kształtowanie postaw, 
zamierzeń, zachowań dzieci. Na ogół też poziom wykształcenia rodziców wpływa na ich 
aktywność zawodową, na wysokość dochodów i warunki bytu rodzin, co udowodniono 

22 Por. W. Rakowski, Typologia miast i gmin woj. mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności, „Rocznik 
Żyrardowski”, tom VI, WSRL, Żyrardów 2008.
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empirycznie23. Wyższe dochody osiągane przez ludność to także większa danina  
w postaci podatków przekazywana do budżetów gminnych, powiatowych, państwa, 
to także wyższe składki ubezpieczeniowe, zdrowotne odprowadzane do ZUS-u. Czyli 
możemy twierdzić, iż wraz z rosnącą liczbą osób z wyższym wykształceniem wzrasta 
jej zamożność24.

Tabela 8. Struktura wykształcenia ludności w wieku powyżej 12 lat 
gminy miejsko-wiejskiej Wołomin w 2002 r.

Wykształcenie
Miasto Wołomin Wieś

M K Razem M K Razem

Wyższe 9,6 11,4 10,6 3,7 6,0 4,9

Policealne 2,4 5,8 4,2 1,3 3,6 2,5

Średnie
ogólnokształcące 7,4 14,7 11,3 3,7 7,7 5,8

Średnie
zawodowe 25,6 22,1 24,4 18,2 22,1 20,2

Zasadnicze
zawodowe 25,7 14,2 19,6 35,6 22,1 28,7

Podstawowe
ukończone 25,1 26,3 25,8 33,4 33,0 33,1

Pozostałe 4,2 5,5 4,1 4,1 5,5 4,8

Razem 100 100 100 100 100 100

Źródło: patrz tab. 3.

Do miast w woj. mazowieckim o największej liczbie osób z wyższym wykształceniem 
przypadających na tysiąc ich mieszkańców należały: Podkowa Leśna z liczbą 290, 
Warszawa (209), Piaseczno(185), Łomianki, Józefów, Konstancin-Jeziorna (150). Na tle 
tych miast Wołomin z liczbą 91 plasował się25 podobnie jak Żuromin, Przasnysz, Sierpc 
na średnim poziomie. Nasycenie osób z wyższym wykształceniem w Wołominie było 
niższe aniżeli w Ząbkach, Zielonce, Pruszkowie (125), ale około dwukrotnie większe 
niż w miasteczkach leżących z dala od Warszawy o najniższym wskaźniku. Należały do 
nich Kałuszyn (42), Łaskarzew, Kosów Lacki, Brok (47), Drobin, Gąbin, Pilawa, Mordy 
(58). Wśród mieszkańców tych miast był niski udział ludności napływowej. W porównaniu 
z ludnością miast woj. mazowieckiego gdzie na tysiąc ich mieszkańców przypadało 

23 W. Rakowski (red.), Warunki życia wybranych …Op. cit.
24 W. Rakowski, Wpływ poziomu wykształcenia rodziców uczniów na warunki ich życia na przykładzie Żyrardowa w: 

Błędowski P.(red.), Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności, Oficyna 
Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.

25 W 1970 r. wskaźnik ten wynosił 24, a w 1978 r. 34.

161 osób (łącznie z Warszawą) osób z wyższym wykształceniem to na wsi zaledwie 
40. Do gmin (wiejskich) o najwyższym nasyceniu osób z wyższym wykształceniem 
należały: Michałowice (196) i Piaseczno (168), a ponadto szereg gmin leżących  
w strefie podmiejskiej stolicy, gdzie nasycenie to przekraczało 100 osób (np. Jabłonna, 
Lesznowola) lub 70 (np. Raszyn, Serock). W gminach, na terenie których znajdowały się 
szkoły średnie (Mrozy - 43, Puszcza Mariańska - 48) lub zakłady przemysłowe (Małkinia 
Górna - 48, Winnica - 44) charakteryzowały się przeciętnym nasyceniem osób z wyższym 
wykształceniem. W wielu gminach nasycenie nie przekraczało 15 osób. W gminie Wołomin 
nasycenie to również było zbyt niskie i wynosiło 39 osób, czyli było czterokrotnie niższe 
aniżeli w gm. Piaseczno. Ponadto w gm. Piaseczno występowała niewielka różnica  
w nasyceniu osób o wyższym wykształceniu między ludnością miasta i terenów wiejskich, 
podczas gdy w gm. Wołomin różnica ta była przeszło dwukrotna, podobnie jak dwukrotnie 
mniej było osób z wyższym wykształceniem (na tysiąc mieszkańców) w Wołominie niż 
w Piasecznie.

Wyraźne różnice występują w wykształceniu wyższym ludności zarówno między 
mieszkańcami miast i gmin wiejskich pow. wołomińskiego i piaseczyńskiego (wykres 1) 
przy czym większe różnice wystąpiły między ludnością wiejską. W pow. piaseczyńskim 
najniższym wskaźnikiem nasycenia osób z wyższym wykształceniem charakteryzowała 
się gmina Góra Kalwaria, ale było ono większe niż w gm. Wołomin o najwyższym 
wskaźniku w tym powiecie. Z kolei w gm. Poświętne pow. wołomińskiego o najniższym 
wskaźniku nasycenia było ono aż 12 razy niższe w porównaniu z gm. wiejską Piaseczno 
i prawie trzykrotnie niższe od gm. sąsiedniej Wołomin.

Jeśli chodzi o osoby z wykształceniem policealnym to na tysiąc mieszkańców  
w Wołominie przypadało 36 osób, w Piasecznie 52, a na terenach wiejskich tych gmin 
odpowiednio 20 i 35. Natomiast w obu miastach występowało identyczne nasycenie osób 
ze średnim wykształceniem (305) i również niewiele różniło się na wsi (211 Wołomin  
i 249 Piaseczno). Osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym jak i z podstawowym 
ukończonym było więcej w gm. Wołomin niż Piaseczno, a mianowicie:

Wołomin Piaseczno

miasto wieś miasto wieś

Zasadnicze zawodowe 168 233 107 133

Podstawowe 221 269 169 201

W tym przypadku na wsi o tych dwóch poziomach wykształcenia było więcej osób niż 
w miastach, przy czym większe różnice występowały w gm. Wołomin.
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Wykres 1. Liczba osób z wyższym wykształceniem pow. wołomińskiego  
i piaseczyńskiego w 2002 r. przypadająca na tysiąc mieszkańców

Dąbrówka 157., Tłuszcz 195., Jadów 219., Poświętne 271., Strachówka 275. Czyli ich 
ludność reprezentowała niski lub bardzo niski poziom wykształcenia. Z miast powiatu 
wołomińskiego Zielonka zajmowała 11. miejsce, Ząbki 24., Kobyłka 46., Marki 50., 
Radzymin 59., Tłuszcz 67.

Poziom wykształcenia mieszkańców poszczególnych gmin zależy w pewnym stopniu 
od stwarzanego popytu na zasoby pracy na lokalnym rynku pracy27. Na przykład osoby 
o pewnym przygotowaniu zawodowym nie znajdujące zatrudnienia na lokalnym rynku 
pracy były skłonne zmienić dotychczasowe miejsce zamieszkania. Dotyczy to także 
osób kończących studia wyższe. Poziom wykształcenia tak mieszkańców Wołomina, jak 
i terenów wiejskich, był ściśle skorelowany z wiekiem ludności, co wyraźnie widać na 
przykładzie 3 poziomów wykształcenia (tab.9). Wraz z rosnącym wiekiem mieszkańców 
malał udział osób z wyższym i średnim wykształceniem, a wzrastał z wykształceniem 
podstawowym. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało najwięcej osób w wieku 
30-49, a więc urodzonych w latach 1952-1971, którzy kończyli szkoły zawodowe w okresie 
1970-1989, a więc jeszcze w czasach Polski Ludowej, kiedy do tego typu kształcenia 
przywiązywano duże znaczenie, a mało doceniane po 1990 r. Osoby, które się urodziły 
przed 1938 r. ze względu na sytuacje gospodarczą kraju, kiedy dorastali, i na dostępność 
szkolnictwa, reprezentowali w 2002 r. najniższy poziom wykształcenia. Oczywiście samo 
formalne wykształcenie nie decyduje jeszcze o przydatności wykonywania konkretnego 
zawodu i do aktywnego życia w danej społeczności. W ślad za tym musi następować 
samokształcenie, pogłębianie wiedzy, doświadczenie.

Tabela 9. Wiek osób gminy Wołomin a ich poziom wykształcenia w 2002 r.

Wiek

% osób z wykształceniem

Wołomin Wieś

wyższym średnim i
policealnym

zasad.
zaw.

podstawo-
wym wyższym średnim i

policealnym
zasad.
zaw.

podstawo-
wym

20-29 16,4 55,9 16,9 8,3 10,1 50,0 29,9 9,1

30-39 16,4 47,3 26,8 6,2 7,6 39,5 43,4 8,7

40-49 11,0 46,2 28,9 11,1 4,3 32,9 42,4 19,9

50-59 10,2 42,5 24,1 20,5 3,5 23,5 33,9 38,1

60-64 9,2 32,3 17,1 38,8 1,0 10,7 15,3 69,2

65+ 5,6 24,9 11,9 49,1 1,6 5,1 7,2 68,4

Źródło: patrz tab. 3.

27 Z. Strzelecki, Lokalne rynki pracy Pruszkowa i Wołomina, „Kronika Warszawy”, nr 1/4, PWN, Warszawa 1990.

Podsumowując powyższą treść i przytoczone fakty w postaci danych statystycznych 
można stwierdzić, iż w gm. Wołomin w poziomie wykształcenia ludności były większe 
różnice między społecznością miejską i wiejską niż w gm. Piaseczno. Ponadto poziom   
wykształcenia mieszkańców gm. Wołomin był około dwukrotnie niższy od społeczności 
gm. Piaseczno, ale o wiele wyższy od pozostałych gmin pow. wołomińskiego. Według 
syntetycznego wskaźnika wykształcenia ludności26 w 2002 r. na 84 ośrodki miejskie 
woj. mazowieckiego Wołomin zajmował 30. miejsce, a Piaseczno 3. Zaś na 279 
gmin wiejskich Wołomin uplasował się na 35. miejscu a Piaseczno na 3., tymczasem 
pozostałe gminy powiatu zajmowały następujące miejsca: Radzymin 76., Klembów 99., 

26 Por. W. Rakowski, Typologia miast … op. cit. s.310-321
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Ludność przybyła i zasiedziała28

Jak już wcześniej podkreślano, strefy podmiejskie dużych miast są celem napływu 
ludności z terenów dalej położonych, równocześnie napływają na ich obszar, szczególnie 
wiejski, mieszkańcy sąsiadującego miasta. W przypadku gminy będącej przedmiotem 
badań będą to mieszkańcy Warszawy. Z ogółu ludności Wołomina w 2002 r. nieco więcej 
niż połowa (51,8%) przybyła do miasta z innych terenów. Na wsi ten odsetek był niższy 
i wynosił 42,3%. Należy dodać, że w 1988 r. ludność przybyła w Wołominie stanowiła 
54,7% społeczeństwa a na terenach wiejskich 39%.29

Przyjmując ludność napływową w 2002 r. za 100% to udział przybyłych w latach 1989-
2002 wynosił w Wołominie 24% a na wsi 19%. Czyli zdecydowana większość imigrantów 
pojawiła się w 1988 r. i wcześniej. Istniała ścisła współzależność między wiekiem osób 
a udziałem % imigrantów w danej subpopulacji, co prezentują dane zawarte w tab.10.

Tabela 10. Współzależność między wiekiem mieszkańców gmin Wołomin i Piaseczno, 
a udziałem osób przybyłych w tych subpopulacjach w 2002 r.30

Wiek osób Wołomin30 Wieś30 Piaseczno30 Wieś30

0-14 11,2 15,0 28,9 33,2

15-19 23,9 18,4 36,5 45,3

20-29 38,7 36,3 59,7 51,2

30-39 56,9 56,7 69,7 71,2

40-49 66,7 58,8 73,8 74,5

50-59 78,7 66,8 79,6 77,1

60-64 84,4 62,7 84,1 79,3

65+ 82,8 55,8 83,5 75,0

Źródło: patrz tab. 3.

Mianowicie zarówno w mieście jak i na wsi do 30 roku życia przeważały osoby 
zasiedziałe, a w wieku 30 lat i więcej, zwłaszcza w mieście, dominowały osoby przybyłe. 
W porównaniu do mieszkańców gm. Wołomin o wiele wyższym udziałem osób przybyłych 
charakteryzowała się gm. Piaseczno. Udział ten w mieście wynosił 62,5% i tylko nieco 
niższy na wsi – 60,8%. Czyli stopień zasiedziałości ludności tak miejskiej jak i wiejskiej 
w tej gminie był podobny, tymczasem w gm. Wołomin różnice te były większe. Należy 
zauważyć, że w gm. Piaseczno ludność przybyła dominowała począwszy od grupy  
20-29 lat (tab. 10). Nawet udział dzieci i młodzieży do 19 lat w gm. Piaseczno był przeszło 
dwukrotnie wyższy, zwłaszcza na wsi niż w gm. Wołomin. To znaczy, że napływało tu 
dużo rodzin z dziećmi, ponieważ intensywnie rozwijało się budownictwo mieszkaniowe, 

28 Ludność zasiedziała to ta, która w momencie spisu mieszkała w tej samej miejscowości, w której się urodziła. Ludność 
przybyła to osoby, których miejsce zamieszkania nie pokrywało się z miejscem urodzenia.

29 Por. Migracje ludności w Polsce w latach 1978-1988, NSP, GUS, Warszawa 1992, s. 97-98.
30 Uzupełnieniem każdej subpopulacji do 100 to osoby zamieszkałe od urodzenia, czyli zasiedziałe.

a i liczba ludności w tej gminie szybciej wzrastała (w 1990 r. 38 tys. w 2002 r. 54 tys.) niż 
w Wołominie (odpowiednio 48 i 48 tys.). Gmina Piaseczno jest korzystniej usytuowana 
wobec stolicy i lepiej powiązana komunikacyjnie ze śródmieściem Warszawy. Dlatego 
osiedleńczo jest bardziej atrakcyjna od gm. Wołomin. Jednak zbyt duża liczba osób 
napływających wpływa niekorzystnie na integrację społeczności lokalnej i na jej 
angażowanie się w życie społeczno-kulturalne i samorządowe szczególnie wtedy, gdy 
pracują one poza terenem gminy. Dla osób przybyłych, zwłaszcza krótko mieszkających, 
gmina stanowi tylko miejsce zamieszkania, a nie angażowania się i uczestnictwo w życiu 
społecznym gminy.

W woj. mazowieckim w 2002 r. było prócz Piaseczna, jeszcze 6 miast, w których 
odsetek ludności napływowej przekraczał 60%. Były to Józefów (60,1%), Zielonka, 
Legionowo, Piastów, Podkowa Leśna (74,2%). Do gmin wiejskich o wysokim udziale 
ludności napływowej należały między innymi: Łomianki (60,2%), Brwinów, Lesznowola, 
Michałowice (65,6%)31.

Zasoby pracy i ich wykorzystanie
W literaturze ekonomicznej, w ślad za podziałem stosowanym przez GUS, ogół 

ludności dzieli się na wiek przedprodukcyjny (0-17 lat), produkcyjny (18-64 mężczyźni, 
18-59 kobiety) i poprodukcyjny. Tymczasem w dwóch z tych skrajnych kategorii występują 
pewne zasoby pracy, które można wykorzystać w gospodarce, a równocześnie w wieku 
produkcyjnym znajdują się osoby, które nie stanowią zasobów pracy w ogóle (znaczna 
część ludności niepełnosprawnej) lub w pewnych okresach życia (osoby wychowujące 
dzieci, uczniowie, studenci).

W niniejszym opracowaniu utożsamia się zasoby pracy z ludnością aktywną zawodowo 
to  jest pracująca i bezrobotną. W ogólnej liczbie mieszkańców miasta Wołomina  
(36 483) czynni zawodowo (17 777) stanowili 48,7%.  Podobnie na wsi gminy z ogólnej liczby  
(11 954) osoby czynne zawodowo (5 745) stanowiły 48,1%. Biorąc pod uwagę osoby 
czynne zawodowo to w mieście co piąta, a na wsi nawet nieco więcej (21,7%), 
była bezrobotna. To oczywiście rezultat tzw. terapii szokowej zafundowanej przez 
niedoświadczonego reformatora L. Balcerowicza, a właściwie jego zagranicznych 
doradców reprezentujących korporacje międzynarodowe32. W wyniku tej terapii od 
1990 r. istniało bezrobocie i poszerzał się zakres ubóstwa wywołany głównie tym, że na 
jedną osobę pracującą przypadło dużo osób utrzymywanych. Gdyby w gminie Wołomin 
wszyscy czynni zawodowo pracowali to na 100 pracujących w mieście przypadałoby 106 
utrzymywanych. Realia w 2002 r. były takie: na 100 pracujących w mieście przypadało 158 

31 Szerzej na ten temat patrz: W. Rakowski, Typologia miast i gmin pod względem mobilności przestrzennej ludności, 
„Rocznik Żyrardowski”, tom VI, WSRL, Żyrardów 2008.

32 Por.
 - K.Z. Poznański, Wielki przekręt. Klęska polskich reform. Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Warszawa 2000,
 - M. Jarosz (red.), Manowce polskiej prywatyzacji, PWN, Warszawa 2001,
 - J. Tottenbrun, Z deszczu pod rynnę, meandry polskiej prywatyzacji, tom 1, 2, 3, 4, Wydawnictwo Zysk i s- ka, Poznań 

2007,
 - W. Kieżun, Patologia transformacji, Poltext, Warszawa 2012.
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utrzymywanych a na wsi 166, pamiętając o tym, że były wtedy niskie wynagrodzenia. Czyli 
mieliśmy do czynienia z zasobami pracy, które wymagały aby przygotować do zawodu, 
poniesienia ogromnych nakładów, a w wyniku złego zarządzania krajem nie można było 
tych zasobów wykorzystać, co zubożało rodziny. Także budżety samorządowe i państwa. 
W sumie z ogółu mieszkańców gminy Wołomin pracowało 37%, z tego najwięcej w wieku 
30-39 lat, co prezentują poniższe liczby (% udział osób pracujących w danej grupie wieku):

Grupa wieku Miasto Wieś

0-14 - -

15-19 4,1 6,7

20-29 65,5 61,4

30-39 80,1 70,8

40-49 68,9 69,6

50-59 47,3 44,0

60-64 9,5 6,4

65+ 0,8 0,7

Razem 37,6 36,5

Stosunkowo słabo były wykorzystane zasoby pracy osób w wieku 40-59 jak też  
w wieku 60-64. Wykorzystanie zasobów pracy osób w wieku 20-39 i 50-64 było słabsze 
na wsi niż w mieście, albowiem przy redukcji zatrudnienia w zakładach pracy częściej 
zwalniano osoby posiadające gospodarstwa rolne (tzw. chłoporobotników)33. Ponadto 
kobiety wiejskie w porównaniu z miejskimi wcześniej wchodziły w związki małżeńskie 
i charakteryzowały się wyższą dzietnością i częstszym przebywaniem na urlopach 
macierzyńskich.

Należy przypomnieć, że bezrobocie w Polsce pojawiło się nie dlatego, że następował 
zbyt duży przyrost zasobów pracy,34 lecz na skutek likwidacji przedsiębiorstw 
przemysłowych, czego doświadczył Wołomin i cały powiat. W gminie Wołomin stopa 
bezrobocia wśród mężczyzn i kobiet była taka sama, natomiast była zróżnicowana 
według poziomu wykształcenia. Wśród zawodowo czynnych osoby o najniższym poziomie 
wykształcenia najbardziej były dotknięte tą ekonomiczną chorobą, co prezentują poniższe 
dane (w % danej subpopulacji zawodowo czynnych przyjętej za 100):

Miasto Wieś

Wykształcenie wyższe 6,6 7,1

Policealne i średnie 16,9 17,0

Zasadnicze zawodowe 26,7 24,1

Podstawowe 42,8 33,7

33 A. Rajkiewicz, Mazowiecki rynek pracy, w: Janoś-Kresło M. (red.), Finanse. Bankowość. Ubezpieczenia. „Zeszyt 
Naukowy”, nr 4. Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Radom 2001.

34 Tak się działo w latach 70. XX w., ale wtedy powstało około 4,5 mln nowych miejsc pracy, a w latach 90. tyle zlikwidowano.

Wysokie i długotrwałe bezrobocie przyczynia się do ubóstwa, a z czasem do pojawienia 
się patologii.

W gminie Piaseczno w porównaniu z gm. Wołomin bez pracy tak w mieście jak i na 
wsi pozostawało mniej zawodowo czynnych, bo 12,1% , co należy tłumaczyć względnie 
wyższym poziomem wykształcenia społeczeństwa o czym była mowa wcześniej. Pewien 
wpływ na niskie wykorzystanie zasobów pracy miały osoby niepełnosprawne. W mieście 
ich udział w społeczności wynosił 10,2%, na wsi 8,1%. Zdecydowana ich większość była 
co prawda w wieku produkcyjnym, ale przy wysokim bezrobociu panującym w kraju mieli 
oni znikome szanse znalezienia pracy, dlatego udział pracujących był znikomy. Na sto 
osób niepełnosprawnych pracowała tylko co dziesiąta. Przy niskich dochodach tych osób 
musiały być wspierane finansowo przez budżet gminy.

Źródła utrzymania ludności
Pojęcie to obejmuje pracę najemną, pracę na własny rachunek włącznie z dochodami 

otrzymywanymi za wynajem mieszkań, powierzchni biurowych, pracę w swoim 
gospodarstwie rolnym, emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych i inne oraz źródła 
nieustalone jak nielegalny handel, hazard, kradzież itp. Dalej źródła utrzymania można 
analizować według posiadających własne dochody i na osoby przez nich utrzymywane, 
czyli nie posiadające dochodów. Uwzględniając wszystkich mieszkańców miasta i wsi 
to więcej niż połowa utrzymywała się z pracy najemnej, przy czym wyższy % na wsi niż  
w mieście (wykres 2). Nie zauważono przy tym istotnych różnic w podziale na płeć. W sumie 
z pracy czerpało dochody 67,6% społeczeństwa miejskiego gminy i 72,8% wiejskiego 
(tab. 11). Co dziesiąta osoba czerpała dochody z własnej działalności gospodarczej. 
Na uwagę zasługuje znikomy % ludności (poniżej 2%), która czerpała dochody ze 
swojego gospodarstwa rolnego. Dochody te mogły stanowić źródło dodatkowe, a nie 
główne jak interpretowano w spisie. Pomimo, że niewielka część osób utrzymywała się 
z dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży płodów rolnych pochodzących ze swojego 
gospodarstwa rolnego to w Wołominie 7% ich mieszkańców, a na wsi 28% zamieszkiwało 
w gospodarstwie domowym wspólnie z użytkownikiem gospodarstwa rolnego. Liczby te 
maja wymowę ekonomiczną, społeczną, osadnicza, architektoniczną. Wieś w pojęciu 
sprzed 50 lat właściwie już nie istniała na początku XXI wieku pod względem struktury 
zawodowej ludności i źródeł utrzymania jak też wyposażenia w infrastrukturę komunalną, 
charakteru zabudowy.
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Wykres 2. 40-49 6 005 67,0 13,2 0,2 3,2 8,5 6,3 1,3 100

50-59 4 821 44,2 9,0 0,2 17,6 16,6 10,9 1,5 100

60-64 1 691 8,4 2,4 - 68,2 16,8 3,3 0,9 100

65+ 3 843 1,3 0,5 - 79,3 17,6 0,3 1,0 100

Razem 36 483 56,5 10,9 0,2 15,9 8,6 6,4 1,5 100

Mężczyźni 17 224 57,6 12,8 0,3 13,1 8,1 6,6 1,5 100

Kobiety 19 259 55,6 9,1 0,2 18,5 9,0 6,1 1,5 100

Gmina Wołomin wieś

0-14 2 633 75,0 14,9 1,4 1,3 2,7 4,6 0,1 100

15-19 1 051 71,0 12,5 2,4 2,3 7,5 3,8 0,5 100

20-29 1 921 77,8 8,6 1,4 2,0 4,0 5,5 0,3 100

30-39 1 756 73,6 12,0 1,5 2,4 3,6 6,9 0,7 100

40-49 1 855 66,6 12,2 3,0 3,0 9,4 5,0 0,0 100

50-59 1 236 41,8 5,7 3,1 16,8 21,5 10,3 0,8 100

60-69 373 4,8 0,8 1,3 69,4 20,6 3,1 - 100

65+ 1 129 0,4 0,0 0,6 80,1 18,1 0,5 0,3 100

Razem 11 954 60,9 10,0 1,9 13,1 8,5 5,3 0,3 100

Mężczyźni 5 836 61,9 11,5 1,9 10,6 8,3 5,4 0,4 100

Kobiety 6 118 60,0 8,7 1,9 15,5 8,9 4,8 0,2 100

Źródło: patrz tab. 3.

Głębsza analiza głównych źródeł utrzymania ludności wskazuje, że praca najemna 
była najważniejszym źródłem utrzymania gospodarstw domowych składających się  
z co najmniej 3 osób. Z kolei z emerytur i rent głównie utrzymywały się gospodarstwa 
jedno i dwuosobowe, przy czym więcej na wsi niż w mieście (tab. 12). Najbardziej widać 
współzależność między głównym źródłem utrzymania a liczbą osób w gospodarstwie 
domowym na przykładzie pracy na rachunek własny. Im więcej osób było w rodzinie 
tym wyższy był odsetek utrzymujących się z tego źródła przy minimalnym znaczeniu 
otrzymywanych dochodów z rolnictwa. Odwrotna sytuacja zachodziła między 
gospodarstwami utrzymującymi się z zasiłków. Im więcej było osób w gospodarstwie 
domowym, tym niższy był udział utrzymujących się z tego źródła.

Zauważmy również, że istniała pewna współzależność między wiekiem ludności  
a źródłem utrzymania. Wraz z rosnącym wiekiem – co jest zrozumiałe – spadł udział osób 
utrzymujących się z pracy na rzecz emerytur, rent. Z zasiłków najwięcej osób utrzymywało 
się w wieku 50-59 (prawie co dziewiąta osoba).

Jak już wcześniej sygnalizowano, powyższa treść (łącznie z tab. 11) obejmuje 
wszystkich mieszkańców, zarówno mających własne źródła dochodów jak i osoby 
przez nich utrzymywane, stąd też wśród osób posiadających własne źródło utrzymania 
nie ma dzieci w wieku 0-14 lat, bo pozostają głównie na utrzymaniu osób pracujących,  
a niewielka część na utrzymaniu emerytów, rencistów.

Tabela 11. Główne źródła utrzymania ludności miasta Wołomin 
i ludności wiejskiej gminy w 2002 r. według grup wieku

Wyszczególnienie
Wołomin miasto

praca

emerytura Renta inne 
zasiłki

źródła 
nieus- 
talone

razem
grupy 
wieku liczebność najemna na r-k 

własny

w swoim 
gosp.
rolnym

0-14 6 147 69,6 15,8 0,3 2,4 3,4 7,4 1,1 100

15-19 3 070 65,7 15,8 0,0 3,6 6,6 6,1 2,2 100

20-29 6 256 74,6 9,5 0,2 2,9 4,3 6,9 1,6 100

30-39 4650 71,5 13,8 0,4 2,6 3,7 8,7 1,9 100
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Tabela 12. Główne źródła utrzymania ludności według liczby osób 
w gospodarstwie domowym w %

Źródła utrzymania
Wołomin Miasto

1 osoba=
3 299

2 osoby=
3 199

3 osoby=
2 966

4 osoby=
2 659

5 osób+ =
1 331

Ogółem=
13 454

Praca najemna 28,5 36,0 59,0 66,5 61,0 47,7
Praca na rach. własny 3,8 5,7 11,4 16,4 17,2 9,7

Emerytura, renta 50,4 49,9 21,2 10,6 14,9 32,5
Zasiłek 17,1 6,9 7,0 5,0 5,8 8,9

Pozostałe 0,2 1,5 1,4 1,5 1,1 1,2
Razem 100 100 100 100 100 100

Wołomin Wieś
652 770 696 932 707 3 757

Praca najemna 24,7 34,8 63,5 72,8 68,5 54,1
Praca na rach. własny 5,2 5,2 11,2 14,8 17,1 10,9

Emerytura, renta 58,0 56,0 21,1 7,8 11,3 29,5
Zasiłek 12,1 3,6 4,0 4,4 2,8 5,2

Pozostałe 0,0 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3
razem 100 100 100 100 100 100

Źródło: patrz tab. 3.

Gospodarstwa domowe i rodziny
W dotychczasowych rozważaniach ludność traktowana była jako całość z podziałem na 

miejską i wiejską lub na pewne subpopulacje. Tymczasem gospodarstwo domowe stanowi 
mikrostrukturę społeczną wyrażoną w gospodarstwach rodzinnych i nierodzinnych. W skład 
tych ostatnich wchodzi na ogół jedna osoba (rozwiedzeni, owdowiali, panny, kawalerowie, 
księża). Natomiast gospodarstwa rodzinne można podzielić na jednorodzinne, dwu-  
i wielorodzinne (mieszkający wspólnie np. dziadkowie, dzieci, wnuki i prawnuki).

W Wołominie gospodarstw rodzinnych było 9 975 i przeciętnie liczyło ono 3,28 osób, 
zaś gospodarstw nierodzinnych było 3 475. Na wsi gospodarstw rodzinnych było 3 742 
z przeciętną liczbą domowników 3,65 oraz gospodarstw nierodzinnych 683. Przyjmując 
gospodarstwa rodzinne tak w mieście jak i na wsi za 100% to:

- rodziny z dziećmi na utrzymaniu do 24 lat stanowiły w mieście 60,1%, na wsi 67,2%,
- rodziny z dziećmi nie będącymi na utrzymaniu 18,6% i 14,3% wieś,
- rodziny bez dzieci 21,3% (miasto), 18,5% (wieś).
Ludność wiejska, o czym już wcześniej nadmieniano, jest w większym stopniu dzietna.

Tabela 13. Rodziny według typów i liczby dzieci

Wyszczególnienie Małżeństwa Partnerzy Matki Ojcowie Razem

=5 667 =120 =2 009 =229 =8 115

Wołomin Miasto

1. Rodziny wg liczby dzieci na utrzymaniu
- jedno dziecko 2 121 68 782 87 3 058
- dwoje 1 842 25 358 16 2 241
- troje 451 7 78 4 540
- czworo i więcej 123 4 26 2 155

2. Razem liczba rodzin z dziećmi na utrzymaniu 4 537 104 1244 109 5 994

3. Liczba dzieci do lat 24 będąca na utrzymaniu 7 685 159 1 840 139 9 823

4. Przeciętna liczba dzieci do 24 lat będąca na 
utrzymaniu 1,69 1,53 1,48 1,28 1,64

5. Liczba dzieci w rodzinach nie pozostających na 
utrzymaniu rodziców 2 275 33 1 258 153 3 719

6. Liczba takich rodzin 1 130 16 855 120 2 121

7. 5:6 2,01 2,06 1,47 1,27 1,75

8. Przeciętna liczba wszystkich dzieci w rodzinie 
(3+5):(2+6) 1,76 1,60 1,47 1,27 1,67

Wołomin Wieś

Razem rodzin 2 056 20 499 58 2 633
1. Rodziny wg liczby dzieci na utrzymaniu
- jedno dziecko 631 8 154 15 808
- dwoje 764 6 83 10 863
- troje 279 3 31 4 317
- czworo i więcej 75 1 2 - 78

2. Razem liczba 1749 18 270 29 2 066

rodzin z dziećmi do
24 lat na utrzymaniu
3. Liczba dzieci do lat 24 będąca na
utrzymaniu 3 321 33 421 47 3 822

4. Przeciętna liczba dzieci do 24 lat będąca na
utrzymaniu 1,90 1,83 1,56 1,62 1,85

5. Liczba dzieci w rodzinach nie pozostających na 
utrzymaniu rodziców 745 6 353 41 1 145

6. Liczba takich rodzin 307 2 229 29 567

7. 5:6 2,43 3,0 1,54 1,41 2,02

8. Przeciętna liczba wszystkich dzieci w rodzinie 
(3+5):(2+6) 1,98 1,95 1,55 1,52 1,89

Źródło jak w tab. 3, w NSP 2002 tab. 13.
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Bardziej przejrzyście wygląda podział rodzin według typów, a mianowicie można 
je podzielić na: małżeństwa, rodziny partnerskie, matki i ojcowie z dziećmi. Z ogólnej 
liczby małżeństw  w mieście nie posiadało dzieci 27,9%, na wsi 23,3%. Należy te dane 
interpretować jako małżeństwa bez dzieci w momencie spisu, albo część tych małżeństw 
była w takim wieku, że ich dorosłe dzieci się usamodzielniły.

W dalszej części artykułu przedmiotem badań będą rodziny z dziećmi zarówno 
utrzymywanymi, jak i pozostałymi, które mieszkają wspólnie z rodzicami. W mieście 
rodzin z dziećmi do lat 24 pozostającymi na utrzymaniu było 5 994 a rodzin z dziećmi 
mającymi własne źródło dochodów (płaca, renta, zasiłek, stypendium) było 2 121. 
Przeciętna liczba dzieci w tych dwóch typach rodzin wynosiła 1,64 i 1,75. Najbardziej 
obciążone dziećmi były małżeństwa, a najmniej ojcowie (tab. 13). Przyjmując rodziny 
z dziećmi na utrzymaniu za  100 %, to najwięcej rodzin utrzymywało jedno dziecko, co 
ilustrują liczby zawarte w tab. 14.

Tabela 14. Struktura rodzin według liczby dzieci do 24 lat pozostających na utrzymaniu

Rodziny wg. Małżeństwa Partnerzy Matki Ojcowie Razem

Liczby dzieci Miasto

- jedno 46,7 66,8 62,9 79,8 51,0

- dwoje 40,6 24,0 28,7 14,7 37,4

- troje 10,0 6,7 6,3 3,7 9,0

- czworo i
więcej 2,7 2,5 2,1 1,8 2,6

Razem 100 100 100 100 100

Wieś

- jedno 36,0 44,4 57,0 51,7 39,1

- dwoje 43,7 33,3 30,8 34,5 41,8

- troje 16,0 16,7 11,5 13,8 15,3

- czworo i więcej 4,3 5,3 0,7 - 3,8

Razem 100 100 100 100 100

Źródło: patrz tab. 3.

Wyższą dzietnością charakteryzowała się ludność wiejska gminy, gdzie najwięcej 
rodzin miało dwoje dzieci na utrzymaniu, ale w sumie nie było takiego typu rodzin by 
liczba dzieci przekraczała dwoje. Blisko tej granicy były małżeństwa. Pisząc o liczbie 
dzieci na utrzymaniu, które nie przekroczyły 25 lat, trzeba pamiętać, że w okresie 
dużego bezrobocia część z nich w wieku 18-24 lat musiała pozostawać na utrzymaniu 
rodziców. Czyli liczby prezentowane w tab.13. w wierszu 4 w warunkach 2002 r. były 
zawyżone. O tym, że sytuacja gospodarcza panująca w tym okresie nie była sprzyjająca 
dla ludzi młodych świadczą dwa fakty. Pierwszy to zbyt wysoki odsetek grupy wieku  

18-24 pozostający na utrzymaniu. Drugi to liczna grupa dzieci posiadająca własne źródła 
utrzymania (tab. 13, wiersz 5), ale nadal mieszkała z rodzicami. Udział rodzin z takimi 
dziećmi w ogólnej liczbie rodzin wynosił w mieście 26% na wsi 21,5%35. Z czterech 
typów rodzin wymienionych w tab. 13 warto zwrócić uwagę na matki utrzymujące dzieci 
i takie matki, których dzieci mają własne dochody (wiersz 5 i 6). Otóż udział takich rodzin  
z dziećmi utrzymywanymi w ogólnej liczbie rodzin w mieście (5 994) wynosił 20,7% na 
wsi 13% zaś w rodzinach z dziećmi posiadającymi własne źródła utrzymania odpowiednio 
40,3% (miasto i wieś tyle samo). To znaczy, że część matek (także ojców) miała powyżej 
45 lat, skoro mieszkały z nią dzieci powyżej 18 roku z własnymi dochodami. Podobna 
sytuacja występowała w pozostałych 3 typach rodzin.

Tabela 15. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstw domowych 
w gm. Wołomin według głównych źródeł utrzymania

Liczba osób w
gospodarstwie 

domowym

Praca
Emerytury, 

renty
=4 369

Zasiłki i inne
=1 334

Ogółem
=13 454najemna

=6 442
na r-k własny

=1 309

Miasto

1 osoba (=3299) 14,6 9,6 38,0 42,3 24,5

2 osoby (=3199) 17,9 13,8 36,6 20,2 23,8

3 osoby (=2966) 27,3 25,8 14,4 17,3 22,0

4 osoby (=2659) 27,6 33,2 6,5 12,9 19,8

5 osób (=1331) 12,6 17,6 4,5 6,9 9,9

Razem (=13454) 100 100 100 100 100

Wieś

Liczba gosp.
domowych 2 034 411 1 109 203 3 757

1 osoba (=652) 7,9 8,3 34,1 39,0 17,4

2 osoby (=770) 13,2 9,7 38,9 15,3 20,5

3 osoby (=696) 21,7 19,0 13,2 14,3 18,5

4 osoby (=932) 33,4 33,6 6,6 20,6 24,8

5 osób (=707) 23,8 29,4 7,2 10,8 18,8

Razem (=3757) 100 100 100 100 100

Źródło: patrz tab. 3.

Podsumowaniem rozważań nad mikrostrukturami społecznymi stanowi przedstawienie 
gospodarstw domowych obejmujących rodziny z dziećmi, bez dzieci, samotne. 
Gospodarstwa domowe można analizować według liczby osób wchodzących w skład  
w ogóle, jak też według głównych źródeł utrzymania. Otóż w ogólnej liczbie gospodarstw 

35 W publikacji GUS brakuje niestety informacji bardziej szczegółowych dotyczących wieku rodziców i wieku dzieci z nimi 
mieszkającymi.
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domowych Wołomina (13 454), jak też utrzymujących się z emerytur (rent), zasiłków 
zachodziła wyraźna współzależność sprowadzająca się do zasady, że poczynając od 
gospodarstw jednoosobowych, których było najwięcej, udział pozostałych malał wraz  
z rosnącą liczbą osób w gospodarstwie domowym (tab.15). I odwrotna zasada obowiązywała 
w gospodarstwach domowych (z wyjątkiem pięcioosowbowych) utrzymujących się z pracy 
najemnej oraz pracy na własny rachunek. Dotyczyło to także takich gospodarstw domowych 
na wsi, ale nie emeryckich i pozostałych. Spośród gospodarstw emeryckich z tego źródła 
utrzymywało się najwięcej gospodarstw dwuosobowych, następnie jednoosobowych. 
Udział gospodarstw domowych dwu- i jednoosobowych w ogólnej liczbie gospodarstw  
utrzymujących się z emerytury i renty (1 109) wynosił aż 73%, podczas gdy takich 
gospodarstw utrzymujących się z zasiłków (203) wynosił 54,3%.

W sumie według źródeł utrzymania przeciętna liczba osób w gospodarstwach 
domowych wynosiła:

Miasto Wieś

Z pracy najemnej 3,21 3,58

Z pracy na r-k własny 3,35 3,66

Z emerytur i rent 2,04 2,32

Z zasiłków 2,11 2,46

Razem 2,71 3,18

Liczby te wykazują:
- po pierwsze, że na wsi w skład gospodarstw domowych wchodziła większa liczba osób,
- po drugie, że najwięcej osób liczyły gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem 
utrzymania była własna działalność gospodarcza,
- po trzecie, że najmniej osób wchodziło w skład gospodarstw emeryckich,
- po czwarte, że wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie z zasiłków  
była znaczna liczba rodzin wielodzietnych, jak też w ich skład wchodziły osoby 
niepełnosprawne,
- po piąte wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie z emerytur i rent dość 
liczna była grupa gospodarstw trzy-, cztero-, pięcioosobowych (w mieście 25,4%, na wsi 
27%). Okazuje się, że na 100 emerytów zamieszkałych w mieście posiadających własne 
źródło zamieszkania przypadało 17 osób przez nich utrzymywanych, i odpowiednio 100 
rencistów utrzymywało 27 osób. Głównie dzieci w wieku 0-19 lat, ale i osoby powyżej 
tego wieku. Podobne obciążenie emerytów i rencistów osobami utrzymywanymi było 
na wsi (15 i 31).

Zatem tak mikrostruktury, jak i makro są bardzo złożone. Przy dużej ich liczebności 
próbuje się je uporządkować według pewnych reguł, ale część tych mikrostruktur nie 
mieści się w określonych ramach. Dlatego część stosowanych pojęć jest względna. 
Przykładowo wcześniej wspomniane gospodarstwa domowe emerytów i rencistów do 

końca takimi nie są, bo wchodzą w ich skład także inne osoby przez nich utrzymywane, 
bo jako kryterium wydzielenia poszczególnych rodzajów gospodarstw przyjęto głównie 
źródło utrzymania, a osoby utrzymywane mogą posiadać dodatkowe źródła (zasiłek, 
alimenty, stypendium). Stąd przy omawianiu danego społeczeństwa stosuje się różne 
kryteria podziału, będąc jednocześnie świadomym, że do końca nie są na tyle precyzyjne 
by dokładnie odzwierciedlały rzeczywistość. Jest ona tylko przybliżona i w 2020 r. 
była już nieco inna, tak jak inna była w 1980 r. Jednym z zadań nauki jest poszerzanie 
wiedzy, sądzę, że w wyniku przedstawionej treści wiemy więcej o społeczeństwie 
gminy miejsko-wiejskiej Wołomin. Jednak chciałoby się wiedzieć więcej. Przykładowo 
brakuje informacji o płci, wieku osób wchodzących w  skład poszczególnych rodzajów 
gospodarstw domowych. Niemniej spis ludności dostarcza wiele innych informacji, których 
nie wykorzystano ze względu na ograniczona objętość artykułu. Chodzi tu między innymi 
o warunki mieszkaniowe ludności jako podstawę egzystencji, bezpieczeństwa i jednego 
z kluczowych czynników wpływających na warunki i jakość życia danego społeczeństwa.

Podsumowanie
Zgodnie z mottem przytoczonym na początku artykułu wykazano tożsamość struktur 

ludności Wołomina miasta na tle jego gminy wiejskiej, udowadniając istniejące różnice 
występujące między tymi społecznościami jak też pewne podobieństwa. Ponadto 
pokazano dystans dzielący pod względem pewnych struktur demograficzno-społecznych 
gminę miejsko-wiejską Wołomin od gminy Piaseczno. W ten sposób udowodniono 
różnorodność struktur demograficzno-społecznych w polskiej przestrzeni.

Na ogół postrzegamy ludność gminy, powiatu czy regionu jako pewną całość nie 
dostrzegając występujących różnic między nimi. Zgłębiając tę całość dostrzegamy, że 
składa się ona właśnie z ewoluujących ministruktur, które powodują występowanie różnic 
demograficznych, społecznych, zawodowych. W przypadku gminy Wołomin36 wykryto 
różnice jakie występowały między ludnością miejską i wiejską. Społeczeństwo miasta 
Wołomina było i jest również zróżnicowane, bo mieszka w różnych osiedlach zasiedlanych 
w latach 50.,70. czy w 90. XX wieku. Podobnie zróżnicowana była i jest społeczność wiejska 
zamieszkała we wsiach rozwojowych, wyludniających się, korzystnie zlokalizowanych 
wobec ciągów komunikacyjnych lub leżących z dala od nich. Wyżej wymienione różnice 
występujące w strukturach wpływają na inne zachowania społeczności ujawniające się  
w uczestnictwie w wyborach, w organizacjach, stowarzyszeniach itp. oraz w zgłaszanych 
postulatach odnoszących się do zaspokojenia potrzeb bieżących i przyszłych.

Można więc twierdzić, iż nie ma struktur identycznych, mogą występować podobne. 
Na tym tle pojawia się pytanie jakie czynniki spowodowały i powodują, że te struktury 
demograficzno-społeczne ludności były i są zróżnicowane oraz czy będą się one 
upodabniać, czy pogłębiać w przyszłości. Stąd pojawia się wyzwanie by przedmiotem 
badań objąć  ludność lat 50., 60., 70., 80. XX wieku śledząc proces dokonujących się 
zmian pozytywnych i negatywnych, który doprowadził do wykształcenia się struktur 

36 Ale takie różnice występują niemal we wszystkich gminach miejsko-wiejskich, między gminami miejskimi i wiejskimi.
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współczesnych. A one nie zapewniają reprodukcji prostej ludności, co prowadzi do 
zmniejszania się potencjału demograficznego państwa polskiego, wraz z innymi ujemnymi 
konsekwencjami, zgodnie z zasadą, że w zglobalizowanym świecie inaczej jest słyszany 
głos państwa reprezentującego duży potencjał demograficzny.

Na zakończenie tego artykułu warto jeszcze dostrzec zmiany jakie nastąpiły w tej 
gminie w przeciągu 41 lat. Widać to wyraźnie w strukturze wieku ludności w podziale 
na 4 subpopulacje oraz odzwierciedlają to piramidy wieku uwzględniające płeć i wiek  
w podziale na subpopulacje pięcioletnie (wykresy 3,4). Udział % czterech subpopulacji 
w ogólnej liczbie ludności wyglądał następująco37:

Miasto Wieś

1960 2002 1960 2002

0-19 37,8 25,2 44,9 30,8

20-39 33,8 29,8 27,3 30,8

40-59 18,8 29,7 19,1 25,8

60+ 9,6 15,3 8,7 12,6

Razem 100 100 100 100

Zmalał dość wyraźnie udział dzieci i młodzieży przy wyraźnym wzroście osób wieku 
40 lat i więcej, co wyraźnie wskazuje na zaawansowany proces starzenia się tych 
społeczeństw, przy czym bardziej miejskiego niż wiejskiego. O procesie starzenia się 
ludności tej gminy (i nie tylko) świadczy stosunek wnucząt (dzieci i młodzieży w wieku 0-19 
lat) do babć i dziadków (60+), który w 1960 r. w mieście wynosił jak 1:3, w 1996 r. na wsi 
jak 1:5, to znaczy na 1 osobę w wieku 60+ przypadało 4 i przeszło 5 wnucząt, podczas 
gdy w 2002 r. odpowiednio 1,66 i 2,47. To znaczy, że kontakt osobisty wnucząt z dziadkami  
i ewentualna opieka nad dziadkami w 2002 r. w porównaniu do 1960 r. uległa znacznemu 
ograniczeniu. Takie zadanie musi przejmować samorząd gminny.

Jednocześnie wzrastający udział w całej populacji osób w wieku 40 lat i więcej 
jest dowodem na wydłużanie się okresu życia ludności i wynikającymi z tego faktu 
konsekwencjami.

Ważne przeobrażenia nastąpiły w źródłach utrzymania ludności wiejskiej (miejska 
już w 1950 r. utrzymywała się w 96% ze źródeł pozarolniczych, a w 2002 r. niemal  
w całości). Co prawda ludność wiejska tej gminy wyróżniała się także wysokim udziałem 
utrzymujących się ze źródłem pozarolniczych w 1950 r. (54,6%) jak i w 1960 r. (70%) 
to w 2002 r. 98%. Interesującym pozostaje fakt, że z emerytur, rent, zasiłków w 1960 r. 
utrzymywało się zaledwie 8,6% ludności miejskiej i 4% wiejskiej, to w 2002 r. odpowiednio 
30,8% i 26,9%.

37 Podstawowe dane zaczerpnięto z publikacji GUS-u pt. Ludność dodatkowe informacje dla powiatu Wołomin, Warszawa, 
kwiecień 1965. Spis powszechny ludności z dn. 6 grudnia 1960 r.

Wykres 3
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Przeto w źródłach utrzymania ludności istniało w 2002 r. większe podobieństwo 
miedzy ludnością miejską i wiejską gminy niż w 1960 r. Postęp nastąpił w wielu innych 
dziedzinach, który zasługuje na osobne opracowanie. Jednym z syntetycznych wskaźników 
obrazujących poprawę warunków życia mieszkańców jest liczba osób przypadających 
na 1 izbę mieszkalną. Wynosiła ona w 1960 r. w mieście 1,36 na wsi 2,07 zaś w 2002 r.  
0,84 i 0,96 (wieś). Czyli w przeciągu 4 dekad, za życia jednego pokolenia, nastąpiły 
ogromne zmiany społeczne w gminie dzięki jej rozwojowi gospodarczemu a przede 
wszystkim w jej otoczeniu bliższym i dalszym. Można na zakończenie dodać, że w 1960 r.  
w gminie Wołomin były dwie społeczności: miejska i wiejska, znacznie różniące się.  
W wyniku dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych następowało stopniowe 
upodabnianie się społeczności wiejskiej do miejskiej i w 2002 r. W literaturze ekonomiczno 
- geograficznej proces taki nazywano urbanizacją wsi.38

38 W. Rakowski, Procesy urbanizacji wsi na przykładzie województwa warszawskiego, „Studia” Komitetu Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju PAN, tom L, Warszawa 1975.

Wykres 4
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Mariola Roztocka

Kacprzakowie w konspiracji

Zapraszam w podróż do Wołomina czasów II wojny światowej śladami rodziny 
Kacprzaków. Będzie to historia wołomińskiej okupacji i walki podziemnej, widziana 
oczami zwykłych mieszkańców, naocznych świadków i uczestników tamtych 
wydarzeń. Historia odtworzona z opowieści rodzinnych, przekazywanych ustnie 
z pokolenia na pokolenie, nigdy dotąd niespisana.

Niniejszy tekst jest kontynuacją, a raczej rozszerzeniem mojego zeszłorocznego 
artykułu „Kacprzakowie. Opowieść o zwyczajnej rodzinie”. Dlaczego taki tytuł? Kiedy 
jeszcze nie miałam pomysłu na artykuł do Rocznika 2019, mój kolega Rysio Musiałowicz 
– od wielu lat autor artykułów do kolejnych numerów „Roczników” – podpowiedział mi, 
żebym napisała artykuł o rodzinie; wiedział, że pracuję nad albumem z historią mojej 
rodziny.

Zapamiętać, opisać
Odniosłam się do tego pomysłu sceptycznie. „Kogo to zainteresuje, w tej rodzinie nie 

było ani wielkich postaci, ani bohaterskich czynów? To była taka zwyczajna rodzina”. „To 
napisz o tej zwyczajnej rodzinie” – odpowiedział. I tak zrobiłam. W miarę jak pisałam, 
zdobywałam kolejne informacje, słuchałam historii rodzinnych – odkrywałam coraz to 
więcej ciekawych wątków: wysiedlenie rodziny ze wsi Dembe Małe; kapliczka z 1903 r. 
zbudowana przez mojego prapradziadka; fakt, że brat mojej babci był sołtysem Lipin; 
okupacyjna przeszłość Kacprzaków… W końcu zrozumiałam, że dzieje każdej rodziny 
warte są opisania i zapamiętania.

W niniejszym artykule pragnę pochylić się nad okupacyjną historią Kacprzaków i ich 
udziałem w walce podziemnej. Nie będzie to łatwe, bo po pierwsze wszyscy bohaterowie 
tych zdarzeń już nie żyją, a po drugie o tych wydarzeniach nie opowiadało się tak po 
prostu. Przez wiele lat przyznawanie się do związków z AK mogło się źle skończyć – 
spowodować prześladowania, a nawet gorsze konsekwencje. Lepiej było nie wspominać. 
Moja babcia – Stefania z Kacprzaków – lubiąca snuć przeróżne historie rodzinne, o tych 
sprawach opowiadała bardzo rzadko. W dodatku ja, wtedy jeszcze dziecko, nie bardzo 
interesowałam się tym, co działo się w przeszłości w mojej rodzinie. Wiedziałam tylko, że 
Feliks – brat mojej babci, Tadeusz – jej bratanek, Bogdan – jej siostrzeniec i Bronisław 
– jej szwagier byli w AK.
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Okupacja w Wołominie
Okupacja w Wołominie zaczęła się 14 września 1939 r., kiedy to  Niemcy weszli 

do miasta. Wkrótce przyszły zarządzenia władz niemieckich dla ludności o zakazie 
posiadania broni. Za jej ukrywanie groziła kara śmierci, podobnie jak za ukrywanie 
zbiegłych jeńców. Znacznie pogorszyły się warunki życia. Większe zakłady pracy przeszły 
po nadzór niemiecki lub wstrzymały produkcję. Rolnicy z pobliskich wsi, m.in. z Lipin, 
zobowiązani byli przekazywać kontyngenty.

Już w 1939 r. władze niemieckie zorganizowały posterunki policji i żandarmerii. Na 
terenie powiatu radzymińskiego, w którym znajdował się Wołomin, posterunki policji były 
w Wołominie i Radzyminie; posterunki żandarmerii – w Wołominie, Radzyminie, Tłuszczu 
i Wyszkowie. W Radzyminie utworzono komórkę służby specjalnej oraz komórkę gestapo. 
W 1940 r. okupant zorganizował tzw. Arbeitsamty – urzędy pracy, których głównym celem 
było kierowanie ludności polskiej na przymusowe roboty do Niemiec. Komendantem 
takiego Arbeitsamtu w Wołominie był niejaki Otto Schussler zwany „Ogórkiem”.

Stopniowo w Wołominie i okolicach, tak jak w całej okupowanej Polsce, zaczął się 
organizować podziemny ruch oporu. Pierwsze organizacje konspiracyjne powstawały 
spontanicznie. Armia Krajowa wywodziła się ze Służby Zwycięstwu Polski (SZP) –
konspiracyjnej organizacji wojskowej powołanej w Warszawie w przededniu kapitulacji.  
W listopadzie 1939 r. SZP przekształciła się w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), a następnie 
rozkazem gen. Sikorskiego z 14 lutego 1942 r. ZWZ przemianowano na Armię Krajową.

Armia Krajowa dzieliła się na jednostki terytorialne – tzw. Obwody. Na terenie powiatu 
radzymińskiego działał Obwód AK pod nazwą „Rajski Ptak” (w późniejszych latach 
przemianowany na „Burak”). Organizowanie walki podziemnej w Obwodzie „Rajski Ptak” 
rozpoczęto jeszcze w 1940 r.

Akcje przeciwko okupantowi prowadziły zorganizowane grupy bojowe, tzw. plutony 
dywersyjne. Grupa wołomińska liczyła ok. 30 osób. Dowodził nią ppor. Alfons Makowski  
ps. Amon. Już wiosną 1942 r. przeprowadzano akcje tzw. małego sabotażu, tj. wypisywanie 
haseł na ścianach, zrywanie obwieszczeń itp.

Do takiego plutonu dywersyjnego z Wołomina należeli wspomniani wcześniej przeze 
mnie: Feliks Kacprzak – rodzony brat mojej babci; Tadeusz Kacprzak – bratanek Feliksa 
i mojej babci, syn ich brata Aleksandra; Bronisław Marian Piasecki – mąż Genowefy  
z domu Kacprzak, rodzonej siostry mojej babci oraz ich syn Bogdan Piasecki – wówczas 
kilkunastoletni chłopiec.

W książce Stanisława Kielaka pt. „Dzieje Obwodu AK, Rajski Ptak – Burak” dwóch 
Kacprzaków jest wymienionych w gronie najaktywniejszych członków. Są to Feliks 
Kacprzak ps. „Łozowski” i Tadeusz Kacprzak ps. „Orlik”.

Feliks Kacprzak „Łozowski”
Feliks pracował w Urzędzie Miasta. Jako woźny miał dostęp do kluczy. Udostępnił te 

klucze uczestnikom akcji z 12 maja 1943 r., którzy zniszczyli akta i dokumenty, zabrali 
maszynę do pisania, a papier kancelaryjny przekazali do redakcji „Na przedpolu”. Feliks 

został za to zatrzymany i osadzony w areszcie w Radzyminie. Groziła mu śmierć, chociaż 
oczywiście nie przyznawał się do żadnej winy. W samej akcji też nie uczestniczył – 
klucze przekazał do podrobienia, a następnie oryginały zostały mu zwrócone. Feliks, 
który mieszkał z rodziną w budynku Urzędu Miasta, tego dnia przezornie nie przebywał 
w domu. Niemcy nic na niego nie mieli.  Mimo to przetrzymywali go w areszcie ponad 
dwa tygodnie, a wypuścili dopiero po zapłaceniu gigantycznej łapówki.

W tym czasie w areszcie w Radzyminie oprócz Feliksa przetrzymywani byli też inni 
członkowie AK. Uzyskano informacje, że wszyscy oni mają być wywiezieni z Radzymina. 
Prawdopodobnie do Oświęcimia… Kiedy rodzina Feliksa pośpiesznie załatwiała 
kredyt w banku, aby zdobyć pieniądze (w czym pomagał inny AK-owiec z Wołomina, 
towarzysz Feliksa Miron Cichecki), żona Feliksa – Stanisława – otrzymała informację, 
że AK organizuje akcję odbicia aresztantów. Miała się odbyć w dniu, w którym będą oni 
przewożeni z Radzymina. Zasugerowano jej, żeby wstrzymała się z wręczaniem pieniędzy 
Niemcom. Stanisława nie zgodziła się, nie chciała ryzykować życia męża. Kiedy już 
rodzina zdobyła pieniądze, osobiście pojechała do aresztu w Radzyminie i „wykupiła” 
Feliksa. Miała wówczas 28 lat, była młodą kobietą, ale te dwa tygodnie pobytu jej męża 
w areszcie zrobiły z niej wrak człowieka. Ważyła tylko 35 kilogramów. Była przygarbiona 
i wychudzona – wyglądała jak staruszka. Po tym, jak Feliks wrócił do domu, mówiła, 
że nie wiadomo, co bardziej przekonało komendanta aresztu do zwolnienia Feliksa – 
pieniądze czy jej wygląd.

Akcja odbicia aresztantów z Radzymina faktycznie miała miejsce. Niestety była 
całkowicie nieudana – wszyscy zginęli. Okazało się więc, że pieniądze zorganizowane 
przez rodzinę Feliksa i decyzja o jego wykupieniu uratowały mu życie.

Córka Feliksa – Wanda, wtedy dwuletnia dziewczynka – opowiada, że rodzinie bardzo 
długo się nie przelewało. Całymi latami, jeszcze długo po wojnie, spłacano kredyt wzięty 
na wykupienie jej ojca.

Według słów Wandy to właśnie jej ojciec puścił przez megafon polski hymn, kiedy 
Rosjanie weszli do Wołomina w pierwszych dniach sierpnia 1944 r. To było tzw. 
pierwsze wyzwolenie Wołomina. Wtedy wszyscy myśleli, że to już koniec wojny. Ludzie 
entuzjastycznie witali wybawców, nikt nie wstydził się łez.

W głębokiej szafie
Była niedziela. Jak tylko nadeszła wiadomość, że rosyjskie czołgi zbliżają się do 

Wołomina, Feliks wszedł do pomieszczeń Urzędu Miasta – mieszkał wszak w tym samym 
budynku – i przez megafon, tzw. „szczekaczkę”, puścił „Mazurka Dąbrowskiego”. Ludzie 
wracający z niedzielnej mszy ulicą Kościelną, słysząc hymn i wiedząc, co to oznacza, 
klękali na ulicy i szlochając, dziękowali Bogu za odzyskaną wolność. Nikt wtedy nie 
wiedział, że radość jest przedwczesna.

Zaraz potem, po bitwie pancernej, którą Rosjanie przegrali, Niemcy zajęli Wołomin  
z powrotem, a rodzina Kacprzaków znalazła się na wysiedleniu.
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Oto jeszcze jedna historia opowiedziana przez moja ciotkę Wandę. Są to tak naprawdę 
wspomnienia jej rodziców, Feliksa i Stanisławy, na szczęście przez nią zapamiętane. Otóż 
podczas jednej z łapanek, kiedy Niemcy polowali na działaczy podziemnych, jeden z nich 
(niestety ciotka nie pamięta nazwiska), uciekając przed Niemcami próbował schronić się 
w toalecie na tyłach budynku magistratu. Toalety rzadko wówczas były wewnątrz budynku, 
nawet Urząd Miasta miał toalety na dworze. Widziała to z okna żona Feliksa, Stanisława. 
Wiedziała, że toaleta to nie najlepsze miejsce na schronienie, bo Niemcy w pierwszej 
kolejności by tam zajrzeli. Zawołała tego człowieka i ukryła go w swoim mieszkaniu  
w szafie – a mieli wielką, głęboką szafę, w której za wiszącymi ubraniami było całkiem 
dużo miejsca. Człowiek ten przesiedział większość dnia w szafie, a Niemcom tym razem 
nie przyszło do głowy, by szukać go u Feliksa w domu.

To bardzo przykre. Nie dotyczy to oczywiście tylko Feliksa. Wielu członków AK  
z terenu Wołomina nie dożyło lepszych czasów. Ich poświęcenie, a nawet bohaterstwo 
zostało ukryte głęboko i nie miało prawa ujrzeć światła dziennego. Przez wiele lat  
o ich konspiracyjnej działalności nie można było mówić, a co dopiero pisać. Na kartach 
historii walka podziemna nie istniała. Dopiero książka Władysława Ważniewskiego pt. 
„Na przedpolach stolicy 1939-1945” wydana w 1974 r. w (minimalnym) nakładzie 4000 
egzemplarzy mogła dotrzeć do troszkę szerszego kręgu odbiorców. Na końcu książki 
umieszczono kalendarium wydarzeń oparte na raportach niemieckiej żandarmerii. Autor 
powołuje się też na dokumenty wydawane przez członków Armii Krajowej oraz Delegatury 
Rządu na Kraj. Ale dopiero w latach 80. XX wieku środowiska po-AK-owskie odważyły 
się mówić o swojej okupacyjnej działalności i spisywać wspomnienia.

Takich wspomnień dotyczących działalności Obwodu AK „Rajski Ptak” na terenie 
Wołomina jest bardzo niewiele. Pojedyncze wspomnienia można znaleźć na portalu 
Dawny Wołomin i w bardzo niewielu publikacjach.

W latach 80. minionego wieku zaczął je spisywać pan Stanisław Kielak, urodzony  
w Chrzęsnem żołnierz ruchu oporu pseudonim „Orion”. Tak powstało opracowanie pt. 
„Dzieje Obwodu Armii Krajowej Rajski Ptak – Burak”. Mimo wielu starań nie udało się 
wówczas wydać tej pozycji drukiem. Autor zmarł w 1986 r. Książka została wydana dopiero 
w 2006 r. dzięki Stowarzyszeniu Rodu Kielaków „Siewba”. Nie można jej zdobyć – nakład 
jest wyczerpany, ale na szczęście udało mi się ją wypożyczyć w Bibliotece Miejskiej. 
Przeczytanie tej książki było dla mnie wielkim przeżyciem. Wprawdzie informacja  
o Feliksie i Tadeuszu znalazła się również w książce Leszka Podhorodeckiego „Dzieje 
Wołomina i okolic” w rozdziale o okupacji Wołomina, ale były to tylko wzmianki. A tutaj: 
wymienieni z nazwiska członkowie rodziny Kacprzaków, umiejscowieni w konkretnym 
miejscu i czasie… Zdobyłam dowód, że naprawdę byli w konspiracji, że rodzinne przekazy 
są prawdziwe.

Dziś wszyscy bohaterowie tych wydarzeń już nie żyją. W większości zmarli również 
ci, którym o tych wydarzeniach opowiadano. Ale może gdzieś, w niektórych domach 
– ukryte w szufladach, do których się nie zagląda latami, albo na strychu – zachowały 
się zapiski, dokumenty, relacje, które pozwolą przypomnieć nazwiska i pseudonimy… 
Może ktoś robiący większe porządki domowe natknie się kiedyś na takie papiery. Może 
nie wyrzuci ich od razu, może je przejrzy, zorientuje się, co oznaczają… Tym ludziom 
należy się nasza pamięć.

Tadeusz Kacprzak „Orlik”
We wspomnianej akcji z 12 maja 1943 r. na terenie Urzędu Miasta w Wołominie 

bezpośrednio uczestniczył Tadeusz Kacprzak. Stanisław Kielak tak pisze w książce 
„Dzieje Obwodu Rajski Ptak – Burak” o tej akcji: „Wykonali ją wieczorem Tadeusz Kacprzak 
„Orlik”, Wiesław Radziszewski i Zdzisław Orych „Pocisk”. Za pomocą podrobionych kluczy 
Zdzisław Orych i Wiesław Radziszewski weszli do  środka, ubezpieczał Tadeusz Kacprzak. 
Zniszczyli akta i dokumenty, zabrali maszynę do pisania, a papier kancelaryjny przekazali 

Ślubne zdjęcie Feliksa 
i Stanisławy – rok 1940.

Wspomnienia
Feliks, który zmarł w 1976 r., niestety nie dożył czasów, w których mógłby być dumny 

ze swojej okupacyjnej przeszłości. Po wojnie przez resztę życia miał wyrzuty sumienia, 
że poprzez swoją działalność w ruchu oporu narażał rodzinę – żonę Stanisławę i malutką 
wówczas córeczkę Wandę.



193Kacprzakowie w konspiracji192 Mariola Roztocka

do redakcji Na Przedpolu”. To ta sama akcja, przez którą Feliks Kacprzak – wuj Tadeusza 
– trafił do aresztu, posądzony – słusznie – o udostępnienie kluczy do Magistratu.

W książce Stanisława Kielaka znalazłam opis jeszcze dwóch akcji, w których brał 
udział Tadeusz Kacprzak. Oto jeden z nich: „W październiku 1943 r. dokonano wypadu na 
kino w Wołominie. Wykonawcami byli Tadeusz Kacprzak „Orlik”, Wiesław Radziszewski 
i Zdzisław Orych „Pocisk”. Akcję przeprowadzono wieczorem. Kino znajdowało się przy 
ulicy Ogrodowej. (…) Wiesław Radziszewski i Zdzisław Orych po drabinie dostali się na 
balkon, a stamtąd do kancelarii i kabiny operatora. Zniszczyli dokumentację, aparaturę 
filmową, zabrali maszynę do pisania. Akcję ubezpieczał Tadeusz Kacprzak. Kino przez 
dłuższy czas było nieczynne i nie wyświetlano w nim filmów hitlerowskich”.

I opis jeszcze jednej akcji, w której brał udział Tadeusz Kacprzak. Była to akcja na 
kasę kolejową w Wołominie – niestety nieudana. Jej celem było zdobycie funduszy 
na działalność organizacji. Po wejściu do poczekalni uczestnicy akcji zebrali w niej 
podróżnych. Tadeusz Kacprzak „Orlik” podszedł do drzwi kasy, zastukał i powiedział 
umówione hasło: „Proszę o bilet do  Krakowa”. Coś poszło nie tak, bo kasjer uchylił 
drzwi, ale zaraz je zamknął i wszczął alarm. Ubezpieczający akcję Miron Cichecki „Olsza” 
zauważył zbliżających się Niemców i dał sygnał do odwrotu.

Wszystkie relacje dotyczące Tadeusza Kacprzaka, opisane w książce Stanisława 
Kielaka „Dzieje Obwodu AK Rajski Ptak – Burak” oraz w rozdziale książki Leszka 
Podhorodeckiego „Wołomin w okresie wojny i okupacji” pochodzą z relacji ustnych 
samego Tadeusza.

Tadeusz, urodzony w 1924 r., w czasie okupacji był 19-letnim chłopakiem. Tuż po wojnie 
wstąpił do wojska i został zawodowym żołnierzem. Był bratankiem mojej babci Stefanii 
– synem jej najstarszego brata Aleksandra. Był tylko sześć lat młodszy od mojej babci, 
a swojej ciotki, więc traktowali się raczej jak rodzeństwo. Pamiętam go z dzieciństwa 
i wczesnej młodości jako postawnego, czarnowłosego mężczyznę o głębokim, niskim 
głosie i orlim nosie – stąd być może jego pseudonim konspiracyjny – „Orlik”. Przez te 
kruczoczarne włosy i surowe rysy twarzy zawsze się go trochę bałam.

Pamiętam piękny drewniany dom, a właściwie willę, w której mieszkał z rodziną - 
stojącą na rogu ulic Sikorskiego i Sienkiewicza. Niestety tego domu już nie ma, tak jak 
wielu innych pięknych, drewnianych domów w Wołominie. Pamiętam, że przychodziłam 
z babcią do tego domu w odwiedziny, a ciocia Stenia częstowała mnie cukierkami. Po 
śmierci mojej babci kontakty z rodziną Tadeusza się rozluźniły, a potem zupełnie ustały. 
Żałuję, bo to był człowiek o bardzo ciekawym życiorysie.

Równie ciekawą postacią była jego żona – Stefania Kacprzak z domu Szkutnik, 
sybiraczka. Zwana w rodzinie Stenią w odróżnieniu do mojej babci, również Stefanii, 
zwanej Stefą. Zawsze uśmiechnięta, łagodnego usposobienia, drobnej budowy, mówiąca 
cichym głosem – fizycznie zupełne przeciwieństwo swojego męża Tadeusza. Nigdy 
nie opowiadała o swoim dzieciństwie i młodości. O tym, że deportowana do Związku 
Radzieckiego przeszła drogę przez Syberię i Uzbekistan, dowiedziałam się dopiero po 
jej śmierci.

Oboje, Tadeusz i Stefania, zmarli w odstępie roku – Stefania w 2006, a Tadeusz  
w 2007 r. Są pochowani na starym cmentarzu w Kobyłce.

Tadeusz w mundurze z moim 
dziadkiem Władysławem – zdjęcie 

zrobione w Warszawie w 1948 r.

Tadeusz w 1966 r.
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Bronisław i Bogdan Piaseccy
Bronisław Piasecki był mężem Genowefy z domu Kacprzak, siostry mojej babci 

przedwcześnie zmarłej w 1933 r. O tym, że Bronisław był członkiem AK i działał  
w konspiracji, wiadomo tylko z przekazów rodzinnych. Nie zachowały się żadne dokumenty 
na ten temat. Przekazy rodzinne nie mówią też o żadnych konkretnych wydarzeniach czy 
akcjach. Po prostu zawsze było wiadomo, że Bronisław Marian Piasecki, mąż Gienia,  
w czasie wojny działał w AK. W działalności tej pomagał mu jego syn Bogdan, wówczas 
małoletni.

Bogdan Piasecki, syn Genowefy i Bronisława, wychowywał się bez matki, Genia zmarła, 
kiedy miał niecałe dwa lata. Przygarnęła go siostra jego ojca i jej mąż, którzy nie mieli 

własnych dzieci. Dlaczego nie został z ojcem? Trudno powiedzieć. Bogdan utrzymywał 
z ojcem poprawne kontakty przez całe życie, a więc nie żywił do niego urazy.

Był bardzo lubiany w rodzinie. Jako dziecko przesiadywał u swoich ciotecznych braci 
i sióstr na Lipinach, od najmłodszych lat preferując zabawy w wojnę i wciągając w te 
zabawy pozostałą dzieciarnię. Był ulubieńcem mojej babci. Długo współczuła mu życia 
bez matki, a potem była bardzo dumna, że „wyszedł na ludzi”.

Bogdan, jak mówiła moja babcia, „od małego skory do bitki” – lubił ryzyko i nie 
zastanawiał się nad konsekwencjami swoich poczynań. Kiedy zaczął „przygodę  
z konspiracją”, miał kilkanaście lat. Brał udział, czy może raczej pomagał, w wielu akcjach 
na terenie Wołomina. Niestety Bogdan już nie żyje i nie ma możliwości dowiedzieć się, 
jakie to były akcje.

Pamiętam z dzieciństwa moją babcię często wspominającą Bogdana – nie mieszkał 
już wtedy w Wołominie – i czasami opowiadającą historie z jego dzieciństwa i młodości. 
Zapadło mi w pamięć, jak moja babcia powiedziała kiedyś: „Bogdan pomagał zlikwidować 
Ogórka”. Nie wiedziałam wtedy, o co chodzi z tym „Ogórkiem” i w ogóle nie interesowały 
mnie wówczas rodzinne historie, ale doskonale pamiętam, że babcia tak właśnie się 
wyraziła. Dodała jeszcze, że o udziale Bogdana w tej akcji nikt z rodziny nie wiedział. 
Bogdan przyznał się mojej babci – i tylko jej – już po wojnie.

Na temat zlikwidowania „Ogórka” jest kilka relacji – jest to jedna z niewielu akcji, które 
doczekały się opracowań przez kilku różnych autorów. Akcja miała miejsce 3 kwietnia 
1943 r.  „Ogórek”, czyli Otto Schussler, kierownik Urzędu Pracy w Wołominie, nazywany 
był tak ze względu na wygląd – był niski, gruby i łysy. Powszechnie znienawidzony – był 
odpowiedzialny za wywiezienie na roboty do Rzeszy wielu mieszkańców Wołomina. 
Egzekucja „Ogórka” to bardzo spektakularna i precyzyjnie wykonana akcja, która odbiła 
się szerokim echem w Wołominie i okolicach. Wykonana w tak głębokiej konspiracji, że 
Niemcy przez długi czas nie wiedzieli, co się z „Ogórkiem” stało. Został on przechwycony, 
kiedy rano wychodził z wilii Haberków, w której mieszkał, wywieziony wozem konnym 
do Majdanu i tam zlikwidowany. Skutecznie rozpowszechniono natomiast plotkę, że 
widziano „Ogórka” wsiadającego na stacji w Wołominie do pociągu do Warszawy. Potem 
już nikt go nie widział. Niemcy podejrzewali, że może został uprowadzony, wyznaczono 
nawet nagrodę za informacje na jego temat. Na mieście pojawiły się plakaty informujące  
o tysiączłotowej nagrodzie za informacje na jego temat. Komentowano wówczas, że 
„ogórki podrożały”. Dopiero po kilku miesiącach, w listopadzie 1943 r., Niemcy wzięli 
odwet za „Ogórka”. W Wołominie zorganizowano wielką blokadę i łapankę.

Dokładny opis tej łapanki znalazłam we wspomnianej wcześniej książce Władysława 
Ważniewskiego „Na przedpolach stolicy”. Warto zacytować fragmenty: „6 listopada 
odbyła się wielka obława w Wołominie. Wzięły w niej udział (…) jednostki policji (…)  
o łącznej sile 650 ludzi. Miasto podzielono na 3 części; każda z nich miała oddzielny 
punkt zborny. Stanowisko dowodzenia całą akcją oraz główny punkt koncentracji więźniów 
znajdował się na rynku. (…) Wg sprawozdania żandarmerii w wyniku akcji aresztowano 
podejrzanych: 37 osób – o przynależność do ruchu oporu, 2 – o akcje na Arbeitsamt 

Grób Tadeusza Kacprzaka i jego żony Stefanii na cmentarzu w Kobyłce.
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(…). Ponadto zabrano 242 osoby w wieku od 15 do 55 lat i przekazano je do Warszawy 
na wyjazd na roboty do Rzeszy”.

To tego losu uniknęła cudem Stanisława, żona Feliksa, która zapędzona wraz z innymi 
na rynek czekała wiele godzin, nie wiedząc, co będzie dalej. W końcu Niemcy kazali 
ustawić się w szeregu i odliczać. Co dziesiąty stawał na środku. Nikt nie wiedział, co 
czeka tych, którzy trafili na „dziesiątkę” – czy śmierć, czy w najlepszym razie wywózka na 
roboty. Stanisławie przypadła wówczas „ósemka”. Można się tylko domyślać, co czuła, 
stojąc wiele godzin na zimnie – był listopad – i nie wiedząc, czy jeszcze kiedykolwiek 
zobaczy męża i dziecko. Działo się to w tym samym roku, w którym przez kilka tygodni 
walczyła o męża siedzącego w areszcie w Radzyminie.

Jak wynika z opisu zacytowanego powyżej, ponad 250 osób nie wróciło tego dnia do 
domów. Niektórzy z nich nie wrócili już nigdy.

Po tej blokadzie aktywność grupy dywersyjnej Wołomin znacznie zmalała. Część 
członków organizacji zatrzymano, a ci, którym udało się ukryć, byli porządnie przestraszeni. 
Niemcy pokazali, co potrafią i jak duże siły mogą zmobilizować, żeby osiągnąć cel.

W tej samej książce znalazłam unikalne zdjęcie z listopadowej obławy w Wołominie, 
które zamieszczam poniżej.

i szukając informacji na te tematy w publikacjach, wyobrażałam sobie, co też mogło się 
zdarzyć… Kiedy nieżyjącego już „Ogórka” przewieziono ukrytego w furmance do Majdanu, 
zakopano go w stodole. Może to w tej części akcji uczestniczył Bogdan Piasecki. Są 
to oczywiście tylko spekulacje, ale trudno mi się od nich powstrzymać… Swoją drogą 
ciekawe, co stało się później z ciałem „Ogórka”. Czy może do tej pory leży zakopany 
gdzieś na terenie wsi Majdan?

Wracając do Bogdana – faktem jest udział bardzo młodych, kilkunastoletnich chłopców 
w akcjach sabotażowych na terenie Wołomina, myślę jednak, że były to bardziej akcje 
polegające na zrywaniu niemieckich plakatów czy też na wykradaniu węgla z niemieckich 
transportów. Chociaż udział w takich akcjach był również bardzo niebezpieczny. Celem 
było nie dać się złapać.

Bogdan, podobnie jak Tadeusz Kacprzak, wstąpił tuż po wojnie do wojska – został 
marynarzem. Osiadł w Darłowie, tam założył rodzinę. Był bardzo wysoki i przystojny, 
choć nie miał nic z delikatnej urody swojej matki Gieni. Bardzo elegancko prezentował 
się w mundurze marynarza. Zmarł w Darłowie w latach 80.

Bronisław Piasecki jeszcze dwa razy zakładał rodzinę. Dopiero w trzecim małżeństwie 
dożył swoich dni. Przed śmiercią prosił swoją rodzinę, żeby pochowano go obok jego 
pierwszej żony – Genowefy. Tak też się stało.

Bogdan Piasecki z córką Feliksa 
– Wandą – na tym samym 
rodzinnym weselu.

Łapanka w Wołominie, listopad 1943 r.

Jak wspomniałam, akcja zlikwidowania „Ogórka” została dość dokładnie opisana 
przez różnych autorów. Żaden z nich nie wspomina jednak o udziale w niej 14-letniego 
wówczas Bogdana Piaseckiego.

Być może wcale nie jest to prawda… Może Bogdan, lubiący koloryzować, opowiedział 
ulubionej cioci historię wyssaną z palca, może moja babcia coś przekręciła albo może 
ja jednak coś źle zapamiętałam. Ale próbując sobie przypomnieć rodzinne opowieści  
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Na tym zdjęciu zrobionym w 1955 r. na rodzinnym weselu stoją z panem młodym: 
Feliks Kacprzak – z lewej i Bogdan Piasecki – z prawej strony.
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Grzegorz P. Dudzik

100-lecie urodzin Janusza Nasfetera

„Dlaczego tobie w taki sposób zależy, żeby ze mną przeprowadzić wywiad, 
dlaczego? Przecież ja w gruncie rzeczy teraz jestem nikim, zupełnie nikim!” - mówił 
Janusz Nasfeter do Grzegorza Królikiewicza w filmie „Portret artysty z czasów 
starości”. W 2020 roku obchodzimy 100-lecie urodzin Janusza Nasfetera. Wołomin 
był jednym z ważniejszych miejsc tego jubileuszu, a instytucją, która nam obecnie 
o Januszu Nasfeterze stale przypomina jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 
Heleny i Stefana Nasfeterów.

Dlaczego wspominamy Janusza 
Nasfetera? Pewnie także dlatego, że 
chcemy zareagować na fakt, że przez 
wiele lat był - tak jak sam wspomina - 
twórcą zapomnianym. To szczególnie 
motywuje do wypełnienia luki w budo-
waniu właściwego znaczenia tego twórcy. 
Dodatkowym interesującym, regionalnym 
motywatorem jest fakt, że w biografii 
artysty odnajdujemy wątki związane 
z lokalną historią i dostrzegamy ślady 
inspiracji drogi życiowej i twórczości 
reżysera także w młodzieńczych pobytach 
w Wołominie i okolicach.

Wołomin
Pierwsze wołomińskie projekty 

dotyczące rodu Nasfeterów datują się 
na rok 2004, minęło więc od nich już 16 
lat.1 Żył jeszcze wtedy profesor Grzegorz 
Królikiewicz z łódzkiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej  
i Teatralnej. Z zadowoleniem patronował 

1 Pierwszym dużym wspomnieniem Janusza i Stefana Nasfeterów był projekt „Janusz Nasfeter. Prezentacje” zrealizowany 
przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego oraz Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej w 2004 roku. Odbył się wtedy 
krótki przegląd filmów (Życie ludzkie w twoim ręku, Koledzy, Abel, twój brat, Nie będę cię kochać), a także spotkanie  
z Grzegorzem Królikiewiczem wraz z prezentacja dokumentu „Piękne lata niewoli”.
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wówczas jednemu z wydarzeń. Przygotował osobliwą przedmowę do wydanej w 2004 
roku książki „Nasfeterowie”. „»Jesteś moim lustrem« - mówiłem mu często” – napisał.2 
Cóż za prorocze słowa - po śmierci Grzegorza Królikiewicza jego samego określano 
mianem twórcy wyjątkowego, całkowicie osobnego – czyli dokładnie tak samo jak Janusza 
Nasfetera dekadę wcześniej.3

Historia Janusza Nasfetera to właśnie wzorcowy przykład życia artysty osobnego, 
zapomnianego i artysty tragicznego. Reżyser, którego filmy nagradzane były w Wenecji, 
San Sebastian, Moskwie, Teheranie. Reżyser, który umożliwił debiut gwiazdom: Danielowi 
Olbrychskiemu, Ewie Wiśniewskiej. Reżyser, który był autorem „Długiej nocy” - najdłużej 
przetrzymywanego „na półkach” filmu z zakazem rozpowszechniania w PRL zmarł  
w 1998 roku, w uwłaczających jego godności warunkach, „zmordowany wegetacją (…) 
ostatnich lat”4. Dlaczego?

Współcześnie powszechna wiedza o twórczości Janusza Nasfetera jest znikoma. 
Znają ją pasjonaci – szczególnie ci z Wołomina - oraz środowiska naukowe zajmujące 
się historią filmu polskiego.5

Charakterystyczne też było, że reżyser nie „zapracował sobie” na odpowiednie hasła 
w wydawanych przez dziesięć lat po jego śmierci popularnych leksykonach filmowych 
i encyklopediach, mimo iż są w nich biogramy wielu żyjących jeszcze wtedy, a nawet 
młodych twórców.

Przykładowo: wydany w 2005 roku „Słownik filmu”6 pod red. Rafała Syski, określany 
przez recenzentów jako ambitna i bardzo pracochłonna publikacja, w pracach, nad 
którym „udział wzięli najwybitniejsi polscy specjaliści”7 pomija Janusza Nasfetera, chociaż  
w notce o Danielu Olbrychskim przypomina, że zdecydowanie się przez aktora na pracę 
w filmie to m.in. zasługa debiutu w ekranizacji „Ranny w lesie” tegoż reżysera. Podobnie 
popularna Encyklopedia Audiowizualna Britannica w tomie poświęconym filmowi nie ujęła 
Janusza Nasfetera, chociaż odnotowała, że najciekawszą powojenną kreacją Adolfa 
Dymszy była rola siłacza cyrkowego w „Moim starym” reżysera.8

Zabrakło Janusza Nasfetera w książce „Filmowcy. Polskie kino według jego twórców” 
pod redakcją Bożeny Janickiej9 - jubileuszowej publikacji wydanej z powodu czterdziestu 
lat istnienia Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W tej publikacji, której celem było 

2 Grzegorz P. Dudzik, Jolanta Boguszewska, Nasfeterowie, Ząbki-Wołomin 2004, s.7
3 „Był twórcą wyjątkowym, całkowicie osobnym. Trudno jego twórczość zdefiniować, podobnie jak jego osobowość.” 

Barbara Hollender, W nocy z 20 na 21 września zmarł nagle Grzegorz Królikiewicz. Reżyser miał 78 lat. https://www.
rp.pl/Film/309219881-Grzegorz-Krolikiewicz-Szalony-i-wrazliwy-ekscentryk-kina.html

4 Wypowiedź Janusza Nasfetera o swojej sytuacji z roku 1993. Cytuję za filmem: „Portret artysty z czasów starości”, reż. 
Grzegorz Królikiewicz.

5 Trzeba wspomnieć o pierwszej pracy doktorskiej na temat twórczości Janusza Nasfetera - dra Paweł Jaskulskiego  
pt. „Twórczość filmowa i literacka Janusza Nasfetera” z 2018 roku. Dr Paweł Jaskulski jest ekspertem większości 
wydarzeń związanych z Januszem Nasfeterem przygotowywanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wołominie.

6 Słownik filmu, pod red. Rafała Syski, Kraków 2005, s. 624.
7 www.zielona-sowa.com.pl , 2008
8 Por. Encyklopedia Audiowizualna Britannica, tom: Film i teatr, Poznań 2006, s. 40.
9 Filmowcy. Polskie kino według jego twórców, pod. red. Bożeny Janickiej, Warszawa 2006, s. 272.
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ukazać, jak doszło „do powstania najlepszej kinematografii w tej części Europy”10 nazwisko 
Janusza Nasfetera znalazło się jedynie dzięki temu, że… obecny jest na wspólnym 
zdjęciu z Aleksandrem Fordem11. W całej publikacji, liczącej 272 strony, nie ma nawet 
jednego zdania o Januszu Nasfeterze. Nawet w miejscach, gdzie się moglibyśmy tego 
szczególnie spodziewać np. w licznych fragmentach, w których wspomina się o filmach 
najdłużej trzymanych przez cenzurę.

Ten subiektywny wybór świadectw nieistnienia Janusza Nasfetera w pamięci historii 
polskiego kina mówi wiele o skali zaniedbania względem artysty. Tylko moment śmierci 
twórcy był przyczyną nielicznych pośmiertnych wypowiedzi o reżyserze, między innymi tej 
napisanej przez Piotra Łazarkiewicza: „Umarł Janusz Nasfeter. Jeden z tych reżyserów, 
którzy tworzyli historię polskiego kina. Autor kilkunastu filmów, w tym też wybitnych”12.

Podsumowującym paradoksem niech będzie fakt, że wydany ówcześnie w Kanadzie 
„Słownik historyczny polskiego kina” poświęca Nasfeterowi dużą notkę określając go 
jako mistrza filmu dla młodych i wszechstronnego filmowca.13

Brak było też w Polsce odrębnych publikacji dotyczących Janusza Nasfetera i jego 
twórczości, nie wspominając już o monografii artysty.

Dwie prace ukazały się w 2004 roku. Pierwsza to wspomniana lokalna publikacja 
„Nasfeterowie”14 współautorstwa autora niniejszego artykułu i Jolanty Boguszewskiej, 
związana ze wspomnianym, realizowanym w Wołominie projektem; druga to artykuł 
„Janusz Nasfeter – dziecko też człowiek”15 Romana Włodka w pracy zbiorowej 
zatytułowanej - Autorzy kina polskiego. Obie publikacje zaledwie próbowały inicjować 
szerszą dyskusję nad życiem i twórczością reżysera. Pierwsza była publikacją pamiątkową 
dotyczącą związków rodziny Nasfeterów ze społecznością i terytorium Wołomina, druga 
to panorama filmografii reżysera.

W 2014 roku ukazała się publikacja katalogowo-albumowa „Polski film dla dzieci 
i młodzieży”16, która Januszowi Nasfeterowi oddała właściwe honory, przypominając 
zarówno jego formy krótkometrażowe jak i filmy fabularne.

Oczywiście przez wiele lat pojawiały się inne kontekstowe wypowiedzi badaczy kultury 
na temat Janusza Nasfetera, ale ich intensywność i zakres nie odpowiadały znaczeniu 
twórczości reżysera.

Ważnym wspomnieniem Janusza Nasfetera oraz swoistą nobilitacją był przegląd 
„Klasycy mniej znani. Janusz Nasfeter: dramaty małe i duże” zorganizowany podczas 

10 Cytat z promocyjnego artykułu przygotowanego przez wydawcę - Stowarzyszenia Filmowców Polskich - na stronie www.
stopklatka.pl , 2008

11 Filmowcy. Polskie kino…, op. cit., s. 22.
12 Piotr Łazarkiewicz, Zmarł Janusz Nasfeter filmowiec, „Reżyser” 1998/5, s.8.
13 Główna część noty: “NAFETER JANUSZ (1920 - 1998), Director and scriptwriter renowned for his children’s films. (…) 

Mostly known as the master of films for young adults, for which he received several international festival awards, Nasfeter 
was however, a versatile filmmaker”, Marek Haltof, Historical Dictionary of Polish Cinema, Toronto 2007, s. 127.

14 Grzegorz P. Dudzik, Jolanta Boguszewska, Nasfeterowie, Ząbki-Wołomin 2004.
15 Roman Włodek, Janusz Nasfeter – dziecko też człowiek, w: Autorzy kina polskiego, pod red. Grażyny Stachówny  

i Joanny Wojnickiej, Kraków 2004.
16 Jerzy Armata, Anna Wróblewska, „Polski film dla dzieci i młodzieży”, Fundacja KINO, Warszawa 2014

39. Festiwal Filmowy w Gdyni w 2014 roku. W zapowiedzi przeglądu padły istotne 
słowa: „Jednym z najważniejszych wydarzeń (…) będzie retrospektywa bogatej 
twórczości Janusza Nasfetera – wybitnego polskiego reżysera, autora niezapomnianych, 
poruszających i niebanalnych formalnie filmów o dzieciństwie i z dziecięcymi bohaterami 
(…)”17

Janusz Nasfeter obserwuje Stefana Nasfetera
Z punktu widzenia źródeł twórczości, możliwych inspiracji i wyborów życiowych 

Janusza Nasfetera bliski związek ze stryjem Stefanem jest nie do przeoczenia. Ujawnia 
się szczególnie w pierwszym okresie pracy twórczej. Czas ten natomiast może być 
pryzmatem, przez który analizuje się dalszą dwudziestopięcioletnią twórczą pracę 
reżysera.

Stryj Stefan Nasfeter urodził się w 1879 roku.18 Jako nastolatek w latach 1896-1897 
pomagał swojemu bratu Julianowi w prowadzeniu tajnego nauczania w Opinogórze. 
Stefan po zakończeniu edukacji gimnazjalnej wstąpił do Szkoły Telegraficznej  
w Warszawie. Związał się też z działalnością polityczną w ramach PPS-u. Prowadził 
działalność niepodległościową. W 1920 roku w związku z małżeństwem z Heleną 
Reniewicką sprowadził się do Wołomina. Szybko zintegrował się z lokalną społecznością 
co opisują liczne regionalne, także rocznikowe artykuły.

 Niezwykłym zbiegiem okoliczności jest fakt, że wtedy, gdy na m.in. ziemiach Stefana 
i Heleny Nasfeterów – dokładnie 15 sierpnia 1920 roku - trwał jeden z najważniejszych 
epizodów Bitwy Warszawskiej, w oddalonej o kilkanaście kilometrów – oczekującej 
na rozwój wojennych wypadków - Warszawie rodził się właśnie jego bratanek Janusz 
Nasfeter.

Jeszcze zanim przyszły reżyser dorósł, jego stryj Stefan postanowił zainwestować 
rodzinne fundusze w działalność filmową. Przed 1930 rokiem powstało w Wołominie 
kino Oaza, którego właścicielem był właśnie Stefan Nasfeter. Obecnie mieści się w tym 
budynku wspomniana wcześniej Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie im. Heleny 
i Stefana Nasfeterów.

Zainteresowanie Stefana Nasfetera przemysłem filmowym rozpoczęło się od dystrybucji 
filmowej a skończyło się na założeniu firmy produkcyjnej: „Biuro Filmowe Stefan Nasfeter”. 
Przy tej firmie produkcyjnej, mieszczącej się w Warszawie przy ulicy Zielnej 15, „dorastał” 
właśnie Janusz Nasfeter, ale bywał także w wołomińskim majątku stryja.

Do II wojny światowej udało się Stefanowi Nasfeterowi zrealizować dwa filmy  
i rozpocząć prace nad trzecim. Najpierw, w 1937 roku, „Biuro Filmowe Stefan Nasfeter” 

17 http://www.festiwalgdynia.pl/aktualnosci/news/--31-239-_retrospektywa-tworczosci-janusza-nasfetera-w-programie-39-
ffg.html

18 Informacje biograficzne dotyczące pierwszego okresu życia Stefana Nasfetera (1897-1920) na podstawie akt 
Stefana Nasfetera z Centralnego Archiwum Wojskowego związanych z wnioskiem o przyznaniu mu Krzyża i Medalu 
Niepodległości. Akta nr 126, z dnia 04.04.1938 Centralne Archiwum Wojskowe.
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wyprodukowało dramat sensacyjno-religijny „Ty, co w Ostrej świecisz bramie...”19. Fabuła 
filmu opowiadała o grupie przestępczej, która porywa wynalazcę środka wybuchowego, 
chcąc przejąć od niego wiedze na temat wynalazku. Ponieważ porwany nie daje się 
zmusić do wydania receptury, złoczyńcy próbują użyć do jego złamania osobę mu bliską. 
Jedna z przestępczyń widzi jednak jak ta właśnie modli się przed obrazem Matki Bożej 
Ostrobramskiej. Ten widok porusza jej sumienie.  

Premiera odbyła się 30 kwietnia 1937 roku. Film miał ogromną akcję promocyjną20. 
Został przychylnie odebrany przez publiczność i środowiska dziennikarskie.21 Popularne 
czasopismo „X muza” epatowało po premierze tytułami: „Ten film to – to rewelacja”, 
„Film, który tworzy przełom w naszej kinematografii”.  Przedwojenne czasopismo „Film” 
ogłaszało: „Triumfalny pochód wielkiego filmu religijnego”.22

Także w innych gazetach teksty typu: „Ani opis, ani opowiadanie innych, ani reklama 
nie mogą zastąpić osobistego zetknięcia się z filmem, który przynosi zaszczyt polskiej 
kinematografii”23  lub też „Choć produkcja polska rozwija się z dnia na dzień, może się 
jednak pochwalić tylko niewielką ilością filmów, które z miejsca zdobywają publiczność, 
udaje się to bowiem tylko takim filmom, z których emanuje głębsza myśl. Takim właśnie 
filmem jest »Ty, co w Ostrej świecisz Bramie...«”24 nie były rzadkością.

Stefan Nasfeter nie krył wzruszenia: „Najgłębszym moim pragnieniem było, aby  
w naszych ponurych czasach film »Ty, co w Ostrej świecisz Bramie…« był słońcem 
wiary, miłości i nadziei, który najszerszym rzeszom opromieni życie i doda otuchy (…) 
widziałem łzy wzruszenia w oczach naszych artystów. Była dla mnie chwila ta nagrodą 
za całą dotychczasową moją pracę.”25

Nazwisko producenta stało się więc bardzo znane w końcu dwudziestolecia 
międzywojennego, co bez wątpienia mogło mieć - zarówno pozytywny, jak i negatywny 
- wpływ na powojenne losy Janusza.

19 „Ty co w Ostrej świecisz bramie”, Reżyseria: Jan Nowina-Przybylski; Scenariusz: Tadeusz Konczyc; Zdjęcia: Albert 
Wywerka; Muzyka: Jan Maklakiewicz, Wiktor Krupinski; Scenografia: Jacek Rotmil, Stefan Norris; Obsada: Maria 
Bogda (Maria), Mieczysław Cybulski (inżynier Ryszard Malewicz), Tekla Trapszo (jego matka), Lena Zelichowska (Irma), 
Kazimierz Junosza-Stępowski (baron), Artur Socha („inżynier”). Produkcja: Biuro Filmowe Stefan Nasfeter Warszawa, 
Rok produkcji 1937; Czarno-biały Premiera: 30 IV 1937.

20 Liczne reprodukcje materiałów promocyjnych z przedwojennej prasy filmowej („X Muza”, „Film”, „Świat Filmu”) 
opublikowałem w książce „Nasfeterowie”, Grzegorz P. Dudzik, Jolanta Boguszewska, Nasfeterowie, Ząbki-Wołomin 
2004, s. 12-18.

21 Potwierdza to szereg relacji z pokazów filmowych oraz informacje o frekwencji w kinach. Kazimierz Leszczyński  
w czasopiśmie „X Muza” np. pisał: „Jesteśmy tak przyzwyczajeni do superlatywów w zapowiedziach filmów zarówno 
polskich, jak i zagranicznych, że z pewną rezerwą odnosimy się zwykle do każdego nowego obrazu, szczególnie, jeśli 
obraz ten został wyprodukowany w Polsce. A jednak od czasu do czasu spotykają nas radosne niespodzianki w postaci 
filmów, które każą nam wierzyć w imponujący rozwój filmu polskiego lat ostatnich. Wobec filmów takich, jak „Młody Las” 
lub „Barbara Radziwiłłówna”, wszelkie najbardziej nawet szumne zapowiedzi okazują się błędami gdyż filmy te budzą 
w nas radosną świadomość, że mogą stanąć w jednym szeregu z najpotężniejszymi filmami świata. Filmów takich, 
filmów — arcydzieł, jest w naszej produkcji filmowej niewiele i dlatego każdy nowy liść wawrzynu w tym zwycięskim 
wieńcu pracy artystycznej należy ukazać i sygnalizować zawczasu jego pojawienie się. Tym razem chodzi o najnowszy 
film polski p. t. „Ty, co w Ostrej świecisz Bramie...”, Kazimierz Leczyński, „Ty, co w ostrej świecisz bramie...”, „X Muza”, 
1937, nr 6

22 „Ty, co w Ostrej świecisz Bramie…” znalazł się w dziesiątce najlepszych filmów polskich z sezonu 1936/1937  
w plebiscycie ilustrowanego czasopisma filmowego: „Świat Filmu”. „Świat Filmu”, 1937, nr 5.

23 „Ty, co w ostrej świecisz bramie...”, „X Muza”, 1937, nr 8.
24 Ten film – to rewelacja! Wrażenie z pierwszego pokazu „Ty, co w ostrej świecisz bramie...”, „X Muza”, 1937, nr 5
25 K. W-icz, „Ty, co w ostrej świecisz bramie...”, „Film”, 1937, nr 3, s. 3

W czerwcu 1937 roku „Świat Filmu” donosił: „W kołach filmowych mówi się  
o zamierzonej przez dyr. Nasfetera realizacji dźwiękowej wersji filmu »Szlakiem hańby«, 
który swego czasu osiągnął tak wieli sukces”. Wyprodukowany przez Nasfetera w 1938 
roku remake nosił tytuł „Kobiety nad przepaścią”26 (funkcjonował także pod innym tytułem 
- „Kobiety na sprzedaż”).

Produkcję zrealizowano przy – jak to eufemistycznie określano w ówczesnej prasie 
– „łaskawym współudziale” Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi. 
Film opowiadał o historii dziewczyny, która pada ofiarą grupy przestępczej zajmującej się 
„handlem ludźmi”. Scenariusz oparty był na powieści Antoniego Marczyńskiego. „Każda 
powieść Antoniego Marczyńskiego budzi ogromne zainteresowanie – zaś ukazanie się 
filmu »Kobiety na sprzedaż« (…) stanie się zdarzeniem”27 pisano w prasie filmowej. Film 
- choć popularny - nie odniósł jednak tak ogromnego sukcesu jak poprzedni.

Stefan Nasfeter planował kolejny film pt. „Inżynier Szeruda” na podstawie powieści 
Gustawa Morcinka. Prace przygotowawcze zablokował wybuch II wojny światowej.

Nie tylko działalność Stefana Nasfetera jako producenta mogła być źródłem 
zainteresowania się filmem przez Janusza. Stefan Nasfeter był człowiekiem otwartym. 
Dom Nasfeterów w okolicach podwarszawskiego Wołomina mógł być pełen gości. 
Podczas spotkań towarzyskich i artystycznych mogli pojawiać się tam ludzie sztuki, 
ale oczywiście także członkowie najbliższej rodziny. Stefan zapraszał do posiadłości i 
do Wołomina starszego brata Bolesława wraz z dziećmi. Z tą rodziną był bardzo zżyty.  
W ten sposób ze swoim stryjem zaprzyjaźniał się Janusz Nasfeter. Spędzał on dwukrotnie 
u stryja wakacje, korzystając z atrakcji majątku Klucz Ręczajski.28 Wśród rodzinnych 
wspomnień pojawiają się i takie, że rodzina (prawdopodobnie także Janusz) dojeżdżała 
z Warszawy do Wołomina przede wszystkim, aby obejrzeć bieżący repertuar.29

Oprócz przedwojennych wizyt Janusza u Stefana Nasfetera w podwarszawskim 
majątku częste były jego wizyty w studiu produkcyjnym w Warszawie. Janusz Nasfeter 
wprost wspomina o tym, że zainteresowania pracą filmową nabierał w warszawskim 
studiu: „U stryja, w salce na ulicy Daniłowiczowskiej odbywały się próby recytatorskie 
i aktorskie, ja sam bawiłem się tam w aktorów”30 – mówił w wywiadzie dla dziennika 
„Rzeczpospolita”, w artykule o spadkobiercach polskich rodzin ziemiańskich. Trudno 

26 Reżyseria: Michał Waszyński, Emil Chaberski; Scenariusz: Anatol Stern; Zdjęcia: Albert Wywerka; Scenografia: Jacek 
Rotmil, Stefan Morris; Muzyka: Henryk Wars; Taniec: Eugeniusz Koszutski; Kierownictwo produkcji: Kotlicki; Produkcja: 
Biuro Filmowe Stefan Nasfeter; Obsada aktorska: Maria Bogda (Marysia Żurkówna, wiejska dziewczyna), Nora Ney 
(Lola Ventana, kierowniczka salonu tańca), Jadwiga Andrzejewska (wywiadowczyni Iza), Adam Brodzisz (Walek), 
Tamara Wiszniewska (Róża), Elżbieta Kryńska (Pola), Nina Świerczewska (Franka, siostra Marysi), Kazimierz Junosza-
Stępowski (Wolak), Stanisław Sielański (marynarz Staś), Bogusław Samborski (właściciel knajpy Muller), Aleksander 
Żabczyński (dyrektor musicalu Klug), Tadeusz Wesołowski (nauczyciel w szkole tańca), Hanna Parysiewicz (Elwira), 
Aldona Jasińska (gospodyni), Stefan Hnydziński (Kuba), Wanda Jarszewska (kierownik policji kobiecej), Helena 
Zarembina (akompaniatorka), Aniela Rolandowa (Krysia), Zofia Downarówna, Tekla Trapszo, Stanisława Wysocka

27 „X Muza”, 1937, nr 16, s. 8.
28 Pierwsze ustalenia dotyczące społecznego życia Stefana Nasfetera oraz wizyt Janusza w Wołominie dokonał w 2004 

zespół ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego oraz Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie w ramach projektu 
„Janusz Nasfeter. Prezentacje”. Korzystano przy tym z relacji Zdzisława Michalika z Wołomina oraz najmłodszej siostry 
Stefana Nasfetera Jadwigi Rogalskiej. J. Boguszewska, G. P. Dudzik, Nasfeterowie, Ząbki-Wołomin 2004, s. 22.

29 J. Boguszewska, G. P. Dudzik, Nasfeterowie, op. cit., s. 22.
30  Paweł Reszka, Spadkobiercy, „Rzeczpospolita”, 28.01.1997., s. 3
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znaleźć bardziej prawdopodobną przyczynę pojawienia się Janusza w gronie kandydatów 
na pierwszy rok organizowanego w Łodzi w 1947 roku Wyższego Studium Filmowego.

Młodość i studia w Łodzi
Wczesne lata szkolne Janusz Nasfeter spędził w gimnazjum Ludwika Lorentza, które 

ukończył w 1936 roku, następnie kontynuował naukę w klasie humanistycznej liceum 
przy tejże szkole. Skończył je już w postaci tajnych kursów w 1940 roku.

Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa miał 19 lat. Niewiele wiemy o jego okupacyjnych 
losach. Skrawki informacji przynoszą nam autobiograficzne wypowiedzi zarejestrowane 
przez Grzegorza Królikiewicza. Są to zatem: m.in. błąkanie się wraz z bratem po 
sowieckiej strefie okupacyjnej, obserwowanie wydarzeń absurdalnych (jak transporty 
pomników Stalina na terenie części okupowanej przez Sowietów) i tragicznych (rzeź 
uciekających Żydów), a także praca dorywcza w charakterze stolarza, szklarza, szewca 
itp..31

Sytuacje wojenne budziły u młodego Nasfetera egzystencjalne przemyślenia. Mówił: 
„Dla mnie ta wojna była (…) jakimś zjawiskiem radosnym, ja się tego gdzieś wewnętrznie 
lękałem, ale mnie to pociągało. Marzyło mi się, że będę bronił ojczyzny”32.

W pewnym momencie okupacji znalazł też schronienie w majątku Stefana i Heleny 
Nasfeterów. „U Cioci Heleny byłem na posługi – wspomina - cały majątek leżał w pobliżu 
torfowisk, były [tam – przyp. aut.] kopane rowy melioracyjne, które zbierały błoto, akurat 
był czas likwidacji getta w Polsce, wywożenia do Treblinki albo »rozwalania« na tzw. 
Koziej Górce w Otwocku. Wielu [Żydów – przyp. autora] chowało się na terenie parku 
majątku Kobyłka w tych rowach melioracyjnych - w czworakach służba gotowała zupy, 
którą ja potem nosiłem do rozdawania tym Żydom ukrytym w rowach”.33

Ta „emigracja” Janusza Nasfetera do majątku jest w pamięci reżysera okresem 
niezwykłym. Jakby ucieczką od otaczającego świata. Tak mówi o tym okresie: „Wtedy 
żyłem pełnią życia, bo miałem to wszystko czym w życiu pragnąłem być otoczony – tą 
niekłamaną naturą… Te wszystkie chałupy bielone, na niebiesko malowane albo na 
biało… Wszystko było takie prawdziwe. [Zrozumiałem, że – przyp. autora] w życiu 
najbardziej liczą się sprawy proste. Najważniejsze jest to co daje życie i pozwala je 
kontynuować. Wieś to daje, wieś tego uczy, te prymitywne warunki mają w sobie właśnie 
tę pierwotność egzystencji… popracuj, zjedz, zbierz i kładź się spać, potem rób to samo… 
ten rytm życia był szalenie leczący niepokoje”34.

31 Wypowiedzi z filmu „Piękne lata niewoli”, na podstawie których można wskazać te strzępy okupacyjnych losów są tak 
nieprecyzyjne, że trudno je przyporządkowanie do konkretnych dat. Piękne lata niewoli, reż. Grzegorz Królikiewicz, Łódź 
1996.

32 Wypowiedź Janusza Nasfetera z filmu: „Piękne lata niewoli”, reż. G. Królikiewicz op. cit.
33 Tamże.
34 „Piękne lata niewoli”, reż. G. Królikiewicz, op. cit.

Był to dla Janusza Nasfetera okres afirmacji prostoty życia w - można powiedzieć - 
oazie otoczonej irracjonalną zawieruchą wojenną. Właśnie tam próbował tworzyć pierwsze 
utwory – pisał bajki i robił do nich ilustracje. Próbował uciec w lepszy świat.35

Po wojnie zainteresował się teatrem. W 1945 roku wstąpił do grupy objazdowej. 
Zespół wędrował po prowincji na Lubelszczyźnie z własną sztuką teatralną. Chociaż 
Janusz Nasfeter uznaje to za ważny w swoim życiorysie element kształtujący jego 
zainteresowania, to twardo ocenia jakość działalności grupy. W jednym z wywiadów mówił: 
„Objeżdżaliśmy miasteczka (…) i wygłaszaliśmy – pożal się Boże – co za kwestie! Sztukę 
dla tego zespołu napisał domorosły dramaturg, który nigdy w życiu nie był w teatrze.”36  

W 1948 roku następuje w żuciu Janusza Nasfeter moment kulminacyjny. Zostaje 
przyjęty na pierwszy rok studiów rozpoczynającej działalność Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej.37 Naukę rozpoczął 18 października 1948 roku.

Jako student zapamiętany został z dwóch stron. Po pierwsze kłopotów przysporzyła 
mu mieszczańsko-ziemiańska proweniencja jego rodziny. Jerzy Toeplitz, współtwórca 
i długoletni rektor Łódzkiej Szkoły Filmowej wspominał: „broniłem Nasfetera, którego 
oskarżano o niedobre, burżuazyjne pochodzenie (…)”.38 Po drugie wyróżniał się 
nieszablonowym i łamiącym obowiązujące zasady podejściem do studiowania i życia 
studenckiego. A jak wspominał Roman Wionczek: „Atmosfera donosów i bezsensownych 
oskarżeń nie omijała, niestety szkoły”.39 Rychle po przyjęciu do szkoły zaczął więc Janusz 
Nasfeter napotykać na pierwsze kłopoty.  

Po mocniejszym wkroczeniu do szkoły ideologicznego socrealizmu, czyli w okresie 
następującym po zjeździe filmowców w 1949 roku, reżyser coraz bardziej zdawał sobie 
sprawę, że trudno jest mu zrozumieć otaczającą go w szkole rzeczywistość polityczną.  
O tym okresie po latach powiedział: „W czasie okupacji wiedziałem kto jest kto  
i odpowiednio postępowałem, unikając na przykład niepotrzebnych spotkań. Teraz 
sytuacja diametralnie się zmieniła.”40 Polityczna sytuacja w szkole stale „gęstniała”. 
Rozpoczął się okres zebrań i egzekutyw. „Nieomal cały wolny czas zajęły teraz zebrania, 
referaty, samokrytyki. Do tych ostatnich nakłaniano szczególnie Janusza Nasfetera, 
człowieka, który muchy by nie skrzywdził.”41

Często błahe rzeczy urastały do ogromnych. Wspomina: „Miałem kiedyś nieszczęście 
zaspać w czasie, kiedy już zaczęły się wykłady, zaspać u siebie w pokoiku, w internacie 
i wpadł tam taki porucznik, który był kierownikiem internatu i mówi »Nasfeter wstawajcie 
na wykłady«, ja mówię »daj mi pan święty spokój«, »wstawajcie, bo powiadomię partię«, 

35 Por. K.E., Janusz Nasfeter (wywiad), „Życie literackie”, nr 14(480), 2 kwietnia 1961, s. 5.
36  K.E., Janusz Nasfeter (wywiad), „Życie literackie”, nr 14(480), 2 kwietnia 1961, s. 5.
37 Por. Krzysztof Krubski, Marek Miller, Zofia Turkowska, Waldemar Wiśniewski, Filmówka, Warszawa, s.18.
38 Wypowiedź Jerzego Toeplitza w książce: Krzysztof Krubski, Marek Miller, Zofia Turkowska, Waldemar Wiśniewski, 

Filmówka, Warszawa, s.32.
39 Tamże, s. 38
40 Wypowiedź J. Nasfetera z filmu „Człowiek środka”, reż. G. Królikiewicz Łódź 1987; cyt. za: Krzysztof Krubski, Marek 

Miller, Zofia Turkowska, Waldemar Wiśniewski, Filmówka, Warszawa, s.32.
41 Krzysztof Krubski, Marek Miller, Zofia Turkowska, Waldemar Wiśniewski, Filmówka, op. cit., s.18.
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wtedy w partii był Berestowski, Petelscy itd. »Panie – ja pańską partię mam gdzieś«,  
I on to doniósł…”42.

Sprawa się rozniosła. Zastanawiano się czy ją przekazać do UB czy też załatwić 
we własnym gronie. Na szczęście wybrano opcję drugą. „Zrobiono coś w rodzaju (…) 
sądu, ja zostałem wezwany, przyszedłem na… na tę dintojrę - na wysłuchanie wyroku. 
Wszyscy koledzy mieli powtarzać to o czym ja z nimi rozmawiałem… i powtarzali! Jeden 
jedyny Jaworski – Tadzio Jaworski, który powiedział: ja nie mam nic do powiedzenia!”43

Los Nasfetera w szkole wisiał na włosku. „Ani się bronić nie umiałem, ani powiedzieć 
zdecydowanie nie”.44

Trudno powiedzieć, jak skończyłby się szkolny los Janusza, gdyby nie obrona ze strony 
Jerzego Toeplitza - wykładowcy i późniejszego rektora szkoły. Po latach przypomniał to 
Nasfeter: „Nie chcę robić bohatera z Toepliza, ale to jest jednak to jakiś akt bohaterski. 
Bez względu na decyzję ZMP, wbrew stanowisku sekretarza partii, wbrew tym wszystkim 
których nazywaliśmy po cichu „inkwizytorami”, Toepliz wyłamał się i dał mi kategoryczny 
nakaz powrotu na wykłady.”45

Z drugiej strony, poza kłopotami mającymi podłoże polityczne i światopoglądowe, 
Janusz Nasfeter przez innych studentów w szkole był lubiany, nawet podziwiany. Miał 
blisko 30 lat, a niektórzy jego koledzy nie mieli nawet dwudziestu. Z racji na wiek, ale 
też na specyficzny sposób bycia, uważany był za osobę wyróżniającą się. Zachowało 
się kilka anegdot ze specyficznych dla Nasfetera zachowań. Kurt Weber wspomina:  
„W (…) atelier powstawały nasze pierwsze etiudy. Jedną z nich miałem robić  
z Nasfeterem uchodzącym na naszym roku za największego artystę, bo był najstarszy 
i miał najbujniejszą czuprynę. (...) Strasznie bałem się tej współpracy, ponieważ 
zapowiedział, że – jak to przyjęte jest w sferach artystycznych – scenopis będzie pisać 
tylko w nocy. A dla mnie najważniejszą rzeczą w nocy był sen. Nie chodziłem do knajpy  
i nie prowadziłem nocnego życia. Bałem się więc, że zasnę. Tego wieczoru, kiedy byliśmy 
umówieni, od szesnastej do dziewiętnastej litrami piłem kawę. O dziewiątej wieczorem 
zjawiłem się u niego w pokoju. Po godzinie zasnąłem przy stole. Nasfeter zdecydował, 
że nie możemy razem pracować…”46.

Niemal wszyscy studenci mieszkali wówczas w internacie, który mieścił się na terenie 
szkoły. Na dole budynku był stołówka, na górze pokoje wieloosobowe, z wyjątkiem dwóch 
jednoosobowych. Jeden z nich zajmował Andrzej Munk, drugi - Nasfeter. „Munk, ponieważ 
miał problemy ze zdrowiem, a Nasfeter z racji swej pozycji” uważał Kurt Weber.47

Podczas studiów Janusz Nasfeter brał udział w realizacji kilku etiud. Wyreżyserował: 
w 1949 roku – dwuminutową fabułę pt. Fotograf, siedmiominutową Nauczyciel, w 1950 

42 Piękne lata niewoli, reż. G. Królikiewicz, op. cit.
43 Tamże.
44 Tamże.
45 Wypowiedź J. Nasfetera z filmu Człowiek środka, reż. G. Królikiewicz cytuję za: Krzysztof Krubski, Marek Miller, Zofia 

Turkowska, Waldemar Wiśniewski, Filmówka, op. cit., s.32.
46 Krzysztof Krubski, Marek Miller, Zofia Turkowska, Waldemar Wiśniewski, Filmówka, op. cit., s.22.
47 Tamże.

roku dwunastominutowy dokument Mali obywatele oraz wspólnie z kolegami z roku 
pełnometrażowe Dwie brygady. Prócz tego był autorem scenariusza do etiudy Droga za 
wsią w reżyserii Jerzego Popiela-Popiołka.48

Edukację na Wydziale Reżyserii zakończył w 1950 roku. Dyplom magisterski obronił 
5 czerwca 1951 roku, zdając egzamin i przedstawiając jako pracę dyplomową film 
„Naprzód Młodzieży Górnicza” wyprodukowany już po studiach w łódzkiej Wytwórni 
Filmów Oświatowych. W księdze dyplomantów szkoły jego dyplom ma numer 6, co sytuuje 
Nasfetera w pierwszej dziesiątce absolwentów. W 1956 roku Janusz Nasfeter postanowił 
do szkoły powrócić i rozpocząć kolejne studia, tym razem na wydziale operatorskim. 
Rychle zrezygnował jednak z tego zamiaru.49 Księga jubileuszowa ujmuje go także jako 
wykładowcę, którym był krótko w roku 1956.50

Etiudy szkolne i ich źródła w wojennych losach reżysera
W zadziwiający sposób twórczość Janusza Nasfetera z czasów szkolnych stanowi 

zapowiedź jego późniejszych zawodowych losów. Ale też w etiudach tych dostrzegamy 
odniesienia do jego wojennych przeżyć, być może także tych z pobytów w majątku 
Stefana Nasfetera.

Reżyser był w Wyższej Szkole Filmowej zaangażowany w realizację czterech etiud. 
Trzech był reżyserem i scenarzystą, w jednej tylko autorem scenariusza. Do czasów 
dzisiejszych dotrwały kopie trzech z tych filmów: Droga za wsią51 zrealizowany przez 
Jerzego Popiela-Popiołka, do którego Janusz Nasfeter napisał scenariusz oraz dwie 
reżyserskie etiudy samego Nasfetera: fabularna - Nauczyciel52 z roku 1949 oraz 
dokumentalna - Mali obywatele53 z roku 1950. Prócz tego Nasfeter wyreżyserował etiudę 
Fotograf54, której kopia nie przetrwała do czasów obecnych, zachował się tylko skąpy 
zapis bibliograficzny na jej temat w archiwum szkolnym.

Pierwszą etiudą była Droga za wsią, do której Nasfeter przygotował scenariusz. 
Trudno nie dostrzegać w niej korelacji ze wspomnieniami z czasów okupacji np. tych 
związanych z podwołomińskim majątkiem stryja Stefana. „Droga za wsią” to historia 
dziejąca się w maju 1943 roku. W małej wiosce, w jednym z gospodarstw, ukrywa się 
brzemienna Żydówka – Hanka. Udaje córkę gospodarza. W pewnym - początkowo 
niczym nie różniącym się od innych dniu wracający z miasta gospodarz przyjeżdża  

48 Filmografia etiud studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej 1948 – 1997, t. 1, Łódź 1998, s. 5-10.
49 Filmpolski.pl, 2008
50 Por. Księga jubileuszowa PWSFTvIT in. L. Shillera w Łodzi, red. Jolanta Lemann, Łódź 1998. s. 200. Z zapisów wynika, 

że nauczycielski epizod Nasfetera trwał tylko kilka miesięcy i ograniczał się tylko do 1956 roku.  
51 Droga za wsią, Etiuda fabularna, Rok produkcji: 1949, Reżyseria: Jerzy Popiel-Popiołek, Scenariusz: Janusz Nasfeter, 

Scenopis: Jerzy Popiel-Popiołek, Zdjęcia: Włodzimierz Prejs, Obsada aktorska: Danuta Korolewicz (Hanka), Helena 
Buczyńska (gospodyni), Władysław Walter (gospodarz), J. Chruścielewski (Niemiec), Zbigniew Bogdański (Niemiec), 
Dane techniczne: Czarno-biały. 35 mm. Kodak. 120 m. 5 min.

52 Nauczyciel, Droga za wsią, Etiuda fabularna, Rok produkcji: 1949, Reżyseria: Janusz Nasfeter, Scenariusz: Janusz 
Nasfeter, Zdjęcia: Jan Olejniczak, Dane techniczne: Czarno-biały. 35 mm. Agfa. 200 m. 7 min.

53 Mali obywatele, Etiuda dokumentalna, Reżyseria: Janusz Nasfeter, Scenariusz: Janusz Nasfeter, Zdjęcia: Władysław 
Nagy, Rok produkcji: 1950, Dane techniczne: Czarno-bialy. 35 mm. Agfa. 360 m. 13 min.

54 Fotograf, Etiuda fabularna, Rok produkcji: 1949, Reżyseria: Janusz Nasfeter, Zdjęcia: Jan Olejniczak, Dane techniczne: 
Czarno-biały. 35 mm. 60 m. 2 min.
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z dobrą nowiną – informuje, że mąż Hanki uciekł z getta. Gospodarz spotkał go w mieście 
i poinformował, jak dotrzeć do gospodarstwa. Umówili się, że po zmroku przybędzie. 
Wszyscy wieczorem z niecierpliwością oczekują gościa. Tymczasem po zmroku do 
zabudowań wchodzi patrol niemieckich żołnierzy. Dzieje się to właśnie tuż przed 
oczekiwanym czasem przyjścia męża Hanki. Gdy żołnierze są w domu, do zabudowań 
dociera oczekiwany gość. Wybiegający na podwórze patrol zabija go przy bezsilności 
domowników. Końcowe ujęcie ukazuje czas o rok późniejszy, po narodzinach. Hanka 
wraz z dzieckiem opuszcza gościnną wioskę, odchodzi drogą za wsią… drogą, która 
stała się ostatnią drogą jej męża, a dla niej jest drogą w nowe życie z „nowym życiem”.

Historia opowiedziana przez Janusza Nasfetera, a sfilmowana przez jego szkolnego 
kolegę mogła mieć źródła w okupacyjnych losach scenarzysty. Tu warto dodać, że  
w szkolnych filmach chyba szczególnie „oprócz śladów osobowości przyszłych autorów 
widzimy (…) odbicie czasu, w których powstały”55, a etiuda to ćwiczenie warsztatowe więc 
jest wyrazem wrażliwości młodego twórcy często sięgającego do swoich przeżyć i emocji.

Być może inspiracją dla tego scenariusza było to co Janusz Nasfeter widział w okolicach 
dworku ciotki - Heleny Nasfeter, który wspomina wielokrotnie jako miejsce ukrywania 
Żydów. Reżyser przebywał w tym majątku w drugiej połowie wojny. W filmie „Piękne lata 
niewoli” reżyser wspomina zresztą wprost przerażającą scenę, która działa się w pobliżu 
majątku ciotki. Wtedy to patrol niemieckich żołnierzy jadąc w pobliżu wozem ciągnął za 
sobą biegnącego jeńca, być może Żyda. Nasfeter mówi: „Kiedyś wyglądam przez okno 
i widzę pędzi bryczka (…) typowa ziemiańska bryczka, którą się posługiwali Niemcy 
jeżdżący po terenie (…) za tą bryczką biegł człowiek (…) był cholerny upał, ten człowiek 
miał skrępowane z tyłu ręce, a na głowę, na szyję zarzuconą pętlę (…) wystarczyło, 
żeby się potknął i zginąłby jak na szubienicy, przez szarpnięcie (…) ten człowiek biegł 
za tą bryczka ile tylko mógł nadążyć, byle tylko o krok się nie spóźnić lub nie potknąć, 
widziałem tę jego determinację - jak podniósł głowę, żeby łatwiej chwytać oddech potem 
już tylko biegł dookoła tego [parku – przyp. autora] gdzieś tam na drogę, potem tylko 
widziałem kurz, który zasłaniał wszystko… było widać tylko las…”56.

Reminiscencje wojny pojawiać się będą w późniejszej twórczości Nasfetera co 
prawda rzadko, ale w sposób istotny. Po wspomnianej etiudzie wojny i wątków 
żydowskich jednocześnie dotyczyć będą m.in. nakręcona w 1965 roku „Niekochana” 
- studium romansu Żydówki i Polaka, który Nasfeter w swoim scenariuszu umieścił w 
przededniu rozpoczynającej się wojny, delikatnie modyfikując przedwojenną powieść 
Adolfa Rudnickiego z 1937 roku oraz słynna „Długa noc” – o ukrywaniu Żyda w małym 
miasteczku zrealizowany na podstawie powieści Wiesława Rogowskiego w 1967 roku. 
Problematyki wojennej natomiast dotyczą w twórczości Nasfetera filmy: „Ranny w lesie” 
(1963), „Weekend z dziewczyną” (1968), „Moja wojna, moja miłość” (1975).

55 A.Mellin, Fingrprints, Cy. Za: Katarzyna Mąka-Malatyńska, Obrazy Holocaustu w etiudach filmowych PWSFTviT w Łodzi, 
w: „Images”, nr 15-16, 2011, s. 159

56 Piękne lata niewoli, reż. Grzegorz Królikiewicz, op. cit.  

Dwie kolejne – już autorskie (scenariusz + reżyseria) - etiudy Nasfetera to płynne 
przejście od tematyki wojennej do tematyki dziecięcej. Pierwszy utwór to krótka fabuła 
„Nauczyciel”. Nasfeter napisał do niej scenariusz i ją wyreżyserował.57

Treścią etiudy jest historia powracającego z niewoli przedwojennego nauczyciela  
w średnim wieku. Bohater podczas powrotu do kraju spotyka swojego dawnego kolegę, 
pracownika organizującego się właśnie warszawskiego kuratorium. Znajomy namawia go 
do podjęcia pracy w Warszawie - to wprowadzenie jest pierwszą sceną etiudy. Bohater 
wstępnie przystaje na pracę w stolicy, ale chce najpierw odwiedzić swoją przedwojenną 
wioskę - Moderówkę, chce zobaczyć, jak wojnę przetrwała tamtejsza szkoła. Chce to 
zrobić wyłącznie z sentymentu. Pierwszą część podróży przebywa koleją, potem długo 
wędruje pieszo wiejską drogą (tu zbieżność z pierwszą etiudą). Pusta droga i wyludniony 
krajobraz z czasem się zmieniają. Pojawiają się ludzie i wiejskie zabudowania. Najpierw 
spotyka młodą matkę z małą dziewczynką przy studni, które pozwalają mu napić się wody. 
Potem spotyka gromadę dzieci bawiących się przy pozostawionym zniszczonym czołgu. 
Dzieci na jego widok uciekają ze zniszczonej maszyny i na jego oczach w radosnym 
gwarze ustawiają się jak do raportu na pobliskim wzgórzu. Dochodzi wreszcie do budynku 
- zastaje szkołę zniszczoną, zapuszczoną, zabitą deskami. Z powodu zbyt silnego 
naciśnięcia na drzwi przypadkowo wyłamuje je. Już w szkole spotyka dziewczynkę, która 
dostała się do niej przez wyrwy w ścianach z drugiej strony budynku. Dziecko przegląda 
wśród zniszczonych szaf porwany elementarz. Nauczyciel postanawia pozostać na 
stałe. Z czasem zbiera się cała klasa. Jedną z ostatnich i zarazem kulminacyjnych scen 
jest lekcją języka polskiego, na której gromada dzieci powtarza podstawowe zdania  
z elementarza.

Charakterystyczne, że etiudę „wzbogacono” o wprowadzającą planszę tekstową. 
Umieszczono na niej tekst: „Zniszczony wojną kraj dźwiga się z ruin. Tempo odbudowy 
wzrasta z dnia na dzień. Miejsce politykierskich waśni zajmuje niepodzielnie praca. Praca 
staje się hasłem wszystkich. Kraj potrzebuje ludzi… W tym roku ze szpitala alianckiego 
z Niemiec wracał do kraju były jeniec wojenny kpt. rezerwy, z zawodu nauczyciel wiejski. 
Marzeniem jego było osiedlić się i pracować w mieście; był samotny. Na jednym z dworców 
spotkał swego dawnego kolegę…”58

Z punktu widzenia czytelności treści etiudy to wprowadzenie wydaje się niekonieczne, 
a nawet sztuczne. Mogła być ona dodana do filmu już po jego wstępnej kolaudacji. 
Wprowadzenie to miało najprawdopodobniej „adaptować” przesłanie filmu do stylistyki 
socrealizmu. Etiuda „Nauczyciel” na takie sklasyfikowanie w swoim pierwotnym wyrazie 
raczej nie zasługuje i wydaje się raczej nieuzasadnione dokonywane przez niektórych 
krytyków jednoznacznego sytuowania filmu właśnie w rzędzie przykładowych etiud 
socrealistycznych zrealizowanych w pierwszej dekadzie działalności łódzkiej szkoły 

57 Zdjęcia do tej etiudy realizowane były 4,5,6 maja 1949 roku.
58 „Nauczyciel”, reż. Janusz Nasfeter.
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filmowej.59 Trudno bowiem sam fakt portretowania procesu odnajdywania się w nowej 
rzeczywistości powracających po wojnie przedstawicieli inteligencji zaliczyć do twórczości 
socrealistycznej, nawet jeśli taka była tymczasowo linia programowa szkoły.

Film „Nauczyciel” pozbawiony wprowadzającej planszy daje się odczytywać  
w zasadniczo pozapolityczny sposób. Bez planszy wstępnej można byłoby postawić tezę 
nawet przeciwną do socrealistycznego interpretowania etiudy. Oto nauczyciel wracający 
na wieś, gdzie uczył przed wojną z mozołem odbudowuje przedwojenną szkołę. Rezygnuje 
natomiast z propozycji od przedstawiciele nowej władzy... Rewitalizując szkolny wiejski 
budynek prowokacyjnie niewiele zmienia nawet w jego wystroju. Charakterystyczna 
jest scena dekorowania sali lekcyjnej, gdzie do pozostawianego godła i krzyża tylko 
„dodawany” jest portret Bieruta, uznawany ówcześnie jako wyposażenie „urzędowe”; 
cała reszta pozostaje bez zmian.

W analizie tej etiudy pozostaje jeszcze jeden wątek: dzieci. Są one w etiudzie są wesołe, 
ale zagubione, a jednocześnie ufne i otwarte, oczekujące pomocy. Dzieci nawiązują 
szybko kontakt z nauczycielem, z radością podejmują naukę. Mimo, iż dotychczasowy 
czas był tylko czasem zabawy, chętnie podejmują nowe wyzwania. Nauczyciel natomiast 
jest dla nich ciepły i przyjacielski. Budzi u dzieci szacunek i zadowolenie.

Pewne światło na realizację tego filmu daje inna dokumentalna etiuda szkolna 
„Pierwsze etiudy”60. Ten krótkometrażowy film ukazuje realizację kilku pierwszych 
etiud produkowanych w nowym, łódzkim, profesjonalnym atelier. Etiuda „Nauczyciel” 
była pierwszą z nich. Dzięki „Pierwszym etiudom” znamy dokładną datę realizacji tych 
części „Nauczyciela”, które kręcone były we wnętrzach. Był to 4,5,6 maja 1949 roku. 
Poznajemy także coś o wiele ciekawszego - sposób tworzenia etiud i bezpośrednio pracy 
Janusza Nasfetera. Po pierwsze reżyser pokazany jest w szeregu sytuacji ukazujących 
uzgadniania treści etiudy z profesorami i opiekunami, po drugie widzimy Nasfetera  
z dziecięcymi aktorami podczas zdjęć. Daje zauważyć się fakt trudnych wielokrotnych 
dyskusji, a być może negocjacji z opiekunami oraz - w drugiej części filmu – wyważony, 
spokojny i ciepły sposób pracy Nasfetera z aktorami, szczególnie z dziećmi. Ta pierwsza 
w pełni autorska etiuda Janusza Nasfetera mogła mu dać przekonanie o zasadach jakie 
rządzą realizacjami dziecięcymi.

Gdzie tkwiła przyczyna wyboru takiej formy pracy i czy narodziła się w szkole filmowej? 
Czy miał rację Andrzej Wajda mówiąc, że „wszyscy robili wtedy filmy o dzieciach, 
ponieważ to był najbezpieczniejszy temat i aktorsko i politycznie”61? Czy też, jak sugeruje 
Joanna Preizner, „wśród filmów nakręconych w latach 1949 - 1956 pozycji poświęconych 

59 Joanna Preisner że „w siedmiominutowym filmie, nakręconym — zauważmy — w 1949 roku, dość jest okazji, aby 
bezinteresowną, oddaną pracę starszego mężczyzny podlać ideologicznym sosem, na przykład wkładając mu w usta 
odpowiednie słowa lub opatrując całość jednoznacznym komentarzem. Nasfeter nie zdecydował się na to rozwiązanie, 
mocno za to podkreślił troskę i ciepło okazywane dzieciom przez ich samozwańczego opiekuna.” Joanna Preisner, „PRL 
w obiektywie studentów łódzkiej Filmówki w latach 1949-1960”

60 Pierwsze etiudy, Etiuda dokumentalna, Rok produkcji: 1949, Reżyseria: Kazimierz Sheybal, Scenariusz: Kazimierz 
Sheybal, Zdjęcia: Władysław Nagy, Feliks Średnicki, Kierownictwo produkcji: Donat Bilski, Dane techniczne: Czarno-
bialy. 35 mm. Agfa 440 m. 18 min.

61 Filmówka, op. cit., s. 34.

dzieciom jest rzeczywiście sporo, ale trudno się zgodzić ze stwierdzeniem, że był to 
temat bezpieczny. Niełatwo również dopatrzyć się w nich oderwania od polityki lub 
bezkonfliktowego realizowania partyjnych wskazówek.”62 W analizowanych przez autorkę 
dziecięcych filmach studenckich „nie ma ani jednego, który nie wiązałby ściśle wątku 
dziecięcego z zagadnieniami politycznymi.”63

Powód podjęcia się pracy akurat z dziećmi odkrywa zresztą sam Nasfeter, wskazując, 
że początkowo było w tym wiele przypadku i potrzeby chwili. Szkoła miała problemy 
z zapewnieniem profesjonalnych aktorów. „Działo się tak nie tylko wskutek polityki 
ówczesnych władz szkoły, ale i ustosunkowania się samych aktorów, którzy nie traktowali 
nas na serio. Z dziećmi nie było problemów. Jest ich dużo i nie każą sobie płacić wiele. 
Grały chętnie…” - mówił, ale dodawał – „wkrótce doszedłem do wniosku, że niemal 
wszystkie sprawy dorosłych można ukazać w świecie, który odkrywały przede mną 
dzieci.”64

Temat dzieci nie był wcale pozbawiony niebezpieczeństw. Robienie filmów o dzieciach, 
mogło mieć swoje rafy i mielizny. Wpaść w nie łatwiej było jednak dokumentaliście niż 
reżyserowi fabuły.

Druga etiuda reżyserska Nasfetera „Mali obywatela” to film dokumentalny, chociaż  
z ewidentnymi elementami kreowanymi. Każdy ze studentów musiał taką dokumentalną 
opowieść w ramach studiów zrealizować. Nasfeter zdecydował się na film o dzieciach 
przygotowany przy udziale przedszkola PZPB nr 8 w Łodzi. To historia małej sześcioletniej 
dziewczynki - Ani, która po raz pierwszy idzie do przedszkola. W domu – teoretycznie 
- ma dobrą opiekę, ponieważ zajmuje się nią babcia. Matka jest krawcową, ojciec nie 
żyje. W początkowej części filmu, w zadziwiająco złym świetle postawiona jest babcia  
i jej opieka nad wnuczką. Opieka jest zaborcza, tłamsząca i zaburzająca rozwój dziecka. 
Takie pokazanie wychowania rodzinnego w międzypokoleniowym domu podsuwa jako 
oczywistość wysłanie dziecka do placówki wychowawczej. Zapada decyzja. Ania trafia 
do zakładowego przedszkola. Zapoznaje się z placówką i zasadami. Uczy się o przyjaźni, 
współpracy. Po pierwszych dniach aklimatyzacji zostaje nawet dyżurną, ma dyscyplinować 
innych przedszkolaków.

Dalej następują niepokojące sceny takie jak: przedszkolna pogadanka o przyjaźni  
i wspólna, publiczna rozmowa z dziećmi o pracy rodziców. Są jednak w filmie 
sportretowane także sytuacje oczywiste, które zdarzają się w przedszkolu zawsze 
i szczególne analizowanie ich w kontekście historycznym jest zbyt daleko idące. 
Np. współcześnie też zdarza się zagubienie w pierwszych dniach uczęszczania do 
przedszkola. Choć oczywiście film pokazuje także sytuacje, które wydają nam się 
odległe i obecnie uznane byłyby jako całkowite nieporozumienie. Pokazana w etiudzie 
wspólna pogadanka o przyjaźni wszystkich przedszkolaków z placówki ma w sobie coś 
karykaturalnego. Odczuwamy ją jako absurdalną głównie z powodu nieprzyswajalności 

62 Joanna Preizner, op. cit., s. 163.
63 Tamże.
64 K.E., Janusz Nasfeter (wywiad), „Życie literackie”, nr 14(480), 2 kwietnia 1961, s. 5.
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przez dzieci języka i aparatu pojęciowego prowadzonego dla nich „wykładu”. Wydaje się, 
że portret ten nie wypadł do końca autentycznie. Ryzykowny był wydźwięk całości filmu 
„Mali obywatele”.  Przesłanie, w którym dom rodzinny - niezależnie jak okrojony - i to co 
daje „domowe ognisko” jest gorsze, niedoskonałe i prowadzące donikąd.

Osobną kwestią jest na ile w sposobie portretowania młody twórca mógł mieć 
autonomię, a na ile był podporządkowany wyborom opiekunów artystycznych.

Pomijając analizę przenoszonych przez film idei wydaje się, że etiuda „Mali obywatele” 
pokazała Januszowi Nasfeterowi, że świat dziecka jest atrakcyjny do sfilmowania. Być 
może to właśnie dylematy jakich doznał przy realizacji tego filmu pozwoliły mu skutecznie 
uniknąć podobnych zagrożeń przy realizacji jego pierwszych filmów profesjonalnych,  
a szczególnie pełnometrażowych fabuł. Etiuda ta dała także reżyserowi pierwszą 
możliwość szerokiej prezentacji twórczości, bowiem film był rozpowszechniany w kinach 
na terenie całej Polski jako krótki metraż poprzedzający fabułę, co jeszcze w latach 80. 
XX wieku było często stosowaną praktyką.65

Trzy zaprezentowane etiudy choć są zbyt skąpym materiałem na uogólnienie lub 
stawienie jakiś dalekosiężnych wniosków mogą być już podstawą do budowania 
pierwszych nieśmiałych teorii o wyborach Nasfetera. Obie reżyserskie etiudy tak naprawdę 
dotyczą dzieci. Wydaje się jednak, że szczególnie dwie ostatnie etiudy studenckie można 
rozpatrywać nie tylko w aspekcie treści wątku, ale także w aspekcie zasad i form realizacji. 
Do obu filmów zaangażowano jako aktorów w przeważającej większości dzieci i to  
z dziećmi zmagać się musiał reżyser. Ten kontakt mógł dać mu poczucie, że w kwestii 
realizacyjnej potrafi z dziećmi pracować, nad dziećmi zapanować. W kwestii przyszłego 
sukcesu Janusza Nasfetera w reżyserii filmów o tematyce dziecięcej i młodzieżowej 
może to mieć pierwszoplanowe znaczenie.

Janusz Nasfeter wskazywany jest także jako realizator zespołowego filmu studenckiego 
„Dwie brygady”. Ze względu na specyfikę sposobu powstawania dzieła, który to sposób 
można określić jako trening w realizacji dużej fabuły przez studentów pracujących 
pod opieką profesorów, trudno uznawać Dwie brygady jako film w jakikolwiek sposób 
reprezentatywny dla wyborów merytorycznych reżysera.

Z takim bagażem Janusz Nasfeter wkracza do zawodowego świata filmowców.

Podsumowanie
Janusz Nasfeter jest postacią intrygującą, niedocenianą przez lata, twórcą „osobnym”. 

Po latach ukrycia, powoli, odkrywane są kolejne elementy układanki, na które składały 
się jego życie i twórczość.

Przez blisko 20 lat od śmierci Janusza Nasfetera trwała cisza o jego twórczości. 
Ci, którzy jednak o nim czasem wspominali w publikacjach, najczęściej używali do 
określenia dzieł reżysera określeń patetycznych. W tej dźwięczącej ciszy zdarzały się 
próby umieszczenia twórczości Nasfetera w gronie twórców najważniejszych. Pisano 

65 Jerzy Kaden, P.W.S.F szkoli pracowników filmu oświatowego, „Film i Oświata”, 1951 nr 3, s. 10.
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i nim, że był „prezenterem dziecięcego okrucieństwa na miarę Goldinga czy Musila”66 
albo, że staje obok „tak uznanych twórców, jak: Vittorio de Sica (…), Rene Clement (…), 
Francois Truffaut (…), czy Adriej Tarkowski…”67

W rzadko analizowanych przez badaczy etiudach szkolnych, ale także w późniejszych 
zawodowych produkcjach pełnometrażowych, Janusza Nasfetera widać jak głęboko na 
tej twórczości odcisnęła piętno wojna, bolesne okupacyjne przeżycia, Holocaust i inne 
wojenne tragedie.

W życiorysie zawodowym reżysera sprawdziła się też zasada, że pierwszy okres pracy 
artystycznej zwykle wyznacza dominantę przyszłej działalności twórczej. „W szkolnych 
filmach znajdujemy ślady tego, co później podziwiamy w filmach pełnometrażowych – 
te same emocje, postaci, podobne kadry i obrazy, ta sama inscenizacja, dramaturgia, 
ten sam sposób widzenia świata.”68 – pisał Andrzej Mellin, wieloletni dziekan Wydziału 
Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi i słowa te znakomicie pasują do twórczości Janusza 
Nasfetera.

A jeśli te pierwsze działania wzmocnione są sukcesem to może to zaważyć na całości 
twórczego życia. Z perspektywy lat widać, że tak właśnie w przypadku Janusza Nasfetera 
było, bo przecież od etiud dziecięcych zaczynał, i choć nie wypełniało to całkowicie jego 
doświadczeń to – w świadomości miłośników kina - postrzegany jest głównie jako mistrz 
kina o dzieciach i młodzieży. Zatem „pierwszymi realizacjami Janusz Nasfeter w pełni 
zdefiniował kino, które chciał uprawiać”.69

Filmy dla dzieci tworzyło wielu twórców, m.in.: Stanisław Jędryka, Anna Sokołowska,  
a także szkolny kolega Nasfetera - Wadim Berestowski. Nawet jednak ten ostatni 
analizując kino dziecięce pisał, że twórczość Janusza Nasfetera jest osobnym zjawiskiem, 
że wymaga oddzielnych analiz.70

W tym roku obchodzimy 1oo-lecie urodzin Janusza Nasfetera. W dzisiejszym świecie 
natłoku informacji, chaosu w przekazie i królowania rozrywkowych form w twórczości 
audiowizualnej dzieła Nasfetra są jak oaza. Zaskakują powagą w zanurzeniu w prawdziwe 
i poruszających historiach.    

Na koniec czas zacytować samego Janusza Nasfetera:
„Sztuka ma wtedy sens, kiedy – mimo naszych otwartych szeroko oczu – pozwala 

dojrzeć i to, czego sami nie umieliśmy dostrzec lub nie docenialiśmy znaczenia.”71

66 Emilia Walczak, Filip Zylber — reżyser w cieniu pop-kultury, „Verte - Krytyczny Magazyn Internetowy”, nr 7, styczeń 2005.
67 Roman Włodek, Janusz Nasfeter – dziecko też człowiek, w: Autorzy kina polskiego, pod red. Grażyny Stachówny  

i Joanny Wojnickiej, Kraków 2004.
68 A.Mellin, Fingrprints, Cyt. Za: Katarzyna Mąka-Malatyńska, Obrazy Holocaustu w etiudach filmowych PWSFTviT  

w Łodzi, w: „Images”, nr 15-16, 2011, s. 159
69 Jerzy Armata, Anna Wróblewska, „Polski film dla dzieci i młodzieży”, Fundacja KINO, Warszawa 2014, s. 17
70 Wadim Bererstowski, Film dziecięcy, praca magisterska niepublikowana, PWSTFiTv w Łodzi, Łódź 1975.
71 Grażyna Banaszkiewicz, Janusz Nasfeter. Nie robię filmów po to aby bawić. Tydzień, nr 21, 25.05.1965.

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Anna Wojtkowska

Szkolne kalendarium budynku przy ul. Wileńskiej 32 
w Wołominie, odcinek ostatni, lata 1998–2003

Inspiracją do napisania Kalendarium… była rozmowa z nieżyjącym już Januszem 
Bublewskim, uczniem szkoły mieszczącej się w budynku przy obecnej ulicy 
Wileńskiej 32. Janusz był wnukiem Zofii Wandy Bublewskiej, ona zaś pracowała 
i kierowała szkołą w latach 1922–1946. Po wielu latach Szkoła Podstawowa nr 
1 została przeniesiona na ulicę 1 Maja, a następnie zlikwidowana. Budynek, po 
generalnym remoncie znowu tętni życiem… Innym życiem. Miejsce tu znalazły 
placówki usługowe, przychodnia rehabilitacyjna i biblioteka. 12 listopada 2009 roku, 
podczas uroczystego otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wileńskiej 
32 w Wołominie, Janusz zrobił mi zdjęcie na tle pamiątkowej tablicy i rzucił – 
„Nie ma już szkoły… Napisz jej historię. Tu przez 79 lat rozbrzmiewał dzwonek  
i dźwięk uczniowskich głosów”. „To ogrom pracy” – powiedziałam. – „Może ktoś, 
kiedyś napisze – ja nie”. Wiedziałam jak zależy mu na utrwaleniu bogatej historii 
tego budynku, tej szkoły. Ta propozycja nie dawała mi spokoju… i postanowiłam 
napisać… historię tego szkolnego budynku, ale w formie kalendarium… i dalej 
myślę – może ktoś…, kiedyś… 

2003 r. Szkoła Podstawowa nr 1 
w Wołominie, widok od strony ulicy 

Wileńskiej i od strony boiska.
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Wspomnienia żyją dopóty, 
dopóki do nich wracamy.

A rozkwitają tym wspanialej, 
im więcej serca wkładamy 

w ich pielęgnowanie.

Ewa Glińska

Rok szkolny 1998/1999
31 sierpnia 1998 roku
Pierwsze zebranie Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 1998/1999. Uczestniczyli w nim: 
przewodnicząca zebrania – dyrektor Halina Nowicka, nauczyciele pracujący od wielu lat 
w Jedynce oraz rozpoczynający pracę: nauczycielka języka polskiego Lidia Adamowicz, 
pedagog szkolny Maria Karnkowska i nauczycielka geografii Joanna Lewandowska. 
Dyrektor szkoły przedstawiła plan pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, 
zwracając szczególną uwagę na trzy główne zadania do realizacji, a mianowicie:  
1. Bezpieczna szkoła przyjazna dzieciom; 2. Propagowanie zdrowego stylu życia i kultury 
fizycznej uczniów; 3. Podnoszenie wyników nauczania.
Natomiast zastępca dyrektora Małgorzata Zygmunt przedstawiła przydział przedmiotów 
nauczania, godzin ponadwymiarowych, wychowawstw oraz zadań dydaktycznych.  
W 21 klasach pracę wychowawczą rozpoczęły: Alicja Mierzejewska – wychowawczyni 
kl. I a, 26 uczn.; Janina Cholewska – nauczycielka wychowania fizycznego chłopców, 
wychowawczyni kl. I b, 24 uczn.; Wioletta Bala – wychowawczyni kl. II a, 21 uczn.; Marzena 
Dzięgielowska – nauczycielka wychowania fizycznego chłopców, wychowawczyni kl. II 
b, 20 uczn.; Halina Sokołowska – nauczycielka wychowania fizycznego dziewcząt, 
wychowawczyni kl. II c, 20 uczn.; Bogumiła Wytrykus – nauczycielka plastyki i techniki, 
wychowawczyni kl. III b, 22 uczn.; Barbara Kielak – wychowawczyni kl. III a, 20 uczn.; Anna 
Ducka – nauczycielka języka polskiego i matematyki, wychowawczyni  kl. IV a, 30 uczn.; 
Hanna Michalik-Mróz – nauczycielka geografii, historii, techniki i plastyki, wychowawczyni 
kl. IV b, 24 uczn.; Anna Rasińska – nauczycielka historii i biologii, wychowawczyni  
kl. V a. 24 uczn.; Ewa Mojzesowicz – nauczycielka matematyki, plastyki, biologii i techniki 
chłopców, wychowawczyni kl. V b, 23 uczn.; Joanna Lewandowska – nauczycielka 
geografii, historii i plastyki, wychowawczyni kl. V c, 21 uczn.; Dorota Doroszkiewicz – 
nauczycielka języka polskiego, wychowawczyni kl. VI a, 31 uczn.; Lidia Adamowicz – 
nauczycielka języka polskiego i historii, wychowawczyni kl. VI b, 26 uczn.; Małgorzata 
Zygmunt – nauczycielka biologii i chemii, wychowawczyni kl. VII a, 25 uczn.; Anna 
Falfus – nauczycielka języka rosyjskiego, historii i techniki chłopców, wychowawczyni 
kl. VII b, 25 uczn.; Patrycja Laszek – nauczycielka matematyki, wychowawczyni kl. VII 
c, 23 uczn.; Jadwiga Mierzejewska – nauczycielka chemii i plastyki, wychowawczyni   
kl. VII d, 20 uczn.; Wanda Bąk – nauczycielka języka polskiego i plastyki, wychowawczyni  
kl. VIII a, 27 uczn.; Bogumiła Wytrykus – wychowawczyni kl. VIII b, 26 uczn.; Danuta 

Majer – nauczycielka fizyki, techniki chłopców i dziewcząt, wychowawczyni kl. VIII c, 25 
uczn. Oprócz nauczycieli, którym powierzono wychowawstwa, pracowali także: Zdzisława 
Sarna – nauczycielka matematyki i techniki; Barbara Januszko – nauczycielka muzyki, 
wychowania fizycznego dziewcząt i plastyki; Zbigniew Kułak – nauczyciel wychowania 
fizycznego chłopców; Łucja Szymańska – nauczycielka w bibliotece szkolnej; Stanisław 
Kułak – nauczyciel matematyki, Barbara Olszak – nauczycielka religii; s. Mirosława 
Walkosz – nauczycielka religii; Jadwiga Wojtkowska – nauczycielka języka polskiego  
i historii; Angelina Maciążek – nauczycielka wychowania fizycznego dziewcząt; Agnieszka 
Wróblewska – nauczycielka w świetlicy; Agata Drążewska – nauczycielka w bibliotece 
szkolnej; ks. Ryszard Dobosz – nauczyciel religii; Wanda Wiktorko – nauczycielka języka 
rosyjskiego; Anna Krzyżanowska – nauczycielka techniki dziewcząt; Joanna Król – 
nauczycielka techniki dziewcząt i zajęć wyrównawczych; Maria Karnkowska – pedagog 
szkolny i nauczyciel reedukator; Halina Nowicka – nauczycielka „Wiadomości o Polsce 
i Świecie Współczesnym” oraz plastyki.
Zebrani zaakceptowali kontynuację pracy kół zainteresowań od października 1998 roku i 
powołali przewodniczących: koło polonistyczne i koło teatralne prowadziła nauczycielka 
Wanda Bąk; za pracę w kole matematycznym odpowiadała Patrycja Laszek; w kole 
biologicznym Ewa Mojzesowicz; w kole wokalno-instrumentalnym Wioletta Bala; chór 
szkolny prowadziła Barbara Januszko; gimnastykę korekcyjną Tadeusz Zarzecki,  
a Szkolne Koło Sportowe Angelina Maciążek i Zbigniew Kułak. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1998/1999, uczniowie klasy VIII b 
z wychowawczynią Bogumiłą Wytrykus.
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Powołano także zespoły przedmiotowe i ich przewodniczących: zespół humanistyczno-
artystyczny, którego przewodniczącą została Wanda Bąk, członkami: Dorota 
Doroszkiewicz, Lidia Adamowicz, Anna Falfus, Barbara Januszko, Jadwiga Wojtkowska, 
zespół matematyczno-biologiczny z przewodniczącą Patrycją Laszek i członkami: Ewą 
Mojzesowicz, Danutą Majer, Joanną Lewandowską, Hanną Michalik-Mróz. Zespół 
opiekuńczo-wychowawczy powierzono Marii Karnkowskiej, Wioletcie Bali, Agnieszce 
Wróblewskiej. W zespole nauczania początkowego przewodniczącą została Janina 
Cholewska, a członkami Barbara Kielak, Bogumiła Wytrykus, Alicja Mierzejewska, Halina 
Sokołowska, Marzena Dzięgielewska. Za pracę w zespole zdrowotnym odpowiadała 
pielęgniarka szkolna wraz z nauczycielami.
 
1 września 1998 roku
Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 1998/1999 zainaugurowała dyrektor Halina 
Nowicka spotkaniem z uczniami klas siódmych i ósmych o godz. 9.15; uczniowie 
pozostałych klas przyszli na godzinę 10.15 i spotkali się z wychowawcami, dyrektorem 
i zastępcą dyrektora szkoły.

7 września 1998 roku
Zgodnie z realizacją obowiązku szkolnego nauczyciele zgłosili do pedagoga szkolnego 
nazwiska uczniów, którzy nie rozpoczęli nauki oraz tych, którzy opuszczają zajęcia 
lekcyjne powyżej trzech dni. W godzinach 8.30 – 13.45 rozpoczęła działalność świetlica 
szkolna. Odpłatność za jednego ucznia wynosiła 5 złotych. Uruchomiono również stołówkę 
szkolną, uczniowie korzystali z obiadów w cenie 1,30 zł.

15 września 1998 roku 
Odbyło się posiedzenie Rady Rodziców w składzie: przewodniczący Krzysztof 
Szufladowicz, Lidia Urbaniak, Anna Tchórzewska, Maria Michalik, Agnieszka 
Pszczółkowska, w sprawie wysokości składki i preliminarza budżetowego na rok szkolny 
1998/1999. W wyniku dyskusji składkę pozostawiono na poziomie z ubiegłego roku, tj. 
60 zł za pierwszego ucznia w rodzinie, 40 zł za ucznia drugiego, a trzecie i następne 
dzieci zostały zwolnione z opłat. Planowany przychód składał się z kwoty pozostałej  
z ubiegłego roku, ww. składek, i dotacji, razem: 22 618,80 zł, natomiast planowany 
rozchód przedstawiał się następująco: nagrody dla uczniów – 4 000 zł, wycieczki 2 000 zł,  
pomoc uczniom 6 000 zł, pomoc szkole 1 000 zł, imprezy 2 500 zł, płace 3 000 zł, inne 
wydatki 1 107,76 zł, malowanie klas i inne 2 503,13 zł1.

Wrzesień 1998 roku
Po raz pierwszy powołano Samorząd Uczniowski klas I−III, celem wdrożenia uczniów 
do współodpowiedzialności i samorządności w szkole. Przewodniczącą została Ola 
Półtorak, zastępcą Justyna Lewandowska, członkiem Piotr Gawron. Pod kierunkiem 

1 Księga protokołów Rady Rodziców 2 IV 1992 – 4 II 1999, s. 36.

nauczycielki Janiny Cholewskiej przeprowadzono akcję „Podręcznik dla młodszego 
kolegi”, zorganizowano konkurs plastyczny „Moja Pani” oraz gry i zabawy sportowe na 
sali gimnastycznej. 

19 września 1998 roku
Na holu II piętra w Szkole Podstawowej nr 1 spotkali się uczestnicy wieczoru pamięci 
poświęconego Jadwidze Markowskiej – nauczycielce, która 3 września 1928 roku 
przyjechała do Wołomina i rozpoczęła pracę w tym budynku, wówczas kierowała 
7-klasową Publiczną Szkołą Powszechną nr 2, żeńską. Gośćmi spotkania były jej 
uczennice, jej koleżanki nauczycielki, pracownicy oświaty Miasta i Gminy Wołomin, 
władze miasta, kombatanci, wołomińscy dyrektorzy szkół i przedszkoli, na czele z dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 – Jolantą Gągałą, przedstawiciele Kościoła katolickiego na czele  
z proboszczem ks. Janem Sikorą – proboszczem kościoła pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej, do którego Jadwiga Markowska prowadzała swoich uczniów. Spotkanie 
uświetnili uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej w Wołominie pod dyrekcją Pawła 
Rozbickiego. Organizatorem byli pracownicy szkoły na czele z dyrektorką Haliną Nowicką 
i Oddział ZNP w Wołominie na czele z prezes Anną Wojtkowską. 

Podpisy gości wieczoru 
pamięci poświęconego 
Jadwidze Markowskiej.
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Uczennice Jadwigi Markowskiej: m.in. Alicja Szelążek z d. Pawłowska-Pławska, 
Elżbieta Klementyna Kępińska z d. Skibińska, Krystyna Kielak z d. Sawicka, Helena 

Lewandowska z d. Ufnal, Irmina Bobkowska, Irena Roguska. Brak na zdjęciu 
Kazimiery Ziółek z d. Kwiatkowskiej, Heleny Piróg z d. Błeszyńskiej, Janusza 

Bublewskiego (ucznia kl. I w roku szk. 1942/1943, Szkoły nr 2), Leokadii Dąbrowskiej 
z d. Barszczówny.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Halina Nowicka i prezes Oddziału ZNP Anna 
Wojtkowska przy tablicy poświęconej Jadwidze Markowskiej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Halina 
Nowicka, prezes Oddziału ZNP Anna 

Wojtkowska, proboszcz parafii pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Wołominie ks. Jan Sikora.

Nauczycielka Stanisława Balonowa, 
koleżanka Jadwigi Markowskiej i 

Anna Wojtkowska.

Goście spotkania, m.in. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie Jolanta 
Gągała, Czesław Sitarz, Wanda Gołębiewska, Małgorzata Kokocińska.
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26 września 1998 roku
22 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej na terenie 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, który wspólnie z Kampinoskim Parkiem 
Narodowym i Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym tworzy system Zielonego Pierścienia 
Warszawy. Nadleśniczy Parku omówił aktualny zasób ciekawych okazów roślin i zwierząt, 
a wykład prof. Andrzeja Grzywacza przybliżył nauczycielom wiedzę na temat: „Zasoby 
i znaczenie gospodarki leśnej w Polsce na przekroju ostatnich wieków”. Nauczyciele 
zostali zobowiązani do przekazania zdobytej wiedzy uczniom klas ósmych. 

2 października 1998 roku 
Rozpoczęło działalność koło polonistyczne pod kierunkiem Wandy Bąk. Uczestnikami 
byli chętni uczniowie klas ósmych, przygotowujący się do egzaminu wstępnego do 
szkoły średniej. 

30 października 1998 roku
Rozpoczęło działalność koło recytatorsko-teatralne pod kierunkiem Wandy Bąk. 
Uczestniczyli w nim uczniowie z klasy VII a, b, c (ok. 20 osób). Zespół przygotował 
inscenizację drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza oraz montaż słowno-muzyczny 
związany ze świętami Bożego Narodzenia.
 
16 listopada 1998 roku
Odbyło się spotkanie członków Rady Pedagogicznej  poświęcone zapowiadanej reformie 
systemu oświaty, która miała być realizowana od 1 września 1999 roku. 
Latem 1998 roku parlament, przy uchwaleniu reformy ustrojowej państwa, zdecydował 
o nowym, trójstopniowym ustroju szkolnym, ale nie określił terminu jego wprowadzenia. 
Stwierdzono, że samorząd gminny będzie organizował sieć szkół podstawowych  
i gimnazjalnych, natomiast samorząd powiatowy sieć szkół ponadgimnazjalnych. 
Przy tej okazji ustalono nowe typy szkół: sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie 
gimnazjum, trzyletnie liceum profilowane, dwuletnia szkoła zawodowa. W podstawie 
programowej zapisano, że szkoła powinna zapewnić uczniom naukę poprawnego  
i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem oraz pojmowania, 
a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści. Szkoła miała rozwijać w 
uczniach zdolność dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności. Przekazywane 
wiadomości miały doprowadzić do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie. Dzięki szkole 
uczeń powinien umieć m.in. planować, organizować i oceniać własną naukę, skutecznie 
porozumiewać się w różnych sytuacjach, efektywnie współdziałać w grupie, przyswoić 
metody i techniki negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów, a także poszukiwania 
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz stosowania zdobytej wiedzy  
w praktyce. Podstawa programowa zaznaczała też, że nauczyciel w pracy wychowawczej 
ma wspierać rodziców i dążyć do wszechstronnego rozwoju wychowanka, czyli jego 
rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego, estetycznego, 

moralnego i duchowego. Reforma była wprowadzana w ramach programu czterech 
reform opracowanego i wdrażanego przez rząd Jerzego Buzka. Jej autorem był 
ówczesny minister edukacji narodowej Mirosław Handke. 
W związku z powyższym dyrektor Halina Nowicka powołała komisję do opracowania 
szkolnego programu wychowania na 1999 rok, w składzie: Maria Karnkowska, Wanda 
Bąk, Patrycja Laszek, Janina Cholewska, Zbigniew Kułak, Małgorzata Zygmunt. 

18 listopada 1998 roku
W szkole przeprowadzono egzamin sprawdzający wiedzę z języka polskiego w klasach 
VIII. Test przygotowało Kuratorium Oświaty w Warszawie, składał się z dwóch części – 
pierwsza badała umiejętność pracy z tekstem, druga umiejętności redakcyjne uczniów. 
W sprawdzianie wzięło udział 69 uczniów, z tego 61 uzyskało ponad 20 punktów, nikt nie 
uzyskał maksymalnej ilości punktów tj. 37.  Członkami komisji byli nauczyciele: Halina 
Nowicka, Patrycja Laszek, Danuta Majer, Małgorzata Zygmunt. Natomiast do sprawdzania 
pytań otwartych powołano komisję w składzie: Wanda Bąk, Lidia Adamowicz, Dorota 
Doroszkiewicz, Jadwiga Wojtkowska.

22 grudnia 1998 roku

22 grudnia 1999 roku, rodzice uczniów klasy III b na uroczystej Wigilii zorganizowanej 
przez ich dzieci i wychowawczynię Barbarę Kielak.
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23–31 grudnia 1998 roku
Zimowa przerwa świąteczna.

brakiem zainteresowania ok. 40% rodziców losem swoich dzieci. Podkreśliła, że 
najwyższa średnia w nauce jest w tych klasach, w których rodzice zapewniają dzieciom 
spokój, bezpieczeństwo, dobre warunki materialne oraz współpracują z wychowawcami 
i nauczycielami. Przykładem takiej współpracy jest wspólne dbanie o wystrój i czystość 
pomieszczeń lekcyjnych oraz uczestnictwo uczniów w konkursie „Najpiękniejsza 
klasa”, zapraszanie rodziców do wspólnej organizacji spotkań z okazji np. Wigilii 
bożonarodzeniowej, Dnia Babci, Dziadka oraz studniówki dla uczniów klas ósmych. 
Realizację zadania „Zdrowy styl życia” rozpoczęto badaniami lekarskimi, których celem 
było określenie wad postawy. 36 uczniów zostało zakwalifikowanych do rehabilitacji celem 
korygowania wad postawy – skoliozy, płaskostopia. Uczniowie z klas III uczestniczyli  
w ćwiczeniach gimnastyki korekcyjnej prowadzonych przez Tadeusza Zarzeckiego oraz 
w zajęciach na miejscowej pływalni. Nauczycielki Barbara Kielak i Janina Cholewska 
prowadziły sobotnie zajęcia sportowo-rekreacyjne, natomiast zajęcia sportowe − Angelina 
Maciążek i Zbigniew Kułak. Wdrażano działania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania 
próchnicy (fluoryzacja), eliminowania chorób zakaźnych (szczepienia). Odbyły się 
pogadanki i prelekcje dla uczniów i rodziców, dotyczące rozwiązywania trudnych spraw, 
a także propagujące zdrowy styl życia. 

12 lutego 1999 roku
Powołano Radę Rodziców, której zadaniem, w szczególności, miało być reprezentowanie 
ogółu rodziców wobec dyrektora, rady pedagogicznej i władz oświatowych we wszystkich 
sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły oraz współpraca z nauczycielami przy 
organizacji imprez na rzecz szkoły i uczniów. 

3 marca 1999 roku
Uczniowie klas II b i II c brali udział w balu integracyjnym w Miejskim Domu Kultury  
w Wołominie.

15 marca 1999 roku
Odbyło się zebranie klasyfikacyjne uczniów z klas I−III, byli oni oceniani z takich 
przedmiotów, jak: język polski, matematyka, środowisko, plastyka, muzyka, technika, 
wychowanie fizyczne, religia. Klasyfikowanych było 151 uczniów, nieklasyfikowanych 
2; bez ocen niedostatecznych − 149, z dwiema ocenami niedostatecznymi − 1 uczeń 
i z trzema ocenami niedostatecznymi – 1 uczeń. Klasyfikacja dotycząca zachowania 
przedstawiała się następująco: zachowanie wzorowe – 64 uczniów; bardzo dobre – 73; 
dobre – 13; nieodpowiednie – 1, brak ocen nagannych. 
W ciągu roku szkolnego odbywały się spotkania z okazji Dnia Matki, Ojca, Babci  
i Dziadka. Wychowawczyni klasy II a – Wioletta Bala wprowadziła zuchowy sposób 
zdobywania nagród. Konkurs nazwany „Buziak”, polegał na tym, że uczniowie za 
odrobienie pracy domowej otrzymywali od dyżurnych naklejkę w postaci „buziaka”  
i wklejali do własnoręcznie wykonanej książeczki. Podsumowanie konkursu odbywało się 

4 lutego 1999 roku
Na zebranie Trójek Klasowych przyszły 52 osoby. Przewodniczący Rady Rodziców 
Krzysztof Szufladowicz, wybrany przewodniczącym zebrania, przeczytał i omówił 
sprawozdanie z działalności. Księgowa zapoznała z wydatkami i wpływami do Rady 
Rodziców, Komisja Rewizyjna odczytała sprawozdanie z działalności finansowej, 
udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi. Powołano Komisję Skrutacyjną, która 
przeprowadziła wybory nowej RR i Komisji Rewizyjnej. Członkami Rady Rodziców 
zostały wybrane: Anna Dworaczek, Barbara Bogucka, Anna Krygier, Maria Michalik, 
Hanna Michalik-Mróz, Grażyna Krajewska, Elżbieta Ludwiniak, Mariola Rudnik, Joanna 
Żochowska, Edyta Zabłocka, Maria Brejnakowska, Krystyna Pietruszka. Do Komisji 
Rewizyjnej wybrano panie: Renatę Powierżę, Elżbietę Durkę, Beatę Stróżyńską2.

8–21 lutego 1999 roku
„Jak się luty ulituje, to się mróz pofolguje” – tym przysłowiem rozpoczęły się ferie zimowe. 
Niestety, zima była trochę deszczowa, trochę mroźna, ale śniegu było niewiele. 

25 lutego 1999 roku
Na zebraniu podsumowującym I semestr roku szkolnego 1998/1999 dyrektor szkoły 
zwróciła uwagę na absencję uczniów spowodowaną dużą zachorowalnością na grypę, 

2  Księga protokołów Rady Rodziców 2 IV 1992 – 4 II 1999, s. 37, 38.

Akcja zimowa w świetlicy szkolnej prowadzonej przez 
Bogumiłę Wytrykus i Wiolettę Balę.
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co dwa miesiące. Najlepsi w odrabianiu prac domowych byli: Daria Pietruszka, Sylwia 
Balak, Ania Franczak, Albert Tomaszewski i Grześ Sycik. Odbywały się też konkursy 
plastyczne i czytelnicze. Uczniowie z tej klasy przeczytali 550 książek tj. średnio 25 
książek na jednego ucznia. W klasach II zorganizowano konkurs z języka polskiego  
i matematyki. W matematycznym najlepsze wyniki osiągnęli: kl. II a – Albert Tomaszewski, 
Ania Grabowska, Michał Krajewski; kl. II b – Tomasz Fedorczuk, Krzysztof Rasiński, 
Kasia Molga; kl. II c – Ania Grzelak, Natalia Bukrap, Rafał Jankowski. W konkursie 
ortograficznym: kl. II a – Albert Tomaszewski, Ilona Grzelak, Michał Krajewski; kl. II b 
– Tomasz Fedorczuk, Krzysztof Rasiński, Kamil Paska; kl. II c – Ania Grzelak, Natalia 
Bukrap, Przemek Borzymek. W konkursie znajomości lektur: kl. II a – Albert Tomaszewski, 
Sylwia Balak i Mateusz Grączyński, Michał Krajewski; kl. II b – Kasia Molga, Krzysztof 
Rasiński i Tomek Fedorczuk, Paulina Przyborowska; kl. II c – Paweł Tuzinek, Piotr 
Sienkiewicz, Agnieszka Piasecka.

17 marca 1999 roku
Nauczyciele brali udział w zebraniu szkoleniowym dotyczącym agresji wśród rówieśników. 
Część teoretyczną przedstawiła Beata Michalik – pedagog Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Wołominie. W części praktycznej nauczyciele podali propozycje radzenia 
sobie z agresją uczniów w szkole. Przedstawiono następujące sposoby oddziaływania: 
mówienie o odczuciach, tłumaczenie, pochwały, rozmowy profilaktyczne, dramy, scenki, 
kary (dodatkowe prace na rzecz szkoły), podpisywanie umów z uczniami, rozmowa  
w obecności rodziców, eliminacja z imprez klasowych, udzielenie nagany na apelu 
szkolnym, wysłanie listu do rodziców, sądy koleżeńskie. Ustalono również, że od marca w 
każdym miesiącu będą odbywały się apele prowadzone na I i II piętrze szkolnego korytarza. 

19 marca 1999 roku
Uczniowie klas I−VI o godzinie 10.00 obejrzeli film w kinie „Kultura” w Wołominie. Cena 
biletu wynosiła 7 zł.

24–26 marca 1999 roku
Uczniowie klas I−VIII byli zwolnieni z zajęć lekcyjnych, uczestniczyli w Rekolekcjach 
Wielkopostnych prowadzonych w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. 
Natomiast dodatkowe zajęcia w czasie rekolekcji mieli uczniowie klasy VIII b, którzy 
wybrali się 19 marca na wagary. I tak 24 marca uczestniczyli od godziny 8.00 w lekcjach: 
biologii, matematyki i języka polskiego; 25 marca po rekolekcjach mieli język polski  
i matematykę, a 26 marca po rekolekcjach sprzątali szkołę. Z nauk prowadzonych 
przez księdza rekolekcjonistę młodzi dowiedzieli się, że „człowiek to istota, w której 
jest dobro i jest zło. Okres Wielkiego Postu to czas na remanent życia. Barwy fioletu, 
nastrój pokuty, rozważania o męce Pańskiej, Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa, wreszcie 
rekolekcje, ułatwiają chrześcijanom, podjąć decyzję o powrocie do Boga. Już etymologia 
słowa »rekolekcje« mówi, że chodzi o jakieś »zbieranie«. To tak, jakbyś rozsypał piękną  
i wartościową kolekcję znaczków. Teraz musisz mozolnie i cierpliwie z powrotem wkładać 
każdy znaczek na swoje miejsce. Rekolekcje są takim właśnie ustawianiem na nowo 
siebie i swoich problemów na właściwym miejscu względem Boga i bliźnich”.

1–6 kwietnia 1999 roku
Wiosenna przerwa świąteczna.

8 czerwca 1999 roku
Całoroczna praca koła matematycznego została zwieńczona egzaminem próbnym. 
Przystąpili do niego także uczniowie niebiorący udziału w tych zajęciach, łącznie 61 
osób. Wyniki przedstawiały się następująco: bdb. – 9; db. – 6; dst. – 23; mrn. – 12; 
ndst. – 13. Na zajęciach koła muzycznego doskonalono technikę gry na gitarze oraz na 
instrumentach towarzyszących, takich jak: marakasy, kastaniety, piórniki akustyczne, flet. 
Wprowadzone zostało w tym roku szkolnym koło gier i zabaw zuchowych, które cieszyło 
się dużym powodzeniem, szczególnie wśród uczniów klas drugich. Zorganizowano trzy 
grupy, w których pracowały: Wioletta Bala, Halina Sokołowska i Marzena Dzięgielowska.  
W zajęciach gimnastyki korekcyjnej uczestniczyło 102 uczniów z klas I−IV. Dzieci korygo-
wały: boczne skrzywienie kręgosłupa, okrągłe plecy, nadwagę, koślawość i szpotawość 
kończyn oraz płaskostopie. W bibliotece szkolnej  wypożyczono 5 095 książek, w tym 4 138 
 uczniom, 706 nauczycielom. Nauczycielka Łucja Szymańska wraz z uczniami zadbała 
o wystrój czytelni i wypożyczalni, zorganizowała wystawkę z okazji 20-lecia pontyfikatu 
papieża Jana Pawła II oraz na temat twórczości Tadeusza Kubiaka. Prowadzono 
opiekę lekarsko-pielęgniarską m.in. kwalifikowano uczniów na gimnastykę korekcyjną, 
na zajęcia wychowania fizycznego, sprawdzano stan techniczny szkoły, wykonywano 
rutynową kontrolę higieny osobistej uczniów, kontrolę jadłospisu żywieniowego, udzielano 
pierwszej pomocy i porad ambulatoryjnych w nagłych chorobach, wypadkach i urazach.  
Dla 35 uczniów z klas I−III wprowadzono nowe zajęcia: usprawnianie technik szkolnych, 
polegające na stymulowaniu ogólnego rozwoju dziecka poprzez ćwiczenie koncentracji 
uwagi, rozwijaniu spostrzegawczości, percepcji słuchowej i sprawności manualnej oraz  

Dzień Wiosny, marzec 
1999 roku, Bogumiła 
Wytrykus z Kamilem 
Poddębskim.
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w klasach trzecich  ćwiczenia zmiękczania spółgłoski za pomocą samogłoski „i”, pisownię 
dwuznaczników – rz, cz, sz, ch, dz; pisownię ó wymiennego i końcówki -ów oraz ż i rz. 
Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu i trwały tylko dwa miesiące.  
Jednym z zadań realizowanych w mijającym roku szkolnym było propagowanie zdrowego 
stylu życia. Dużą rolę odgrywały zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli 
wychowania fizycznego: Angelinę Maciążek i Zbigniewa Kułaka. Uczniowie brali udział 
we wszystkich zawodach sportowych. Szczególne wyróżniały się drużyny piłki nożnej, 
które we wszystkich turniejach międzyszkolnych zajmowały czołowe miejsca, a uczniowie 
szkoły zdobyli tytuł najlepszego strzelca i bramkarza. Podejmowane były działania 
profilaktyczne – fluoryzacja zębów, szczepienia, prowadzono gazetki tematyczne  
i pogadanki propagujące zdrowy styl życia. Program ekologiczny został zrealizowany, 
poprzez lekcje i test ekologiczny dla uczniów klas ósmych, jednak wyniki tego testu 
wykazały tylko dostateczną znajomość zagadnień ekologii. 

15 czerwca 1999 roku
Odbyło się zebranie kwalifikacyjne uczniów klas IV−VII. Z 269 uczniów jeden był 
nieklasyfikowany i jeden promowany warunkowo. Z ocenami niedostatecznymi 5 uczniów, 
z zachowaniem wzorowym 80 uczniów, z nieodpowiednim 11.

16 czerwca 1999 roku
Wychowawczynie klas VI Dorota Doroszkiewicz i Lidia Adamowicz wraz z rodzicami po raz 
pierwszy zorganizowały zabawę pożegnalną dla uczniów kończących szkołę podstawową. 
Uczniowie ci od 1 września 1999 roku rozpoczynali naukę w gimnazjum. Od tego roku 
gimnazjum było drugim, obowiązkowym poziomem kształcenia w Polsce. Uczęszczała 
do niego młodzież w wieku 13–16 lat, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową. 
Pierwszym rocznikiem, który chodził do gimnazjum, był rocznik 1986, natomiast ostatnim 
rocznik 2003. Nauka w gimnazjum trwała 3 lata i kończyła się ogólnopolskim egzaminem, 
od którego wyników w dużej mierze zależał wybór kolejnej szkoły.

23 czerwca 1999 roku
Uczniowie z koła teatralnego, pod kierunkiem Wandy Bąk, swoim przedstawieniem 
pożegnali abiturientów klas VI i VIII

23 czerwca 1999 roku
Szkołę Podstawową nr 1 w Wołominie opuściło 78 uczniów klas VIII, w tym 37 uczniów 
z zachowaniem wzorowym, 29 z bardzo dobrym, 12 z dobrym.
Absolwenci klasy VIII a, wychowawczyni Wanda Bąk: Agnieszka Bobel, Aneta 
Borkowska, Aneta Cichocka, Joanna Dybińska, Anita Gańko, Marta Kluczyńska, Ilona 
Maciąg, Wioletta Piasecka, Urszula Wilk, Monika Wrana, Katarzyna Zych, Artur Cichy, 
Mariusz Dąbrowski, Tomasz Ducki, Sylwester Grabowski, Piotr Łabędź, Łukasz Maciąg, 
Jakub Marcinkiewicz, Mariusz Małkowski, Ignacy Mościcki, Konrad Piątek, Paweł 

Sitkowski, Łukasz Turowski, Michał Wilczyński, Tomasz Wojdyna, Łukasz Zalewski, 
Tomasz Zbrzeźniak.

Na rewersie zaproszenia 
umieszczono sentencję 
Jeana Paula: „Pomimo 
że chwila radości trwa 
niezmiernie krótko, a później 
znika, zawsze jednak 
zostawia za sobą trwałą 
nadzieję i jeszcze trwalsze 
wspomnienia”.

Zakończenie roku szkolnego 1998/1999, absolwenci klasy VIII b z wychowawczynią 
Bogumiłą Wytrykus.
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Absolwenci  klasy VIII b, wychowawczyni Bogumiła Wytrykus: Katarzyna Białek, Monika 
Dobosz, Marta Budek, Magdalena Kacprzak, Joanna Laszuk, Marta Lewicka, Marta 
Łukasiewicz, Katarzyna Mizera, Magdalena Molska, Monika Niewińska, Magdalena 
Roganowska, Marta Selig, Magdalena Sobieska, Rafał Czerski, Daniel Kolbus, Grzegorz 
Kominek, Maciej Laszuk, Konrad Rudziński, Sylwester Tymiński, Michał Nowacki, Andrzej 
Witek, Tomasz Wydryszek, Łukasz Ziółkowski, Łukasz Zych, Hieronim Kurpiewski, Piotr 
Budek.

Absolwenci klasy VIII c, wychowawczyni Danuta Majer: Anna Baliszewska, Elżbieta 
Giera, Monika Janowska, Iwona Januszkiewicz, Małgorzata Kielczyk, Martyna Koczewska, 
Magdalena Krupicka, Marta Mierzejewska, Katarzyna Nowak, Marlena Radomska, Kinga 
Siankowska, Natalia Sobiecka, Aneta Wiśniewska, Arkadiusz Bielecki, Emil Jakubik, 
Kamil Janowski, Michał Kalisz, Adam Kazimierski, Łukasz Koczewski, Łukasz Krupiński, 
Hubert Krzyżanowski, Daniel Padamczyk, Andrzej Pietrzak, Mariusz Rutkowski, Jacek  
Smoderek.

25 czerwca 1999 roku
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w pozostałych w klasach I−V. 

Rok szkolny 1999/2000
1 września 1999 roku
Nastąpiła zmiana ustroju szkolnego – powstała sześcioklasowa szkoła podstawowa  
i trzyletnie gimnazjum. Wprowadzono nowe stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 
nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany oraz dokonano zmiany 
nazwy oceny 2 z „miernej” na „dopuszczającą”.
Do zespołu nauczycielskiego dołączyła Anna Langwińska – nauczycielka historii  
i Anna Rasztawicka – nauczycielka religii. Wskazano trzy główne zadania do 
realizacji: 1. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów poprzez uczestnictwo w 
edukacji kulturalnej, naukowej i sportowej; 2. Bezpieczna szkoła, przyjazna uczniom;  
3. Propagowanie zdrowego stylu życia, m.in. czynny wypoczynek, świadomość ekologiczna. 
W klasach ósmych wprowadzono nowy przedmiot „Wiedza o życiu seksualnym człowieka” 
– tematyka dotyczyła zagadnień związanych z okresem dojrzewania wg rozporządzenia 
MEN z dn. 12 VII 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści 
dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, (Dz. U. z dn. 17 VII 1999, par. 
4, ustęp 4), nakładała na wychowawcę obowiązek, aby w przypadku udziału ucznia  
w zajęciach, fakt ten odnotował na świadectwie w części przeznaczonej na dodatkowe 
zajęcia edukacyjne: „Uczestniczył (…)”. 
Zgodnie z wprowadzoną reformą oświaty do szkoły podstawowej uczęszczali uczniowie 
klas I−VI i VIII. Ubiegłoroczni uczniowie klas VI przeszli do gimnazjum. Wychowawstwo 
w klasach I objęły: Anna Ducka i Barbara Kielak; w klasach II – Alicja Mierzejewska, 
Janina Cholewska, III – Wioletta Bala, Marzena Dzięgielowska, Halina Sokołowska; IV – 
Bogumiła Wytrykus, Anna Langwińska, V – Lidia Adamowicz, Dorota Doroszkiewicz, VI –  
Anna Rasińska, Ewa Mojzesowicz-Drożdż, Joanna Lewandowska; w VIII – Małgorzata 
Zygmunt, Anna Falfus, Patrycja Laszek, Hanna Rostek-Sobańska.  Ogólnie pracowało 
28 nauczycieli.

Uczniowie klasy III b z wychowawczynią Bogumiłą Wytrykus.

Dyrektor Halina 
Nowicka i Anna 
Wojtkowska  
w gabinecie 
dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1.
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Składki płacone na Radę Rodziców wysokości 60 zł (pierwsze dziecko), 40 zł (drugie 
dziecko), trzecie  i następne zwolnione z opłat; ubezpieczenie od NW – 16 zł. Świetlica 
szkolna pod opieką Joanny Szczerbiak była czynna w godzinach 8.30 – 13.45; od 
1 września wydawano obiady w cenie 1,40 zł, od 15 października rozpoczęły swoją 
działalność koła zainteresowań i lekcje wyrównawcze.

5 września 1999 roku
Towarzystwo Przyjaciół Wołomina sfinansowało zakup podręczników szkolnych dla 46 
dzieci pracowników zlikwidowanej Huty Szkła na kwotę 4 950 zł. Urząd Miasta zakupił 
podręczniki dla 15 uczniów na kwotę 1 054 zł.

punktowanie prac pisemnych: stopień bardzo dobry otrzyma uczeń gdy uzyska 90 do 
100% możliwych punktów; dobry (80 do 89%); dostateczny (50 do 79%); dopuszczający 
(15 do 49%); niedostateczny (0 do 14%). Prace pisemne powinny być oddawane uczniom 
do wglądu, aby mogli zapoznać się z oceną i jej uzasadnieniem. W przypadku odpowiedzi 
ustnej także stosowano stopnie: bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, 
niedostateczny.

21 września 1999 roku
Rozpoczął działalność Samorząd Uczniowski. Przewodniczącą została uczennica Marta 
Kielak, członkami Zarządu: Marta Izdebska, E. Grabowska i Michał Musiatowicz.

11 października 1999 roku
Odbyła się uroczystość „Pasowania na ucznia” uczniów klas pierwszych. W sali 
gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście, m.in. burmistrz Paweł Solis, prezes 
Oddziału ZNP w Wołominie Anna Wojtkowska, prezes TPD Anna Jaworska, rodzice 
pierwszoklasistów. Uczniowie złożyli ślubowanie, zaprezentowali wiersze i piosenki. 
Dyrektor szkoły – Halina Nowicka dokonała aktu symbolicznego pasowania. Od tej chwili 
pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie. 
Na zakończenie uczniowie klasy drugiej przywitali młodszych kolegów i wręczyli upominki. 

Prezes TPW Tadeusz Rosochacki i sekretarz TPW Anna Wojtkowska wręczają 
dyrektor szkoły Halinie Nowickiej czek na zakup podręczników dla 46 dzieci 

pracowników zlikwidowanej Huty Szkła.

10 września 1999 roku
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 1999 roku wprowadzone zostały 
zasady oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania 
egzaminów i sprawdzianów. Większością głosów Rady Pedagogicznej zostały zniesione 
plusy (+) i minusy (-) do ocen cząstkowych. Na podstawie ww. rozporządzenia opracowano 
wewnątrzszkolny ogólnoprzedmiotowy system oceniania. I tak, uczeń będzie otrzymywał 
dwie oceny: semestralną i roczną (średnia arytmetyczna ocen z dwóch semestrów). 
Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Wprowadzono 

15 października 1999 roku
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 połączyła swe działania z powstałym 
Społecznym Komitetem Remontu i Rozbudowy Szkoły. Przewodnicząca Rady Rodziców 
Joanna Żochowska została także przewodniczącą Społecznego Komitetu Remontu  
i Rozbudowy Szkoły. 

6 listopada 1999 roku
W ramach ścieżki edukacyjnej Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe „W kręgu 
tradycji” wśród uczniów klas VIII zorganizowano konkurs na wykonanie szopki świątecznej. 
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Prace uczniowie wykonywali na zajęciach technicznych. Od 16 grudnia do 22 grudnia 
1999 roku w czytelni szkolnej zorganizowano wystawę szopek, którą odwiedzali m.in. 
uczniowie, ich rodzice, pracownicy szkoły.

10 listopada 1999 roku
Urząd Miasta Kobyłka i Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce zorganizowali konkurs  
„Liryka o Niepodległej”, w którym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1  
w Wołominie: Maciej Piskorek z klasy VIII a i Katarzyna Stańczak z klasy VIII c. Oceniana 
była dowolna forma wypowiedzi i recytacja wiersza. Maciej Piskorek zajął I miejsce,  
a Katarzyna Stańczak otrzymała wyróżnienie. Zwycięzcom wręczono nagrody w Urzędzie 
Miasta w Kobyłce.

23 listopada 1999 roku
Odbył się konkurs matematyczny dla klas VI. Organizatorkami były Anna Łazicka i Ewa 
Mojzesowicz-Drożdż. Konkurs składał się z trzech etapów. Zadania do I etapu były 
przygotowane na podstawie programu nauczania dla klas VI, natomiast do II i III etapu 
na podstawie zadań dla uczniów uzdolnionych.  Do I etapu przystąpiło 21 uczniów, do 
II etapu zakwalifikowało się 14, do III etapu 8 uczniów. W konkursie I miejsce zajęła 
Katarzyna Wilk z klasy VI a (24 punkty); II miejsce Aleksandra Mościcka z klasy VI a (14 
punktów), a III miejsce Natalia Parzuchowska z klasy VI b (11 punktów).

12 grudnia 1999 roku

6–22 grudnia 1999 roku
Prowadzona była ścieżka edukacyjna Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe  
„W kręgu tradycji”, jej podsumowaniem było wystawienie jasełek przez uczniów z klasy III 
a z wychowawczynią Wiolettą Balą, klasy III b z wychowawczynią Marzeną Dzięgielowską, 
z klasy III c z wychowawczynią Haliną Sokołowską. Jasełka obejrzeli uczniowie z klas  
I i II. Treścią tej ścieżki były obyczaje, tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego 
Narodzenia, przekaz wartości i tradycji oraz wspólne świętowanie. 

Grudzień 1999 roku
Dyrekcja szkoły i Rada Rodziców zwróciły się do Wojewódzkiego Oddziału Służby 
Ochrony Zabytków o wpisanie budynku szkoły do rejestru zabytków.

10 stycznia 2000 roku
Dyrektor szkoły Halina Nowicka zapoznała nauczycieli z działalnością Komitetu Remontu 
i Rozbudowy Szkoły, który w swoich wystąpieniach do władz miejskich podkreślał brak 
centralnego ogrzewania, szatni oraz odpowiednich toalet, co wpływa niekorzystnie na 
zdrowie i naukę uczniów. Konieczne jest prowadzenie remontu budynku szkolnego, a 
nawet jego rozbudowy. Komitet dwukrotnie wystosował pismo do burmistrza Wołomina 
z pytaniem: co dalej ze szkołą?, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi. W związku z tym 
Komitet zapoznał rodziców z tym problemem i zwrócił się z prośbą o pomoc finansową. 
Organizowany był bal karnawałowy, z którego dochód  przeznaczony został na fundusz 
remontu. Komitet dziękował wszystkim darczyńcom za pierwsze wpłaty na konto bankowe. 
Uzyskane środki finansowe potrzebne były na następujące cele: 1. Wykonanie podkładów 
i szkiców geodezyjnych do celów projektowych, 2. Wykonanie własnej ekspertyzy budynku 
niezależnie od ekspertyzy Urzędu Miasta, 3. Wykonanie planu remontu. 
Społeczny Komitet Remontu i Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie 
zwracał się z prośbą o pomoc w realizacji przedsięwzięcia do rodziców, nauczycieli, 
pracowników szkoły, wszystkich mieszkańców Wołomina. Do pracy w Komitecie zgłosili 
się następujący nauczyciele: Bogumiła Wytrykus, Janina Cholewińska, Wioletta Bala, 
Halina Sokołowska, Marzena Dzięgielowska, Agnieszka Wróblewska, Angelina Maciążek, 
Maria Karnkowska, Joanna Lewandowska. Spotkania Komitetu odbywały się w każdy 
drugi czwartek miesiąca o godz. 17.00.

17 stycznia 2000 roku
Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej pedagog szkolna Maria Karnkowska 
przedstawiła pomysły dotyczące pozyskania funduszy na ratowanie Jedynki. Mówiła 
m.in. o umieszczeniu reklam na budynku, organizowaniu kiermaszy i wystaw oraz 
pozyskaniu członków honorowych, poprzez nawiązanie współpracy np. z Klubem 
Biznesu, Towarzystwem Przyjaciół Wołomina. Zaproponowała również, by dyrekcja szkoły 
poczyniła starania o wpisanie budynku szkoły do rejestru zabytków. Nauczycielka Joanna 
Lewandowska – opiekunka Samorządu Uczniowskiego wystąpiła z inicjatywą przyznania 

12 grudnia 1999 roku. Uczniowie klas starszych wraz z nauczycielami zatroszczyli
się o świąteczny wystrój sali gimnastycznej. W szkolnej Wigilii brali udział zaproszeni

goście: poseł na Sejm RP Henryk Goryszewski, władze miasta z burmistrzem Pawłem
Solisem i członkami Rady Miejskiej, kierownik Urzędu Rejonowego Konrad Rytel,
a także dyrektorzy szkół i przedszkoli, uczniowie, harcerze, rodzice, pracownicy

administracji i obsługi szkoły.
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nagród uczniom biorącym aktywny udział w organizacji uroczystości szkolnych, a byli to: 
Przemek i Radek Piórkowscy, Bartosz Surówka, Konrad Tymiński, Michał Musiatowicz, 
Michał Kaleta, Marta Kielak, Marta Izdebska.

26 stycznia 2000 roku
Od drugiego semestru nastąpiła zmiana w harmonogramie pracy nauczycieli: naukę języka 
polskiego prowadziła J. Stefaniak i Teresa Świętochowska ze względu na przebywającą na 
zwolnieniu lekarskim Dorotę Doroszkiewicz. Joanna Szczerbiak zastąpiła Barbarę Kielak 
– wychowawczynię klasy I b przebywającą na urlopie zdrowotnym; Anna Krzyżanowska 
objęła wychowawstwo w klasie V b. Krystyna Kazulo i A. Kania rozpoczęły pracę na 
świetlicy szkolnej. 
 
17 lutego 2000 roku
Z inicjatywy Społecznego Komitetu Remontu i Rozbudowy Szkoły oraz nauczycieli 
zorganizowano Charytatywny Bal Karnawałowy, z którego dochód w wysokości  
5 000 zł przeznaczono na ekspertyzy techniczne i ratowanie szkoły. Podczas zabawy 
zorganizowano także aukcję prac plastycznych uczniów.  

Luty 2000 roku
Odbyło się spotkanie władz miasta Wołomina z dyrekcją szkoły i przedstawicielami 
rodziców. Ustalono, że remont szkoły przewidziany jest na 2001 rok. Uczniowie na 
czas remontu mają przejść do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy 1 Maja 19, 
po remoncie zaś wrócić do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Wileńskiej 32. Niestety, 
ustalenia nie były realizowane do 2003 roku. 

9 marca 2000 roku
Odbyło się robocze spotkanie Społecznego Komitetu Remontu i Rozbudowy Szkoły  
i nauczycieli dotyczące wystawy z okazji 81. rocznicy nadania praw miejskich Wołominowi. 
Postanowiono wystosować apel do mieszkańców o wypożyczenie zdjęć lub innych 
pamiątek. Za organizację wystawy odpowiedzialne były nauczycielki Anna Langwińska, 
Anna Krzyżanowska, Marzena Dzięgielowska, Alicja Mierzejewska.

25 marca 2000 roku 
Odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Miasta Wołomina z okazji 81. rocznicy nadania 
praw miejskich. Wystawę historyczną, nad którą patronat objął nauczyciel historii Tadeusz 
Kielak, zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 1. Na wystawie wyeksponowano stare 
mapy Wołomina i Mazowsza udostępnione przez panów Jarosława Stryjka i Krzysztofa 
Szufladowicza, zdjęcia rodzin wołomińskich – absolwentów szkoły, świadectwa szkolne, 
prace literackie i plastyczne uczniów. 

3 kwietnia – 5 maja 2000 roku
W trakcie Dni Ziemi „Gaja 2000” realizowana była edukacyjna ścieżka ekologiczna 
zakończona paradą ekologiczną ulicami miasta. W konkursach: zielonego liścia, 
plastycznym, fotograficznym, poetyckim, wiedzy ekologicznej, uczniowie zajęli wiele 
czołowych miejsc, a ogólnie Jedynka zajęła I miejsce wśród wołomińskich szkół.  
W nagrodę szkoła otrzymała od Burmistrza Miasta 1 000 zł.

10–19 kwietnia 2000 roku
Nauczycielka Anna Ducka zorganizowała wystawę pt. „Świat w miniaturze”. Eksponaty 
wykonane własnoręcznie, nieodpłatnie udostępnił ks. Janusz Grygiel − autor wystawy 
makiet kolejowych. Przedstawiona została ruchoma makieta z jednotorową koleją  
z końcową stacją, na której poruszały się pociągi, wydające dźwięki, tak jak na prawdziwej 
kolei. Wystawa prezentowała również inne prace, także te z początków działalności 
autora. Jedna z  makiet, bardzo ciekawa, ilustrowała wiersz Juliana Tuwima Lokomotywa. 
Wszystko wykonane było w skali 1:87. Część wystawy stanowiły ekspozycje związane 
ze Strażą Pożarną czy rolnictwem. Uroczyste otwarcie odbyło się 10 kwietnia o godzinie 
12.00 przy udziale WOT-u oraz lokalnej prasy. Wystawę mogli podziwiać mieszkańcy 
Wołomina i okolic płacąc 2 zł. Dochód w wysokości 2 000 zł przekazano na remont szkoły. 
Na ten cel wynajęto także teren boiska szkolnego na kiermasz odzieży. Prezes Oddziału 
ZNP w Wołominie Anna Wojtkowska przekazała na konto remontu szkoły 100 zł. 

27 kwietnia 2000 roku
Uczniowie klas V−VI brali udział w turnieju „Wiedza o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”, 
zorganizowanym przez Komendę Ruchu Drogowego w Wołominie. Uczniowie klas VI 
zajęli II miejsce na szczeblu powiatowym. Uczniowie klas V−VI brali udział w konkursie 
„Zapobiegając pożarom chronisz środowisko” zorganizowanym przez Powiatową Straż 
Pożarną. 
Cały czas działały i realizowały zadania związane z bezpieczeństwem uczniów w szkole 
– społeczne inspektorki BHP – Ewa Drożdż i Jadwiga Zarzycka.

22 maja 2000 roku
Odbył się egzamin z matematyki. Przystąpiło do niego 62 uczniów z klas VIII. Zostali 
oni podzieleni na dwie grupy. Egzamin składał się z dwóch części: testowej składającej 
się z 23 zadań i drugiej złożonej z 3 zadań tekstowych. Ogólnie uczniowie rozwiązywali 
test – ta forma bardziej im odpowiadała. Natomiast mieli duże trudności z zadaniami 
wymagającymi wielu obliczeń. Średnia ocen uzyskana w poszczególnych klasach 
wynosiła: kl. VIII a – 2,1; kl. VIII b – 2,0; kl. VIII c – 2,4; kl. VIII d – 2,0.

29 maja 2000 roku
Do egzaminu próbnego z języka polskiego przystąpiło 60 uczniów z klas ósmych. 
Egzamin trwał 120 minut. Składał się z dwóch części: pierwsza to tekst pt. Szkoła dla 
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zwierząt i tematy prac pisemnych do wyboru związane z treścią tekstu (10–15 zdań) oraz 
zadania sprawdzające znajomość lektur i pojęć z teorii literatury. Druga część miała na 
celu sprawdzanie wiadomości i umiejętności z różnych działów gramatyki. Średnia ocen 
uzyskana w poszczególnych klasach wynosiła: klasa VIII a – 2,7; klasa VIII b – 2,1; klasa 
VIII c – 2,6; klasa VIII d – 2,8. 

7 czerwca 2000 roku
W skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 
Rada Pedagogiczna wybrała nauczycieli: Halinę Sokołowską, Wiolettę Balę, Joannę 
Lewandowską. 

16 czerwca 2000 roku
W roku szkolnym 1999/2000  do szkoły uczęszczało 401 uczniów, klasyfikowanych 
było 401, a promowanych 396. Zgodnie z wymogami określonymi w statucie szkoły 41 
uczniów było promowanych z wyróżnieniem. I miejsce w szkole wg wyników klasyfikacji 
na koniec roku szkolnego ze średnią 4,4 zajęli uczniowie z klasy VIII c;  II miejsce, ze 
średnią 4,0 zajęli uczniowie klasy IV a; III miejsce ze średnią 3,8 uczniowie klasy VI a.
Koło matematyczne, podczas którego uczniowie klas VIII przygotowywali się do egzaminu 
próbnego prowadziła Patrycja Laszek. W sprawdzianie wzięło udział 62 uczniów. Koło 
muzyczne prowadziła Wioletta Bala. Praca tego koła była kontynuacją dotychczasowej 
trzyletniej działalności. Większość godzin zajęciowych dotyczyła lekcji gry na gitarze (14 
osób z klasy V a i IV a), flecie (5 osób z klasy III a) oraz nauki piosenek. Kontynuowano 
pracę nad zespołowym rozśpiewaniem dzieci oraz indywidualnym kształceniem techniki 
śpiewu, emisji, dykcji głosu, aranżacji wykonywanych utworów. Chór szkolny, do którego 
należało 30 uczniów, prowadziła Teresa Bartnik. Próby odbywały się raz w tygodniu. 
Śpiewano pieśni patriotyczne, historyczne, kolędy, pieśni dziecięce i popularne. Chór 
występował na apelu z okazji Dnia Niepodległości i rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz 
podczas jasełek. Aktywnie działał Samorząd Uczniowski organizując apele, włączając 
się do organizacji imprez szkolnych. 
Od wielu lat sprawnie działała biblioteka szkolna pod opieką Łucji Szymańskiej.  
W porównaniu z latami minionymi zwiększyła się liczba uczniów i nauczycieli korzystają-
cych z księgozbioru podręcznego i czasopism. W ciągu 134 dni bibliotekę odwiedziło  
3 190 osób, średnio dziennie było to 25 osób, a wypożyczały książki 34 osoby. 
Zakupiono 31 egzemplarzy na kwotę 614 zł. Szkolne koło gier i zabaw zuchowych 
prowadziła Wioletta Bala. Koło działało w trzech oddzielnych, ale współpracujących 
ze sobą zespołach prowadzonych przez Wiolettę Balę, Halinę Sokołowską, Marzenę 
Dzięgielowską. Na zajęcia te uczęszczało 58 uczniów z klas trzecich, a odbywały się 
one w sali szkolnej, gimnastycznej, w parku i w lesie. Dzieci najchętniej uczestniczyły  
w konkursach indywidualnych, wycieczkach poza miasto i zajęciach muzyczno-
ruchowych. Nauczycielki prowadziły gry i ćwiczenia, piosenki i pląsy, zuchowe teatrzyki  
i obrzędy. Dzieci zdobywały sprawności i stopnie zuchowe, a przede wszystkim nabywały 

nowych umiejętności, poszerzały swoją wiedzę dotyczącą środowiska i ekologii. Opiekę 
pielęgniarską cztery dni w tygodniu sprawowała Jadwiga Zarzycka, lekarz przychodził 
na zlecenie (szczepienia, bilans). Zgodnie z metodyką pracy pielęgniarka szkolna 
wykonywała różne zadania, od organizacji powszechnych profilaktycznych badań 
lekarskich, poprzez  kontrolę sanitarną pomieszczeń, przegląd higieny osobistej uczniów  
w klasach I−VI i VIII, kontrolę jadłospisu żywieniowego dzieci, testy przesiewowe  
u uczniów klas V, sprawdzanie ostrości wzroku u uczniów z klas VI, organizację szczepień, 
do ekspozycji hasła roku „Krew zabezpiecza życie” oraz „Co trzeba wiedzieć o AIDS”. Nie 
można zapomnieć o wypełnianiu kart na kolonie i obozy, a przede wszystkim udzielaniu 
pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach, urazach i wypadkach powstałych na 
terenie szkoły. Pedagog szkolna Maria Karnkowska pracowała w pięciu obszarach:  
w zakresie zadań ogólnowychowawczych (realizacja obowiązku szkolnego i związane  
z tym rozmowy z uczniami, rodzicami). Przeprowadzono wywiady środowiskowe, wysłano 
5 wezwań do rodziców, 1 upomnienie, skierowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego 
III Wydział Rodziny i Nieletnich; w zakresie profilaktyki wychowawczej (23 wywiady 
środowiskowe, 175 rozmów indywidualnych z uczniami, 93 z rodzicami, wszczęcie 
postępowania sądowego dla 5 uczniów, napisanie 28 opinii do Sądu Rejonowego, 
wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o zapewnienie opieki nad uczniem podczas pobytu 
matki w szpitalu, utrzymywanie stałego kontaktu z kuratorami zawodowymi w sprawie 
34 uczniów, współpraca z Referatem ds. Nieletnich KPP, skierowanie 25 uczniów do 
świetlicy szkolnej, 38 uczniów do Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci TRAD 
„Szansa” w Wołominie; w zakresie pracy korekcyjno-wychowawczej (pomoc w zakresie 
wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych u 42 uczniów  
z klas I−III, kierowanie na porady logopedyczne i orzecznictwo specjalne); w zakresie 
indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej (eliminowanie napięć psychicznych 
spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi), rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych; 
w zakresie pomocy materialnej (zapewnienie dożywiania dla dzieci mających trudne 
warunki materialne – z tej formy pomocy w II semestrze korzystało 88 uczniów). 

Na szkolnym 
boisku.
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20 czerwca 2000 roku
Na zakończenie roku szkolnego uczniowie i nauczyciele uczestniczyli we mszy św.  
o godzinie 8.30 w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Kościelnej 54  
w Wołominie.

21 czerwca 2000 roku
Dla 311 uczniów z klas I−VI zorganizowano uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
Najlepszym uczniom pod względem nauki, sprawowania i frekwencji na lekcjach wręczano 
nagrody oraz dyplomy za szczególne osiągnięcia, reprezentowanie klasy na forum szkoły.  
W rankingu klas IV, V, VI według uzyskanych średnich z wyników nauczania, sprawowania 
poszczególne klasy zajęły następujące miejsca: 1. klasa IV a – 4,03; 2. klasa V a – 3,9; 
3. klasa VI a – 3,8; 4. klasa V b – 3,7; 5. klasa VI b – 3,7; 6. klasa IV b – 3,6; 7. klasa 
VI c – 3,4.

21 czerwca 2000 roku
Uroczyście pożegnano ostatni rocznik kształcony w cyklu ośmioletnim – 90 uczniów klas 
VIII. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 12 sierpnia 1999 roku na świadectwach klas 
VIII i VI dokonano zapisu: „uczeń/uczennica uczestniczył /-ła/ w dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka”. 

Uczniowie klasy IV a, wychowawczyni Bogumiła Wytrykus.

Absolwenci klasy VIII a (25 uczn.), wychowawczyni Małgorzata Zygmunt: Cezary 
Biesiada, Anna Brejnakowska, Krzysztof Brodzik, Paweł Bukrak, Marzena Cicha, Paweł 
Franczak, Tomasz Grzybowski, Rafał Hołubicki, Michał Kalata, Anna Laszuk, Katarzyna 
Laszuk, Przemysław Lipiński, Paweł Maciążek, Ewelina Molska, Katarzyna Nowacka, 
Maciej Piskorek, Angelika Piwka, Kamil Piwka, Agnieszka Płaneta, Anna Sikorska, Dariusz 
Sulejewski, Renata Sulejewska, Rafał Tajchman, Ewa Tlaga, Krzysztof Zabłocki.
Z wyróżnieniem promowani byli: Anna Laszuk (4,92), Katarzyna Laszuk (4,92), Agnieszka 
Płaneta (5,15), Maciej Piskorek (5,23).
Absolwenci klasy VIII b (24 uczn.), wychowawczyni Anna Falfus: Artur Banaszek, 
Agnieszka Blutchart, Agata Bogucka, Robert Brzostek, Grzegorz Giera, Magdalena 
Grabińska, Anna Gumienna, Daniel Jeznach, Ewa Kokoszka, Małgorzata Kwiatkowska, 
Kamil Kwiecień, Ewelina Michalczuk, Radosław Michalczuk, Monika Mikulska, Emilia 
Niedźwiecka, Anna Nyk, Jacek Osytek, Przemysław Piórkowski, Radosław Piórkowski, 
Agnieszka Rączkowska, Paweł Saks, Karolina Wiśniewska, Sylwia Witek, Adam Zawadka.
Z wyróżnieniem promowani byli: Agata Bogucka (4,92), Ewelina Michalczuk (5,23), Ewa 
Kokoszka (5,0), Monika Mikulska (5,30), Małgorzata Kwiatkowska (5,23), Agnieszka 
Rączkowska (4,92).
Absolwenci klasy VIII c (21 uczn.), wychowawczyni Patrycja Laszek: Konrad Buchelt, 
Marta Izdebska, Marta Kielak, Martyna Kruk, Agata Mata, Michał Musiatowicz, Monika 
Nagraba, Monika Orłowska, Łukasz Porucznik, Łukasz Skwarski, Katarzyna Stańczak, 
Aneta Suchodolska, Rafał Suchodolski, Bartosz Syrówka, Kamil Trochonowicz, Konrad 
Tymiński, Urszula Urbaniak, Michał Winiarski, Anna Zając, Szymon Zajma, Monika 
Zawistowska.

Kasia Laszuk, m.in. z Rafałem
Hołubickim, Maciejem Piskorkiem.
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Z wyróżnieniem promowani byli: Marta Izdebska (5,15), Marta Kielak (5,23), Agata Mata 
(4,83), Katarzyna Stańczak (5,54), Agata Suchodolska (5.08), Urszula Urbaniak (4,92), 
Anna Zając (5,08), Monika Zawistowska (5.23). 
Absolwenci klasy VIII d (20 uczn.), wychowawczyni  Hanna Rostek-Sobańska: Dominika 
Białek, Sebastian Bochowicz, Marcin Budek, Marzena Cieślak, Dominik Chmielowiec, 
Łukasz Dzięcioł, Ewelina Hinc, Marta Kalisz, Ewa Klepacka, Magdalena Klimek, Sylwia 
Łuszczyńska, Kamila Malinowska, Izabela Mikowiec, Malwina Mizera, Aneta Olszewska, 
Ewelina Ołdak, Mariola Ulejczyk, Kinga Widłak, Kamila Wielgus, Katarzyna Zadębska.

3 lipca 2000 roku
W Urzędzie Miasta Wołomin odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Wołominie. Z ramienia Rady Pedagogicznej w komisji konkursowej 
brały udział trzy osoby: Halina Sokołowska, Wioletta Bala, Joanna Lewandowska. Do 
konkursu przystąpiła obecna dyrektor Halina Nowicka, która uzyskała akceptację komisji.

Lipiec−sierpień 2000 roku
W czasie wakacji nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice uczniów 
przeprowadzili remont w budynku szkolnym. Po zakupieniu przez dyrekcję farby olejnej 
i ściennej pomalowano wszystkie sale lekcyjne na I piętrze, odnowiono hole i korytarze, 
pomalowano drzwi, barierki w pomieszczeniach gospodarczych i w sali gimnastycznej, 
odmalowano toalety dziewcząt i chłopców, zdun wyremontował i dokonał przeglądu 
wszystkich pieców za ok. 8 000 zł. „Pani dyrektor podziękowała serdecznie wszystkim 
nauczycielom, rodzicom i obsłudze szkoły za ogromne zaangażowanie w wykonanie prac 
remontowych, dzięki czemu, szczególnie klasy młodsze, będą mogły z przyjemnością 
przebywać w czystych, pięknych salach” – zapisano w księdze protokołów.

Rok szkolny 2000/2001
1 września 2000 roku
Nowy rok szkolny uroczyście rozpoczęto o godz. 8.30 mszą św. w kościele pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej przy ulicy Kościelnej 54 w Wołominie. Następnie uczniowie wraz 
z nauczycielami i osobami towarzyszącymi przeszli do budynku szkolnego. O godzinie 
10.00 na holu I spotkali się uczniowie klasy II, III, IV z zastępcą dyrektora Małgorzatą 
Zygmunt i nauczycielami. Na holu II uczniowie z klasy V i VI z dyrektor Haliną Nowicką 
i wychowawcami klas, a o godzinie 12.00 uczniowie z klas I z wychowawczyniami.
Pracę w Szkole Podstawowej nr 1 rozpoczęły nauczycielki religii: Joanna Denis i Iwona 
Marczak, natomiast odeszli: Anna Rasińska, Joanna Szczerbiak i ks. Ryszard Dobosz.
Wychowawstwo w klasach I objęły: Katarzyna Borowska-Paź i Marzena Dzięgielowska; 
w klasach II – Anna Ducka i Joanna Szczerba; w klasach III – Alicja Mierzejewska  
i Janina Cholewska; w klasach IV – Wioletta Bala, Anna Łazicka i Joanna Lewandowska; 
w klasach V – Patrycja Laszek i Anna Langwińska; w klasach VI – Lidia Adamowicz  
i Anna Krzyżanowska. Ponadto w szkole pracowali nauczyciele: Anna Falfus, Jadwiga 

Stefaniak, Agnieszka Wróblewska, Ewa Drożdż, Angelina Maciążek, Iwona Marczak, 
Joanna Denis, Bogumiła Wytrykus, Łucja Szymańska, Maria Karnkowska, Małgorzata 
Zygmunt i dyrektor Halina Nowicka.
Powołano zespoły przedmiotowe: humanistyczno-artystyczny, matematyczno-biologiczny, 
opiekuńczo-wychowawczy, nauczania zintegrowanego i zdrowotny. W ich skład weszli 
nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów.
Z dniem 1 września została zatrudniona tzw. pani „Stop” przeprowadzająca uczniów ze 
szkoły przez ruchliwą ulicę Wileńską.

3 września 2000 roku
Uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w Harcerskim Turnieju Hufców Wołomin 
− Pruszków. W programie był turniej (współzawodnictwo podczas zabaw, zajęć), rajd  
w Rezerwacie Grabicz-Ossów oraz minikonferencja instruktorska.

9 września 2000 roku
W sobotę, uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w drugim Turnieju Miast 
Pruszków − Wołomin zorganizowanym przez Urząd Miasta Wołomin na terenie Ośrodka 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1, m.in. Anna Rasińska, Halina Nowicka,
Zbigniew Kułak, Angelina Maciążek, Ewa Drożdż, Barbara Kielak, Małgorzata

Zygmunt, Bogumiła Wytrykus, Anna Falfus, Jadwiga Wojtkowska, Halina Sokołowska,
Wioletta Bala, Alicja Mierzejewska.
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Sportu i Rekreacji w Wołominie. W dziennikach lekcyjnych zapisano udział uczniów  
w wycieczce szkolnej.
 
10 września 2000 roku
Rozpoczęto wydawanie obiadów po 1,50 zł, korzystało ok. 140 uczniów.

15 września 2000 roku
Od 15 września rozpoczęły działalność koła zainteresowań: chór szkolny i zajęcia 
umuzykalniające prowadziła Wioletta Bala, koło przyrodnicze – Joanna Lewandowska, 
zajęcia biologiczne – Ewa Drożdż, zajęcia z fizyki i matematyki – Anna Łazicka, zajęcia 
techniczne – Anna Krzyżanowska. 

20 września 2000 roku
Powstał Szczep Drużyn Harcerskich „Gawra”. Ok. 50 uczniów chętnie brało udział  
w zbiórkach w każdy piątek. W czasie ferii zimowych harcerze byli na zimowisku, natomiast 
ok. 80 uczniów pozostających w tym czasie w domach uczestniczyło w zajęciach „Zima 
w mieście”. Odbyły się zaplanowane wycieczki do muzeów, teatrów i kin. Uczniowie  
z klas starszych wyjechali na 3-dniową wycieczkę do Zakopanego i okolic.

2 października 2000 roku
Dyrektor Szkoły Halina Nowicka podziękowała członkom Rady Pedagogicznej za 
pomoc w organizacji i udział w festynie szkolnym 1 października, na którym zebrano 
ok. 10 000 zł na remont i rozbudowę szkoły. Następnie przeczytała podziękowanie 
dla nauczycieli od Społecznego Komitetu Remontu i Rozbudowy Szkoły Podstawowej  
nr 1, ze szczególnym wyróżnieniem nauczycielki 
Wioletty Bali za przygotowanie programu 
artystycznego z uczniami szkoły.

Październik 2000 roku
Uczniowie szkoły, pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Lidii Adamowicz  
i dyrektor szkoły Haliny Nowickiej brali udział w powiatowym konkursie dotyczącym życia 
i twórczości Władysława Stanisława Reymonta. Małgorzata Stańczak z klasy VI a zajęła 
III miejsce w konkursie plastycznym i recytatorskim. Justyna Lewandowska z klasy V a 
 zdobyła dwa wyróżnienia w konkursie recytatorskim i plastycznym. Anna Dąbrowska 
z klasy VI a zajęła I miejsce w powiecie w konkursie plastycznym. Harcerska Dryżyna 
„Szaniec” zajęła I miejsce w rajdzie andrzejkowym. Joanna Lewandowska zajęła I miejsce 
w gminie, a Małgorzata Stańczak w powiecie w konkursie „Liryka o niepodległej”.

17 października 2000 roku
Dzień Edukacji Narodowej.

24 października 2000 roku
Pasowanie na ucznia klasy I. Dzieci klas pierwszych przygotowywały się do tej uroczystości 
od początku roku szkolnego pod okiem swoich wychowawczyń: pań Katarzyny Borowskiej-
Paź i Marzeny Dzięgielowskiej. Uczyły się wierszy, piosenek i wytrwale ćwiczyły podczas 
prób. Tego dnia panowała świąteczna atmosfera. Dzieci ubrane w świąteczne stroje, ładna 
dekoracja sali gimnastycznej, sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie 
pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Najważniejszym momentem uroczystości 
było złożenie przez dzieci ślubowania: „Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre 
imię swojej klasy i szkoły. Ś l u b u j ę; Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak 
dla niej pracować, kiedy urosnę. Ś l u b u j ę; Będę starał się być dobrym kolegą, swym 
zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ś l u b u j ę”. Następnie 
uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami przeszli do klas na poczęstunek. 

6−10 listopada 2000 roku
Uczniowie klas V i VI brali udział w akcji charytatywnej Góra Grosza. Co roku, na 
przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywała się wielka zbiórka 
monet, pod nazwą Góra Grosza. Te drobne monety zbierane były, by pomóc dzieciom, 
które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. 
Uczniowie zebrali 128,25 zł, które wpłacili na wskazane konto. 

11 listopada 2000 roku
Uczniowie brali udział w uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości. Uczestniczyli 
we mszy św., wykonali i przypinali uczestnikom uroczystości biało-czerwone kokardki, 
maszerowali z kwiatami pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. 

30 listopada 2000 roku
Uczniowie brali udział w akcji Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem zorganizowanej 
w Miejskim Domu Kultury.

Dyrektor szkoły Halina „Grażyna”
Nowicka – mówiła: „Szkoła jest

kochana, jesteśmy jedną rodziną,
problemy są, ale wspólnie je

rozwiązujemy”. Cieszyła się z pracy
starszych i młodszych nauczycieli, 

z sukcesów sportowych uczniów, dumna
była z pracy samorządu uczniowskiego.
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30 listopada 2000 roku
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor Halina Nowicka rozdała podziękowania 
indywidualne nauczycielom biorącym udział w festynie na rzecz remontu szkoły. Były to 
podziękowania od Dyrekcji Szkoły i Społecznego Komitetu nr 226 Remontu i Rozbudowy 
Szkoły Podstawowej nr 1.
Być albo nie być szkoły tak można określić sytuację związaną z walką o remont budynku 
i istnienie szkoły. Do przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej wysłano pisma  
z  odpowiednim zapytaniem. Niestety, pozostały bez odpowiedzi. W wyniku dyskusji 
postanowiono problemem zainteresować środki masowego przekazu, celem pokazania 
warunków nauki i pracy w szkole. 

5 grudnia 2000 roku
O godzinie 18.00 odbyło się spotkanie członków Rady Pedagogicznej z rodzicami, 
podczas którego prezentowano plany dotyczące przyszłości szkoły w istniejącym 
budynku.

6 grudnia 2000 roku
W klasach zorganizowano mikołajki.

16 grudnia 2000 roku
Uczniowie klas II i III brali udział w konkursie „Najpiękniejsza kartka świąteczna na Boże 
Narodzenie”.

22 grudnia 2000 roku
Uczniowie i ich rodzice zorganizowali Wigilie klasowe. 
 
5 stycznia 2001 roku
Uczniowie klas II i III rozpoczęli zajęcia wychowania fizycznego na pływalni w Wołominie. 

19 stycznia 2001 roku
Odbył się apel podsumowujący wyniki nauczania za I semestr, były pochwały dla 
najlepszych uczniów i najlepszych klas.

5 marca 2001 roku
Uchwałą Rady Pedagogicznej przyjęto, że ocena z religii wchodzi do średniej ocen ucznia.

Marzec 2001 roku
16 uczniów wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 
2001”. Do nagrody zakwalifikowali się uczniowie klasy IV − Michał Krajewski i Albert 
Tomaszewski. 

2−4 kwietnia 2001 roku
W tych dniach odbywały się Rekolekcje Wielkopostne, w których uczestniczyli uczniowie 
wszystkich klas − o godz. 11.00 uczniowie klas I−III, o godzinie 12.00 uczniowie klas IV−VI. 
Uczniowie gromadzili się na terenie szkoły i pod opieką wychowawców lub nauczycieli 
szli do kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Powrót z rekolekcji do szkoły również 
odbywał się pod opieką nauczycieli.

10 kwietnia 2001 roku
Odbyło się spotkanie wielkanocne dla dyrektorów szkół i przedszkoli miasta i gminy 
Wołomin. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz miasta i Kuratorium Oświaty. 
Omawiano m.in. sprawy dotyczące reformy oświaty.

19 kwietnia 2001 roku
Nauczyciele brali udział w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej na temat „Problemy 
dzieci i młodzieży związane z nasilającą się agresją i przemocą wśród uczniów”. Wykład 
prowadziła dr Lucyna Kirwil – pracownik naukowy Instytutu Profilaktyki Społecznej 
i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji przy 
Uniwersytecie Warszawskim. Podczas spotkania zaprezentowano prace plastyczne 
uczniów na temat: „Wpływ środków masowego przekazu (telewizja) na rozwój społeczno-
emocjonalny dzieci”. Dyrektor szkoły wyraziła zgodę na przeprowadzenie w kwietniu  
i maju 2001 roku przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego badań wśród uczniów 
klasy I a, b i II a, b, ich rodziców i wychowawców z zakresu agresji. Wyniki zostały 
przedstawione Radzie Pedagogicznej i rodzicom.

20 kwietnia 2001 roku
O godzinie 10.00 rozpoczęły się obchody Światowego Dnia Ziemi. Uczniowie brali udział  
w konkursach: „Mój wymarzony plac zabaw” (klasy I−III, technika dowolna); „Moje 
działania w obronie przyrody” (klasa IV−VI, technika dowolna), w konkursie wiedzy 
ekologicznej z udziałem uczniów z klas I−III i IV−VI. Również w ramach obchodów 
rozpoczęto zbiórkę makulatury, która trwała do 25 kwietnia.

22 kwietnia 2001 roku
Uczniowie klas I−IV w godzinach 8.45–9.45 uczestniczyli w koncercie muzycznym 
zorganizowanym na sali gimnastycznej. Zebrane pieniądze wpłacane były do sekretariatu 
szkoły. 

24 kwietnia 2001 roku
W godzinach 10.35–11.30, na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z muzykiem dla 
uczniów klas IV−VI. „Propagowane były odpowiednie melodie nienaruszające etykiet 
dobrego wychowania”.
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8 maja 2001 roku
Członkowie Rady Pedagogicznej spotkali się z brokerką ubezpieczeniową Elżbietą 
Cichocką, która przedstawiła różne pakiety ubezpieczeń i wysokości ich świadczeń dla 
nauczycieli. Większością głosów przyjęto korzystny wariant C z pakietu Gerling Polska 
Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Zrezygnowano z ubezpieczenia grupowego w PZU.

10 maja 2001 roku
Dla uczniów klasy VI a i VI b przeprowadzono test sprawdzający wiadomości i umiejętności 
matematyczne. Składał się on z 40 pytań z algebry, arytmetyki, geometrii oraz stereometrii. 
Każde zadanie miało 5 odpowiedzi, w tym 1 prawidłową. W klasie VI a średnia ocen 
wynosiła 2,64. Najlepsze wyniki uzyskali: Karol Gajowniczek, Mateusz Cierlicki, Katarzyna 
Karwowska, Izabela Kamińska, Małgorzata Stańczak; W klasie VI b średnia wynosiła 
2,40. Najlepsze wyniki uzyskali: Sebastian Rudnik, Krzysztof  Zgoda, Agnieszka Saks.
Uczniowie brali także udział w konkursach międzyszkolnych, były to np. Konkurs 
Norwidowski, który przygotowały Halina Nowicka i Lidia Adamowicz, Konkurs „Wieści 
Podwarszawskich” pod opieką nauczycielki Ewy Drożdż, Konkurs Szklanego Misia, do 
którego repertuar i uczniów przygotowywały: Barbara Kielak, Marzena Dzięgielowska, 
Agnieszka Wróblewska, Wioletta Bala. W klasie I b – wychowawczyni Marzena 
Dzięgielowska zorganizowała konkurs grzecznościowy o tytuł  ucznia eleganckiego pod 
względem wyglądu zewnętrznego, wyróżniającego się wiedzą i umiejętnościami.

10 maja 2001 roku
Nauczyciele uczestniczyli w wystawie maszyn do szycia zorganizowanej w Galerii Korozja 
i Kolor przy ulicy Prądzyńskiego 3 w Wołominie.

4 czerwca 2001 roku
W klasach VI przeprowadzono test z języka polskiego. Uczniowie popełnili bardzo 
dużo błędów. Najprostsze zadania zostały źle wykonane. Te, które wymagały skupienia  
i zastanowienia zostały pominięte. Czas na wykonanie testu wynosił 90 minut.  
W klasie VI a średnia ocen z testu wynosiła 2,54. Test pisało 24 uczniów, którzy otrzymali:  
1 ocenę bardzo dobrą, 2 oceny dobre, 6 ocen dostatecznych, 15 ocen dopuszczających. 
W klasie VI b średnia ocen wynosiła 2,35. Test pisało 20 uczniów, którzy uzyskali 7 ocen 
dostatecznych, 13 ocen dopuszczających.

22 czerwca 2001 roku
Pierwszy rocznik absolwentów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Wileńskiej 
32 w Wołominie. W nowym roku szkolnym uczniowie ci zasiedli w ławach trzyletnich 
gimnazjów. 

Absolwenci klasy VI a (25 uczn.), wychowawczyni Lidia Adamowicz: Daniel Borkowski, 
Bartłomiej Borucki, Mateusz Cierlicki, Sylwia Choromańska, Anna Dąbrowska, Karol 

Gajowniczek, Monika Giera, Grzegorz Gumienny, Kamil Kaczmarski, Izabela Kamińska, 
Katarzyna Karwowska, Mariusz Komoński, Izabela Kostrzewa, Magdalena Kozłowska, 
Tomasz Nowak, Cezary Paska, Dawid Piwka, Magdalena Puchta, Renata Pyrzanowska, 
Iwona Sawicka, Małgorzata Stańczak, Jakub Szlendak, Maciej Szymański, Aneta 
Wysocka, Małgorzata Zawadzka.

Absolwenci klasy VI b (22 uczn.), wychowawczyni Anna Krzyżanowska: Patryk 
Brejnakowski, Karolina Durka, Zbigniew Gałązka, Justyna Gołębiewska, Dorota Klimczak, 
Patrycja Kwiecień, Marta Laszczka, Kamil Leontiew, Piotr Ludwiniak, Krzysztof Powierża, 
Sebastian Rudnik, Agnieszka Saks, Battulga Suchbator, Katarzyna Szczęsna, Marlena 
Szcześnik, Małgorzata Tlaga, Ewelina Trochonowicz, Marzena Tuzinek, Dariusz 
Wiśniewski, Paweł Wróbel, Krzysztof Zgoda.

26 czerwca 2001 roku
Dyrektor szkoły Halina Nowicka podziękowała za pracę osobom odchodzącym na 
emeryturę, wręczyła nagrodę dyrektora szkoły Alicji Mierzejewskiej, Łucji Szymańskiej 
i Irenie Cichockiej. Natomiast Katarzyna Borowska-Paź, Janina Cholewska, Agnieszka 
Wróblewska, Maria Karnkowska – nauczycielki odchodzące do innych szkół otrzymały 
nagrody książkowe.

Lipiec−sierpień 2001 roku
W czasie wakacji trwały prace remontowe budynku szkolnego: naprawiono i czyszczono 
piece kaflowe, pomalowano farbą emulsyjną i olejną ściany i podłogi: na holu I i II,  
w pokoju księgowości, w świetlicy, sekretariacie, gabinecie dyrektora i pedagoga. 
Pomalowano klatki schodowe, ciąg żywieniowy, toalety szkolne, drzwi frontowe. 
Naprawiono i wymieniono kontakty elektryczne, zamontowano jarzeniówki, dokonano 
naprawy drobnych usterek hydraulicznych (zlewki, spłuczki, umywalki itp.), naprawiono 
zamki w drzwiach i dorobiono brakujące klucze.  

Rok szkolny 2001/2002
1 września 2001 roku
Dyrektor szkoły Halina Nowicka zapoznała Radę Pedagogiczną z przydziałem 
przedmiotów nauczania, wychowawstw, numerami sal  lekcyjnych, zadaniami 
dodatkowymi, kalendarzem imprez, godzinami ponadwymiarowymi oraz przydziałem 
kół zainteresowań i zespołów przedmiotowych, a także planem dni otwartych i zebrań 
z rodzicami.
Pracę rozpoczęło 24 nauczycieli, w 13 klasach z 236 uczniami.
Wychowawstwo w klasach I−III objęły nauczycielki nauczania zintegrowanego: w I a – 
Wioletta Bala, w I b – Joanna Szczerbiak, w II a – Barbara Januszko, w II b – Marzena 
Dzięgielowska, w III a – Anna Ducka, Bogumiła Wytrykus, w III b – Barbara Kielak, 
w IV a – Anna Krzyżanowska (nauczycielka techniki dziewcząt, koło informatyczne), 
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w IV b – Dorota Doroszkiewicz (nauczycielka języka polskiego, społeczny inspektor 
BHP), w V a – Lidia Adamowicz, w V b – Ewa Mojzesowicz-Drożdż (nauczycielka 
przyrody, matematyki), w V c – Joanna Lewandowska (nauczycielka przyrody z częścią 
geograficzną, pedagog szkolna), w VI a Patrycja Laszek (nauczycielka matematyki),  
w VI b – Anna Langwińska (nauczycielka historii i techniki chłopców). Ponadto w szkole 
pracowali następujący nauczyciele: Angelina Maciążek (wychowanie fizyczne dziewcząt), 
Zbigniew Kułak (wychowanie fizyczne chłopców), Anna Falfus (język rosyjski), Marta 
Durka (język angielski), ks. Andrzej Kwiatkowski (religia), ks. Dariusz Franczak (religia), 
Iwona Marczak (religia), Małgorzata Zygmunt (nauczycielka przyrody), Halina Nowicka 
(dyrektor, nauczycielka przedmiotu sztuka), Bogumiła Wytrykus (nauczycielka w świetlicy 
szkolnej), Alicja Mierzejewska (nauczycielka w bibliotece szkolnej). 

1 września 2001 roku
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zainaugurowano uczestnictwem uczniów  
i nauczycieli we mszy św. o godzinie 8.30 w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
przy ulicy Kościelnej 54 w Wołominie. Uczniowie klas II−VI spotkali się w szkole  o godz. 
9.30, a uczniowie klas I o godz. 11.00.

5 września 2001 roku
Odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, powołanego w celu rozwiązywania 
zadań dotyczących życia szkolnego uczniów. Przewodniczącym został Jakub Biesiada, 
a zastępcą przewodniczącego Damian Kłos. 
Członkowie Samorządu Uczniowskiego brali udział w akcjach: Góra Grosza, w zbiórce 
pieniężnej Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK).

8 września 2001 roku
Uczniowie uczestniczyli w Turnieju Sportowym Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan” przy ulicy Władysława Korsaka w Wołominie. 

10 września 2001 roku
W godzinach 10.30–15.30 rozpoczęła działalność świetlica szkolna dla 35 uczniów, 
którzy mieli możliwość odrabiania lekcji pod opieką nauczycielki Jadwigi Mierzejewskiej, 
zabawy i zjedzenia obiadu (ok. 120 uczniów) w cenie 1,60 zł, wypicia gorącej herbaty. 
Gdyby pomieszczenie było większe z tej formy opieki korzystałoby więcej chętnych. 
W ramach troski o bezpieczeństwo uczniów klas młodszych zorganizowano dla nich 
przerwę śniadaniową w klasach lekcyjnych, wprowadzono dyżury uczniów z klas VI na 
korytarzach szkolnych przy salach uczniów klas I−III. Jednak okazało się, że pomysł 
dyżurów uczniów klas VI był nieskuteczny, oni sami potrzebowali kontroli i opieki.Uczniowie klasy III b, wychowawczyni Barbara Kielak.

Uczniowie klasy IV b, wychowawczyni Dorota Doroszkiewicz.
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22 września 2001 roku
Impreza szkolna „Bezpieczna sobota w Jedynce”, to wspólna akcja Szkoły, Straży 
Pożarnej, Policji, Monaru, celem pokazania uczniom trudnej pracy różnych służb. Straż 
Pożarna zademonstrowała swój sprzęt i przedstawiła pozorowaną akcję gaszenia 
pożaru. 30 starszych uczniów, po zdaniu testu teoretycznego i praktycznego zdobyło 
kartę rowerową. 

22 września 2001 roku
Jacek Charmast, przedstawiciel Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
„Monar” edukował nauczycieli w zakresie uzależnień dzieci i młodzieży. „Epidemia 
narkotyczna w okolicach Warszawy”, „Rozumienie pojęcia narkotyk”, „Systemy pomocy 
uzależnionym”, „Rozpoznawanie i dalsza droga pomocy uzależnionym” – to tematy 
szkolenia, które zostało zorganizowane celem zapoznania nauczycieli i pracowników 
szkoły z zagrożeniami.
   
Październik 2001 roku
Rozpoczęły działalność koła zainteresowań: koło teatralne prowadziła Lidia Adamowicz, 
koło polonistyczne – Dorota Doroszkiewicz, koło matematyczne – Patrycja Laszek, 
koło historyczne – Anna Langwińska, koło informatyczne – Anna Krzyżanowska, koło 
ekologiczne – Ewa Mojzesowicz-Drożdż, koło muzyczne – Wioletta Bala.

2 października 2001 roku
Uczniowie klas VI zostali poddani próbnemu egzaminowi z wiedzy ogólnej. Średnia 
punktów wyniosła 24,11 (w woj. mazowieckim – 23,8, w powiecie wołomińskim – 
23,52). Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie z klasy VI a: Karolina Sitkowska, Justyna 
Lewandowska, Piotr Gawron, Paweł Kozłowski i z klasy VI b – Sebastian Kaczmarski, 
Dawid Lupa, Marcin Stróżyński.
Na sprawdzianie oceniano: czytanie, korzystanie z informacji, pisanie, rozumowanie, 
wykorzystanie wiedzy w praktyce. Wynik wskazywał na brak logicznego myślenia  
i umiejętność korzystania z podanych informacji oraz wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

13 października 2001 roku
W bibliotece szkolnej nauczycielka Łucja Szymańska zorganizowała wystawę książek 
„Jadwigi i Teresy – postacie historyczne noszące to imię”. Temat ten omawiany był też na 
comiesięcznym spotkaniu seniorów szkoły – nauczycieli oraz pracowników administracji 
i obsługi.

14 października 2001 roku
Uczniowie z koła teatralnego przygotowali akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
dla nauczycieli emerytowanych i uczących w szkole.

11 listopada 2001 roku
Już po raz trzeci uczniowie klas starszych, pragnąc uczcić rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę przypinali dekoracyjne biało-czerwone wstążeczki wszystkim 
uczestnikom uroczystości, co spotkało się z przyjaznym odzewem władz miasta  
i społeczeństwa wołomińskiego. Dyrekcja szkoły otrzymała pisemne podziękowanie od 
burmistrza Pawła Solisa i Przewodniczącego Rady Miejskiej.
W pięknie udekorowanej szkole odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości pt. 
„Droga do wolności”, na której uczniowie odczytali swoje wiersze, pisane pod kierunkiem 
nauczycieli języka polskiego. 

16 grudnia 2001 roku
Pedagog szkolna Joanna Lewandowska współpracowała z parafią pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej uczestnicząc w akcji „Serduszko” (paczki świąteczne).

22 grudnia 2001 roku
Spotkanie jasełkowe było podsumowaniem ścieżki regionalnej „Nim zabłyśnie pierwsza 
gwiazdka”. Jasełka przygotowane zostały pod kierunkiem polonistki Lidii Adamowicz, 
z oprawą muzyczną Wioletty Bali i dekoracją Anny Krzyżanowskiej. Z zaproszenia 
skorzystali przedstawiciele władz miejskich i kościelnych, nauczyciele, obsługa szkolna 
oraz rodzice. 
Uczniowie byli bardzo zaangażowani, samodzielnie przygotowali stroje i potrzebne 
rekwizyty.

6 listopada 2001 roku
Inspektor Straży Miejskiej ds. nadzoru i kontroli mienia miejskiego przeprowadził w szkole 
kontrolę, podczas której nie stwierdzono niedociągnięć. 

29/30 listopada 2001 roku
Członkowie Samorządu Uczniowskiego zorganizowali dla uczniów klas IV, V, VI w wigilię 
św. Andrzeja wieczór wróżb tzw. Andrzejki. 

8 stycznia 2002 roku
Uczniowie z klasy V a pod kierunkiem wychowawczyni Lidii Adamowicz wznowili 
wydawanie szkolnej gazetki „Coś dla Ciebie”. Szkoła wydała po raz pierwszy Kalendarz 
na 2002/2003 ze swoim logo.

13 stycznia 2002 roku
Uczniowie z koła teatralnego wystawili jasełka w kaplicy przy kościele pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Wołominie. W spotkaniu uczestniczyły dzieci młodsze i ich rodzice. 
Młodzi artyści po występie otrzymali gromkie brawa, gdyż choć role były trudne i długie, 
wywiązali się z powierzonego zadania bardzo dobrze.  
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18 stycznia 2002 roku
„Ważną rolę wychowawczą odgrywają apele szkolne, na których oprócz bieżących 
informacji udzielane były pochwały wzorowym uczniom, ale także upomnienia dla tych, 
którzy nie przestrzegali norm i zasad kulturalnego zachowania. Okazało się, że takie 
metody przynoszą oczekiwane, pozytywne rezultaty, a nawet prowadzą do zdrowej 
konkurencji między klasami i uczniami – wszyscy chcą być najlepsi”− powiedziała dyrektor 
szkoły na spotkaniu z nauczycielami.

Luty 2002 roku
W ramach popularyzacji dorobku poszczególnych klas na spotkaniu śródokresowym,  
w II semestrze zorganizowano wystawkę osiągnięć i prac uczniów tj. najładniejsze 
zeszyty uczniowskie, pomoce dydaktyczne wykonane przez uczniów, najciekawsze prace  
z plastyki i techniki, kroniki klasowe, albumy prac twórczych.

sympatii i obdarowywali drobnymi prezentami. Nauczyciele także wzięli udział w tej 
zabawie.

Luty 2002 roku
Zima w mieście.
Zimowisko w Nowej Wsi k. Warki.
 
5 lutego 2002 roku 
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadziła kontrolę w zakresie 
żywienia oraz czystości szkoły. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
14 lutego 2002 roku
Po raz pierwszy działała Poczta Walentynkowa, uczniowie zapoczątkowali nową tradycję 
związaną z dniem św. Walentego. Przystrajali się wzajemnie serduszkami jako symbolem 

Uczniowie klasy III a podczas zabawy karnawałowej.

19 lutego 2002 roku
Urząd Skarbowy w Wołominie przeprowadził w szkole kontrolę finansową. Nie stwierdzono 
żadnych uchybień. 

5 marca 2002 roku
Zarząd Miasta w Wołominie pismem z dnia 5 marca 2002 roku zobowiązał dyrektora 
szkoły do podjęcia wszelkich działań zmierzających do obniżenia kosztów prowadzenia 
placówki oraz do bezwzględnego przestrzegania w roku 2002 dyscypliny finansów 
publicznych w zakresie dysponowania środkami określonymi w planie finansowym. Tego 
dnia Zarząd Miejski przyznał Szkole Podstawowej nr 1 środki finansowe w wysokości  
1 100 000 zł na działalność w 2002 roku.

21 marca 2002 roku
Chętni uczniowie z klas V i VI przystąpili do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 
„Kangur 2002”. Miejsca wyróżnione dyplomami i drobnymi upominkami zajęli: Michał 
Krajewski (kl. V a), Justyna Lewandowska (VI a), Damian Kłos (VI b). Uczniowie klas 
VI – A. Jul, Damian Kłos, M. Marcinkowski, M. Wiśniewska, E. Lipka, przystąpili do 
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Mały Pitagoras 2002”, w którym nie 
zajęli nagrodzonych miejsc, ale zmierzyli się z uczniami z innych szkół.

Comiesięczne spotkanie nauczycieli-emerytów w bibliotece szkolnej.
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12 kwietnia 2002 roku

Spotkanie emerytowanych nauczycieli w bibliotece szkolnej, od lewej: Marianna
Groszek, Jadwiga Czaplicka, Jadwiga Góralczuk, Bogumiła Wytrykus, Halina

Nowicka, Sylwia Zalewska, Tamara Kozłowska, Łucja Szymańska, Krystyna Kazulo.

3 maja 2002 roku 
Pochód uczniów, nauczycieli, mieszkańców Wołomina do pomnika marszałka Józefa 
Piłsudskiego.
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13 maja 2002 roku
Chętni uczniowie z klas IV stanęli do Szkolnego Konkursu Matematycznego. Pierwszym 
etapem był test, który zakwalifikował 14 osób do drugiego etapu. Ten z kolei miał formę 
matematycznych zawodów grupowych. O przynależności do jednej z dwóch grup 
decydowało losowanie. Następnie uczniowie rozwiązywali w tych grupach 17 zadań  
z arytmetyki i geometrii. Zwycięzcami zostali, wygrywając 1 punktem uczniowie pierwszej 
grupy, w skład której wchodzili: Rafał Obudziński, Piotr Mizera, Ewa Wytrykowska, Ania 
Czarkowska, Tomasz Zabłocki, Paulina Lis i Łukasz Strupiechowski.

20 maja 2002 roku
W Szkole Podstawowej nr 7 zorganizowano konkurs z języka polskiego pt. Ikar 2002,  
w którym uczestniczyli uczniowie klas IV–VI. Udział brała m.in. Paulina Cudna z klasy  
IV b, która uzyskała najlepsze wyniki spośród uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.

28 maja 2002 roku
Dzieci chętnie uczestniczyły w imprezach organizowanych na terenie szkoły i poza nią. 
Czworo uczniów z klasy II a: Karolina Grzybowska, Jakub Kaczmarek, Ania Końska, 
Michał Szczucki wzięło udział w konkursie recytatorskim „Wierszem malowane” 
organizowanym przez MDK.

6 czerwca 2002 roku
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadziła w szkole kontrolę  
w zakresie czystości. Nie stwierdzono niedociągnięć.

22 czerwca 2002 roku
Od 1999 roku uczniowie klas I−III otrzymywali ocenę opisową z zachowania i ze zdobytej 
wiedzy.

24 czerwca 2002 roku
Członkowie Społecznego Komitetu Remontu i Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1, 
spotkali się tego dnia celem omówienia procedury nadania szkole imienia Prymasa 
Tysiąclecia.

24 czerwca 2002 roku
Wicedyrektor Małgorzata Zygmunt pozytywnie oceniła realizację planu pracy dydaktyczno-
wychowawczej za rok szkolny 2001/2002. Podkreśliła duże zaangażowanie nauczycieli, 
za ich pracę merytoryczną wystawiła ocenę bardzo dobrą. Podziękowała za gotowość 
pracy w każdej sytuacji (np. malowanie pomieszczeń), za bezpłatne zastępstwa, za 
życzliwość i miłą atmosferę. Świetlica szkolna zapewniała młodszym uczniom staranną 
opiekę sprawowaną przez Alicję Mierzejewską. Pedagog Joanna Lewandowska na 
bieżąco reagowała na wagarowanie uczniów. Rozgrywki i zawody sportowe odbyły 

się zgodnie z harmonogramem i pod opieką Zbigniewa Kułaka. Zdrowiem uczniów 
zajmowała się pielęgniarka szkolna Jadwiga Zarzycka. Łucja Szymańska pracująca  
w bibliotece szkolnej organizowała konkursy związane z ilością przeczytanych książek. 
Ścieżki międzyprzedmiotowe były realizowane zgodnie z harmonogramem: w I semestrze 
ścieżka prozdrowotna i regionalna, w II semestrze ścieżka ekologiczna pt. „Gaja 
2002”, uwieńczona nagrodami burmistrza Pawła Solisa, ścieżka patriotyczna dotyczyła 
znajomości ważnych dat i rocznic historycznych Polski. Uczniowie pod opieką Bogumiły 
Wytrykus wzięli udział w uroczystościach związanych z rocznicą Konstytucji 3 Maja. 
Wycieczki, na które wyjeżdżały dzieci były przeważnie jednodniowe, ze względu na 
problemy finansowe wielu rodzin, jedynie nauczycielkom Joannie Lewandowskiej  
i Lidii Adamowicz udało się zorganizować wycieczkę 5-dniową w Bieszczady. W prasie 
lokalnej ukazywały się artykuły na temat działalności szkoły np. osiągnięć uczniów  
w konkursach przedmiotowych, w sporcie, w realizacji programu „Bocian”, udziału 
uczniów w programie telewizyjnym, wspomnień uczniów z planu filmu Pianista, gdzie 
opowiadali o sporcie i swoich wrażeniach ze spotkania ze znanym reżyserem Romanem 
Polańskim. Nauczyciele wszystkich przedmiotów starali się przekazać wiedzę uczniom 
w różny sposób: poza konkursami wiedzy matematycznej, języka polskiego organizowali 
lekcje koleżeńskie, lekcje pokazowe dla rodziców, w których uczestniczyły ich pociechy. 
Lekcja pokazowa z pracy-techniki była zorganizowana po raz pierwszy w naszej gminie. 
Dyrektor Halina Nowicka dokonała oceny pracy: Barbary Kielak, Angeliny Maciążek, 
Bogumiły Wytrykus − nauczycielki te otrzymały ocenę wyróżniającą. Zwrócono uwagę na 
estetyczny wygląd klas I–III oraz pomoce dydaktyczne wykonane przez wychowawczynie.

25 czerwca 2002 roku
Absolwenci klasy VI a (21 uczn.), wychowawczyni Patrycja Laszek: Michał Bartos, Jakub 
Biesiada, Piotr Gawron, Ilona Grabowska, Paweł Kozłowski, Arkadiusz Krygier, Justyna 
Lewandowska, Ewa Lipka, Damian Łukasiewicz, Kamil Major, Mateusz Mikulski, Marta 
Milewska, Michał Opłotny, Kamil Poddębski, Radek Siankowski, Karolina Sitkowska, Joanna 
Skiba, Mariusz Wasilewski, Jarosław Więch, Marlena Wiśniewska, Kamil Żochowski.

Absolwenci klasy VI b (18 uczn.), wychowawczyni  Anna Langwińska: Justyna Brzostek, 
Daniel Chaciński, Paulina Chojnowska, Arkadiusz Fabisiak, Kamil Giera, Adelaide Joro, 
Arkadiusz Jul, Sebastian Kaczmarski, Daniel Kłos, Anna Lewandowska, Dawid Lupa, 
Michał Marcinkowski, Mateusz Rakowski, Marcin Stróżyński, Artur Szudobaj, Sebastian 
Tański, Joanna Tlaga, Maciej Żerko.

Lipiec–sierpień 2002 roku 
W czasie ferii letnich wykonano najpotrzebniejsze prace remontowe budynku szkolnego: 
pomalowano ciąg żywieniowy i sanitarny, odnowiono trzy pomieszczenia lekcyjne oraz 
hole i podłogi, pomalowano drzwi wejściowe, naprawiono zamki w drzwiach, dorobiono 
do nich klucze. Dokonano przeglądu wszystkich pieców i wyprano wykładziny dywanowe. 
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Rok szkolny 2002/2003
29 sierpnia 2002 roku
Dyrektor Halina Nowicka otwierając posiedzenie Rady Pedagogicznej życzyła spokojnej, 
owocnej, pełnej zaangażowania pracy i osiągnięcia, na zakończenie roku szkolnego, 
sukcesów własnych i uczniów. Przypomniała, że szkoła jest instytucją spełniającą trzy 
podstawowe zadania: dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy. Każdy nauczyciel 
powinien dbać o dobre imię szkoły, a swoją etyczną postawą budzić uznanie. Zachęcała do 
wzajemnej współpracy i życzliwości. Priorytetem w tym roku szkolnym było przestrzeganie 
zagwarantowanych uczniowi praw wynikających z Konstytucji RP.
Pracę rozpoczęło 20 nauczycieli, w 11 klasach z 205 uczniami.
Wychowawstwo w klasach I−III objęły nauczycielki nauczania zintegrowanego: w I a – 
Barbara Kielak, w II a – Wioletta Bala, w III a – Barbara Januszko, w III b – Marzena 
Dzięgielowska, w IV a – Joanna Szczerbiak (nauczycielka plastyki, techniki), w IV 
b – Joanna Król (nauczycielka matematyki, języka polskiego, techniki), w V a – Anna 
Krzyżanowska (nauczycielka w świetlicy szkolnej), w V b – Anna Langwińska (nauczycielka 
historii, informatyki), w VI a Lidia Adamowicz (nauczycielka języka polskiego), w VI b – Ewa 
Mojzesowicz-Drożdż (nauczycielka matematyki, społeczny inspektor BHP), w kl. VI b – 
Joanna Lewandowska (pedagog szkolna). Ponadto w szkole pracowali nst. nauczyciele: 
Angelina Maciążek (nauczycielka wychowania fizycznego dziewcząt), Zbigniew Kułak 
(nauczyciel wychowania fizycznego chłopców), Marta Durka (nauczycielka języka 
angielskiego), ks. Krzysztof Ziółkowski (religia), Iwona Marczak (religia), Małgorzata 
Zygmunt (nauczycielka przyrody), Halina Nowicka (dyrektor, nauczycielka plastyki), 
Bogumiła Wytrykus (nauczycielka w bibliotece szkolnej), Hanna Rostek-Sobańska 
(nauczycielka języka polskiego). 
Jednym z zadań w planie pracy na ten rok szkolny było podniesienie sprawności czytania 
i przygotowanie ucznia do samodzielnego zdobywania wiedzy, w tym celu na wszystkich 
przedmiotach i we wszystkich klasach stwarzano sytuacje sprzyjające czytaniu ze 
zrozumieniem tekstu literackiego, informacyjnego i popularnonaukowego.

2 września 2002 roku
Uroczyście rozpoczęto rok szkolny mszą św. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Wołominie o godzinie 8.30. Na boisku szkolnym, o godzinie 9.30, uczniowie spotkali 
się z dyrekcją i nauczycielami, następnie z nauczycielami w salach lekcyjnych. 
Zarząd Miasta i Gminy Wołomin wyraził zgodę na ustawienie namiotu z odzieżą jeansową 
na boisku szkolnym. Fundusze pozyskane ze sprzedaży miały zasilić konto szkoły, co 
pozwoliło zakupić środki czystości i dokonać drobnych napraw.  
 
9 września 2002 roku
Stołówka szkolna rozpoczęła wydawanie obiadów w cenie 1,70 zł od ucznia, 2 zł od 
nauczyciela.
 

10 września 2002 roku
Dyrektor szkoły Halina Nowicka uroczyście otworzyła mini galerię w świetlicy szkolnej. 
Oprawione prace plastyczne uczniów były początkiem wystawy.

12 września 2002 roku
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadziła kontrolę w zakresie 
odpowiedniego żywienia, stanu czystości pomieszczeń szkolnych i ciężaru plecaków 
uczniów. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

26 września 2002 roku
Rodzice uczniów klas piątych i szóstych spotkali się z mgr. Grzegorzem Paziem – 
pracownikiem Akademii Rodzinnej w celu uzyskania informacji dotyczących realizacji 
programu profilaktyki alkoholowej „Debata”, przez ich dzieci. Treści, dobór programu 
zostały opracowane po przeprowadzeniu wnikliwej analizy środowiskowej. W klasach 
trzecich Beata Michalak − pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizowała 
program „Cukierki”, dotyczący  wczesnej profilaktyki uzależnień, przemocy i rozwijania 
umiejętności życiowych uczniów, przeznaczony dla klas I–III. 
W klasie V a zrealizowano program profilaktyczny pt. „Odczuwaj, ufaj, mów”, prowadzony 
przez Zespół Pedagogów Dezyderia, którego misją jest promowanie zdrowego stylu 
życia w społeczeństwie, wspieranie dzieci i młodzieży w integralnym rozwoju, a rodziców 
i nauczycieli w działaniach wychowawczych i prorodzinnych. W klasach czwartych 
nauczycielki Joanna Szczerbiak i Joanna Król realizowały warsztaty edukacyjno-
profilaktyczne „Magiczne Kryształy”. Program miał charakter edukacyjny, uwrażliwiał 
dzieci na zagrożenia jakie mogą nieść ze sobą telewizja, Internet czy gry komputerowe. 
W oparciu o lekturę i analizę bajki Magiczne Kryształy dominowała aktywna forma 
pracy: drama, burza mózgów, pytania cyrkulacyjne, ćwiczenie nowych sposobów 
komunikowania się, praca w grupach oraz gra dydaktyczna. Wspólna lektura bajki  
z dziećmi w klasie, poprzedzona rozmową, z koncentracją na tych aspektach opowieści, 
które z punktu widzenia dorosłego są najbardziej potrzebne dziecku lub które najbardziej 
dzieci interesują.

11 października 2002 roku
Wyjazdowa Rada Pedagogiczna odbyła się w Grabowie k. Tłuszcza. Omawiano 
zagadnienie praw i obowiązków dziecka i ucznia. Spotkanie prowadziła dyrektor Halina 
Nowicka, która zapoznała zebranych z dokumentami i artykułami dot. powyższego tematu, 
takimi jak Konwencja Praw Dziecka ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku, Ustawa  
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, Konstytucja RP.

11 listopada 2002 roku
Wzorem lat ubiegłych uczniowie reprezentowali szkołę podczas uroczystości z okazji 
odzyskania przez Polskę Niepodległości, np. uczniowie klasy II a z wychowawczynią 
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Wiolettą Balą przygotowali apel, inni wykonywali biało-czerwone wstążeczki i przypinali 
uczestnikom manifestacji patriotycznych.

W drużynie byli także chłopcy, którzy sprawiali problemy wychowawcze w szkole. 
Realizowany program został zatwierdzony przez Komendanta Hufca. 

10 stycznia 2003 roku
Odbył się próbny sprawdzian z umiejętności i wiedzy w klasach VI. Najwyższy poziom 
uzyskali uczniowie z klasy VI a – a wśród nich Michał Krajewski, Eliza Sobańska, Albert 
Tomaszewski. Drugie miejsce zajęli uczniowie z klasy VI c, a wśród nich z największą 
liczbą punktów uzyskał Robert Siennicki. Trzecie miejsce zajęli uczniowie klasy VI b, 
największą liczbę punktów uzyskała Ewelina Berlińska. 

22 stycznia 2003 roku
Uczennice Eliza Sobańska i Anna Franczak pod opieką nauczycielki Bogumiły Wytrykus 
brały udział w uroczystości odsłonięcia Pomnika Bohaterów Powstania Styczniowego, 
który zlokalizowany został na skwerze Bohaterów Powstania Styczniowego, przy 
skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie. Pomnik ma 
formę głazu, na którym umieszczone jest godło oraz wyryty napis w kamieniu: „Bohaterom 
Powstania 1863, Rodacy”.

27 stycznia – 7 lutego 2003 roku
Ferie zimowe 2003. Uczniowie z ubogich rodzin otrzymali paczki żywnościowe. Dzięki 
zaangażowaniu nauczycielki Iwony Marczak, działającej w Akcji Rodzin Katolickich, 
kilkoro uczniów wyjechało na bezpłatne zimowisko do Starego Sącza.
Społeczną opiekę nad Drużyną Harcerską sprawował Sławomir Orych. Zbiórki odbywały 
się w każdy czwartek o godzinie 15.00 w Harcówce przy ulicy Długiej 33 w Wołominie. 

4 grudnia 2000 roku. Spotkanie emerytowanych nauczycielek − od lewej siedzą:
Jadwiga Góralczuk, Bogumiła Wytrykus, Jadwiga Czaplicka, Sylwia Zalewska,
Jadwiga Laszuk. Od prawej stoją: Teresa Kapaon, Tamara Kozłowska, Danuta

Kędzierska, Krystyna Kazulo, Edwarda Nowak.

6 lutego 2003 roku
Przewodniczący Rady Miasta Paweł Królak zobowiązał radnych Rady Miejskiej  
w Wołominie do zapoznania się z pismem Społecznego Komitetu Remontu i Rozbudowy 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie. 

27 lutego 2003 roku
Pod względem nauki, pierwsze miejsce, w pierwszym semestrze ze średnią 4,1 zajęła 
klasa VI a, drugie miejsce ze średnią 3,54 klasa IV a, a trzecie ze średnią 3,48 klasa V a. 
Uczniowie otrzymywali najlepsze oceny z takich przedmiotów, jak: sztuka, technika, 
religia i wychowanie fizyczne. Nauczyciele oceniali nie tylko pracę ucznia, ale też jego 
zaangażowanie i postawę w czasie lekcji.
Nauczyciele w klasach I−III za największy problem uznali niechęć uczniów do odrabiania 
prac domowych, czytania, kaligrafii, rozwiązywania zadań tekstowych, rozumienia 
czytanego tekstu. Bardzo korzystnie na sposób pracy z dziećmi i wyniki w nauczaniu 
wpłynęła zmiana podręczników Wesoła szkoła WSiP na Wydawnictwo Edukacyjne 
Żak – Z Ekoludkiem w szkole. Podręcznik z ćwiczeniami do nauczania zintegrowanego. 
Uczniowie brali czynny udział w akcjach charytatywnych, takich jak: zbiórka pieniędzy 
na PCK, Góra Grosza, pomoc rzeczowa z okazji św. Mikołaja. Sprzedawali widokówki  
i mapy Wołomina, a zebrane fundusze zostały przeznaczone na leczenie chorego kolegi 
– absolwenta szkoły. 

3 marca 2003 roku
W I semestrze roku szkolnego 2002/2003 odbył się Turniej wiedzy pożarniczej pt. 
„Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięło w nim udział 20 uczniów z klas VI. Najwięcej 

W bibliotece szkolnej: nauczycielka Bogumiła Wytrykus
z Różą Stępień i Anią Suchenek.



267Szkolne kalendarium budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie266 Anna Wojtkowska

punktów uzyskały: Kinga Podgórska z klasy VI b, Anna Franczak z klasy VI a i Joanna 
Siekaczyńska. Te uczennice brały udział w dalszej części turnieju na szczeblu gminnym 
w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie.

20 marca 2003 roku
Na zebraniach rodzice uczniów z klas VI zostali zapoznani z informacjami na temat 
organizacji i przebiegu sprawdzianu, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji  
w wyniku niestawienia się ucznia na sprawdzian, spóźnienia, zakłócenia prawidłowego 
przebiegu sprawdzianu.

8 kwietnia 2003 roku.
Odbył się sprawdzian wiedzy uczniów z klas VI, na którym nauczyciele poinformowali  
o warunkach przebiegu sprawdzianu, w szczególności zasadach kodowania i wypełniania 
karty odpowiedzi. 

20 kwietnia 2003 roku
Uczniowie uczestniczyli w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2003”, 
30 uczniów z klas III i IV – kategoria Maluch, 6 uczniów z klas V i VI – kategoria Beniamin.

5 maja 2003 roku
Obchodzono Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska. W tym celu zorganizowano 
pochód ulicami miasta.

24 maja 2003 roku
Na stadionie „Huraganu” uczniowie uczestniczyli w turnieju piłki nożnej pod hasłem „Nie 
przemocy, nie narkotykom”, organizowanym przez Komendę Policji w Wołominie.

28 maja 2003 roku
Nauczycielka Lidia Adamowicz przeprowadziła konkurs o tytuł Mistrza ortografii. Brało 
w nim udział 10 uczniów z klas IV−VI. Maksymalna ilość punktów do zdobycia przez 
zawodnika wynosiła 131. Najwięcej punktów uzyskała Paulina Lis z klasy V b (125 
punktów) i została Mistrzem ortografii. Wicemistrzowie to: Eliza Sobańska z klasy VI a 
(122 punktów), Albert Tomaszewski z klasy VI a (121 punktów). 

31 maja 2003 roku
Szkoła jako jedyna w powiecie wołomińskim realizowała program edukacyjny „Bocian”, 
który wdrażany był od 1998 roku przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 
„pro Natura” jako propozycja dla szkół średnich, gimnazjów i starszych klas szkół 
podstawowych. Miał na celu włączenie młodych ludzi w działanie na rzecz zachowania 
bociana białego w Polsce.  
Z okazji Międzynarodowego Dnia Bociana zorganizowano w szkole festyn. Uczniowie 

przygotowywali sobie odpowiednie stroje, maszerowali ulicami Wołomina, brali udział  
w zabawach na boisku szkolnym: loterii fantowej, sprzedaży kwiatów, organizowali kramiki 
klasowe, wystawiali prace plastyczne, a także smakowali potrawy z grilla.

10 czerwca 2003 roku
Grażyna Zawadzka – wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie przekazała dyrektorom 
szkół informację, o niewliczaniu oceny z religii do średniej ze wszystkich przedmiotów.  
W związku z tym członkowie Rady Pedagogicznej w dniu 10 czerwca 2003 roku podjęli 
uchwałę nr 1/06/2003, w powyższej sprawie. 

11 czerwca 2003 roku
Na spotkaniu z burmistrzem obecni byli przedstawiciele Rady Rodziców, członkowie 
Komitetu Remontu i Rozbudowy oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1. Omawiano 
sprawę przeniesienia uczniów na czas remontu do Szkoły nr 4. Nikt nie wspomniał 
o likwidacji szkoły. Zebrani nie otrzymali odpowiedzi na pytania dotyczące terminu 
rozpoczęcia remontu i czy po remoncie dzieci wrócą do Jedynki. Za pieniądze szkoły 
zostały wykonane dwie ekspertyzy, obydwie pozytywne, wskazujące, że w budynku może 
funkcjonować placówka oświatowa. Poinformowano zebranych o trzeciej ekspertyzie 
wykonanej na zlecenie Urzędu Miasta, z której wynikało, że budynek nie nadaje się na 
szkołę. 

12 czerwca 2003 roku

Spotkanie nauczycielek z dyrektorką Haliną Nowicką − siedzi: Jadwiga Laszuk, stoją 
od lewej: Bogumiła Wytrykus, Jadwiga Czaplicka, Małgorzata Zygmunt – wicedyrektor, 

Halina Nowicka – dyrektor szkoły, Sylwia Zalewska, Tamara Kozłowska, Edwarda 
Nowak, Jadwiga Góralczuk.
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18 czerwca 2003 roku
Na posiedzeniu Plenarnej Rady Pedagogicznej podjęto uchwałę dotyczącą klasyfikowania 
i promowania uczniów klas I–VI. 136 uczniów otrzymało promocję do następnej klasy, 3 
uczniów pozostało na następny rok, 49 uczniów ukończyło naukę w szkole podstawowej.  

24 czerwca 2003 roku
Absolwenci klasy VI a (18 uczn.), wychowawczyni Lidia Adamowicz: Sebastian 
Balak, Sylwia Balak, Sylwia Brzostek, Anna Franczak, Mateusz Grączyński, Jarosław 
Grzybowski, Maria Izdebska, Michał Krajewski, Damian Murzyn, Daria Pietruszka, Paweł 
Pikus, Joanna Siekaczyńska, Eliza Sobańska, Grzegorz Sycik, Albert Tomaszewski, 
Łukasz Wiśniewski, Paweł Zaroda.

Absolwenci klasy VI b (16 uczn.), wychowawczyni Ewa Mojzesowicz-Drożdż: Ewelina 
Berlińska, Natalia Budek, Michał Chmielowiec, Ireneusz Dzięcioł, Grzegorz Gajcy, 
Magdalena Grzelak, Sebastian Januszkiewicz, Klaudia Lewińska, Patryk Łuszczyński, 
Katarzyna Molga, Kamil Paska, Kinga Podgórska, Paulina Przyborowska, Krzysztof 
Rasiński, Paweł Wysocki.

Absolwenci klasy VI c (16 uczn.), wychowawczyni Anna Lewandowska: Przemysław 
Borzymek, Natalia Bukrap, Anna Grzelak, Rafał Jankowski, Sylwia Jasik, Kamil Kursa, 
Paulina Lappe, Bartłomiej Leontiew, Natalia Marszałek, Agnieszka Piasecka, Marcin 
Piechocki, Piotr Sienkiewicz, Robert Siennicki, Paweł Tuzinek, Justyna Waś, Łukasz 
Rozbicki. 

26 czerwca 2003 roku
Odbyła się sesja Rady Miejskiej w Wołominie. Na wniosek Jerzego Mikulskiego – 
Burmistrza Wołomina wprowadzono do porządku obrad uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na rozpoczęcie czynności zmierzających do przeniesienia siedziby Szkoły 
Podstawowej nr 1 do budynku Zespołu Szkół nr 4 (SP 4+gimnazjum) w Wołominie 
przy ul. 1 Maja 19.  W wyniku głosowania jawnego za – 19 głosów, przeciw – 0, wstrz. 
– 0 uchwała Nr IX-124/2003 została wprowadzona do porządku obrad. W dyskusji 
pierwszy zabrał głos Jerzy Mikulski – Burmistrz „Projekt uchwały jest kontynuacją 
działań zapoczątkowanych jeszcze w poprzedniej kadencji. Działania te przyjęły pewną 
procedurę poprawy warunków placówek oświatowych w centrum miasta. Program, który 
został przyjęty, wskazywał na budowę gimnazjum przy szkole przy ul. 1 Maja, kiedy to 
powstanie możliwość przeniesienia, na czas remontu, uczniów ze SP 1 do budynku  
SP 4, w całej formie organizacyjnej. Ze względu na duże koszty eksploatacji placówki 
SP 1 w skali rocznej w obecnym stanie technicznym, który wymaga dużej modernizacji, 
Burmistrz chce podjąć ten problem w możliwie szybkim czasie. Taka możliwość 
techniczna powstaje przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w ZS nr 4. Burmistrz 
poprosił Dyrektora ZS nr 4 o przedstawienie założeń organizacyjnych mających na celu 

przeniesienie SP 1 do budynków ZS nr 4 z zachowaniem jej tożsamości i pozwalających 
na wykorzystanie potencjału kadry i grona pedagogicznego. Karol Małolepszy – Dyrektor 
ZS nr 4 przedstawił projekt organizacyjny współistnienia w budynku przy ul. 1 Maja 
19 SP nr 1 i ZS nr 4. Projekt ten musiał powstać w związku z planowanym remontem 
budynku SP nr 1 i koniecznością przeniesienia na czas remontu SP 1 do budynku ZS nr 
4. Przedstawiona informacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 7. Projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Halina Nowicka – Dyrektor 
SP nr 1 oświadczyła, że cieszy fakt, że najstarsza szkoła w Wołominie doczekała się 
remontu. Jednak niepokoi kilka kwestii. Jedną z nich jest fakt, że nie wiadomo jak 
długo będzie ten remont trwał i czy po remoncie powrócą do tej szkoły nauczyciele 
i uczniowie. Należałoby też przeanalizować, jaki będzie koszt tego remontu.  Należy 
również domówić zasady współistnienia obu szkół w jednym budynku. Trudność również 
sprawia poinformowanie rodziców uczniów i nauczycieli o zmianach organizacyjnych  
z powodu trwających wakacji. Grażyna Krajewska – Przedstawicielka Rady Rodziców 
SP nr 1 oświadczyła, że projekt uchwały zaskoczył Radę Rodziców, gdyż przed końcem 
roku szkolnego prowadzono rozmowy z Burmistrzem i wtedy nie powiedziano, że od 
września szkoła zostanie zamknięta. Przedstawicielka  Rady Rodziców w przedstawionej 
propozycji nie widziała zysków dla Szkoły nr 1, a jedynie dla Szkoły nr 4. Uważała, że 
w uchwale brak jest zapisu kiedy remont szkoły zostanie podjęty i czy w ogóle zostanie 
podjęty Brak też jest zapewnienia, że po przeprowadzeniu remontu budynku, to nadal 
będzie budynek szkoły. Uważała, że proponowana uchwała powinna być domówiona z 
Radą Rodziców, z Dyrekcją Szkoły, z Burmistrzem i radnymi. Burmistrz Jerzy Mikulski 
poinformował, że gdy spotykał się z przedstawicielami Komitetu Remontu i Rozbudowy 
Szkoły Podstawowej nr 1, z Radą Rodziców i Dyrekcją Szkoły to sygnalizował, że taka 
alternatywa jest brana pod uwagę. Przeniesienie SP nr 1 do budynku SP nr 4 miałoby 
nastąpić od 1 września 2003 r. albo po nowym roku kalendarzowym. Prowadzone były 
wtedy prace nad analizą możliwości technicznych przeniesienia SP nr 1. Jeżeli nie 
dokona się tego teraz, w momencie oddawania do użytku nowego budynku ZS nr 4, 
to za rok przybędzie tam dzieci i nauczycieli, co zmieni warunki, a wtedy stworzy się 
problem. Odpowiadając na pytanie dyrektora szkoły, jak długo będzie trwał remont, 
burmistrz wyjaśnił, że proces remontowy składa się z fazy przygotowawczej, wykonawczej 
i odbiorczej. W obecnej chwili żaden z tych elementów nie jest rozpoczęty. Ekspertyzy, 
które są wykonane nie dają założeń technicznych do remontu.  Należy je dopiero 
opracować. Aby to zrobić należy dokonać szeregu badań i odkrywek, co jest możliwe po 
wyprowadzeniu z budynku uczniów. Wykonane to będzie do końca br. (2003). Natomiast 
remont będzie trwał tak długo, w zależności, jakie środki finansowe Rada Miejska na ten 
cel przeznaczy. Oszczędności są ewidentne, gdyż roczny koszt utrzymania placówki to 
kwota 1 mln zł. Te pieniądze będą mogły być w znacznej części przeznaczone na remont 
placówki. Burmistrz uważał, że warunki w wyremontowanej starej części ZS nr 4 są  
o wiele lepsze niż obecnie w SP 1. Nie jest znany całkowity koszt całego przedsięwzięcia. 
Są tylko szacunki, które mówią o wartości 3 mln zł. Biorąc pod uwagę fakt, że w wyniku 
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oszczędności około 1 mln zł będzie można przeznaczyć z funduszu oświatowego na ten 
cel, to remont trwałby ok. 3 lat. Jeżeli Rada uzna za stosowne i znajdzie jakieś środki  
w budżecie to ten okres może być skrócony. To wszystko zależy od redakcji budżetów 
2004 i 2005 roku. Irena Sikorska – Przedstawiciel NSZZ Solidarność uważała, że budynek 
nie powinien pozostać bez opieki i ogrzewania, bo ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Na 
spotkaniu czerwcowym Burmistrz oświadczył, że nie ma pieniędzy na remont budynku 
SP 1. Natomiast uważała, że kosztem SP 1 zostanie wyremontowany budynek SP 4. 
Przypomniała, że wszelkie sprawy pracownicze powinny być konsultowane że związkami 
zawodowymi, bo po to one powstały. Przy proponowanych zmianach powinny być 
zabezpieczane interesy wszystkich grup pracowniczych tej szkoły. Andrzej Żelezik – 
radny prosił, aby rodzice, związki zawodowe i dyrekcja SP 1 wzięli pod uwagę fakt, że 
obecnie jest jedyna możliwość podjęcia tej pracy, w momencie gdy Karol Małolepszy 
– dyrektor ZS nr 4 nie zagospodarował jeszcze pomieszczeń, które zwolniły się po 
rozbudowie szkoły. Jest przecież człowiekiem znanym ze swoich inicjatyw. Obecny 
rok jest o tyle korzystny na załatwienie tej sprawy, że ks. dziekan Józef Kamiński jest 
w stanie użyczyć pomieszczeń przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski. Remont 
szkoły jest możliwy przy wyprowadzeniu z budynku dzieci w godne warunki. A to, że ten 
kto chce przyjąć pod dach, zyska poprzez jakiś remont pomieszczenia to powinno być 
zrozumiałe. Przecież przez rok czy przez dwa będzie to służyło dzieciom ze Szkoły nr 1. 
Radny Mariusz Askaniusz Czajewicz-Nowacki chciał uzyskać deklarację od burmistrza, 
że SP 1 powróci do swojego budynku lub w budynku będzie się mieściła instytucja 
użyteczności publicznej, a nie zostanie sprzedany budynek prywatnemu inwestorowi. 
Radny Krzysztof Gawkowski – oświadczył, że zrobi wszystko, aby ta szkoła wróciła 
do swojego budynku. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym za – 10 głosów, 
przeciw – 0, wstrz. – 4 osoby. Podczas głosowania na sali nie byli obecni radni: Roman 
Waszczuk, Stefan Perzanowski, Andrzej Lipa, Marek Górski”.

28 sierpnia 2003 roku
Dyrektor Halina Nowicka powitała przybyłych na Radę Pedagogiczną, poinformowała ich 
o nowej sytuacji szkoły. Od 1 września 2003 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie 
nr IX – 124/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołominie 
będzie przeniesiona na czas remontu do gmachu Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy 1 Maja 
19 w Wołominie. W związku z zaistniałą sytuacją połączono: w jedną klasę IV a i IV b; 
V a i V b: VI a i VI b. Powstało sześć oddziałów z 145 uczniami. Do Szkoły nr 4 odeszły: 
Małgorzata Zygmunt – nauczycielka biologii, Anna Krzyżanowska – nauczycielka 
świetlicy i plastyki. Zmniejszyła się liczba pracowników administracji i obsługi do 7 osób. 
Księgowość i płace przejął od 1 października 2003 Urząd Miasta.

Rok szkolny 2003/2004
Ten rok szkolny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 rozpoczęli w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4 przy ulicy 1 Maja 19 w Wołominie. 

W styczniu 2004 roku członkowie Rady Pedagogicznej wystosowali pismo do Burmistrza 
Jerzego Mikulskiego i Rady Miasta, zaniepokojeni pomniejszeniem finansów w budżecie 
szkolnym, napisali: „Nie zgadzamy się na jakiekolwiek zmiany w planie finansowym naszej 
szkoły. W wyniku Uchwały Rady Miasta z dnia 4 września 2003 roku nr X-148/2003 
placówka nasza została przeniesiona do dwóch różnych budynków. Efektem tego są 
niepokojące zmiany w postawie zachowania naszych uczniów, między innymi przypadki 
fobii szkolnej, wzmożonej nadpobudliwości wśród uczniów, konfliktów między dziećmi obu 
szkół, co doprowadziło do zachwiania u nich poczucia bezpieczeństwa (…) Władze Miasta 
przenosząc naszą placówkę obiecały Radzie Pedagogicznej i rodzicom, że przeniesienie 
jest dokonane w celu zaoszczędzenia pieniędzy na poczet przyszłego remontu szkoły. 
Teraz dowiadujemy się o kolejnych zmianach w projekcie planu finansowego SP 1, które 
spowodują dalsze pogorszenie warunków pracy i nauki”3. 
Robert Pawlak w książce Przemiany edukacyjne w małym mieście w sprawie remontu 
szkoły w Wołominie napisał: „Presja ze strony rodziców była silna, szczególnie 
w szkołach cierpiących na zagęszczenie. My [radni Rady Miejskiej w Wołominie − 
przyp. A. Wojtkowska] w tej chwili podjęliśmy decyzje o nakładach na cztery inwestycje 
oświatowe – relacjonował lokalny polityk. I to jest plan maksimum, na który gmina może 
sobie pozwolić. Modernizujemy w tej chwili szkoły, które są w najgorszych warunkach, 
czyli w Zagościńcu, Majdanie i Szkołę Podstawową nr 1 w Wołominie. Budujemy również 
gimnazjum przy szkole nr 4. Realizacja inwestycji oświatowych została rozłożona na wiele 
lat. Nie wszystkie z nich doczekały się realizacji. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1,  
rodzice i nauczyciele zamierzali doprowadzić budynek do remontu. Władze wskazywały 
jednak, że brakowało dokumentacji technicznej oraz pieniędzy na remont. Budynek tej 
szkoły mieścił się w przedwojennej kamienicy w centrum Wołomina. Ogrzewany był 
piecami kaflowymi, a toalety znajdowały się na podwórzu. Niestety, nie można remontu 
zrobić w tej chwili, bo nie ma dokumentacji technicznej, to jest pierwsza sprawa i brak jest 
środków finansowych i zapewnienia ze strony rządu, że ktokolwiek będzie nas wspierał 
finansowo. I jeśli będziemy to robić z własnych środków, to nie jesteśmy w stanie zrobić 
tego wcześniej, aż zakończymy budowę gimnazjum – informował burmistrz. Szkołę 
Podstawową nr 1 zlikwidowano (budynek wyremontowano i przekazano na potrzeby 
biblioteki publicznej i przychodni). W jej obronie występowali nauczyciele, rodzice, 
okoliczni mieszkańcy i radni opozycyjni. Utworzono komitet budowy szkoły, któremu 
zarzucano obronę stanowisk pracy. Ten komitet głównie się składa z pracowników szkoły 
– relacjonował radny. (…) Innym argumentem, który przemawiał za likwidacją szkoły, był 
niż demograficzny. Mówiła o tym osoba z ratusza. To jest najstarsza szkoła w Wołominie. 
Ma długą tradycję, ona we wszystkich folderach istnieje, no i teraz mamy problem, 
dlatego że ta szkoła wymaga remontu, bądź innej lokalizacji, jeżeli by remont się nie 
opłacał. Ten budynek nie klasyfikuje się na szkołę. Ale z jednej strony mamy do czynienia 
z tradycją, a z drugiej z demografią, która wskazuje, że w tej szkole jest niestety spadek 
demograficzny. I jest silna grupa z komitetu budowy szkoły, bo tam walczą o tę szkołę 

3 Księga protokołów Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie 13 VI 2001 – 19 II 2004, s. 187.
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i ich rzeczywiste interesy trzymanie pracy przez część pracowników administracyjnych.
Strategia miasta i gminy określa następujące potrzeby edukacyjne: wyposażenie 
szkół w komputery z podłączeniem do Internetu (komputeryzację przeprowadzono), 
remont kapitalny Szkoły Podstawowej nr 1 w centrum Wołomina, jak wspomniano, 
szkołę zlikwidowano, a budynek zaadaptowano na potrzeby przychodni [Poradnia 
Rehabilitacyjna dla dzieci – przyp. A. Wojtkowska] i biblioteki [Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Zofii Nałkowskiej – przyp. A. Wojtkowska]”4.
W styczniu 2010 roku Janina Wozińska, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 1, napisała: 
„Nieistniejąca już dzisiaj najstarsza w Wołominie szkoła podstawowa zawsze cieszyła 
się dobrą sławą. »Jedynka« to była marka, znak firmowy! Czy swój prestiż zawdzięczała 
genialnym uczniom? Po części pewnie też, ale również, a może przede wszystkim, 
nauczycielom. Przyszło im pracować, a nam uczyć się w trudnych warunkach. Mimo to 
uczniowie »Jedynki« osiągali najlepsze wyniki w mieście, a po ukończeniu podstawówki 
jako jej absolwenci wyróżniali się w szkole średniej, będąc swoistą reklamą »starej budy«.

4  Robert Pawlak, Przemiany edukacyjne w małym mieście, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 
2016, s. 128, 129. 

Kilka lat temu, kiedy powstał projekt »Szkoła z klasą« na zdobywanie przez placówki 
oświatowe certyfikatów i tytułów, Szkoła Podstawowa nr 1 zniknęła już z krajobrazu 
miasta. Może nie całkiem, bo historyczny budynek nadszarpnięty zębem czasu jeszcze 
straszył wybitymi szybami okien, popadającym w ruinę wnętrzem…
Dla mnie jednak wołomińska »Jedynka« od zawsze – a przynajmniej odkąd sięgam 
pamięcią – była »szkołą z klasą«! Na długo przedtem, zanim inni zaczęli ubiegać się o 
zaszczytne tytuły i zdobywanie nobilitujących certyfikatów. Tę klasę, a mówiąc językiem 
sportowym extra klasę, przez lata kształtowały pokolenia nauczycieli i uczniów. Szkoda, że 
taki los spotkał najstarszą i najbardziej zasłużoną placówkę o bogatej historii i wspaniałych 
tradycjach. Warunki były iście spartańskie, a przecież mi żal…”5

***

W tomie VI „Rocznika Wołomińskiego” 2010 zamieściłam pierwszy odcinek Kalendarium, 
w którym  wspominałam 1905 rok i początki działalności Publicznych Szkół Powszechnych 
– zamykam tę opowieść rokiem szkolnym w 2002/2003. To wtedy wyjechały z budynku 
meble, sprzęty, dokumenty, 145 uczniów przeszło do szkół podstawowych nr 5, nr 7,  
a najwięcej do Szkoły Podstawowej nr 4, by przez dwa lata kontynuować pracę Szkoły nr 
1. W 2005 roku definitywnie Szkoła Podstawowa nr 1 została zlikwidowana. Liczę, że w 
następnym tomie znajdzie się artykuł informujący o pracy nauczycieli i uczniów w nowym 
budynku szkolnym. Czytałam w kronice Jadwigi Markowskiej, że w 1935 roku ok. 800 
uczniów wędrowało do tego samego budynku wówczas Publicznej Szkoły Powszechnej 
nr 4, oni swoim odejściem  poprawili warunki pracy Szkoły nr 1 (męskiej) i Szkoły nr 2 
(żeńskiej). W 2003 roku 145 uczniów opuszczając mury Jedynki na zawsze przerwało 
szkolną historię tego miejsca przy ulicy Wileńskiej 32.

Dziękuję Dyrekcji Zespołu Szkół nr 4 im. Marynarki Wojennej RP przy ulicy 1 Maja 19 
w Wołominie za umożliwienie skorzystania z archiwalnych ksiąg Rad Pedagogicznych 
Szkoły Podstawowej nr 1. Brak kronik szkolnych uniemożliwił mi wzbogacenie artykułu 
zdjęciami i bardziej szczegółowymi informacjami. Dziękuję paniom: Joannie Hołubickiej, 
Barbarze Kielak, a szczególnie Bogumile Wytrykus za wyszukanie w swoich annałach 
zdjęć, które zostały zamieszczone w tym artykule.
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5 Janina Wozińska, Dawny Wołomin, artykuł A przecież mi żal…, styczeń 2010; Janina Wozińska, nauczycielka języka 
polskiego, zm. 15 maja 2014 r.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Bronisława Kułak

Tacy byliśmy. Jacy jesteśmy?

Wołomin. Miasto w którym się urodziłam, a które długo było dla mnie obce  
z różnych przyczyn. Los rzucał mnie z mamą tu i tam. Raz dalej, raz bliżej od tego 
miejsca.

Na początku lat 80. XX wieku osiedlamy się w Wołominie. Nie mamy stałego miejsca 
zamieszkania, jednej ulicy, tych samych sąsiadów, ale miasto jest wciąż to samo.

Harcerstwo
Zaczynam tu edukację w VII klasie szkoły podstawowej. Czasy były, jakie były. Co 

mógł robić młody człowiek w naszym mieście? Właściwie wybór był niewielki.
Z tego co pamiętam: ZHP – harcerstwo, HURAGAN – sport, PTTK, gdzieś w szkołach 

po lekcjach jakieś zajęcia z nauczycielami, ale to rzadkość. Szkół było niewiele, dzieci 
dużo, więc zajęcia w szkołach odbywały się od rana nawet do 18:00. Gdzieś jakieś 
pojedyncze zajęcia w klubach osiedlowych. Tak więc największe środowiska aktywnych 
młodych ludzi, to było środowisko harcerskie i sportowe, niejednokrotnie było tak, że 
łączono obie pasje harcerstwo i sport w takiej, bądź odwrotnej kolejności.

Z różnych przyczyn nie potrafię się tu odnaleźć. Poznaję moją szkolną przyjaciółkę 
Mariolę i zaczyna się moja wielka przygoda z harcerstwem. Przygoda? Chyba całe moje 
życie. Wiele się tam zaczęło, wiele się tam nauczyłam. Prawie przez całą harcerską 
działalność jestem związana ze Słonecznym Szczepem, którego – jak pamiętam – filarem, 
symbolem był Jacek Wąsik. Poznaję wielu wspaniałych ludzi. Byliśmy tacy młodzi. Pełni 
zapału, chęci, zawsze gotowi do pomocy innym. Jak każdy młody człowiek marzyliśmy 
żeby zrobić coś wielkiego, przeżyć wielką przygodę, ale chyba przede wszystkim mieć 
grupę znajomych, przyjaciół, z którymi spędzimy ciekawie wolny czas. W tle naszej 
młodości w Polsce dokonywały się rzeczy wielkie. A my chcąc, czy nie chcąc, byliśmy 
tego częścią. Jak się potem okazało, jedni w mniejszym, inni w większym stopniu.

Ideały
Któż ich nie miał? Były te bardziej wzniosłe: Bóg, Honor, Ojczyzna i te zwykłe. Być, jak 

wybitny sportowiec, sławna aktorka, piosenkarz. Słowo i postać – celebryta nie istniało, 
no i chwała za to.

Czasy dorastania mojego pokolenia, środowiska w którym się obracałam, to  
w większości jednak dążenia, te bardziej wzniosłe.

12 listopada 2009 roku została odsłonięta tablica pamiątkowa na budynku dawnej 
Jedynki, od strony ulicy Legionów. Tekst na tablicy głosi: „Budynek wzniesiony 

w 1905 roku, zniszczony podczas I wojny światowej. W 1920 roku gmach odkupił 
Magistrat Miasta Wołomin. W latach 1921–1923 został przebudowany według projektu 

arch. F. Michalskiego. W budynku mieściły się: od 1924 roku Publiczne Szkoły 
Powszechne nr 1 – męska, nr 2 – żeńska, przekształcone w Szkołę Powszechną 

nr 1 działającą do roku 2003, Liceum Ogólnokształcące do roku 1957, Dokształcająca 
Szkoła Zawodowa, Komunalna Kasa Oszczędności, Księgarnia – Wypożyczalnia 

oraz Czytelnia »Kultura«”, przed tablicą Anna Wojtkowska.
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Wydarzenia w mojej pamięci
Mam wrażenie, że dziś wołomińskie harcerstwo jest podzielone, przez co wiele traci. 

Rozdrobnienie na wiele różnych organizacji nie konsoliduje środowiska. Ale to chyba 
znak naszych czasów – podziały. Podziały były zawsze. Te mniejsze i te większe, ale 
takiej polaryzacji środowisk jak teraz, nie pamiętam.

Był 9 maja 1982 roku, na miejscu dzisiejszego budynku Sądu Rejonowego w Wołominie 
przy ul. Prądzyńskiego odbywał się Zlot Hufca Wołomin. Jedno z większych wydarzeń 
hufca i chyba ostatnie tego typu. To podczas tego wydarzenia patronem Hufca Wołomin 
ogłoszono hm. Mieczysława Cicheckiego.

Całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa historii harcerstwa w Wołominie, harcerski 
festyn, a wieczorem harcerskie ognisko. Gościliśmy władze ZHP i władze miasta Wołomin. 
Wydarzenie zorganizowane przez harcerzy i przez nich też przeprowadzone. Specyfika 
miejsca pozwoliła wielu mieszkańcom zapoznać się z działaniami poszczególnych drużyn 
i oprócz podkreślenia, jak duże jest to środowisko, ile dobrego i pożytecznego robimy, 
miało na celu zachęcenie młodych ludzi do wstąpienia w harcerskie szeregi. Czy się 
udało? Nie wiem.

Potem były kolejne. Zlot Hufca, który odbył się w Kobyłce i Zlot na Białych Błotach  
w Wołominie, chyba nie były już tak liczne.

Jedne z ważniejszych i cenniejszych pamiątek harcerskich.

Kilka pamiątkowych znaczków z okresu pielgrzymowania. 
Ze zbiorów Zbigniewa Kułaka.

Odsłonięcie pomnika Jerzyków we wsi Jerzyska - 1982 r.



279Tacy byliśmy. Jacy jesteśmy?278 Bronisława Kułak

Zdarzało się, że wydawalismy też 
okolicznościowe gazety.

Pamiątkowa kartka ze zlotu Hufca 
Wołomin, autor Grzegorz Boński.

Zlot Hufca Wołomin 1982 r. Od lewej Jacek Kondracki, 
Mirosław Dardziński, Dariusz Nowacki, Grzegorz Boński, 

śp. Andrzej Dardziński.

Zlot Hufca Wołomin 1984 r. Od lewej: dh Jacek Wąsik, Małgorzata Kułak, moja 
skromna osoba, Zbigniew Kułak, Adam Andrzejewski.

Zlot Hufca Wołomin na terenach basenu w Kobyłce 1983 r. lub 1984 r.
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Odsłonięcie pomnika Małego Powstańca
Jest rok 1983. Dokładnie 1 października 1983 roku. Przy murach Starego Miasta na 

ulicy Podwale zostaje odsłonięty pomnik Małego Powstańca. Twórcą pomnika jest Jerzy 
Jarnuszkiewicz. Pomnik upamiętnia najmłodszych uczestników powstania warszawskiego

Powstanie i odsłonięcie pomnika to efekt dwóch lat pracy i zabiegów organizacyjnych 
warszawskich i podwarszawskich zuchów, harcerzy i instruktorów. Wypracowywali oni 
fundusze na ten cel, a wspierały ich wpłaty od indywidualnych osób, bo przecież pomnik 
ten to symbol bohaterstwa tamtych lat dla wszystkich Warszawiaków i nie tylko.

Pomnik stoi na pozostałościach ósmej baszty półokrągłej zewnętrznego obwodu 
murów obronnych warszawskiego Starego Miasta przy ul. Podwale u zbiegu z ulicą 
Wąski Dunaj. To tu toczyły się najcięższe walki. Załogę twierdzy stanowili młodzi chłopcy, 
dzieci Warszawy z batalionu „Zośka”, „Wigry”, „Gustaw” i „Parasol”. W czasie powstania 
pełnili służbę pomocniczą, będąc łącznikami, sanitariuszami. Jak każdy młody człowiek 
pragnęli żyć, ale byli wierni przysiędze harcerskiej i służbie ojczyźnie, a ta wymagała 
ogromnych poświęceń, łącznie z oddaniem życia.

Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonał były uczestnik powstania warszawskiego 
Jerzy Świderski, pseudonim „Lubicz” z harcerskiego plutonu łączników batalionu „Gustaw” 
AK zgrupowania „Róg”. W tym dniu Stare Miasto zgromadziło setki harcerzy z Warszawy 
i innych miast Polski, mieszkańców stolicy oraz przedstawicieli władz.

Zlot Hufca Wołomin, tereny pod obecnym Starostwem Powiatowym i Sądem w 
Wołominie, Teresa Banaszek i Mirosław Nowaczyk.

Zlot Hufca Wołomin na terenach basenu w Kobyłce 1983 r. lub 1984 r.

W drodze na odsłonięcie pomnika Małego Powstańca.
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Uroczystości odsłonięcia pomnika Małego Powstańca na zdjęciu między innymi: 
D. Pabijan, Z. Kułak.

Nie zabrakło też harcerzy z wołomińskiego hufca. Miałam przyjemność i zaszczyt 
uczestniczyć w tych uroczystościach. Inny był ich charakter od tych dziś upamiętniających 
powstańców. Chyba bardziej spokojny, wyciszony, godny miejsca i wydarzenia.  
Z Wołomina zebrała się spora grupa harcerzy i wraz z drużynowymi, Jackiem Wąsikiem 
– wtedy bodajże komendantem hufca wołomińskiego – reprezentowaliśmy Wołomin na 
tych, jakże dla nas ważnych, uroczystościach.

Zaczytywaliśmy się wtedy książkami takimi jak: „Kamienie na szaniec”, „Akcja pod 
Arsenałem”, „Kolumbowie”, wierszami Baczyńskiego, Gajcego. W większości byliśmy  
w wieku bohaterów, których pamięci odsłaniano ten pomnik, też harcerzami i gdzieś tam 
w duchu każdy z nas sobie myślał, że jakby co, też nas będzie stać na taki bohaterski 
czyn, jak tych młodych powstańców. Że nie sprzeniewierzymy się przysiędze harcerskiej, 
naszym ideałom.

Na fotografiach ten dzień jawi się jako słoneczny i ciepły, ale tak nie było. Zmarzliśmy 
wtedy bardzo i po zakończeniu uroczystości niewielką grupką udaliśmy się do restauracyjki 
tuż przy Rynku Starego Miasta. O ile na początku uczniowskie i studenckie kieszenie 
było stać na zamówienie czegoś ciepłego do zjedzenia i picia, o tyle potem było krucho. 
Obsługa nie była zbyt sympatyczna i chciała nas wyprosić z lokalu, ponieważ już nie 
„konsumowaliśmy”. A my zmarznięci, trochę zmoknięci, bo mżyło, chcieliśmy tylko jeszcze 
się trochę ogrzać przed powrotem do domu. No cóż. Kreatywność i potrzeba chwili, tym 
bardziej w młodym wieku, działa cuda. Bodajże na dziesięć osób, zamówiliśmy cztery 

Uroczystości odsłonięcia 
pomnika Małego 
Powstańca.
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herbaty, tylko na tyle było nas stać i piliśmy na przemian. Do dziś przechodząc obok 
pomnika i tej małej restauracyjki przypomina mi się ten jesienny dzień i twarze znajomych, 
przyjaciół, z którymi wtedy tam byłam.

W służbie Bogu i Ojczyźnie
Byłam, jestem i chyba zawsze będę przeciwniczką powstania ZHR. Uważam, że 

było to niepotrzebne wywołanie podziału na harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego 
i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Dla mnie było, jest i będzie jedno harcerstwo.

Represje stanu wojennego nie ominęły środowiska harcerskiego. Jak cała opozycja, 
tak i harcerze, instruktorzy, znaleźli pomoc i oparcie w strukturach kościelnych. I tak 
w pierwszą niedzielę września roku 1982 na Jasnej Górze po raz pierwszy zostaje 
zorganizowana pielgrzymka harcerzy ze środowiskiem kombatantów z AK.

Od tego też roku, najczęściej w sierpniu, środowisko harcerskie bierze udział  
w sierpniowych pielgrzymkach pieszych na Jasną Górę. Powstają duszpasterstwa 
harcerskie. Uczestniczą w nim również harcerze z ZHP.

W czasie pielgrzymek papieskich w roku 1983 i 1987 działa „Biała Służba”. Taki 
harcerski wolontariat zajmujący się pracami porządkowymi, sanitarnymi – pierwsza 
pomoc,podczas pielgrzymek naszego rodaka do kraju.

Dla mnie i wielu moich znajomych uzewnętrznianie naszej wiary, będąc jednocześnie 
harcerzami w strukturach ZHP, nie było niczym nadzwyczajnym. Bez względu jak daleko 
byliśmy na obozie, rajdzie, wyjeździe, staraliśmy się uczestniczyć w niedzielnych mszach 
świętych. Jednocześnie szanując wybór tych, którzy nie mieli takiej potrzeby.

Pamiętam tylko jaką konsternację i zdziwienie robił nasz widok na mszach, w których 
uczestniczyliśmy w mundurach galowych.

Jeszcze tego roku będąc w Spale w małym drewnianym kościółku towarzyszyła mi 
pamięć naszego wejścia na mszę, kiedy w roku 1982 byliśmy na obozie letnim nad Pilicą.

Ale chyba z „harcerskich” wydarzeń religijnych, najbardziej zapadła mi w pamięci 
275. Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę w sierpniu 1986 r. Grupa srebrna 
piętnastka. Wyruszaliśmy z kościoła pod wezwaniem Św. Ducha parafii mojej mamy, 
kiedy jeszcze wraz z moimi dziadkami mieszkała tuż nieopodal, na Starym Mieście.

Organizatorem grupy z Wołomina był Jacek Kondracki. Grupa z Wołomina szła z grupą 
harcerzy z Warszawy, na czele której był Jarek Janas „Lalon”. To była dla mnie jedna 
z bardziej wyjątkowych pielgrzymek. Uczestniczyliśmy w niej, jako grupa harcerzy, na 
mszach i wejściu na Jasną Górę byliśmy w mundurach harcerskich.

Przez całą pielgrzymkę sami przygotowywaliśmy sobie posiłki, również gorące  
i spaliśmy pod namiotami. Piękny czas modlitwy i skupienia. Opiekunem naszej grupy 
był ks. Jacek Dębski, obecnie proboszcz parafii Św. Matki Teresy w Kobyłce – Turowie 
(od sierpnia 2020 roku w parafii świętej Trójcy).

Wejście na samą Jasną Górę było bardzo wyjątkowe, do dziś pamiętam smak piachu 
i łez na policzkach.

Harcerska pielgrzymka i ks Jacek Dębski z naszą grupą.

Harcerska pielgrzymka, wrzesień 1984 r. W wolnych chwilach powstawała gąsienica.
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Jasna Góra, pielgrzymka 1984 r.

Notka informacyjna o zlocie w Szczawie, 1984 r.

Pielgrzymka harcerska, 1984 r.

Pielgrzymka harcerska, 1984 r. Wejście na Jasną Górę. 
Grupa z wołomina.
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Podczas obozu - na niedzielną mszę 
zawsze na galowo.

Pod Jasną Górą, 1984 r.

Pielgrzymujemy, 1984 r.

Pielgrzymka harcerska, wrzesień 1984 r.

Pamiątkowe zdjęcie z ks. Jackiem Dębskim, 
od lewej Beata Zaremba, Marek Kondrcki, 

ks. Jacek, moja skromna osoba, Małgorzata 
Kułak i poniżej Jacek Kondracki i Zbigniew 

Kułak.
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Rajdy
Te harcerskie wypady, dalsze i bliższe wyjazdy, były nie tylko zabawą i miłym 

spędzaniem czasu. Wiele z wydarzeń miało charakter upamiętniający w ten szczególny 
sposób jakieś wydarzenia, ludzi. A że przy okazji młodzi ludzie mogli się poznać, pobawić, 
właściwie czemu nie? Jest czas bohaterów i czas zabawy.

Wyjazdy pozwalały też sprawdzić nam nasze umiejętności np. terenoznawstwa. 
Wymagały wysiłku ,współpracy, uczyły dobrej organizacji i tego, że nie jesteśmy sami, 
że czasami trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność za drugiego człowieka, za jego 
bezpieczeństwo. No, ale oczywiście były formą miłego spędzenia czasu i zwiedzania 
za grosik.

Cyklicznie uczestniczyliśmy w majowym Rajdzie Świętokrzyskim, który istnieje od 
1959 roku. Pomyśleć, że przez 55 lat w rajdzie uczestniczyło 155366 uczestników, 
którzy przemierzyli 46 tysięcy kilometrów. Mogli zobaczyć zabytki techniki, historii, kultury  
i podziwiać piękne szlaki turystyczne gór Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Do dziś, 
kiedy widzę zamek Chęciny, już ten piękny, odrestaurowany, mam w oczach jego ruiny, 
kiedy wiele lat temu przemierzaliśmy trasę rajdu.

Niejednokrotnie braliśmy udział w Rajdzie Palmiry. Rajd ten odbywał się tydzień przed 
świętem zmarłych i była to około 10-kilometrowa trasa. Trasa prowadziła z Izabelina, 
przez Pociechę i Krzyż Jerzyków na Cmentarz w Palmirach. Celem rajdu było uczczenie 
pamięci zamordowanych. A rajdom towarzyszyły również konkursy wiedzy o historycznych 
wydarzeniach. Oczy cieszyły widoki Kampinoskiego Parku, a gotowana samodzielnie 
zupa smakowała, jak nigdy.

Na szlaku Rajdu Świętokrzyskiego, od lewej: Dariusz Pabijan, Marek Kondracki, 
Małgorzata Pierzchała i Jacek Kondracki.

Rajdy, nie rajdy, śniadanka podane elegancko. Marcin Szczygieł i Zbigniew Kułak w 
oczekiwaniu na hasło do stołu.

Zapewne Rajd Świętokrzyski, prawdopodobnie Skarżysko Kamienna. 
Mariolka Przybek z gitarą.
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Podobny charakter miał rajd „Partyzancka Jesień” organizowany przez wołomiński 
oddział PTTK i Czapury z Radzymina. Rajd był bodajże poświęcony pamięci ruchów 
partyzanckich na tych terenach. Niestety, bliższych informacji nie mogę znaleźć.  
A pamięć, jak to pamięć – jest ulotna. Jak sama nazwa wskazuje, odbywał się jesienią  
i był imprezą dwudniową. Został mi w pamięci szron na trawie i pałatkach, który przywitał 
nas rankiem, na którymś z rajdów. Nie był to ciepły poranek, ani sympatyczna ciepła 
noc. Karimata była szczytem marzeń, a kto by tam tachał przez dwa dni jakiś materac. 
Ważne, że był śpiwór i szansa na gorącą herbatę.

Na piesze wędrówki wyruszaliśmy również z PTTK Wołomin. Swego czasu istniało 
coś takiego jak Rajd o Puchar Prezesa, oczywiście Prezesa PTTK.

Obozy
Najpiękniejsze wakacje jakie mogły się przydarzyć. W lesie, w głuszy i ciszy. Z dala 

od zgiełku miast, pędu, cywilizacji. Wyjeżdżaliśmy do miejsc gdzie było słychać ciszę.
Najczęściej udawaliśmy się gdzieś nad mazurskie jeziora, bo część z nas była 

żeglarzami, którzy podczas wakacji doskonalili swoje umiejętności na sprzęcie żeglarskim 
należącym do hufca. Uczyliśmy się radzenia sobie w różnych okolicznościach. Zarówno 
pogodowych /kto nie rozkładał namiotu tzw. dychy w deszczu, nie poczuł co to obóz/ jak 
i współżycia w grupie.

Każdy zastęp posiadał swój namiot, a w nim własnoręcznie wykonaną skrzynię,  
w której musiał mieć niezbędne narzędzia: siekiery, piły, gwoździe, młotki. Nie ważne czy 
byłeś dziewczyną czy chłopakiem, posługiwałeś się tymi narzędziami bezproblemowo - no 
może czasami nie do końca bezproblemowo. To na obozach trzeba było samodzielnie 
przygotować sobie posłanie łącznie ze zbiciem pryczy do spania. Konkurowaliśmy między 
zastępami kto najciekawiej wykona półki i ozdoby w swoim namiocie. Wszystko miało 
swoje miejsce, musiał panować ład i porządek. Prycze posłane, ubrania poskładane, 
żadnych śmieci.

A obozowe zajęcia ? Przygoda tematyczna. Rokrocznie obóz miał inny temat. Jeśli 
„Indianie” to czytanie książek o Indianach, poznawanie ich zwyczajów, szycie indiańskich 
strojów, które wykorzystywano na obozach w specjalne dni i podczas specjalnych 
okoliczności. Jeśli tematem byli „ Ludzie Pierwotni” ta sama sytuacja itd. itp. Obóz miał 
plan pracy i każdy dzień był dedykowany konkretnym zajęciom. Oczywiście były zajęcia, 
które pozwalały zdobywać nowe umiejętności nazywane sprawnościami. Jak kuchcik, to 
wiadomo - umie gotować, zielarz - musiał się wykazać znajomością zagadnień zielarskich, 
terenoznawca - umiejętnościami odnajdywania się w terenie itd.

Na obozie walczyliśmy ze swoimi słabościami. Lęk przed ciemnościami ustępował przy 
nocnej warcie. Senność ? O, tej nie zaznałeś nocą gdy podczas nocnej warty zewsząd 
spoglądały na ciebie świecące w ciemności oczy, a las wydawał dziwne, nieznane,  
i czasami przerażające odgłosy.

Nigdy też tak aktywnie nie uczestniczyliśmy w pracach kuchennych jak na obozie. Bo 
przecież każdy zastęp z każdego podobozu / Dla niewtajemniczonych. Na obóz składało 

Obozowa stołówka.

Pomost obozowy.

Obozowe ogniska zawsze z gitarą.
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się kilka podobozów, najczęściej różnych środowisk harcerskich. Na przykład : Słoneczny 
Szczep miał swój podobóz, Szczep z Duczek (nie pamiętam nazwy) swój podobóz. W 
najlepszych czasach Hufca Wołomin, obozy składały się z 5-6 podobozów a w każdym 
po kilka namiotów tzw. dych/ .

Poranna toaleta odbywała się w jeziorze, a tylko woda do posiłków była dowożona 
do kuchni w specjalnych baniakach. Gotowanie posiłków odbywało się w parnikach, ale 
kto nie zasmakował potraw druha Mordaki nie wie co dobre. Nie wiem jak ten człowiek 
w tych warunkach, tylko z jedną kucharką i pomocą dzieciaków dyżurujących w kuchni, 
był w stanie na czas przygotować posiłki dla myślę powyżej stu, stu pięćdziesięciu osób. 
Oj myślę, że tak jak nas do wydawania posiłków, tak i Magdę Gessler ubrałby dziś w 
chusteczkę na głowę. Bo oprócz tego, że było smacznie musiało być też czysto. O higienę 
„zastawy” do posiłków, czyli menażki i niezbędnika każdy dbał sam. Ale biada temu 
kto podszedł z brudnym sprzętem. Nie dostał jeść, dopóki go nie umył. A było przy tym 
wstydu i gadania co niemiara. Tak więc każdy piętnaście razy oglądał swoją „zastawę” 
żeby nie było takiej sytuacji.

Bywały też obozy na których gościliśmy młodzież z innych krajów, oczywiście 
socjalistycznych. I tak pamiętam gości z Bułgarii czy NRD. Jakoś dziwnym trafem nasi 
koledzy pomimo braku znajomości języka, zawsze potrafili się dogadać z koleżankami 
z tych krajów.

Obóz trwał 21 dni dla uczestników, no chyba że ktoś był na tzw. kwaterce to dłużej 
o jakieś 7 dni. Obozowy dzień zaczynał się apelem i tak też się kończył. Często były 
ogniska, a przy nich śpiew piosenek harcerskich, turystycznych i nie tylko.

Piękne to są wspomnienia i chyba każdy z uczestników chętnie do nich wraca.

Akcje
Akcja pomocna dłoń, czy jakoś tak. Dziś to się nazywa wolontariat. Wtedy było 

zwykłą akcją pomagania drugiemu człowiekowi. Bez rozgłosu, na mniejszą skalę. Ot za 
uśmiech, za dobre słowo, za ten szczęśliwy blask w oku drugiego człowieka, czasami 
za po kryjomu wycieraną łzę.

Moja pierwsza taka akcja, to była akcja zimowa. Moja i mojego zastępu. Naszą 
podopieczną była, nomen omen, Pani Bronia. Jakież było zdziwienie starszej Pani, 
kiedy dowiedziała się, że jesteśmy imienniczkami. Była to starsza, schorowana osoba 
mieszkająca na piętrze starej kamienicy i – o ile mnie pamięć nie myli – mieszkała w 
budynku przy ul. Ogrodowej, naprzeciwko Urzędu Miasta. Kiedyś na dole był tam Orbis, 
a teraz jest restauracja „Przystanek W”.

Pani Bronia była uprzedzona o naszym przyjściu. Nie wiem przez kogo i w jakiej 
formie się to odbywało. Mój zastęp to były wtedy same dziewczęta. Tak więc prace, które 
wykonywałyśmy polegały na zrobieniu drobnych zakupów, sprzątaniu, zmywaniu, ale 
najpierw chyba przyniesieniu wody (nie wszystkie budynki były wtedy zwodociągowane), 
drobnych przepierek w razie potrzeby, przyniesieniu węgla. Ale chyba przede wszystkim 
na byciu i słuchaniu starszego człowieka. Dziś żałuję, że nie spisywałam tych opowieści, 

Kto nie pamięta kuchni 
obozowej druha Mordaki, ten 
wiele stracił.

Na obozach pojawiały 
się obozowe kartki, autor 

Grzegorz Boński.

Obozowa 
kuchnia.
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Dziś rozesłalibyśmy SMS-y, e-maile, zadzwonilibyśmy, rodzice zapakowaliby dzieciaki 
do samochodu przywieźli na określone miejsce i żaden to problem. Ale wtedy to było 
wyzwanie. O samochodzie rzadko kto marzył, a i rower był nie w każdym domu dla 
każdego.

Dzwoniono do takiego delikwenta, który miał telefon i informowano go o zbiórce. 
Najczęściej dzwoniono do dwóch, trzech osób, w zależności ilu szczęściarzy mieliśmy 
w zastępie. Następnie ubierał się, w zależności od tego, jaka to była zbiórka, w mundur 
lub nie i powiadamiał kolejną osobę – osoby, które mieszkały blisko niego i tak już razem 
biegli (bo w większości docieraliśmy na miejsce zbiórki pieszo).

Mieszkaliśmy w różnych częściach miasta. Drogi nie wyglądały tak, jak teraz, a i domy 
położone w pewnym oddaleniu. Troszkę to trwało. Nie każdy mógł tak od razu wyjść, ale 
byliśmy w stanie skrzyknąć się w około godzinę.

Ludzie
Jeśli ktoś oczekuje chronologii zdarzeń, dat, bohaterskich czynów, wielkich patriotów, 

to ich tu nie znajdzie. Choć byli i tacy, którzy dla mnie są bohaterami. Nie epatowali tym, 
nie potrzebowali się z tym obnosić, krzyczeć, nosić wielkich symboli na koszulkach, 
wznosić górnolotnych haseł, oczekiwać kwiatów, peanów i odznaczeń, grzmieć na ten 
temat. Po prostu tacy byli. Bo tak wypadało, bo tak czuli, bo tak ich wychowano, bo 
takimi chcieli być.

Jacek Wąsik
Jacek Wąsik. Student AGH w Krakowie. To tam dh Jacek poznaje i obserwuje 

harcerstwo, zachowujące i kultywujące piękne przedwojenne tradycje ZHP. Jest 
założycielem drużyn harcerskich i późniejszego Słonecznego Szczepu im. generała 
Mariusza Zaruskiego.

To tu znajdują swoje miejsce dzieci intelektualistów, robotników, dzieci z rozbitych 
rodzin, dzieci z „patologii”, odrzucone i zmagające się z brakiem akceptacji. Dziś byłby to 
temat dla jakiegoś „Ekspresu Reporterów”, wtedy to było normalne życie, jeden z wielu 
problemów, z którym przychodziło się mierzyć dzieciakom z podwórek. Nie przypominam 
jednak sobie, by ze względu na ww. pochodzenie ktoś był dyskryminowany czy odrzucony. 
Jeśli były jakieś mniej lub bardziej wyszukane żarty, kąśliwe uwagi, to z wad i przywar 
określonych osób, czyli rzeczy, które mogliśmy i powinniśmy sami w sobie zmieniać. 
Rzeczy zależnych od nas, a nie świata i ludzi, z którymi przyszło nam żyć.

Harcerstwo, jego ideały to jedno. Ale Jacek był ciekawy świata, rozwijał pasję 
żeglarstwa, narciarstwa, wędrówek, poszukiwania przygód. Wielu dzięki niemu poznało 
te pasje i kontynuują je do dzisiaj. Zarażał tym wielu, a oni kolejne pokolenia.

Moje spotkania z Jackiem? Było ich bardzo wiele na przestrzeni tych lat, kiedy 
działałam w ZHP i już potem, na gruncie towarzyskim. Najpierw działałam jako zwykła 
harcerka, potem instruktor w drużynie zuchowej. Często się droczyliśmy, mieliśmy inne 
spojrzenie na pracę z młodzieżą. Ale jedno utkwiło mi w pamięci do dziś. To był jeden  

bo jak się okazuje pamięć jest ulotna i dziś już tych opowiadań nie pamiętam. O mieście, 
o ludziach, o zwyczajach tego miasta, kiedy nasza podopieczna była młoda.

Te opowieści nie były od razu wylewne, a my trochę musiałyśmy poczekać zanim 
starsza Pani nam zaufa. Zaufa na tyle, że przestanie przed nami chować jedzenie. 
Zapewne to przeżycia wojenne i nasilające się złe wspomnienia powodowały w starszej 
Pani powrót do tamtego okresu, a dziewczyny w mundurach harcerskich, skądinąd 
dość podobnych do tych sprzed wojny i z czasów okupacji, budziły takie, a nie inne 
wspomnienia.

Z czasem „oswoiłyśmy” się nawzajem i, jak tylko pojawiałyśmy się na pięterku u Pani 
Broni, witała nas uśmiechem i herbatką. Koszmarnie słodką, co było oznaką ogromnej 
sympatii i chęci ugoszczenia jak najlepiej, bo pamiętajcie – wtedy cukier był na kartki.

Akcja Zima kończyła się wraz z nadejściem wiosny. Wtedy osobom starszym już 
było łatwiej się poruszać, znikało niebezpieczeństwo poślizgnięć na zaśnieżonych i 
oblodzonych wtedy ulicach miasta. Odchodziło dźwiganie węgla, rozpalanie w piecu. 
Przez jakiś czas, ale już nie tak regularnie i w węższym gronie, zdarzało nam się zaglądać 
do Pani Broni.

Potem przyszły wakacje, obóz harcerski, jesienią powrót do szkoły i nasze drogi już 
nigdy więcej się nie spotkały.

Pierwsza pomoc
Zbiórka alarmowa. Tym zapewne rozbawię niejednego młodego człowieka. Dziś, 

gdy na stronach internetowych (kto tam wtedy słyszał o komputerze, a co dopiero  
o Internecie) czytam: zwołanie zbiórki alarmowej poprzez: sms, mail, Messenger i takie 
tam inne słowa i narzędzia, o których za moich czasów nikomu się nie śniły. Uśmiecham 
się na samą myśl.

Deszcz, śnieg, mróz – a bywały wtedy i zimy i solidne mrozy, szarówka, wieczór, nie 
było to tamto. Zbiórka to zbiórka, trzeba było być. Nie wypadało ot tak nie przyjść. Ba, 
wstydem było się spóźnić.

Zbiórka alarmowa była zbiórką zwoływaną w razie nagłej potrzeby. Odbywało się 
to, z tego co pamiętam, rzadko ale miewało miejsce. Taka zbiórka nie była wcześniej 
zaplanowana, zwoływało się ją z ważnych powodów i była sprawdzianem naszej 
organizacji i możliwości sprawdzenia, jak szybko jesteśmy w stanie stawić się wszyscy o 
określonej porze i w określonym miejscu. Były to czasy, kiedy nie istniały komórki. Istniały 
tylko telefony stacjonarne i uliczne budki telefoniczne. Och, jakimże szczęściarzem był 
ten, kto taki telefon posiadał w domu.

Każdy zastęp, drużyna, miała rozpisaną tzw. sieć alarmową, bieganie od domu do 
domu i powiadamianie kolejnych osób o zwołaniu takiej zbiórki. Każda osoba wiedziała, 
kogo ma powiadomić, znała jej adres i były to osoby najbliżej siebie mieszkające. Z reguły 
zaczynało się to właśnie telefonem do szczęśliwego posiadacza takiego urządzenia 
i informowało się go o ogłoszeniu takiej zbiórki. Np: za godzinę spotykamy się przy 
pomniku Piłsudskiego.
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z wielu harcerskich obozów. Gdzieś nad mazurskim jeziorem. Mój zastęp to był „mix” małe 
i duże. Zresztą, była to bardzo dobra zasada. Starsze dziewczęta pomagały i opiekowały 
się młodszymi, trochę nawet im matkując. Te małe zaś, otoczone taką opieką czuły się 
pewniej i bezpieczniej. Niestety, ja przekroczyłam granicę, byłam nadopiekuńcza, jak to 
stwierdził dh Jacek.

Z tej sytuacji wyłania się obraz mądrości działania. Nie przesadzać w żadną stronę. Nie 
zostawić bez opieki, ale nigdy nie pomagać na tyle, aby wyręczać zbytnio z obowiązków, 
a tym samym odbierać możliwość popełniania błędów i czerpania z tego nauki. Mój 
zastęp był w wielu działaniach bardzo dobry, no ale nie była to taka sensu stricto praca 
zespołowa, stąd pełnego sukcesu nie było.

A Jacek? No cóż. Jedna z osób, z którą umówiłam się na tzw. jutro. Jutro się zdzwonimy, 
jutro się spotkamy, jutro pogadamy, jutro przyjdę z faworkami, jutro, jutro, jutro. Jutra 
nie było. 19 czerwca 2001 roku odprowadziliśmy Jacka po raz ostatni. Pożegnaliśmy 
go na wołomińskim cmentarzu piosenką „Komendant”. Często go odwiedzam, zresztą 
spotykam wielu znajomych, więc nie jestem jedyna. Czasami ktoś przyjdzie z jakąś 
lampką, a czasami ot tak tylko. Postać, powspominać, pomodlić się.

Jacek Kondracki
O Jacku? Nie wiem od czego zacząć.
Przede wszystkim, wiadomo – harcerz. Z tego co pamiętam, pierwsze harcerskie kroki 

stawiał w Słonecznym Szczepie, ale od roku 1981 działał przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Wołominie w drużynie „Zawiszacy”. Tworzyli ją razem z Ireneuszem Suskim.

Do dziś widzę jego uśmiechniętą twarz przyozdobioną niesamowitą brodą. Jak dla 
mnie nie rozstawał się z gitarą. Podobno wielu zawdzięcza mu to, że opanowało sztukę 
wydobywania dźwięku z tego instrumentu i do dziś gra na gitarze. Nie było szkół, kursów, 
organizowanych zajęć, a pomimo tego było wielu grających i wielu próbujących opanować 
tę sztukę.

Z mniejszym lub większym skutkiem grano i śpiewano. Generalnie, byliśmy bardzo, 
ale to bardzo rozśpiewani. Do dziś mam w domu śpiewniki. Zarówno te wydane przez 
wydawnictwa, jak i te przepisywane od drugich, jak dawniej tajemne księgi. Nie były to 
tylko teksty piosenek harcerskich. Był: Kaczmarski, wiersze Harasimowicza, Leśmiana, 
Stachury, który w tych czasach przeżywał lata swojej świetności. Śpiewało się i zaczynało 
doceniać Cohena. Był repertuar wzniosły, patriotyczny, ale i zwykłe głupkowate teksty 
bawiące nastolatków.

No, ale to Jacek niósł tę muzykę, biorąc udział w licznych konkursach piosenki. Zresztą 
robił to z powodzeniem ze swoim młodszym bratem Markiem.

Z piosenek śpiewanych przy harcerskich ogniskach, podczas rajdów, obozów, zbiórek, 
Jacek przenosi się ze swoją pasją do MDK Wołomin, wtedy „Szklarynki”.

Rodzi się nowe wydarzenie, jak na tamte czasy naprawdę wielka sprawa. 
Pomysłodawcą jest Jacek, a nazwę tego wydarzenia wymyśla ówczesna dyrektor MDK 
Wołomin, pani Teresa Przeździecka. I tak powstaje „Zendra”.
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Były to mini koncerty. Takie wołomińskie wieczory w klimacie trójkowego „Gitarą  
i piórem”. Jako pierwsze występowały osoby z Wołomina, a potem gwiazdy tamtych 
czasów. W kawiarence na piętrze (nie ma już tego miejsca) między innymi występowali: 
Kasia Zarin i Marek Majewski, Piotr Wąsik i Elżbieta Adamiak, Anna Chodakowska 
z bardzo popularną wtedy „Mszą wędrującego” wg E. Stachury, Zespół „Bez Jacka”, 
dwukrotnie wystąpiło Stare Dobre Małżeństwo.

Bywało też, że koncerty odbywały się na dużej sali i tam mieliśmy okazję gościć: Macieja 
Zembatego z jego koncertami Cohena, którego teksty tłumaczył, Stanisława Sojkę, 
Zespół Reprezentacyjny, Antoninę Krzysztoń. Wśród występów odbył się też koncert braci 
Kondrackich, którzy nie ustępowali poziomem znanym i cenionym artystom. Dokładnie 
nie pamiętam, ale wiele piosenek publiczność śpiewała razem z nimi. Nie zabrakło też 
ciekawych i naprawdę na wysokim poziomie artystycznym plakatów. Były też kasety  
z graficzną wkładką, które można było nabyć po koncercie. A wszystko to powstawało 
dzięki Grzegorzowi Bońskiemu. Człowiek niesamowicie zdolny plastycznie, gawędziarz o 
charakterystycznym chrypliwym głosie i charakterystycznym wyglądzie twarzy z wąsem.

Na tych spotkaniach muzycznych na widowni właściwie te same znajome młode 
twarze. Znane nie tylko z harcerstwa. Grupa młodzieży działającej przy wołomińskim 
PTTK, licealiści, studenci. Ot, młodzi ludzie o podobnych gustach muzycznych  
i zainteresowaniach.

Jacek to też inne działania, inne idee. Był osobą wierzącą, nie muszę znajomym 
przypominać. Parafianie wołomińskiego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej 
Częstochowskiej bardzo często mieli okazje uczestniczyć we mszach, w których oprawą 
muzyczną zajmował się Jacek. Dużo nowych pieśni pojawiało się jesienią po odbytej 
pielgrzymce na Jasną Górę.

Jacek miał też inną kartę. Ludzie zawsze garnęli się do pomagania. Mniej lub bardziej 
spektakularnie. Z potrzebą rozgłosu lub po prostu po cichu. Po prostu z potrzeby serca.

W tych czasach były dwie osoby, które chyba wtedy były najbardziej popularne, 
charyzmatyczne i bez reszty oddane swoim ideom. Był to Jacek Kuroń, późniejszy 
minister pracy i polityki społecznej i jego sławne zupy dla ubogich. Oczywiście jest 
to spłycone podsumowanie, ale chyba do dziś najbardziej nam się z nim kojarzące.  
I „Kotan” - Marek Kotański. Pomagał osobom uzależnionym od narkotyków. Człowiek, 
który chyba jako pierwszy starał się pomóc zarażonym wirusem HIV i AIDS. Choroby 
wtedy nieznanej, choroby przez wielu, a szczególnie na początku, określanej, jako 
choroba marginesu. Narkomanów, pijaków, osób lekkich obyczajów. Z czasem okazało 
się, że ryzyko zakażenia może dotknąć każdego. Brak wiedzy, uprzedzenia, które 
towarzyszą nam do dziś, powodowały niechęć, wykluczenie a niejednokrotnie wręcz 
agresję w stosunku do chorych.

Jacek pracował w Ośrodku Monaru w Ostrołęce i zajmował się pracą z osobami 
uzależnionymi. Rzadko o tym rozmawialiśmy, ale zawsze odnosiłam wrażenie, że 
pomimo trudności w pracy z takimi osobami przynosiła mu ona wiele satysfakcji. Jacek 
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lubił przebywać z ludźmi, ale jak chyba wielu wrażliwców przerastała go biurokracja i za 
tym wyraźnie nie przepadał.

Był znany w wielu środowiskach i między innymi pewnie dlatego był też wodzirejem 
na mojej studniówce w Liceum Ekonomicznym. Nie brakowało nam wtedy pomysłów 
i inwencji. Ile ja się z mamą naszyłam kotylionów, bo oczywiście nie zabrakło Balu 
Kotylionowego.

Jacek miał jakiś dar jednania sobie ludzi. Pozostał w pamięci wielu osób. A jego 
Samba, za którą zdobył pierwsze miejsce w roku 1982 na zlocie w Masłowie, podczas 
XXIV Rajdu Świętokrzyskiego nadal jest nucona.

Darek Kielmans
Trudno pisać. Bo świeże, bo niedawno, bo niepotrzebnie i niezrozumiale.
Z Darkiem poznałam się w Słonecznym Szczepie gdzieś w roku 1982. Był z tej 

niesamowitej harcerskiej grupy absolwentów Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie 
działajcej w Słonecznym Szczepie. Wtedy byli to licealiści i studenci. Pasjonaci żeglarstwa, 
narciarstwa. Większość zarażona tą pasją przez Jacka Wąsika.

Jakże inaczej wtedy wyglądało to wszystko. Nie było drogich kursów, super zajęć, ot ci 
co już zdobyli tę umiejętność, uczyli kolejnych i tak ta rzesza się powiększała. To tak, jak 
z gitarzystami. Ci czerpali od Jacka Kondrackiego, a pasjonaci wody i wiatru w żaglach 
między innymi od Darka. Nie miałam tej okazji, bo kołysanie na wodzie nie sprawiało  
i nie sprawia mi zbytniej przyjemności.

Darek był człowiekiem niezwykle zdolnym, inteligentnym i jak się okazuje skromnym. 
Z poczuciem humoru, ale takim wysublimowanym. Razem byliśmy chyba tylko raz na 
jednym obozie i w jednym podobozie. On w roli oboźnego, choć w pierwszej chwili miał 
być komendantem (miał do tego zarówno umiejętności, jak i odpowiedni stopień). Przed 
obozem się to zmieniło, nie mieliśmy o tym pojęcia dlaczego? Przynajmniej nie my, 
uczestnicy. Komendantem został wtedy Wojciech Gawryś, a Darek pełnił rolę oboźnego. 
Ale dlaczego tak się stało, to potem.

To był piękny obóz na Mazurach, bodajże nad Szerokim Ostrowem, z mnóstwem 
dobrych wspomnień. Do dziś nie wiem, dlaczego od razu posądzono mnie i Mariolkę 
Przybek, że to my wpadłyśmy na pomysł i realizację powrotu z wędrówki z Gdyni 
autostopem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie była to kabina samochodu marki 
Star, a w niej kierowca, jego zmiennik, trzynaście dziewczyn i gitara. Dziś zatrzymaliby 
nas na rogatkach miasta, a wtedy znad morza wróciłyśmy na Mazury.

Pamiętam Darka, który na pytanie, kto przekonał kierowcę, żeby nas odwiózł na obóz 
bez wahania stwierdził: Bronka z Mariolką. Przez pół obozu potem się z nas podśmiewał, 
że jakby ktoś potrzebował wynająć za free ciężarówkę, to tylko do nas.

To było już chyba nasze ostatnie obozowe spotkanie. Myślę, że studia prawnicze, 
rodzina, tak jak wielu z nas ograniczyła jego zaangażowanie. I nie ma się co dziwić. 
Darek nigdy nie odcinał się od harcerskich korzeni, nigdy się ich nie wstydził, często to 
podkreślał i w miarę możliwości angażował się w harcerskie życie.

Spotkaliśmy się potem na drodze zawodowej. Łączyła nas ona przez wiele lat. 
Niejednokrotnie korzystałam z jego porad, tych dotyczących sfery zawodowej, jak i porad 
prawnych dotyczących sfery prywatnej. Swego czasu byłam zaangażowana w pewną 
społeczną działalność. Darka wiedza i kontakty, bardzo mi pomogły.

Miałam też okazję u Darka bywać. Ot takie spotkania przy kawie i ciasteczkach. 
Wspominki przeplatane omawianiem spraw zawodowych. Nie pamiętam, który to był 
rok, chyba 2016?

Jak tak sobie wspominaliśmy obóz na Szerokim właśnie, Darek zapytał, czy chcę 
coś zobaczyć. Powiedział coś w stylu „a takie coś dostałem”. Mówił o tym, jak o paczce, 
liście, niczym specjalnym i wyjął małe, niebieskie, niepozorne pudełeczko.

Otworzyłam to pudełko i wtedy przypomniała mi się obozowa historia. Darek nie mógł 
być komendantem obozu, bo był po wyroku i siedział w więzieniu jako więzień polityczny, 
a małe niebieskie pudełeczko zawierało odznakę IPN – Za Zasługi Dla Niepodległości. 
Nie obnosił się z tym, nie chwalił, nie kreował na bohatera. A fakty były takie, z materiałów, 
które udostępniła córka:

„Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w stanie wojennym przez Prokuraturę 
Garnizonową w Warszawie, z zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 270 par. 1 k.k.. 
tj. o czyn polegający na rozpowszechnianiu ulotek lżących Rząd PRL. Wykonywania 
aresztu tymczasowego w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów w Warszawie przy ul. 
Rakowieckiej w III Pawilonie przez okres od 18 kwietnia 1982 r. do dnia 1 lipca 1982 r. 
Wniesienia aktu oskarżenia za ww. czyn i następnie skazanie za przestępstwo określone 
w Art. 270 par. 1 k.k. przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie 
wyrokiem z dnia 1 lipca 1982 r. oraz Sąd Najwyższy Izbę Wojskową z dnia 10 sierpnia 
1982 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania na okres próby 3 lat z jednoczesnym oddaniem pod dozór wyznaczonej osobie. 
Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu jest z 28 maja 1982 roku. Popełnione 
przestępstwo miało polegać na tym, że w dniu 18 kwietnia 1982 roku w Wołominie, 
Juliusz Kowalski i Dariusz Kielmans działali wspólnie i w porozumieniu, rozklejali na 
ulicach ulotki poniżające w swej treści Wojskową Radę Ocalenia Narodowego i Rząd 
PRL. Wyrokiem z dnia 13 stycznia 1995 na skutek wniesienia rewizji nadzwyczajnej Sąd 
Najwyższy - Izba Wojskowa orzekł o uniewinnieniu obu skazanych”.

Na szczęście po latach, w roku 1992, uzyskał dyplom sędziowski i tytuł radcy prawnego. 
Wiem z opowiadań znajomych, którzy odwiedzali go w więzieniu lub z nim pisali, że było 
mu bardzo ciężko. Ale komu wtedy byłoby łatwo? Młody człowiek, odizolowany, zamknięty, 
bez nadziei na uczciwe postępowanie i rzetelny wyrok. O bohaterstwie i odwadze mówi 
się łatwo, siedząc w kapciach przed telewizorem. Czyny i ponoszenie konsekwencji nie 
jest już takie łatwe i niejednokrotnie pozostawia piętno na całe życie.

Chyba mało osób o tym wie, bo Darek się tym nie chwalił. Śmiał się nawet wtedy, że 
daje mu to przywilej pierwszeństwa do domu opieki i bodajże darmowe przejazdy.

Po odejściu Darka, tak nagłym, niezrozumiałym, wiele osób wspominało, ile dla 
nich zrobił. Wielu osobom prowadził sprawy prawne pro bono, komuś pomógł załatwić 
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pracę, kogoś wsparł finansowo. Jeszcze dziś dźwięczą mi w uszach słowa kolegi, który 
powiedział: „Jak ja Ci dziękuję, że zorganizowałaś te szczepowe urodziny. Miałem wtedy 
okazję po latach podziękować Darkowi za uratowanie życia. Wtedy, wiele lat temu na 
harcerskim obozie, byłem głupim gówniarzem i nie wiedziałem, że na tym jeziorze mogłem 
stracić życie, a Darek ratując mnie mógł je stracić razem ze mną”.

To kolejna historia, którą Darek się nie chwalił. „Zwykła” rzecz, uratował komuś życie.
Mnie będą zawsze brzmiały w uszach jego słowa: „Broneczka, czym się martwisz? 

Nie ma problemów, których nie da się rozwiązać”.
Darku dziękuję. Wiele z nich bezinteresownie pomogłeś nam rozwiązać.
Dariusz Kielmans: Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył również aplikację arbitrażową w Okręgowej Komisji 
Arbitrażowej w Warszawie oraz aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, 
zakończoną egzaminem sędziowskim w 1991 roku. Następnie odbył aplikację radcowską 
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał wpis na listę radców 
prawnych w 1992 roku. Pracował jako pracownik naukowo-badawczy w Samodzielnej 
Pracowni Prawa Przewozowego w Ośrodku Badawczym Ekonomiki Transportu w 
Warszawie. Od 1992 roku był wspólnikiem w Kancelarii Prawniczej. Specjalizował się 
w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym, bankowym, zamówień publicznych, 
autorskim oraz własności intelektualnej. Posiadał doświadczenie w obsłudze podmiotów 
gospodarczych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie.

Teresa Dzbeńska, Jadwiga Rucińska
Kolejne zdarzenie z lat 80. XX wieku. Po ukończonym kursie instruktorskim razem 

z Małgorzatą Kułak i Zbigniewem Kułakiem zaczynamy prowadzić drużynę zuchową. 
Drużyna działa przy SP 5 Wołomin. Są to w większości dzieci z klas drugich szkoły 
podstawowej. Dużą pomocą w pracy instruktorskiej były dla nas Panie Teresa Dzbeńska 
i Jadwiga Rucińska – instruktorki i nauczycielki w Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie. 
Z chęcią dzielą się z nami swoim doświadczeniem w pracy z dziećmi i, mam wrażenie, 
troszkę nam matkują. Kiedy nadchodzi lato, mamy pierwszy dylemat. Termin obozu 
harcerskiego pokrywa się z terminem kolonii zuchowej. Byliśmy jeszcze bardzo młodzi 
i nie gotowi do samodzielnej pracy z dziećmi.

Obie Panie to widziały i wyręczyły nas w tej roli. Zajęły się naszą grupką i spędziły  
z nimi wakacje, a my pojechaliśmy na obóz.

Kolejny rok to już wyjazd na kolonię zuchową do Tarnowa. Do dziś wspominam.
Czy dziś ktoś sobie wyobraża, żeby młodej dziewczynie bez specjalnego przygotowania 

przydzielić do grupy dzieci, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną? Zagubione,  
z innymi chorobami, dysfunkcjami, z trudnych rodzin?

Pierwsze wyzwanie na kolonii. Ubrać jednego z chłopców. Mama nie spakowała dziecku 
zbyt wiele. Była organizacja piżamy, długich spodni, kurtki i butów.

Odznaka IPN.

Dariusz Kielmans i Dariusz 
Nowacki

Dariusz Kielmans gdzieś na rajdowym szlaku.

Legitymacja odznaczenie.
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W zeszłym roku byłam z młodzieżą na obozie letnim. Wjazd kolejką na Gubałówkę 
przywołał wspomnienie sprzed lat. Wycieczka właśnie z kolonią zuchową w roku bodajże 
1985. Obecnie zapewne wiek, posiadanie własnego dziecka i lata doświadczenia robi 
swoje i taka wycieczka nie wzbudza we mnie tyle strachu i emocji co wtedy.

Do dziś z przyjemnością wspominam nasze spotkania z Paniami Dzbeńską i Rucińską 
na stołówce. Żaden kurs, żadne szkolenie nie przygotuje do pracy z dziećmi. Obie Panie 
pomagały nam w trudniejszych sytuacjach wychowawczych. Na pewno nie udało nam 
się uniknąć popełniania błędów.

Z początku wszystko układa się dobrze, dajemy radę. Niestety powołanie do wojska 
przybocznego, moje egzaminy maturalne, natłok zajęć, nie pozwalają na kontynuację 
działań. Następców nie ma. Zaczynają się czasy, kiedy młodzi ludzie po transformacji, jaka 
przychodzi w naszym kraju, szukają innych zainteresowań, a i mają więcej możliwości.

Spotkania po latach
Mam nadzieję, że nikt z wymienionych, ani ich rodzin nie czuje się urażony. Tak Was 

widziały moje oczy wiele lat temu i tak Was widzą dziś. Połączyła nas wspólna młodość, 
pasje i czasy, w których przyszło nam żyć. Jest na pewno wiele osób, zdarzeń o których 
nie wspomniałam, gdyż w nich nie uczestniczyłam lub po prostu nie czuję się na siłach o 
nich pisać lub nie uważam, że były dla mnie aż tak istotne. A poza tym, ogranicza mnie 
też czas, forma wypowiedzi i dozwolona przez wydawcę „Rocznika” przestrzeń, w którym 
to niejednokrotnie z łezką radości czy smutku tak tu sobie wspominałam.

Dziękuję wszystkim tym, których przyszło mi spotkać na mojej krótkiej harcerskiej 
drodze. Za to, że byliście. Przyjaciołom i znajomym do dziś: za to, że jesteście. Daliście 
mi piękny bagaż wspomnień. Różnych wspomnień. Tych radosnych i tych smutnych. 
Przyjaźni, znajomości ważnych, prawdziwych i mniej ważnych i mniej prawdziwych. Nic 
już nie zmienimy, do niczego nie wrócimy. Ale o jedno proszę, żebyście pamiętali.

Pomimo wszystko. Pomimo czasów, w których przyszło nam żyć wtedy i teraz. Pomimo 
różnic, nie dajmy się dzielić. Bo jak pokazuje nasze doświadczenie z dzieciństwa. Tak 
różni, tak odmienni, z różnym bagażem doświadczeń znaleźliśmy coś co nas połączyło 
i pozwoliło zatrzeć różnice. Zbudować uczucia, związki, przyjaźnie, które przetrwały  
i przetrwają wszystkie czasy i wszystkie burze.

Pamiętajcie: mostów się nie pali, mosty się buduje. Życzę sobie i Wam, abyśmy 
zbudowali jak najwięcej mostów.

Podziękowania
Serdecznie podziękowania składam:
Za materiały i zaufanie do wspomnień o Dariuszu Kielmansie dziękuję córce Rozalii i 
żonie Beacie
Za przekazanie lub autorstwo wielu umieszczonych tu zdjęć ich autorowi Krzysztofowi 
Dąbrowskiemu
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Jerzy F. Kielak

Rozważania o przeszłości

Przyszłość bez przeszłości? Nic takiego nie istnieje. By mówić o przyszłości 
trzeba poznać przeszłość, bo przyszłość zawsze jawi się w świetle tego co znamy. 
W świetle przeszłości. Bo przeszłość jest znana, a przyszłość dopiero nadejdzie. 
Możemy się jej domyślać, przez analogię. Bo nieznane poznajemy przez to co znane.

Przed laty, gdy byłem sołtysem wsi Mostówka, szukałem jakichś wiadomości na temat 
historii tej wsi. Czegoś z przeszłości. Wiadomo, że przed wojną mieszkali tu osadnicy 
niemieccy. Jest w pobliżu opuszczony i zdewastowany cmentarz niemiecki, to też rzecz 
znana powszechnie.

Wzbudzone refleksje
Bywało, że przyjeżdżały tu starsze osoby z Niemiec. Z kilkoma z nich miałem 

przyjemność się spotkać, rozmawiać. To ci, którzy w Mostówce mieszkali. Dawni 
właściciele tej ziemi. I tu nie ma co kręcić nosem, bo to fakt. Tu mieszkali osadnicy 
niemieccy, tak jak i w sąsiednich wsiach. Tak było. Tak się też stało, że zniknęli stąd 
w wyniku zawieruchy dziejowej. Szkoda. Wielka szkoda. Tak, jak szkoda, że nie ma 
wśród nas Żydów. Wzbogacaliśmy się kulturowo i nie tylko. Tego nie ma. To niestety 
wynik dramatycznej historii XX wieku. To zagadnienie do przepracowania, przemyślenia, 
przedyskutowania. Tylko czy ktoś chce o tym mówić? Czy kogoś interesuje przeszłość? 
Nie widzę wielu entuzjastów. Ja jednak podzielę się tym, czego się dowiedziałem, a nade 
wszystko tym, jakie refleksje to we mnie wzbudziło.

Mostówka
Mostówka istnieje od dawna. Od jak dawna, tego się nie dowiedziałem, ale że jej 

historia sięga, co najmniej dwa – trzy stulecia wstecz, to jest rzecz oczywista. Może 
nawet więcej. Dowiedziałem się, że sołtys tej wsi, Kazimierz Sadowski, został zesłany 
na Syberię do Nerczyńskiego Zawodu, za pomoc powstańcom listopadowym.

Mostówki w Polsce są dwie: jedna – ta nasza, koło Wołomina; druga – większa, 
koło Wyszkowa. W znalezionych tekstach był zapis – Mostówka koło Okuniewa. To, 
bezsprzecznie, musi być nasza Mostówka. Taka wiadomość, dotycząca zesłanego na 
Syberię sołtysa, szczerze powiem, zelektryzowała mnie. Zapytasz, łaskawy Czytelniku, 
dlaczego? Dobre pytanie. Już, z największą przyjemnością, odpowiadam – bo dla mnie, 
jako podchorążego artylerii, tradycja Powstania Listopadowego jest bardzo ważna. To 
w rocznicę wybuchu tego powstania w roku 1830, każdego roku podchorążowie, czyli 

Za część materiałów o Jacku Wąsiku jego najbliższej rodzinie, braciom Jackowi i Maćkowi 
Wąsikom
Dziękuję rodzinie Jacka Kondrackiego, szczególnie bratu Markowi za możliwość 
udostępnienia wspomnień o Jacku
Pozostałe zdjęcia, materiały pochodzą z własnego domowego archiwum, lub Małgorzaty 
Wrzosek z domu Kułak
A tych, którzy chcieliby bliżej poznać dzieje harcerstwa, te historyczne, odsyłam do książki 
„Sto lat harcerstwa” Wojciecha Hausera i Marka Wierzbickiego, z zasobów której między 
innymi korzystałam, pisząc te wspomnienia. 

Poranny apel obozowy.
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słuchacze Szkół Oficerskich, mają swoje święto. Gdy ja byłem podchorążym, tego dnia 
pierwszy rocznik składał przysięgę wojskową. To było nasze święto. I jest nim do dziś. My, 
którzy byliśmy podchorążymi, pamiętamy o tym dniu. Jest on dla nas ważny. Tradycja tego 
Powstania znajduje się – niejako – na uboczu tradycji zrywów narodowych, a szkoda, że 
tak jest, bo u jego podstaw jest wielu wybitnych ludzi. Jest Szkoła Rycerska – Alma Mater, 
rzec można, uczelni wojskowych. To hymn tej szkoły „Święta miłości kochanej Ojczyzny” 
śpiewaliśmy w czasie każdej inauguracji roku akademickiego i zapamiętaliśmy na całe 
życie. Dziś należy on do rytuału promocji oficerskich. Wtedy, w latach 70, kiedy nikt nie 
wyobrażał nawet sobie, że będzie inna Polska, polski rytuał wojskowy był kultywowany. 
Mało, od tamtej pory w zasadzie się nie zmienił. Orzełek na wojskowych czapkach nie 
miał wprawdzie korony, zimą było mu trochę zimno w głowę, ale to był orzełek polski.  
I niech mi nikt nie mówi, że to było wojsko „niepolskie”.

Powstanie Listopadowe było częścią tradycji kultywowanej, w środowisku szkolnictwa 
wojskowego, szczególnie. To fakt niepodważalny.

Szukając informacji o przeszłości naszej wsi natrafiamy niespodziewanie na 
postać człowieka zaangażowanego w to właśnie powstanie. A także w partyzantkę 
popowstaniową, organizowaną przez pułkownika Józefa Zaliwskiego. No, powiem 
szczerze – miód na moje serce. Czegoś piękniejszego trudno się spodziewać. Sołtysem 
wsi, której ja też byłem sołtysem, był człowiek zaangażowany w Powstanie Listopadowe.

Wróćmy więc do rozważań nad losami naszego bohatera, Kazimierza Sadowskiego. 
Jako się rzekło – był sołtysem wsi Mostówka koło Okuniewa. W okolicach Okuniewa 
nie ma, i nie było, innej Mostówki, jak ta nasza. Los wygnańca, katorżnika, podzielił  
z nim jego zięć Filip Kurek z sąsiedniego Majdanu. Obaj sprzyjali powstańcom. Nie ulega 
najmniejszej wątpliwości, że to chodzi o tę Mostówkę i ten Majdan. Powtarzam po raz 
drugi, by się dobrze utrwaliło. Filip Kurek w 1830 roku przyjął na kwaterę powstańca, 
Edwarda Szpeka. Kiedy przyszło organizowanie partyzantki i przygotowań do rewolucji, 
znów z pomocą swego, już znajomego, mógł wykonywać swą tajną misję.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” – to powiedzenie 
często powtarzała moja Mama, i ono wydaje się bardzo adekwatne w sytuacji kreowania 
różnego rodzaju bohaterów, czy nowych „bohaterów”, a nawet nowych „świętych”. 
Często tak bywa, że poszukuje się „nowych świętych”, bohaterów czy osób godnych 
naśladowania gdzieś. Gdzieś tam. A oni są tu, tuż pod ręką. Gdzieś obok. I tak jest w 
tym przypadku. Nie mam pojęcia ilu mieszkańców Mostówki, i czy w ogóle, ten tekst 
przeczyta. Ilu podda go jakiejś refleksji. U ilu osób tematyka ta wzbudzi jakiekolwiek 
zainteresowanie. Warto jednak spojrzeć wokół. Ten tekst jest dla nich, by sięgnęli do 
historii swojej wsi i poczuli dumę z dokonań minionych pokoleń. By, w czasach gdy walą 
się systemy wartości, zobaczyć kogoś kto – za wartości właśnie – potrafił się poświęcić. 
To doskonały wzorzec osobowy. Tylko czy dziś docenia się wzorce osobowe? Czy nie 
jest tak, że jedyną wartością jest wartość rachunku bankowego i stan konta? Przykre, 
że to trzeba pisać, ale to fakt.

Dąb
Widzę go z mojego okna. Widzę go w całej okazałości, szczególnie w miesiącach tzw. 

bezlistnych. Jak – podobno – kiedyś określili dendrolodzy, ma około 400 lat. Na mojej 
działce też rośnie dąb, może nie 400-letni, ale dobrze ponad 200 lat to on ma. Tak sobie 
myślałem, bo w tej wsi niczego wiekowego nie ma, ale są te drzewa i one pamiętają te 
czasy, o których mówimy, i możliwe, że także tych ludzi. Bo te 200 lat to jest szmat czasu, 
coś niewyobrażalnego. Kiedy jednak popatrzymy na to z perspektywy własnego życia, to 
zaczyna rzecz wyglądać nieco inaczej. Ja mam, w momencie pisania tego tekstu, niecałe 
70 lat i, gdy dołożę do tego lata moich Rodziców, Dziadków i Pradziadków, no i trochę 
Prapradziadków, to mamy właśnie ten czas. Czy jednak nie czujemy ich oddechów na 
własnych plecach? Odnoszę wrażenie, że tak.

Zatem dąb ten, jak i tamten, mógł widzieć się z ówczesnym sołtysem Sadowskim. Mógł 
słyszeć wystrzały powstańczych armat i karabinów, odbijać echa bitwy pod Olszynką 
Grochowską, czy Okuniewem. Mógł. Już był wtedy. Istniał. Rósł. Żył. On jest świadkiem 
wydarzeń, jakie miały miejsca w wielu ludzkich pokoleniach. Dębie – chciałoby się 
powiedzieć – tyś jest skarbnicą i rejestrem doświadczeń wielu ludzkich pokoleń. Twoje 
doświadczenia warte są szacunku. Dziś jednak, gdy dzikie reguły tzw. „lex Szyszko” 
zezwalają na unicestwianie takich świadków historii, wszelka przyzwoitość zostaje 
wypchnięta na margines. To wstyd, po prostu. Tylko dziś pojęcie wstydu jest bezwstydne. 
W okolicy, na mocy tego dzikiego prawa, unicestwiono wielu takich świadków naszej 
historii.

Dziś – wczoraj
Dziś to miejsce jest zupełnie innym, niż we wspomnianym już roku 1830. Dzisiejsza 

zabudowa wsi, tzw. ulicówka, nic nie ma wspólnego z wcześniejszą geografią wsi. Wtedy 
gospodarstwa były rozrzucone w różnym oddaleniu od obecnej drogi przez wieś. Inne 
reguły rządziły wówczas przy wybieraniu miejsca na siedlisko. Takie rozrzucenie siedlisk 
było niezwykle atrakcyjne dla powstańców i tych, którym łatwiej było się ukryć przed 
ścigającymi ich. To był swego rodzaju atut. Co wiemy o tym dziś?

Przekazów dotyczących historii wsi nie ma, a przekazy ustne sięgają lat 
międzywojennych XX wieku. O tradycjach walk niepodległościowych w wieku XIX nikt 
tu nie wspominał. Niewielka wieś o słabych glebach, oddalona od ważnych ośrodków 
administracyjnych czy religijnych. Wołomin w tym czasie był równie mało znaczącą wsią, 
która zaczęła się rozwijać wokół kolei. Ale to było później. Nawet określenie „Mostówka 
koło Okuniewa”, występujące we wspomnianych opracowaniach, świadczy gdzie były 
rozlokowane ważne ośrodki. Najbliższa parafia była w Okuniewie. Sam Okuniew zaś 
zyskał znaczenie dużo wcześniej, ze względu na istniejącą tam stację poczty królewskiej. 
Pierwszą stację, położoną 10 mil od Warszawy. Dokumentów źródłowych niewiele.

Jednak aktywność powstańcza w tym rejonie jest wielką ciekawostką i czymś, co 
warte jest badań historycznych. Logicznie rzecz biorąc, to w lutym 1831 roku wojska 
powstańcze broniące Warszawy przechodziły tędy przed bitwą o Olszynkę Grochowską. 
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Musiały tędy przechodzić, bo wojska te były wcześniej rozlokowana na linii Kałuszyn-
Dobre-Stanisławów-Radzymin.

Może warto opracować profesjonalnie historię tej operacji wojennej? Szczerze mówiąc, 
liczę na to, że tekst ten stanie się inspiracją dla podjęcia szerszych badań w tym zakresie. 
Może znajdzie się ktoś, kogo to zainteresuje? Ktoś, kto napisze artykuł naukowy, pracę 
magisterską czy doktorat? Ja takich talentów nie posiadam. Nie jestem historykiem  
i zdecydowanie brak mi warsztatu „rasowego” historyka. Ja odpadam, ale jest wielu, 
którzy mogą to zrobić. Szczerze zachęcam.

Mimo skąpych źródeł, powstały i zachowały się różne książki – wydawnictwa dotyczące 
tamtych czasów, a w nich pewne wzmianki. O, to już coś. Dla poznania naszego bohatera 
wielkie znaczenie mają takie oto dzieła: „Z dziejów partyzantki roku 1833 w województwie 
lubelskim”, „Przegląd wschodni”, „Opisanie zabajkalskiej krainy” autorstwa Agatona 
Gillerta. Źródła te przenikają się wzajemnie, a autorzy wzajemnie się cytują. Szczególną 
wartość przedstawiają opisy miejsc i zdarzeń a także ludzi, dokonane przez Agatona 
Gillerta, zesłańca syberyjskiego, który miał możliwości wolnego podróżowania, bowiem 
nie został zesłany jako katorżnik.

A co mówią nam o tym źródła?
O naszych bohaterach dowiadujemy się, że w roku 1830 i latach późniejszych 

współpracowali z powstańcami. Wieś, leżąca na uboczu. Chałupy luźno porozrzucane 
w terenie. Do takiego miejsca można przyjść i odejść z niego niepostrzeżenie. Dzięki 
temu w Majdanie i Mostówce ukrywał się jeden z przywódców partyzantki powstańczej 
Edward Szpek. To Kazimierz Sadowski „w roku 1833 dał w swoim domu bezpieczne 
przytulisko i pomoc emisariuszowi Szpekowi. Nie obawiał się wspierać jego przedsięwzięć 
i planów, chociaż wiedział, jakim jest zagrożony niebezpieczeństwem” – czytamy w dziele 
Agatona Gillerta. Szpeka aresztowano i rozstrzelano a jego szlachetnych pomocników 
Sadowskiego i jego zięcia Filipa Kurka Moskale porwali i oddali na długie męki. Sąd 
wojenny obydwu włościan skazał na kije i katorżniczą pracę w kopalniach. Jak podają 
źródła: „Sadowski, mimo dość późnego wieku, otrzymał 3 000 kijów. Okrwawiony, podarto 
mu plecy i potem w kajdanach wysłano do Syberii. Kto podróży etapami do Syberii nie 
odbywał, nigdy nie zrozumie przykrości, trudów i niegodziwości Moskalów i zaciętości  
z jaką prześladują Polaków. Sadowski to wszystko przeszedł”.

Autor „Opisania zabajkalskiej krainy” pisze także o kopalniach nerczyńskich. 
Kopalniach złota. W takich warunkach nasz bohater spędził ostatnie lata swego żywota. 
To była wyniszczająca, katorżnicza praca. W ostatnim czasie, jak znów czytamy  
u Gillerta „Bóg w tych trudach i ciężkiej doli dozwolił mu doczekać się starości a z nią folgi 
i osłody. Uwolniony staraniem kolegów od robót, pędził potem wśród nich swobodne życie 
dozorując ogród.(…) Kochany, szanowany, zmarł w Nerczyńskim Zawodzie zostawiwszy 
wzór i pamięć pięknego a poczciwego żywota. Koledzy na barkach swoich odnieśli ciało 
na wieczny spoczynek w obcej ziemi, gdzie ani córka, ani wnuki nie przyjdą odmówić 
modlitwy. Napis na blasze w kościele jest taki:

»Kazimierz Sadowski rodem ze wsi Mostówka pod Warszawą. Włościanin. Z roku 
1833 za sprawę polską pędzony przez rózgi i do kopalni skazany. Umarł w Nerczyńskim 
Zawodzie 1851 roku. Żył lat 70«”.

Gillert opisując osobę Kazimierza Sadowskiego podkreśla: „Był typem polskiego 
włościanina. Gospodarny, cierpliwy, uczciwy, miał w sobie coś patriarchalnego. Dobry 
katolik, wierny obyczajom ojców, zachował ich cnoty i uczucia”.

Warto słów kilka poświęcić zesłanemu razem z Kazimierzem Sadowskim, Filipowi 
Kurkowi, który był jego zięciem. Jak go określa, wspominany już wielokrotnie, Agaton 
Gillert: „złote serce, gorąco miłujące ojczyznę. Dostał on 2000 kijów i przez wiele lat  
w kopalniach mozolnie i w nędzy pracując, nie uronił ani jednej cnoty narodowej”. Zawsze 
pełen nadziei powrotu do kraju. Po zmianie katorgi na osiedlenie w Kukuji był pomocnikiem 
kowalskim u innego skazańca, Tomasza Jureckiego. Pomimo dwudziestokilkuletniego 
wygnania mówił i żył jakby był na Mazowszu. Po śmierci cara Mikołaja I, spodziewając 
się pozwolenia na powrót, kuł sobie mocny wóz, by na nim do Ojczyzny powrócić. Czy 
wrócił? Czy to jego marzenie się spełniło? Nie wiadomo. Źródła, z których korzystałem, 
nie wspominają o takim zdarzeniu, ale gdyby poszperać w starych księgach metrykalnych 
okuniewskiej parafii, to kto wie. Mogłoby się coś wyjaśnić.

Jest jeszcze taki opis cmentarza w Nerczyńskim Zawodzie: „Za miastem, na 
piaszczystym pagórku, bielą się groby starego cmentarza. Piasek rozwiał niektóre mogiły 
i porozrzucał kości. (…) Człowiek, do którego należały, może urodził się na równinach 
nadwiślańskich”.

Taki był los zesłańców a wśród nich naszego bohatera i krajana. To było doświadczenie 
wielu rodzin przez długi jeszcze czas. Wielu Polaków znalazło się na Syberii. Korzystając 
z tej okazji wymienię chociażby brata mojej Babci czyli, de facto, mojego ciotecznego 
Dziadka – Aleksandra Rybackiego, zesłanego na Syberię, tak naprawdę, nie wiadomo 
za co. Przeżył tam szereg lat i stamtąd powołano go do lejb-gwardyjskiego pułku  
w Petersburgu. Był tam wyśmienitym jeźdźcem konnym. Do Polski wrócił, lecz wkrótce 
zmarł zarażony tyfusem w czasie podróży. Takie to losy i dramaty ludzkie bywają.

Historia magistra vitae est
Pisząc ten tekst przywołałem ludzi tu, w tej wsi, żyjących, ale i drzewa. Niemych 

świadków historii. Świadków nie bardzo szanowanych i nie bardzo traktowanych  
z należną im czcią. Świadków minionych dni, wydarzeń. Radości i tragedii. Wesel  
i pogrzebów. Wojen, najazdów, ale i narodzin, chwil pięknych i wzniosłych. Świadków 
miłości i nienawiści. Ludzkiej przyzwoitości i braku tejże. Drzewo to nie jest potencjalny 
materiał opałowy. Nie wolno tak go traktować. Starym drzewom należy się bezwzględny 
szacunek. W wielu różnych kulturach i religiach bywały święte gaje, święte drzewa. To 
nie jest nawoływanie do kultów neopogańskich. To jest nawoływanie do szacunku dla 
przeszłości i jej świadków. Takie powiedzonko „nie było nas – był las, nie będzie nas – 
będzie las” warte jest, jak mi się zdaje, przemyślenia, przeanalizowania. A nawet, pod 
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tym wpływem, zrewidowania swych dotychczasowych poglądów. Jest prośbą o pokorne 
spojrzenie na przyrodę, bo w niej także jest zapisana historia rodzaju ludzkiego.

Podobnie z historią powszechną. Te małe lokalne historie to pojedyncze elementy 
historii powszechnej. Analogicznie, jak pojedyncze atomy tworzą cząsteczki i zbiory 
tych cząsteczek. Materię po prostu. Świat, który widzimy, który nas otacza, i my sami, 
składamy się z atomów. Tak historia składa się z historii pojedynczych ludzi. Epizodów, 
wydarzeń. To normalne.

Przy tej okazji wypada tu dodać, że w Nerczyńskim Zawodzie także był więziony 
Piotr Wysocki. W 1830 roku porucznik. Instruktor w Szkole Rycerskiej. Tak, to ten sam, 
który poprowadził podchorążych na Belweder w pamiętną Noc Listopadową. W czasie 
powstania dosłużył się stopnia pułkownika. Uczestnik bitwy pod Wawrem, Grochowem, 
Okuniewem. I ci panowie tam, na Syberii, się spotkali, na zesłaniu, o czym donoszą 
nam, wspominane już wielokrotnie, źródła. Piotr Wysocki najpierw przebywał we wsi 
Aleksandrów pod Irkuckiem, a po próbie ucieczki w kopalni miedzi, w Nerczyńskim 
Zawodzie. Wrócił z zesłania w 1857 roku. Osiedlił się w Warce, bo miał zakaz zbliżania 
się do Warszawy.

Więc, Drogi Czytelniku, widzisz, że i w naszych stronach działy się rzeczy ważne  
i ciekawe. Historia, bez najmniejszej wątpliwości, nauczycielką życia jest i pozostanie. Ta 
wielka i ta mała, lokalna. Marszałek Francji i Polski Ferdinand Foch powiedział kiedyś: 
„Narody tracąc pamięć, tracą życie”. Warto te słowa przypomnieć teraz, w kontekście 
naszych rozważań. Warto jest poznać swą historię, by tej pamięci nie utracić, a z nią 
życia narodu.

Post scriptum
Już po napisaniu tego tekstu, jadąc z Supraśla w kierunku Krynek drogą 676, 

zobaczyłem, na skraju lasu, w otoczeniu wiekowych dębów, pomnik. Miejsce nazywa 
się Kopna Góra. Jak się później dowiedziałem Arboretum im. Powstańców 1863 
r. Na masztach biało-czerwone flagi. Miejsce zainteresowało mnie. Skręciłem, by 
zobaczyć co tu jest. Jakie było moje zdziwienie, gdy przeczytałem, że to jest miejsce 
wiecznego spoczynku żołnierzy pułkownika Józefa Zaliwskiego, poległych w bitwie nad, 
przepływającą nieopodal, rzeką Sokołdą. Napis na pomniku głosi:

Tu spoczywa 46 Powstańców Listopadowych z oddziału płk. Józefa Zaliwskiego 
poległych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej w bitwie nad rzeką Sokołdą 7 lipca 
1831 roku. Cześć ich pamięci.

Oniemiałem. Czy można się było spodziewać takiego odkrycia? Ten sam pułkownik 
Zaliwski w roku 1833 przygotowywał rewolucję w Królestwie Polskim i to właśnie w 
związku z tym aresztowano wymienionego już emisariusza Edwarda Szpeka i naszych 
bohaterów – Sadowskiego i Kurka. W listopadzie 1830 roku był instruktorem Szkoły 
Podchorążych w Warszawie. W czasie Nocy Listopadowej kierował atakiem na Arsenał. 
To o tym pułkowniku wiele przeczytałem zapoznając się ze źródłami.

Tu, w Puszczy Knyszyńskiej, epitafium i cmentarzyk – 46 kamieni granitowych  
z namalowanymi na nich orłami Królestwa Polskiego. Dęby, te potężne dęby, tam rosnące 
na pewno pamiętają tę bitwę. Słyszały, bez najmniejszej wątpliwości, echa wystrzałów, 
widziały grzebanie poległych.

Byliśmy tam we trzech. Ja i moi dwaj wnuczkowie. I oni, sami, tak spontanicznie, 
podjęli taką rozmowę: Dziadek, a ile te dęby mają lat? Mówię więc, że jakieś 300 do 
400 lat na pewno. Chłopcy obejrzeli mech na pniach z północnej strony, skomentowali 
to, i dalej drążyli temat. To one, te dęby – pytali – pamiętają tę bitwę, te wydarzenia? 
Mówię, że tak. I wtedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, że to są świadkowie naszej historii. 
Niemi świadkowie, chociaż do końca nie wiadomo, czy niemi, czy tylko my nie potrafimy 
nawiązać z nimi dialogu, zrozumieć ich języka. A później było jeszcze o powstaniu  
i podchorążych. Już w samochodzie zaśpiewałem im hymn „Święta miłości kochanej 
Ojczyzny”. Byliśmy we trzech. Nikt więcej tego nie słyszał. Chłopcy jednak nie zatykali 
uszu i nie prosili bym przestał, więc możliwe, że było to w miarę poprawne wykonanie.

I tak się zamknęła moja opowieść o ludziach, wydarzeniach i drzewach. I ucieszyło 
mnie niezmiernie, rozczuliło niemal, że mówimy o tym, z wnuczkami, tym samym 
językiem. Jakoś tak samo się to okazało. Bez zbędnych ceregieli, bez patosu. Tak po 
prostu. Zwyczajnie.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Mariola Roztocka

Moje spotkanie z księdzem Janem Sikorą

W przyszłym roku minie 10. rocznica śmierci księdza Jana Sikory. Już powoli  
o nim zapominamy. Tak to już jest, że pamięć o człowieku przemija… Postanowiłam 
przywołać z pamięci zdarzenia związane z księdzem Prałatem. Nie będzie to 
wspomnienie o proboszczu, niezłomnym księdzu, żołnierzu; raczej o zwykłym 
człowieku, który w relacjach ze swoimi parafianami potrafił być serdeczny i bardzo 
otwarty.

Kościół – i ten z małej, i z dużej litery – 
zawsze kojarzył mi się z księdzem Sikorą. 
Kiedy umarł, zastanawiałam się, jak teraz 
będzie funkcjonował bez niego ten nasz 
wołomiński kościół – przecież on zawsze 
był…

Ocalić od zapomnienia
Przypomniało mi się, jak po śmierci 

Jana Pawła II młodzi ludzie mieli podobne 
odczucia; dla nich papieżem był zawsze 
Jan Paweł II – przez całe ich życie. Dla 
mnie podobnie, przez całe moje życie 
najważniejszym księdzem w parafii był Jan 
Sikora – przez długie lata proboszczem 
– potem rezydentem. Inni się zmieniali; 
przychodzili i odchodzili, a on był zawsze. 
Pamiętam go z czasów mojej Pierwszej 
Komunii, z lekcji religii w podstawówce i 
liceum, z bierzmowania, mojego ślubu, chrztu moich synów, ich Pierwszej Komunii… 
Kiedy ja byłam jeszcze dzieckiem, a on był młody (chociaż jako dziecku mnie zawsze 
wydawał się „stary”) – bałam się go; był taki poważny, wręcz surowy. Z wiekiem łagodniał; 
coraz częściej się uśmiechał, potrafił zażartować. Ale może to ja – już starsza – inaczej 
go postrzegałam…

Wspomnienie pierwsze
Był rok 2005, czerwiec, zakończenie roku szkolnego ostatnich klas gimnazjum  

w „starej Siódemce”. Uczestniczyłam w uroczystości z racji mojej ówczesnej funkcji 
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przewodniczącej Rady Rodziców, no i mój starszy syn kończył właśnie gimnazjum. 
Uroczystość odbywała się w sali gimnastycznej szkoły. Posadzono mnie w jednym  
z pierwszych rzędów, zaraz obok nauczycieli. Po chwili na salę weszli zaproszeni goście, 
wśród nich ksiądz Sikora. Tak się złożyło, że zajął miejsce tuż obok mnie. Na początku 
trochę się speszyłam; pamiętałam, że w kontaktach z ludźmi bywa dość oficjalny. Ale 
okazało się, że niepotrzebnie. Ksiądz Sikora przywitał się ze mną. Od razu stwierdził, 
że mnie kojarzy, zapytał który to mój syn. Wdaliśmy się w rozmowę na temat słuszności 
reaktywowania gimnazjów. Przez chwilę wspomniał swoje lata gimnazjalne. Zaczęła się 
uroczystość; część oficjalna, przemówienia. Po skończonej części oficjalnej gimnazjaliści 
wręczali kwiaty zaproszonym gościom. Ksiądz Sikora otrzymał kwiatek – ja nie. Zdziwił 
się, ale wytłumaczyłam, że ja nie zaliczam się do gości, zostałam raczej potraktowana 
jako „kadra”. Pomyślał chwilę i nagle powiedział: „To ja dam pani swój kwiat. Kwiaty 
należą się kobiecie!”. Trochę protestowałam, ale był stanowczy. Przyjęłam kwiat, 
podziękowałam, zrobiło mi się bardzo miło. Było to czerwone anturium; wysokie, bardzo 
okazałe. Wiedziałam, że są to trwałe kwiaty, ale mój chyba pobił rekord. Stał w wazonie 
prawie miesiąc w nienaruszonym stanie, zanim zaczął przysychać. Pomyślałam, że 
został mi podarowany naprawdę z dobrego serca…

Wspomnienie drugie
Był rok 2008. Mój starszy syn już studiował; miał prawo jazdy i czasami jeździł ze 

mną do kościoła naszym samochodem. Tak było i tym razem. Byliśmy wspólnie na 
jakiejś popołudniowej mszy. Po skończonej mszy podeszłam pod zakrystię, bo tam syn 
parkował samochód. Po chwili syn i jego koledzy ministranci wyszli z zakrystii. Jeszcze 
chwilę staliśmy przy samochodzie, bo chłopcy umawiali się na kolejny dzień. Z zakrystii 
tymczasem wyszedł ksiądz Sikora. To był ten czas, kiedy kapłan – choć mocno już starszy 
– ciągle jeszcze chodził raźnym krokiem, tylko trochę pochylony. Chłopcy widzieli się 
z nim chwilę wcześniej, ja zaś powiedziałam grzecznie „Szczęść Boże”. Odpowiedział, 
zszedł ze schodów, obrzucił naszą grupkę uważnym spojrzeniem i nagle zwrócił się 
bezpośrednio do mnie: „A pani to chyba po drzewach chodziła! Ma pani spódnicę rozdartą 
od dołu aż do samej góry!”. Zamarłam… Dopiero po kilku sekundach dotarło do mnie, 
że najzwyczajniej mnie „wkręca”! Miałam na sobie długą, wąską dżinsową spódnicę  
z rozcięciem z tyłu; oczywiście nie „do samej góry”, tylko mniej więcej do kolan. Przez 
moją głowę przeleciało milion myśli i odczuć. Nie mogłam uwierzyć, że stać go było 
na tak bezpośrednie zachowanie, tym bardziej, że żart wydał mi się całkiem udany. 
Postanowiłam odpowiedzieć w takim samym żartobliwym tonie: „Nie do wiary – prawie 
uwierzyłam… Ale nie miałam pojęcia, że z księdza taki doskonały obserwator!”. „No, 
jak już patrzę, to całościowo…” – odpowiedział i odszedł, zakładając ręce na plecach  
w charakterystycznym dla siebie geście. Zachował kamienną twarz, chociaż widać 
było, że ledwo powstrzymuje się od uśmiechu. Ja zaś śmiałam się tak długo, że prawie 
straciłam oddech. Chłopcy jeszcze przez długą chwilę stali bez ruchu – nie mieściło im się 
w głowach, że ksiądz Sikora potrafi tak „skracać dystans”. W stosunku do nich nigdy tego 

nie robił. Wytłumaczyłam, że znamy się z księdzem już 40 lat, a on najprawdopodobniej 
pamięta mnie jako małą dziewczynkę…

Wspomnienie trzecie
Był rok 2010. Sytuacja podobna, jak poprzednio. Znów stałam koło schodów zakrystii, 

czekając na syna, żeby wrócić samochodem do domu po skończonej mszy. Syn wyszedł 
z kolegą, chwilę rozmawiali. Zaraz potem z zakrystii wyszedł ksiądz Sikora. To był już 
zupełnie inny człowiek niż przy poprzednim spotkaniu. Wychudzony, zgarbiony tak, że 
trudno było spojrzeć mu w oczy; trzymał się właściwie tylko dzięki sile woli. Poruszał się 
powoli i z trudem. Kiedy zaczął schodzić ze schodów zakrystii, widać było, że wkłada 
w tę czynność całą swoją energię. Spojrzałam na syna, dając mu do zrozumienia, że 
chyba ktoś powinien mu pomóc. Syn pokręcił głową. Potem wytłumaczył mi, że ksiądz 
Sikora nie życzył sobie w takich sytuacjach żadnej pomocy. Tak więc patrzyliśmy, jak 
schodzi krok za krokiem, powolutku. Było to jednocześnie i bardzo smutne, i budujące… 
Pokazywało, jak wiek i choroba potrafią osłabić człowieka, a jednocześnie jak silny 
psychicznie człowiek nie poddaje się tej słabości. W tamtej chwili przypomniał mi się nasz 
papież Jan Paweł II i jego odchodzenie. Pomyślałam, że oto przekonuję się naocznie, 
na czym polega niezłomność.

W końcu zszedł ze schodów. Powiedziałam „Szczęść Boże”. Skinął głową w odpowiedzi 
i kroczek za kroczkiem zaczął oddalać się w stronę plebanii. Właśnie zaczął kropić 
niewielki deszczyk. Z zakrystii wyszedł jeden z młodych księży z parasolem. Podbiegł 
do księdza Sikory, rozłożył parasol i poszli razem do budynku plebanii: stary, zgarbiony 
ksiądz i młody, dziarsko trzymający nad nim rozłożony parasol. Patrzyłam na nich długą 
chwilę i czułam, że kończy się jakaś epoka.

To był ostatni raz, kiedy widziałam księdza Sikorę.

Pożegnanie
Ksiądz Sikora zmarł 17 sierpnia 2011 roku w wieku 90 lat. Dowiedzieliśmy się 

z… Internetu. Mój starszy syn Kazik przewodził wówczas wspólnocie ministranckiej  
i sprawdzał coś na stronie internetowej parafii. Pomimo iż było wiadomo, że ksiądz Sikora 
ciężko choruje i raczej nie ma szans na wyzdrowienie – wiadomość o jego śmierci była 
zaskakująca. Trudno było w nią uwierzyć. Pogrzeb wyznaczono na najbliższą sobotę – mój 
syn był niepocieszony, bo właśnie w tę sobotę miał być świadkiem na ślubie koleżanki  
i wiedział, że nie będzie mógł uczestniczyć w pogrzebie.

Ceremonia pogrzebowa Księdza Sikory w dniu 20 sierpnia 2011 roku była ogromnie 
uroczysta. Trumna z leżącą na niej wojskową czapką, biskupi, kilkudziesięciu księży  
z całej diecezji, warta honorowa, żołnierze, poczty sztandarowe, goście spoza Wołomina, 
delegacje, kwiaty, no i mnóstwo ludzi. Były przemówienia, wspomnienia, podniosła 
atmosfera. Dla mnie najbardziej wzruszający w tym dniu był widok pustego konfesjonału, 
w którym zawsze spowiadał ksiądz Sikora, na którym ktoś położył czerwona różę…
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Ale prawdziwie godne i dostojne pożegnanie księdza Sikory odbyło się poprzedniego 
dnia, w piątek w kaplicy przykościelnej. Już w czwartek przywieziono trumnę z ciałem  
i w kaplicy odbywało się całodzienne czuwanie.

W piątek wieczorem – po kolejnym dniu czuwania – odbyła się pożegnalna msza 
święta. Nie uczestniczyli w niej żadni goście ani delegacje. To wierni z parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej żegnali swojego długoletniego pasterza – wszak ksiądz Sikora był  
z nami od 1962 roku. Atmosfera tej mszy była niesamowita – uroczysta, ale jednocześnie 
bardzo intymna. Ksiądz Sikora leżał w otwartej trumnie. Wszyscy uczestnicy nabożeństwa 
czuli się, jak na pogrzebie kogoś bardzo bliskiego, kogoś z rodziny. Wszyscy byli tymi, 
którzy na takim pogrzebie siedzą tuż za trumną. Była obecna siostra księdza Sikory, 
która opiekowała się nim w ostatnich miesiącach życia oraz jego siostrzeniec – również 
ksiądz. Opowiedział o swoim wuju, o jego życiu i niezłomności.

Ze ściśniętym sercem ludzie wysłuchali bardzo osobistego i ogromnie wzruszającego 
pożegnania wygłoszonego przez ówczesnego proboszcza parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej – księdza Sylwestra Sienkiewicza.

Mój syn Kazik, nie mogąc uczestniczyć w głównej uroczystości, która miała się odbyć 
nazajutrz – przygotował i wygłosił mowę pożegnalną w imieniu ministrantów i bielanek. 
Na zakończenie pragnę zacytować fragmenty tego pożegnania.

„Nasz Drogi Księże Prałacie,
Kiedy w ostatnich latach przy okazji różnych Twoich świąt – rocznicy święceń 

kapłańskich, imienin czy urodzin – składaliśmy Ci życzenia, zazwyczaj na wszystkie 
odpowiadałeś tymi samymi słowami: »Nieba mi życzcie, nieba!«. Teraz, kiedy wezwano 
Cię na Sąd Boży, rzeczywiście żadne inne życzenia nie są Ci już potrzebne. Mamy 
nadzieję, że to Twoje jedno największe marzenie o niebie spełni się albo że już się spełniło.

My, którzy zostaliśmy tutaj, na ziemi, powinniśmy dziś sami sobie złożyć nawzajem 
życzenia. Życzenia, abyśmy potrafili Cię naśladować w Twojej niesamowitej wytrwałości.

Każdy człowiek wszystkiego musi się w życiu nauczyć. Każdy potrzebuje 
nauczycieli – tych, którzy nauczą czytać, pisać czy liczyć, ale także tych, którzy nauczą 
odpowiedzialności; tych, którzy nauczą miłości; tych, którzy nauczą wiary.

Ty byłeś dla nas takim właśnie nauczycielem. Nam – służbie liturgicznej – pokazałeś 
przede wszystkim, co oznacza prawdziwa wierność i wytrwałość. Cechy, bez których nie 
sposób podjąć jakiejkolwiek służby. Także – czy raczej: zwłaszcza – służby przy ołtarzu, 
służby Jedynemu Bogu.

(…) Ty, Księże Prałacie, od obowiązków kapłańskich nigdy nie uciekałeś; wręcz 
przeciwnie – w ostatnim okresie, kiedy siły fizyczne z miesiąca na miesiąc Cię opuszczały, 
sprawowałeś sakramenty codziennie, tak jak czyniłeś to od lat. Mszę świętą odprawiałeś 
z trudem, ale odprawiałeś. Komunii świętej udzielałeś z trudem, ale udzielałeś. Kazania 
wygłaszałeś z trudem, ale wygłaszałeś. Wreszcie – do konfesjonału chodziłeś z trudem, 
ale chodziłeś.

Dziś, kiedy przychodzi nam Cię pożegnać, równocześnie sami sobie życzymy, abyśmy 
nigdy nie zapomnieli tej lekcji, której do ostatnich chwil udzielałeś nam swoim życiem i 
swoim kapłaństwem.

Księże Prałacie, dziękujemy Ci za ten trud, który wkładałeś w pełnienie służby. 
Dziękujemy Ci za pokazywanie, że istotą ludzkiego życia jest wiara w Boga i miłość do 
Niego, a istotą kapłaństwa jest sprawowanie świętych sakramentów i pełne oddanie 
Chrystusowi oraz Matce Bożej. Dziękujemy Ci za wzór wytrwałości. Bogu niech będą 
dzięki za to, że dał nam takiego nauczyciela (…)”.

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej parafii Matki Bożej Częstochowskiej mbcz.wolomin.pl
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Małgorzata Prawdzic-Szczawińska

Górki Mironowe – kraina mojego dzieciństwa

Wychowałam się w dużej wielopokoleniowej rodzinie. Z moimi rodzicami  
i rodzeństwem mieszkały razem dwie babcie i prababcia. Na opowieść o mych 
latach dziecinnych w Górkach Mironowych składają się obrazy, rozmowy, odczucia 
i wrażenia, które zachowały się do dziś w mojej pamięci.

Urodziłam się we Wrocławiu, ale od jesieni 1953 roku mieszkam – z małymi przerwami 
– w Górkach Mironowych, moim miejscu na Ziemi.

Podróż
Pierwszy obraz, który pamiętam, jak przez mgłę, to widok wysokich filarów  

i zadaszenia Dworca Głównego we Wrocławiu. Mama wsiadała ze mną do pociągu. 
Wyruszałyśmy do nowego miejsca zamieszkania w Górkach Mironowych. Podróż chyba 
przespałam, bo drugi zapamiętany 
obraz, to czekający na nas wóz konny 
przy stacji kolejowej w Kobyłce. Utkwiło 
to wyraźnie w mej pamięci. Nigdy 
wcześniej nie jechałam wozem. Na 
wozie siedziały dwie osoby – pan i pani. 
Mama przywitała się i powiedziała, że to 
ciocia Natalka i jej sąsiad. Wsiadłyśmy. 
Wóz podskakiwał na nierównościach  
i skrzypiał. Obserwowałam poruszający 
się miarowo długi koński ogon. Nie 
bałam się, siedziałam wtulona w mamę. 
Musiało to być późne popołudnie. Było 
już szaro, po polach snuły się jesienne 
mgły. Dojechaliśmy do ogrodzenia  
z metalowej siatki. Woźnica zatrzymał 
się przed drewnianą furtką posesji przy 
dzisiejszej ulicy Różanej nr 1. Od furtki 
prowadziła betonowa ścieżka obrośnięta 
z dwóch stron jałowcami. W ogrodzie 
rosły spore sosny. Na końcu ścieżki 
majaczył szary budynek, schodki, taras  

Zima 1953/1954 w Górkach Mironowych, 
autorka w sankowózku.

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
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i drzwi wejściowe. Drzwi otworzyły się i w naszym kierunku wyszły babcia Janka  
i prababcia Nacia. Ucałowały mamę i mnie, przywitały się podaniem ręki z woźnicą. 
Wycałowały też ciocię Natalkę. Woźnica zapytał mamę, czy córeczka chce pogłaskać 
konika. Skinęłam głową i powiedziałam cichutko, że chcę. Mama wzięła mnie na ręce. 
Pan przytrzymał konia za uzdę. Wyciągnęłam rączkę i zaczęłam głaskać konia po pysku. 
Pyszczek był aksamitny, ciepły i miękki. Zapamiętałam zapach konia. Lubię ten zapach 
do dziś. Mama zaniosła mnie do domu i urwał mi się film.

Pierwsza jesień i zima
Następnego dnia prababcia Nacia wyszła ze mną na drogę. Chciała poszukać kur, 

które uciekły przez dziurę w siatce. Dotarłyśmy do ogrodzenia z siatki po drugiej stronie 
naszej ulicy. Prababcia przypadkowo dotknęła ogrodzenia. Od strony domu na tej posesji 
zadzwonił dzwonek. Od siatki ogrodzeniowej do okna przeprowadzony był drut. Przy 
oknie na drucie wisiał metalowy dzwonek. Poruszenie siatki sprawiało, że dzwonek 
dzwonił. Z domu wyszli jacyś państwo z chłopcem. Prababcia przedstawiła się jako 
nowa mieszkanka pobliskiej posesji. W ten sposób zawarłyśmy znajomość z przyszłymi 
długoletnimi sąsiadami Józefem i Weroniką Czarneckimi i ich synem Ryszardem.

Początki mieszkania w Górkach Mironowych zapamiętałam jako czas bez taty. Dopiero 
wiosną zakończył pracę we Wrocławiu i dołączył do rodziny. Do tego momentu dom 
należał do czterech pokoleń kobiet – prababci Naci, dwóch babć: Janki i Władzi oraz 
mamy i mnie. Z pierwszej zimy w Górkach pamiętam wyprawy z mamą na pobliską górkę 
– obecną ulicę Jesionową. Zjeżdżałyśmy na sankach. Ja siedziałam z przodu, mama  
z tyłu. Miałyśmy jednakowe długie buty zimowe, ja malutkie, a mama duże. Były to modne 
wówczas tak zwane kapce. Noski, pięty, zapięcia i podeszwy miały skórzane, reszta była 
zrobiona z grubego jasnego filcu. Długie filcowe cholewki zapinało się po zewnętrznej 
stronie łydki na skórzane paski z metalowymi sprzączkami. Czułam się bardzo ważna, 
że mam buty takie same jak mama.

Babcia i wnuczka
Bardzo dużo czasu spędzałam z babcią Janką, mamą taty. Zimą rano w mieszkaniu 

było chłodno. Piece kaflowe zawsze do rana wystygły. Gdy się budziłam cichutko szłam 
do pokoju babci i wślizgiwałam się do niej pod kołdrę. Przytulałam się do niej. Babcia była 
ciepła i pachniała kremem NIVEA. Jeśli poprzedniego dnia myła głowę miała zakręcone 
papiloty z gazety. Babcia nie ukrywała, że pierwsza wnuczka jest dla niej nieustannym 
źródłem radości. Z taką samą radością przyjęła narodziny kolejnych dwóch wnuczek. 
Mówiła, że rola babki, to rola jej życia, że miłość babki do wnuka jest najsilniejszą 
miłością na świecie. Babcia myła mnie rano i ubierała, szykowała śniadanie i pilnowała, 
żebym zjadła. Przy śniadaniu czytała książeczki. Po śniadaniu ubierała mnie ciepło 
i wychodziłyśmy na dwór. Spacerowałyśmy po zaśnieżonym lesie. Babcia patykiem 
rysowała na śniegu domki, zwierzaki i postacie. Musiałam zgadywać co przedstawia 
rysunek – chłopca, dziewczynkę, kota czy psa.

Towarzyszyłam babci w wyprawach do piekarni. Piekarnia mieściła się w odległości 
około kilometra od naszego domu, przy głównej ulicy łączącej Wołomin z Radzyminem. 
Była to duża odległość dla niespełna trzyletniej dziewczynki. Zima tego roku była surowa, 
leżał głęboki śnieg. Babcia szła pieszo. Mnie pchała na sankach, które faktycznie były 
drewnianym wózkiem dziecinnym na metalowych płozach. Przywiozła ten wspaniały 
wehikuł z poniemieckiego domu w Sobieszowie. W duży mróz siedziałam w sankach na 
materacyku przykryta kocykiem. Gdy docierałyśmy do piekarni, wchodziłam z babcią do 
ciepłego wnętrza. Za ladą stała żona właściciela, pani Garbolewska. Była szpakowata, 
uczesana w kok. Zawsze w białym fartuchu. W uszach miała duże szafirowe łezki 
oprawione w złoto. Kolczyki te budziły niezmiennie moje zainteresowanie, poruszały się 
i błyszczały. Na półkach leżały złociste okrągłe bochenki chleba, razowce, bułki, chałki 
i małe bułeczki maślane z kruszonką. Zdarzało się, że któraś półka była pusta i trzeba 
było poczekać na kolejny wypiek. W końcu z zaplecza wychodził właściciel. Nosił biały 
kombinezon, na głowie miał wysoką białą czapkę. Krzaczaste brwi mistrza zawsze białe 
od mąki. Na ramieniu trzymał długą deskę z ułożonymi jeden przy drugim, dymiącymi, 
gorącymi bochenkami. Babcia pakowała świeże pieczywo do dużej brezentowej torby. 
Torbę kładła w sankach na moich nogach. W mróz czułam przez kocyk ciepło gorącego 
chleba i wąchałam jego smakowity zapach. To jeden z zapachów mojego dzieciństwa.

Górki Mironowe, jesień 1955 r. 
Autorka z babcią Janiną Głowaczową 
z Piechowskich na spacerze z psem 

Szmaganem.

Górki Mironowe, lato 1957 r. Autorka, jej 
młodsza siostra Danusia i pies Figa na 

tarasie rodzinnego domu.
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Wieczorem babcia Janka szorowała mnie w balii w cieplej kuchni, uczyła myć zęby 
małą szczoteczką, ubierała w piżamę i na barana niosła do spania. Mówiła przy tym:

– Tłusty baran, tłusty, będzie do kapusty.
Odkąd pamiętam babcia usypiała mnie do snu. Siadała na krześle obok mego łóżeczka 

i zaczynała śpiewać. Miała miły głos. Zasypiałam i słuchałam jej ulubionych piosenek 
legionowych. Znała je chyba wszystkie. Na całe życie zapamiętałam ich melodie i prawie 
wszystkie słowa. Jedne były marszowe i skoczne, inne tęskne i smutne. Babcia śpiewała 
też „Czerwone maki” i „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”. Mówiła, że to najpiękniejsza, jej 
ukochana piosenka akowska. Śpiewała też po rosyjsku. Pieśni te bardzo mi się podobały, 
były melodyjne. Później dowiedziałam się, że były to romanse rosyjskie. Szczególnie 
lubiłam piosenkę legionową o kochliwym trębaczu, chociaż byłam za mała, by rozumieć 
jej nieco frywolną treść.

Trębacz
Przybyli do wsi ułani,
Hej cały pułk ich tam stał.
Przecudnie byli ubrani,
I każdy szabelkę miał.
Gdy błyszczą srebrne ostrogi,
Dziewczęciu serduszko drga.
Lecz zuch największy był trębacz,
Gdy zagrał: tratatatatata-tratatata-tratatata-tata
Raz spotkał trębacz niecnota
A był to wieczorny czas.
Nadobną Hanię u płota
I powiódł ją w ciemny las.
I żeby Hanię zabawić
Co tylko siły ma
Na trąbce swojej wygrywał
Noc całą: tratatatatata-tratatata-tratatata-tata
Rok cały czasu upłynął,
Ułani poszli w świat,
Niejeden ptak skrzydła zwinął,
Niejeden już uwiądł kwiat.
I Hania już nie ta sama.
Niewielka jest zmiana ta,
Z kolebki trębacz maleńki
Wygrywa: tratatatatata-tratatata-tratatata-tata

Lokatorzy i sąsiedzi
Początkowo nasza rodzina zajmowała tylko część domu – hall i dwa duże pokoje. 

Pozostała część była zajęta bezprawnie przez sześcioosobową rodzinę dzikich lokatorów. 
Włamali się do domu pod nieobecność poprzednich właścicieli, gdy jeszcze toczyły się 
działania wojenne. Babcia Janka niezwłocznie po kupnie domu wystąpiła przeciwko 
lokatorom do sądu z pozwem o eksmisję. W czasach stalinowskich prawo własności 
nie było święte i nienaruszalne. Sytuacja prawna właściciela wobec dzikiego lokatora 
była dużo mniej korzystna niż obecnie. Sąd orzekł eksmisję, ale ze względu na tak 
zwane zasady współżycia społecznego babcia musiała zapłacić lokatorom dużą jak 
na owe czasy kwotę. Rodzice pożyczyli pieniądze od ciotek mamy. Spłacali dług kilka 
lat. Nie mieli innego wyjścia. Lokatorzy zajmowali kuchnię, salon, łazienkę, spiżarnię  
i piwnicę. Dewastowali mieszkanie. Było u nich brudno. Myszy, pluskwy i pchły żyły z nimi 
w symbiozie. Lokatorka i jej matka spędzały czas głównie na siedzeniu z papierosami 
w zębach. Dopóki tata nie zainstalował żelaznej kuchenki podłączonej metalową rurą 
do pieca, mama chodziła do sąsiadki gotować na jej kuchni. Przez wspólne gotowanie 
rodzice nawiązali dobrosąsiedzkie stosunki z rodziną państwa Stasiaków. Pan Jerzy  
i jego żona Janina byli w podobnym wieku co rodzice. Mieli dwie małe córeczki – Elżbietę  
i Jolantę. Podczas wspólnego gotowania młode kobiety miały o czym rozmawiać. Obydwie 
oczekiwały przyjścia na świat kolejnych dzieci. Towarzyszyłam mamie w wędrówkach do 
sąsiadki. Mama w jednym ręku trzymała dużą torbę z garnkami a drugą ręką prowadziła 
mnie. By skrócić sobie drogę, chodziłyśmy przez zaorany nieużytek. Skiby były za wysokie 
dla małej dziewczynki, którą wówczas byłam. Gdyby mama nie trzymała mnie za rękę, 
nieraz bym się przewróciła. Chodziłam jednak chętnie, bo czekały tam na mnie dwie 
nowe koleżanki. Wtedy zaprzyjaźniłam się na całe życie z Elą i Jolą.

Po upływie około roku lokatorzy wreszcie opuścili nasz dom. Za otrzymaną od rodziców 
kwotę kupili sobie niewielki murowany domek. Stan odzyskanej części domu był opłakany. 
Mama pomalowała roztworem azotoksu ściany, sufity i podłogi, by wytruć insekty. Po tej 
akcji kilka dni chorowała. Zatruła się. Poszkodowana była też moja młodsza siostrzyczka. 
Mama nie mogła karmić niemowlęcia. Obawiała się że azotoks przeniknął do pokarmu. 
Najważniejsze było jednak to, że cały dom był wreszcie dla nas.

Prócz państwa Stasiaków rodzice utrzymywali dobre stosunki sąsiedzkie z państwem 
Weroniką i Józefem Czarneckimi, Józefą i Henrykiem Budkiewiczami oraz Czesławem 
i Marią Budkiewiczami. Dzieci sąsiadów były towarzyszami naszych zabaw. Mała 
społeczność naszej ulicy w Górkach Mironowych była dużo bardziej egalitarna niż ma 
to miejsce w czasach dzisiejszych. To byli po prostu nasi sąsiedzi. Jerzy Stasiak był 
robotnikiem w przedsiębiorstwie budowlanym w Warszawie, żona Janina zajmowała 
się domem i czwórką dzieci z pomocą swej mamy Anny Tandeckiej. Józef Czarnecki 
był muzykiem, jego żona Weronika prowadziła dom. Józefa i Henryk Budkiewiczowie 
prowadzili gospodarstwo rolne a brat Henryka Czesław był właścicielem zakładu 
wulkanizacyjnego w pobliskim Radzyminie. Żona Maria zajmowała się domem i dziećmi. 
Dzieciarnia ze wszystkich rodzin bawiła się wspólnie. Nie do pomyślenia było, że są 
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ludzie lepsi i gorsi. Dla moich rodziców i ich sąsiadów miniona wojna była przeżyciem 
pokoleniowym. Rozmawiali o niej ilekroć się spotykali, nie mogli przestać o tym mówić.

Nasza codzienność
Ogromnym mankamentem mieszkania w Górkach Mironowych był brak prądu. 

Przedwojenna linia elektryczna została zniszczona podczas działań wojennych. W domu 
była instalacja elektryczna, ale niestety nieczynna. Do oświetlenia służyły lampy naftowe. 
Dom był skanalizowany, przez brak prądu nie było bieżącej wody. Przed domem stała 
studnia abisynka. Wodę trzeba było pompować i nosić wiadrami do domu. Nad zlewem 
w kuchni wisiał zbiornik z kranikiem. Do zbiornika wlewało się ciepłą wodę i można było 
zmywać naczynia pod strumykiem wody. Ze względu na brak bieżącej wody od wiosny 
do jesieni korzystaliśmy ze „sławojki”. Ponieważ komuna do jej upadku nie potrafiła 
rozwiązać problemu papieru toaletowego w sławojce na ścianie wisiały na gwoździu 
pocięte kawałki gazety. Najlepiej do tego celu nadawał się organ Komitetu Centralnego 
PZPR „Trybuna Ludu”. Babcia Janka mawiała, że ze względu na treść i objętość. Praktyka 
wykorzystywania tej gazety w sławojkach była powszechna również u sąsiadów.

W bliskim otoczeniu naszej posesji ślady wojny były widoczne na każdym kroku.  
W zdziczałych ogrodach znajdowały się doły po piwnicach i resztki fundamentów. 
Piaszczyste wzgórza były pozbawione roślinności. Widoczne były liczne leje po 
bombach. Wszędzie znajdowało się zardzewiałe odłamki. Babcia Janka opowiadała, 
że okoliczni mieszkańcy spalili za okupacji lasy, gdyż nie mieli czym palić. Ocalał las 
na naszej posesji i na posesji państwa Czarneckich. W 1954 roku wiosną ruszyła akcja 
zalesiania piaszczystych wzgórz. Las sadzili w czynie społecznym uczniowie starszych 
klas miejscowych szkół. Obserwowałam ich z tarasu. Wydawało mi się, że są to osoby 
dorosłe i bardzo dostojne w granatowych błyszczących fartuchach z białymi kołnierzykami. 
Dziś nasz ogród jest otoczony zieloną, wysoką ścianą lasu. Sosny mają już ponad 
sześćdziesiąt lat. Gdy były młode miały gęste gałęzie przy ziemi. Jesienią pod młodymi 
sosnami rosły maślaki. Zbieraliśmy je z wielką ochotą. Babcia Władzia robiła pyszne 
duszone maślaczki w sosie śmietanowo-cebulowym. Gotowała też zupy ze świeżych 
grzybów. Cały rok bawiliśmy się w gęstych młodych sosnach w podchody. Wczesną 
jesienią na sosnowych igłach pojawiały się małe pajęczynki. Rankiem widoczne były na 
nich krople rosy. W słońcu kropelki lśniły jak brylanciki. Widok był przecudny.

Babcia Janka pokazywała nam miejsca po przedwojennych pensjonatach. Wiedziała 
gdzie się znajdowały i jakie miały nazwy. Przed wojną przychodziła tu z Kobyłki na 
spacery. Górki Mironowe były wówczas miejscowością letniskową. Miały połączenie 
ze stacją kolejową w Wołominie. Zapewniał je konny tramwaj. Linia tramwajowa wiodła 
ze stacji kolejowej wzdłuż dzisiejszej ulicy Piłsudskiego. Prawie wszystkie pensjonaty  
w stylu świdermajer spłonęły w 1944 roku. Pozostały po nich zdziczałe bzy i róże. Kilka 
ocalałych było nabitych dzikimi lokatorami. Domy te przez mieszkańców nazywane 
„pekinami”. Padły ofiarą pożarów w latach sześćdziesiątych.

Dziś trudno sobie wyobrazić życie bez elektryczności. Brak prądu był utrudnieniem tylko 
dla dorosłych. Dzieciom zupełnie nie przeszkadzał. W mojej pamięci obraz dzieciństwa 
w Górkach zachował się jako sielankowy.

Nasza posesja miała powierzchnię ponad czterech i pół tysiąca metrów kwadratowych. 
Dom był usytuowany w centrum posesji w najwyższym jej punkcie na piaszczystej górce. 
W kierunku zachodnim teren obniżał się. Do dolnej części posesji prowadziła nieistniejąca 
dziś aleja jałowcowa. Na końcu alei rosły gęsto sosny i świerki. Babcia Janka nazwała 
ten fragment posesji „gęstością”. Było to ulubione miejsce naszych zabaw w chowanego.

Podział pracy w wielopokoleniowej rodzinie
W dużym domu bez wygód życie czteropokoleniowej rodziny z małymi dziećmi 

wymagało od dorosłych dużego wysiłku. Wszyscy dorośli stale byli zajęci. Ukształtował 
się swoisty podział pracy. Nasuwa się porównanie do organizacji pracy rodzin pszczelich.

Najmniej czasu spędzał w domu tata. Pracował w Warszawie i często wyjeżdżał 
służbowo. Do stacji kolejowej w Kobyłce dojeżdżał rowerem a zimą na nartach. Rower 
i narty zostawiał u kolegi. Dalej jechał pociągiem podmiejskim do Warszawy. Dojazd do 
pracy i z pracy do domu zajmował około czterech godzin dziennie. Wyjazdy służbowe 
zmuszały tatę do nocowania u rodziny w Warszawie. Zdarzało się często, że prosto  
z pociągu szedł o świcie do pracy. Mieszkając w Górkach nie miał możliwości zdążyć na 
nocny pociąg i wrócić do domu po późnym powrocie z delegacji. Mama kilka lat pracowała 
w Gminnej Radzie Narodowej w pobliskiej wsi Czarna.

Podczas nieobecności rodziców domem kierowały babcie. Babcia Władzia była 
szefową kuchni, ogrodniczką i hodowcą inwentarza żywego. Babcia Janka opiekunką 
dzieci, pokojówką i palaczką pieców. Babcia Władzia hodowała kury i indyki,  
a w najcięższych czasach świnki. Tata w czasie urlopu wybudował murowany budynek 
gospodarczy, w którym mieszkał żywy inwentarz. Wiosną tata zazwyczaj brał dzień urlopu 
i z sąsiadem Henrykiem Budkiewiczem jechali wozem konnym na targ do Radzymina.  
Z targu tata przywoził kilkadziesiąt malutkich kurczaków i jednego lub dwa prosiaki. Babcia 
Władzia nazywała prosiaki skarbonkami. Dochód ze sprzedaży mięsa był przeznaczony 
na węgiel na zimę. W dzień świniobicia babcia Janka zabierała nas z domu. Szłyśmy 
do cioci Natalki do Kobyłki. Dzieciom nie wolno było oglądać zabijania zwierząt. Gdy 
wracałyśmy wszystko było już uprzątnięte. Pod kuchnią palił się ogień. Babcia Władzia 
smażyła na dużej patelni świeżutki boczek. Boczek skwierczał i smakowicie pachniał. 
Przy stole siedział z tatą pan Heniek Budkiewicz. Stół był nakryty, stała butelka wódki, 
kieliszki. Na talerzu leżał świeży chleb. W ramach pomocy sąsiedzkiej pan Heniek był 
mistrzem ceremonii świniobicia. Tata pełnił rolę pomocnika. Zwyczaj sąsiedzki nakazywał, 
by świniobicie było porządnie oblane.

Z czasem świnki zostały wyparte przez nutrie. Hodowla nutrii wymagała wybudowania 
klatek z basenami, gdyż zwierzaki prowadziły wodny tryb życia. Tata poradził sobie z tym 
zadaniem w czasie letniego urlopu. Jesienią pojawiły się pierwsze pary nutrii. Wkrótce 
urodziły się młode. Obserwowałyśmy je z młodszą siostrą z dużym zainteresowaniem. 
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Malutkie nutrie niedługo po urodzeniu pięknie pływały. Nawet jedzenie myły w wodzie 
i dopiero po umyciu jadły. Dla taty hodowla była ciężkim zadaniem. Wodę do basenów 
dla nutrii musiał pompować ręcznie. Żartował, że studnia abisynka to jego przyrząd 
gimnastyczny. Cóż, rodzinie potrzebne były dodatkowe dochody. Po nutriach, których 
hodowla przestała być opłacalna, tata założył pasiekę. Pszczołom pozostał wierny do 
śmierci. W letnie dni zdarzało się, że pszczoły wyroiły się i siadały na pobliskim drzewie. 
Naszym zadaniem było kropienie ich wodą, by były ciężkie i nie odleciały przed powrotem 
taty z pracy. Czasami się udawało. Tata łapał pszczoły do specjalnej siatki i zasiedlał 
nimi pusty ul.

Odchowanie kurczaczków było zadaniem babci Władzi. Gdy były malutkie mieszkały  
w dużej drewnianej skrzyni przy kuchni. Babcia gotowała dla nich jajka na twardo. Siekała 
je z czymś zielonym i ugotowaną kaszą jaglaną. Mieszankę tę wstawiała na płaskim talerzu 
do skrzyni. Talerz natychmiast wypełniał się puszystymi, żywymi i piszczącymi kulkami. 
Obserwowałyśmy posiłki kurczaków z niesłabnącym zachwytem. Babcia musiała dobrze 
pilnować, byśmy nie wyciągały maleństw ze skrzyni. Czasami udawało się zmylić babcię, 
złapać i potrzymać w dłoni maleńką puszystą kulkę. Po pewnym czasie na skrzydełkach 
puszystych kulek pojawiały się sztywne piórka. Dziwiłyśmy się, że te nowe piórka nie 
były ani żółte, ani puszyste.

Nasi letnicy
Po wyprowadzce lokatorów dom w Górkach stał się domem letniskowym dla całej 

rodziny i przyjaciół. Na sezon letni rodzice przenosili się ze spaniem na strych. Ich sypialnia 
stawała się pokojem gościnnym. Latem 1956 roku wakacje spędzał u nas brataniec babci 
Władzi Sławek, syn wuja Kazia z Sobieszowa. Równolegle, w gościnnym pokoju, była na 
letnisku pani Irenka z synem Krzysiem, żona przyjaciela taty z ministerstwa – Mikołaja 
Wołoczkowicza. Krzysiek był rówieśnikiem Sławka. Chłopacy mieli po dziewięć lat.  
W zabawach pełnili role dowódców. Ja i moja dwuletnia siostrzyczka Danusia musiałyśmy 
się tym dowódcom podporządkować. Bawiliśmy się w podchody, w Indian, w myśliwych, 
budowaliśmy szałasy i wigwamy. Chłopaki zamykali nas w wigwamach, gdy udawali się 
na łowy. Pewnego dnia myśliwi postanowili upolować sporego kurczaka. Strzelali do 
niego z proc, ale nie trafili. Rozpoczęli więc szaleńczą pogoń za zdobyczą. Pogoń się 
udała, ale ścigany padł bez życia ze zmęczenia. Awantura była straszna.

Następnego lata był u nas na wakacjach wnuczek przyjaciółki babci Janki, pani Jadzi 
Bachurzeskiej. Miał na imię Piotrek. Razem z nim przebywała opiekunka. W niedziele 
odwiedzali synka rodzice Janusz i Zofia Bachurzewscy. Po latach rodzice Piotra rozwiedli 
się, matka wyszła po raz drugi za mąż. Piotr jest pasierbem Władysława Bartoszewskiego.

Kolejną letniczką była koleżanka taty z ministerstwa Irena Rejmerowa. Przyjechała  
z synkiem Piotrusiem. Piotruś miał dwa lata i całą głowę w złocistych lokach. Z wyglądu 
amorek, a z natury mały diabełek. Jego pomysły na psoty były niesamowite. Nie można 
go było upilnować.

W ogrodzie stała wanna z gnojówką do podlewania pomidorów. Mały Piotruś usiadł 
w ubraniu w tej wannie i polewał się z lubością małym wiaderkiem. Innym razem położył 
się w ubraniu pod rynną i mył deszczówką swe piękne loki. Nasza łagodna suczka Figa 
ugryzła go boleśnie w rękę. Nie bez powodu. Psotnik wkładał jej do uszu maleńkie 
kamyki. Nie wytrzymała, gdy włożył jej patyki do nosa. Wystawały z psiego nosa jak 
antenki. Któregoś dnia psotnik Piotruś został złapany za rękę w ostatniej chwili. Usiłował 
przyłożyć w głowę metalowym, dużym budzikiem mojej najmłodszej rocznej siostrzyczce 
Basi, która spokojnie spała w wózeczku w ogrodzie.

Czworonożni członkowie rodziny
Figa była naszym drugim psem po przeprowadzce z Wrocławia. Pierwszy był Szmagan, 

rasowy pasiasty bokser. Gdy znalazł się w naszym domu był już dorosły i miał złe nawyki. 
Akceptował tylko pana. Dwukrotnie pod nieobecność taty w domu rzucił się na mamę  
i dotkliwie ją pogryzł. Tata za pośrednictwem Związku Kynologicznego znalazł dla niego 
nowe lokum. Miałam chyba z pięć lat, gdy w naszym domu pojawił się kolejny pies. 
Pewnego dnia tata po powrocie z pracy otworzył w kuchni dużą torbę. Patrzymy, a tu  
z torby wygląda puszysty szczenięcy pyszczek. Mała sunia otrzymała imię Figa.

Latem nasza Figa miała kolegę z Warszawy. Był to Dżekuś – foksterier przyjaciół 
babci Janki, profesorostwa Bretsznajderów. W czasie wakacji akademickich wyjeżdżali 
corocznie za granicę. Ich ulubieniec lądował w Górkach Mironowych pod opieką Babci 
Janki, też psiary nad psiarami. W któreś wakacje, gdy miałam chyba sześć lat Dżekuś 
skorzystał z okazji, gdy przywieziono węgiel na zimę i uciekł przez otwartą bramę na 
psie wesele. Wrócił po kilku dniach ciężko pogryziony, ledwo żywy. Mama wpakowała 
go do wiklinowego kosza i na rowerze zataszczyła do Wołomina do znajomego lekarza 
weterynarii. Pan doktor po zbadaniu psa powiedział, że wywiązało się zapalenie otrzewnej 
i psa trzeba uśpić.

– Panie doktorze, po pierwsze to nie jest mój pies – zaczęła moja mama – więc ja 
nie mogę decydować. Po drugie, to nie jest zwykły pies. Jego pan jest profesorem na 
Politechnice i ten pies chodzi z nim na wykłady.

– Moja córka wybiera się na Politechnikę – odpowiedział doktor. – Czy Pani może 
zagwarantować, że się dostanie, jeżeli uratuję psa?

– Ma pan doktor moje słowo – niewiele myśląc odpowiedziała mama. Byleby tylko 
pies przeżył.

Weterynarz załatwił zastrzyki z penicyliny, o które wówczas nie było łatwo. Sąsiadka 
rodziców przychodziła codzienne robić zastrzyki Dżekusiowi. Na szczęście czworonóg 
przeżył. Gdy właściciele Dżekusia wrócili z wakacji pies był już zupełnie zdrowy i wesoły.

Mama opowiedziała panu profesorowi całą historię. Profesor podszedł do sprawy  
z należytą powagą. Po kilku latach mama spotkała w Wołominie znajomego weterynarza.

– Czy nie ma drugiego pieska do leczenia? – zapytał doktor. – W tym roku na 
Politechnikę będzie zdawał mój syn.
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Życie towarzyskie i kulturalne w epoce bez światła
Latem w pogodne niedziele do letników dołączali goście z Warszawy. Czasami 

przyjeżdżała przyrodnia siostra mamy Alicja Kączkowska, pasierbica prababci Naci 
Stefania Grygosińska i jej przyjaciółka pani Jadzia Brysiakowa, kuzynka prababci Krystyna 
Mazowiecka i stryjenka babci Janki Wieńczysława Michałowa Piechowska. Częstymi 
gośćmi były siostry babci Władzi: Klementyna Franiakowa, Salomea Koszewska i Barbara 
Krzyżanowska z dziećmi Elżunią i Jurkiem. Wizyty nieco starszych kuzynów były dla nas 
okazją do zabaw. Ciotki zawsze przyjeżdżały z prowiantem. Taszczyły w trzylitrowej bańce 
od mleka danie gorące do odgrzania. Zazwyczaj były to flaki po warszawsku lub gołąbki 
w sosie pomidorowym. Przywoziły też wędliny i ciasto. W ciepłe dni posiłki odbywały się 
na tarasie. W letnie niedziele nigdy nie było wiadomo ile osób zasiądzie do stołu.

Zimą rodzice w niedziele biegali na nartach, chodzili z nami na sanki. Działo się tak 
dopóki nie byłyśmy na tyle duże, by chodzić na sanki samodzielnie. W upalne, letnie 
dni chodziłyśmy z rodzicami do pobliskiej wsi Czarna nad rzeczkę o tej samej nazwie. 
Rzeczka była płytka, dno piaszczyste; dla małych dzieci istny raj.

Dorośli mieli też swoje rozrywki. Cały dom czytał. W dwóch szafach bibliotecznych 
przybywało nowych książek. Znajdowały się tam też nieliczne tomy ocalałe z pożaru 
kobyłkowskiego domu dziadków Głowaczów. Babcia Janka była zapisana do biblioteki 
publicznej w Kobyłce. Biblioteka mieściła się w starym domu przy dworcu. Bibliotekarką 
była przedwojenna znajoma babci Waleria Bibrych. Towarzyszyłam babci w wyprawach 
do biblioteki. Jeżeli nie było żadnego innego interesanta panie oddawały się ploteczkom. 
Żeby mnie unieszkodliwić, pani Waleria dawała mi czyste kartki, pieczątkę i poduszkę 
z tuszem. Przybijanie pieczątek wprawiało mnie niemal w ekstazę. Ploteczki pań mogły 
trwać bez końca. Opuszczałyśmy bibliotekę z pokaźną ilością lektur dla wszystkich 
domowników. Babcia dźwigała książki w plecaku.

Rodzice i babcie wychodzili i wyjeżdżali z wizytami do rodziny czy przyjaciół. Pamiętam 
moją wyprawę z mamą do Warszawy. Po raz pierwszy w życiu znalazłam się w kinie. 
Przeraziłam się, gdy zgasło światło. Zaczął się kolorowy film o zwierzętach. Niestety 
upuściłam na podłogę zabawkę – gumową myszkę. Zamiast oglądać film łaziłam na 
czworakach między siedzeniami i szukałam myszki. Mama użyła ze mną jak pies  
w głębokiej studni.

Raz na miesiąc do szkoły w Górkach Mironowych przyjeżdżało kino objazdowe  
z pobliskiego Radzymina. Zostawałyśmy w domu pod opieką prababci Naci. Rodzice  
i babcie wychodzili do kina. Zdarzały się też wyjazdy rodziców do teatru do Warszawy. 
Lubiłam obserwować jak mama szykuje się do teatru. Miała dwie suknie wizytowe. Obie 
były amerykańskie. Mama dostała je w prezencie ślubnym od ciotki Izabeli Mandukowej. 
Jedna była z czarnej żorżety, miała wąskie długie rękawy i od pasa w dół po lewej stronie 
falbanę ciętą ze skosu. Do falbany u nasady były przyszyte biżuteryjne czarne guziki. 
Przy każdym kroku guziki rzucały metaliczny blask a falbana poruszała się zalotnie. 
Druga suknia była brązowa, z baskinką z przodu. Była wąska. Z tyłu suknia była prosta 
do wysokości baskinki. Część poniżej baskinki była z tyłu na środku zmarszczona i nieco 

dłuższa. Obie kreacje podkreślały jasną, porcelanową cerę mamy i popielate blond włosy. 
Przed wyjściem tata zapinał mamie kolię z kości słoniowej. Sprawdzał kilka razy czy 
zapięcie dobrze trzyma. I patrzył na mamę długo. Jako dorosła uprzytomniłam sobie, że 
w spojrzeniu tym był bezgraniczny zachwyt nad urodą ukochanej kobiety.

Nawet latem mama niosła wizytowe pantofle w torbie. Dzisiejsza ulica Lipowa nie 
była utwardzona. Trzeba było brnąć w głębokim piachu po kostki a następnie pokonać 
dwukilometrowe kocie łby. Na ławce na peronie w Wołominie skarpetki i tenisówki lądowały 
w torbie. Można było włożyć pantofle.

Ze względu na duże odległości i brak środków komunikacji, tata nauczył się robić 
zastrzyki. Workiem treningowym była babcia Janka, gdy była kilka miesięcy chora 
na ciężkie zapalenie płuc. O nowej umiejętności taty dowiedzieli się sąsiedzi. Często 
korzystali z jego usług. Jedni przychodzili do naszego domu, do ciężej chorych tata 
jeździł na rowerze. Na biurku taty stała stara, poniemiecka maszyna do pisania. Rodzice 
w ramach sąsiedzkiej pomocy pisali na tej maszynie pisma do władz wszelakich dla 
całej okolicy.

Przy szkole w Górkach odbywały się latem kilka razy zabawy taneczne dla dorosłych. 
Do tańca służył parkiet pod gołym niebem zbity z desek. Grał zespół muzyczny, 
funkcjonował bufet z napojami, także wyskokowymi i zakąskami. Rodzice mówili, że idą 
na dechy. Dzieciaki chodziły w charakterze widzów. Na tańce chodzili też rodzice naszych 
koleżanek. Zdarzało się, że na zabawach dochodziło do sprzeczek i bójek. Pewnego 
razu jeden z pijanych uczestników mocno oberwał. Moja młodsza siostra Danusia na 
widok tego mężczyzny przybiegła do mamy krzycząc „Mamo, widziałam pana, co miał 
nos jak pędzel”.

Gdy podrosłam babcie czasami zabierały mnie na kilkudniowe wyprawy do stolicy. 
Babcia Władzia zatrzymywała się u swej siostry Salomei przy ulicy Obozowej na Kole. 
Ponieważ u nas nie było światła, moją uwagę w mieszkaniu cioci Sali natychmiast 
przykuło radio. Nie dość, że grało, to jeszcze miało magiczne zielone oko. Słyszałam 
wtedy po raz pierwszy w życiu gitary hawajskie. Dźwięk tych instrumentów pozostał dla 
mnie fascynujący do dziś. Moje zainteresowanie magicznym okiem było tak silne, że nie 
mogłam się powstrzymać od popychania go palcem. W końcu oko wpadło do środka 
skrzynki. O dziwo radio grało nadal. Wieczorem wrócił z pracy syn ciotki i oko wróciło 
na swoje miejsce.

Babcia Janka zabierała mnie do Warszawy, ilekroć jechała do przyjaciół. Mawiała, że 
chce im zaprezentować swą pierwszą wnuczkę. Uważała, że nabiorę ogłady i śmiałości. 
Byłam dość nieśmiała. Babcia mawiała, że przy obcych „łykałam kija”. Jako kilkuletnia 
dziewczynka poznałam liczne grono przyjaciół babci – państwa Wilczyńskich, Wyliotów, 
Rzelskich, Bretsznajderów i Bachurzewskich.

W każdą niedzielę po śniadaniu wyruszałyśmy z babcią Janką do Kobyłki. Pierwszym 
punktem planu dnia była msza w Kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy. Po mszy 
szłyśmy do cioci Natalki Orszaghowej. Dom cioci znajdował się niedaleko kościoła. 
Atrakcję dla nas stanowił duży ogród, staw i liczne zwierzęta. Ciotka hodowała krowy, 
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świnie, kury, perliczki i kaczki. Domu pilnowały trzy psy. W przestronnej stodole polowało 
kilka kotów. Jeden z nich, ogromny pasiasty samiec, był postrachem nawet dla dorosłych, 
dużych szczurów. Najważniejszym członkiem stada zwierząt był biały koń o imieniu 
Siwek. Miał zapewnione dożywocie u ciotki. Z koniem tym, po klęsce wrześniowej, wrócił 
do domu wujek Władek.

Wigilie w Górkach Mironowych
Wielkim przeżyciem dla dzieci były święta Bożego Narodzenia. Szaleństwo zaczynało 

się rankiem od ustawienia i ubierania wysokiej do sufitu choinki. Prócz tradycyjnych 
bombek wieszaliśmy łańcuchy i ozdoby z kolorowego papieru i z cynfolii. Ponieważ nie 
było światła do choinki przypinało się małe lichtarzyki z prawdziwymi, małymi świeczkami. 
Wieszane były też tak zwane zimne ognie. Zapach żywicy, steryny i widok świeczek 
palących się w ciemności to mieszanka magiczna. Albo tata, albo któryś z synów cioci 
Natalki przebierali się za świętego Mikołaja. Miałam już chyba ze sześć lat, jak w mroźny 
wieczór wigilijny stałam po ciemku na tarasie. Wpatrywałam się w gwiazdy w oczekiwaniu 
na pojawianie się na niebie sań z Mikołajem, ciągniętych przez renifery. Nie doczekałam 
się. Mama zawołała mnie do domu. Po chwili Mikołaj zapukał do drzwi. Rozpoczęło się 
rozdawanie prezentów.

Na kolację wigilijną rokrocznie przychodziła z Kobyłki ciocia Natalka z synami Jędrkiem 
i Jurkiem. Ciocia i obaj synowie mieli dobry słuch i ładne głosy. Do rodziny Orszaghów 
dołączały obie moje babcie, prababcia i rodzice. Po kolacji rozpoczynało się wspólne 
kolędowanie. Jedynym oświetleniem były świeczki choinkowe. Na ścianach drgały cienie. 
W ciszy rozlegały się głosy, które z każdą chwilą potężniały. Pierwsza była zawsze kolęda 
„Wśród nocnej ciszy”. Mnie zdawało się, że cały dom drży w posadach, sufit unosi się 
do góry, a szyby za chwilę wypadną.

Po wyczerpaniu repertuaru kolęd leciały piosenki legionowe i z drugiej wojny światowej. 
Od wigilii w Górkach Mironowych minęło kilkadziesiąt lat. W każdy wieczór wigilijny 
powraca w mej pamięci obraz choinki ze świeczkami w ciemności. Wydaje mi się, że 
znowu słyszę te same głosy. Jest tyle nagrań z kolędami. Żadne nie zrobiły na mnie 
wrażenia porównywalnego z kolędami z mych lat dziecinnych.

Polityka w naszym domu
Dom był rozpolitykowany. Rozmowy dorosłych o polityce toczyły się często do późnej 

nocy. Szczególnie gorąco było podczas wizyt ciotki Alicji Kączkowskiej. Ciotka zwalczała 
namiętnie lewicowe poglądy naszego taty. Ponieważ była zawziętą antysemitką, zarzucała 
rodzicom, że przyjaźnią się z Żydówką. Wykrzykiwała nawet, że tata powinien zawisnąć 
na latarni.

Gdy byłam dorosła zapytałam go, jak mógł to znosić.
– Ze względu na twoja matkę – odpowiedział. – Ciotka jest jej siostrą. Straciły w czasie 

wojny braci, zostały tylko dwie.

Byłam za mała, by rozumieć o czym dorośli rozmawiają. Z tych rozmów zapamiętałam 
pojedyncze słowa: Katyń, armia Andersa, legiony Marszałka Piłsudskiego, Powstanie 
Warszawskie, sfałszowane wybory. Cały dom intensywnie przeżywał wydarzenia z jesieni 
1956 roku. Rodzice jeździli oddać krew dla powstańców w Budapeszcie. Mama i babcie 
płakały nad ich strasznym losem. Tata przywoził najnowsze wiadomości z pracy. Któregoś 
dnia dowiedzieliśmy się, że Ruscy zbliżają się do Warszawy. W domu zapanował strach, 
że zgotują Polakom drugi Budapeszt. Największy spokój zachowywały babcie i prababcia. 
Po przeżyciu trzech wojen, chyba już nic nie było dla nich straszne.

Dla rodziców, październik 1956 roku, był podobnym przeżyciem, jak dla mojego 
pokolenia karnawał solidarności wiele lat później. Tata pojechał na wiec pod Pałacem 
Kultury w Warszawie. Ludzie w większości autentycznie wierzyli, że system będzie miał 
bardziej ludzką twarz. Odbierali tę sytuację jako rewolucyjną. Nie wiedzieli, że wkrótce 
wszystko wróci w stare koleiny.

Z tego okresu zapamiętałam rozmowy domowników na temat Katynia. Tata przywiózł 
do domu książkę z listą nazwisk pomordowanych oficerów. Babcia Janka wertowała 
książkę. Znalazła w niej nazwiska swych przyjaciół z Twierdzy Brzeskiej. Byli to Jan 
Ursyn-Zamarajew i Aleksander Ząbkowski. Wiedziała że zginęli, bo listę tę opublikowali 
Niemcy za okupacji. Nie miała żadnych wątpliwości, że to robota Moskali. Podsumowała 
to kiedyś następująco: „dranie zamordowali tylu lekarzy wojskowych. I Pan Bóg ich za 
to pokarał. Jak Niemcy na nich napadli, umierali masowo z ran, bez pomocy lekarskiej. 
Przydaliby się im ci lekarze, których wymordowali. I oficerowie by się przydali, bo 
wymordowali swoich i byli fatalnie dowodzeni”.

Jednym z efektów października 1956 było nawiązanie przez Polskę kontaktów 
politycznych i gospodarczych z Jugosławią. We wrześniu 1957 roku tata został 
oddelegowany do Jugosławii na ponad trzy tygodnie. Był członkiem zespołu 
przygotowującego nawiązanie przez oba kraje współpracy gospodarczej. Była to jego 
pierwsza zagraniczna podróż od czasu powrotu z niewoli. Przed wyjazdem dowiedział 
się, że aby zakupić tam prezenty, trzeba zawieźć coś do sprzedania. Nie wiem co tata 
zabrał, ale wrócił obładowany upominkami. Przywiózł mnóstwo wspaniałych rzeczy trudno 
dostępnych w Polsce. Były to skórzane buty zimowe na futrze dla wszystkich członków 
rodziny i skórzane mięciutkie rękawiczki na futerku dla mamy i dla nas. Mama dostała 
piękny komplet: rude skórzane szpilki z wizytową torebką z takiej samej skóry. Nigdy nie 
chodziła w takich butach. Tata prowadzał mamę pod rękę po całym mieszkaniu. Ćwiczyli 
też taniec. Mama pilnie uczyła się sztuki chodzenia na szpilkach. W dużym tekturowym 
pudle przyjechały z Jugosławii brzoskwinie i winogrona. Część brzoskwiń zepsuła się po 
drodze. Pozostałe były bardzo dojrzałe. Nigdy wcześniej nie jadłam brzoskwiń. Zatopiłam 
zęby w pachnącym owocu. Słodki sok pociekł aż do łokci.

Wakacje u babci w Górkach
We wrześniu 1958 roku rozpoczęłam naukę w Szkole Podstawowej w Górkach 

Mironowych. Do trzeciej klasy chodziłam już w Warszawie. Tata otrzymał mieszkanie 
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służbowe na Woli przy ulicy Sokołowskiej. Przed przydzieleniem mieszkania przyjechała 
do Górek komisja z miejsca pracy taty. Ludzie ci nie mogli uwierzyć, że dwadzieścia 
kilometrów od stolicy istnieją miejscowości bez prądu elektrycznego. Nowe dwupokojowe 
mieszkanie było za małe dla ośmioosobowej rodziny. Prababcia Nacia przeniosła się 
do cioci Natalki do Kobyłki, a babcia Władzia zamieszkała ze swą pasierbicą Alicją 
Kaczkowską w Warszawie na Saskiej Kępie. Dom w Górkach stał się na wiele lat 
naszym domem letniskowym. Babcia Janka spędzała u nas jedynie zimę. Od maja do 
października przebywała w Górkach. Towarzyszyła jej prababcia Nacia i najmłodsza 
wnusia nie chodząca jeszcze do szkoły. Ja i średnia siostra spędzałyśmy z babcią  
i prababcią wakacje. Gdy zdałam do piątej klasy podstawówki, rodzice postanowili wysłać 
mnie i siostrę na kolonie. Nie chciałam jechać. Nie wyobrażałam sobie innych wakacji niż 
w Górkach Mironowych. I postawiłam na swoim. Na koloniach odmawiałam wykonywania 
wszelkich poleceń. Wychowawcy byli bezradni. Pewnego dnia zamiast leżeć po obiedzie, 
uciekłam przez okno i zostałam złapana na gorącym uczynku podczas pływania przy 
tamie młyńskiej. Kierownik kolonii wezwał rodziców, by zabrali nieznośne dziecko. 
Byłam z tego powodu przeszczęśliwa. Tata zawiózł nas do babci do Górek Mironowych. 
Odtąd wszystkie wakacje spędzałam w Górkach. Po skończeniu studiów zamieszkałam  
w Górkach na zawsze. Górki Mironowe są moją małą ojczyzną.

Tekst publikacji stanowi  fragmenty książki autorstwa Małgorzaty Prawdzic-Szczawińskiej pod tytułem „Pragnęli, 
czynili, minęli", która ukaże się w 2020 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego „SCRIPTORIUM" w Opolu, 
ul. Ligonia 7/1, 45-362 Opole, a-mail: bioro.scriptorium@gmail.com, tel. (77) 551 94 41, kom. 601 421 778.  
Wydawnictwo udzieliło zgody na opublikowanie fragmentów książki w Roczniku Wołomińskim.

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Piotr Roguski

Wspomnienie o Adamie Grudniu
(1933–2019)

Adam Stanisław Grudzień urodził się 12 listopada 1933 roku w Wołominie w domu 
przy ulicy Kwiatowej nr 1 (wcześniej nr 4). Pisałem już w „Roczniku Wołomińskim”  
o mieszkańcach naszego domu, więc tu tylko przypomnienie najważniejszych faktów.

Oficynę położoną w bezpośrednim 
sąsiedztwie założonej niewiele wcześniej  
(w 1905 r.) huty szkła zbudował w 1909 roku 
mój pradziadek Józef Rabiński. Decyzja  
o budowie i lokalizacji domu rodzinnego oparta 
było na prostej kalkulacji czerpania zysków 
ze sklepu zaopatrującego pracowników 
szybko rozwijającego się zakładu w wyroby 
masarskie.

Rodzina
W istocie, uzyskiwane dochody pozwoliły 

na rozbudowę poses j i  i  u t rzymanie 
powiększającej się rodziny. Małżonkowie Józef 
i Marianna Rabińscy doczekali się trzech córek  
o rzadkich dziś imionach: Filomeny, Modesty 
oraz Leokadii. W okresie międzywojennym 
panny zaczęły wychodzić za mąż i zakładać 
własne rodziny. Filomena, moja babcia, 

wyszła za Aleksandra Rowickiego, Modesta za Jana Grudnia, Leokadia za Franciszka 
Wawrzyńskiego. Adam był młodszym synem Modesty.

Nauka i praca
Jego dzieciństwo i wczesna młodość dobrze obrazują losy mieszkańców Wołomina  

w minionym okresie. Szkołę Podstawową nr 1 ukończył w 1949, a Liceum Ogólnokształcące 
w 1951. Dalszą naukę kontynuował w Liceum Pedagogicznym oraz w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Warszawie, którą ukończył w 1956 roku na kierunku filologii polskiej. 
Jako świeżo upieczony polonista starał się o pracę w wołomińskim liceum, ale nakaz 
pracy skierował go do pobliskiego Wyszkowa, z którym związał się do końca swego życia. 
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Pełnił tam różne funkcje: nauczyciela języka polskiego, wychowawcy, opiekuna kółek 
teatralnych i muzycznych, wreszcie wicedyrektora Technikum Drzewnego i Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej. Za swoją pracę uhonorowany został wieloma odznaczeniami: 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim oraz Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej. Zmarł 9 czerwca 2019 roku w Wyszkowie i tam został pochowany.

Zapiski
Na łamach „Rocznika Wołomińskiego” wspominam Adama Grudnia nie tylko jako 

urodzonego wołominianina (oraz kuzyna), ale również skromnego kronikarza i świadka 
czasu, który pozostawił interesujące zapiski, mogące uzupełnić naszą wiedzę o ludziach 
i wydarzeniach zwłaszcza lat czterdziestych i pięćdziesiątych zeszłego stulecia.

Oto fragment zachowanych wspomnień. Dotyczy końca wojny przeżytej przez 
11-letniego chłopca.

W lipcu 1944 roku przed zbliżającą się ofensywą wojsk radzieckich zostaliśmy, wraz 
z mieszkańcami naszego miasta, ewakuowani z Wołomina. Pozostawiliśmy nasze 
mieszkanie w domu przy ul. Książęcej (mieścił się tam urząd pocztowy) wraz z całym 
wyposażeniem. Żołnierz niemiecki, który przyszedł z poleceniem, byśmy stawili się na 
placu miasta, dał nam 10 minut na przygotowanie do wyjścia. W mieście (w domu przy  
ul. Kwiatowej 1), pod opieką małżonków Andrzejewskich, pozostała nasza babcia Marianna 
Rabińska licząca wówczas 72 lata. Nas tymczasem pod konwojem w ciągu dwóch dni 
poprowadzono pieszo pod Jabłonnę. Tam przenocowaliśmy na wskazanej kwaterze,  
a następnego ranka kolejką wąskotorową uciekliśmy na Grochów, gdzie mieliśmy ciotkę. 
U niej (przy ul. Igańskiej) zamieszkaliśmy. Przebywaliśmy tu do końca pierwszej dekady 
sierpnia (po wybuchu Powstania Warszawskiego), kiedy wydano rozkaz ewakuacji tej 
dzielnicy. Umundurowani Niemcy spędzili mieszkańców Grochowa na Plac Szembeka. 
Stamtąd, pod konwojem, ulicami: Grochowską, Targową, 11 Listopada poprowadzili nas 
do miejsca internowania, obozu zlokalizowanego w okolicy dworca Warszawa-Praga. Tam 
przebywaliśmy około tygodnia. W tym czasie więzionych selekcjonowano, młodszych 
wywożono wagonami towarowymi. Następnie wszystkich poprowadzono do gmachu 
Szpitala Przemienienia Pańskiego na Pradze. Każdego ranka straż niemiecka prowadziła 
nas za Wisłę przez most Kierbedzia. Dorośli musieli kopać rowy przeciwlotnicze, dzieci 
towarzyszyły rodzicom. Trzeciego dnia podczas przerwy śniadaniowej poszedłem 
nad brzeg Wisły i wtedy zaczął się ostrzał. Wokół mnie rozerwało się kilka pocisków. 
Zanim zdążyłem zorientować się o co chodzi, poczułem gorąco na twarzy, która była 
zalana krwią. Pobiegłem do Mamy i zobaczyłem przestrach w jej oczach. Natychmiast 
chwyciła mnie za rękę i zaprowadziła do niemieckiego strażnika. Ten doprowadził nas 
do ciężarówki, na której leżał już ranny żołnierz niemiecki. Mama, zostawiwszy mnie na 
chwilę, pobiegła po resztę rodziny. W tym czasie ciężarówka ruszyła, tak że rozłączyłem 
się z najbliższymi. Dowieźli nas na Wolę i po jakimś czasie trafiłem do Szpitala Wolskiego. 
Nie miałem poczucia dramatyzmu własnej sytuacji i warunków, w jakich pracował szpital. 
Nie wiedziałem wiele o przebiegu Powstania, ani o tragedii jaką przeżywał ten szpital 

w poprzednich dniach. Jak przez mgłę przypominam sobie operację i fakt, że straciłem 
lewe oko (…) Mama odnalazła mnie dopiero na początku stycznia 1945 roku i wtedy 
mogliśmy wrócić do domu, czyli do Wołomina.

Pokolenie
Po zakończeniu wojny życie w domu przy ul. Kwiatowej wracało powoli do normy. 

Okolica zaczęła się zaludniać, na świat przychodziły dzieci, w krótkim czasie jedne 
szły do przedszkola inne do szkoły. Wszędzie ich było pełno. Opanowały podwórka  
i place wokół ulic: Paplińskiego, Mickiewicza, Broniewskiego i jeszcze dalej, aż po sam 
rynek. Wśród notatek Adama natrafiłem na dalsze bardzo ciekawe zapiski, dotyczące 
z kolei jego rówieśników. Kartki z notowanymi nazwiskami opatrywał często drobnymi 
uwagami. Myślę, że stanowią one interesujący dokument, utrwalający naszą pamięć o 
ludziach minionej epoki. Być może, o ile imiona i nazwiska zgadzają się, stanowić będą 
istotny trop dla rodzin osób tu wymienionych. Może warto też pomyśleć o uzupełniającej 
dokumentacji lub o prostowaniu ewentualnych pomyłek Adama Grudnia, wszak pamięć 
ludzka jest zawodna…

Oddaję w ręce Czytelników „Rocznika Wołomińskiego” i te zapiski Adama, które 
zatytułował „Partnerzy okresu dzieciństwa”. Na początku wymienia osoby mieszkające 
w tzw. „domu huckim”, czyli po drugiej stronie ulicy Paplińskiego:
Zbyszek Deszczak
Wiesiek Owczarek (jego brata Rysia nosiłem na rękach. Ojciec ich, komendant 
posterunku MO, został skrytobójczo zastrzelony)
Jurek Wróbel (uciekł z domu tuż przed wybuchem wojny 1939)
Zygmunt Minkiewicz (stracił rękę pod kołami pociągu)
Rysiek Minkiewicz (starszy brat Zygmunta. Po wojnie wybijający się piłkarz „Huraganu”)
Julek Smoliński
Tadek Maciołek (miał kulawą siostrę Teresę)
Herek (Hieronim) Różyczko (lubił czytać)
Jurek Walentynowicz (zwany Kokojkiem, zginął od zabłąkanego szrapnela)
Waldek i Leszek Czapkiewiczowie (Oleńka Czapkiewicz z rodziny brata Waldka i Leszka 
po wejściu żołnierzy Armii Czerwonej zgwałcona i zamordowana przez nich, spoczywa 
na wołomińskim cmentarzu)
Inni:
Bohdan (Danek) Domurat (dziadkowie Danka, Kubiakowie, przyjaźnili się z rodziną 
Nasfeterów. Nierzadko też gościli na Sławku ks. Józefa Januszko, naszego szkolnego 
prefekta)
Edek Podgórski (nazywał Danka bogaczem, jego kolega)
Szot (jąkał się)
Leszek Bralski (miał dwie siostry. Mama Leszka zajmowała się szyciem, a on jej głośno 
czytał Trylogię Sienkiewicza)
Leszek Suski (ożenił się z Elżbietą, początkowo chodził z Relą. Miał brata Tadka)
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Leszek Podhorodecki (Piesio, przyjaciel Julka Smolińskiego)
Zbyszek Jasiński
Jurek Szymanowski (z ziemiańskiej rodziny. Od niego pożyczyłem po wojnie Trylogię 
wydaną jako dodatek do „Kuriera Ilustrowanego”)
Tadek Nadwodny (piłkarz „Huraganu”. Do jego ojca należała kamienica, trzy domy  
w stronę stacji od naszego domu)
Waldek Rewerski (mieszkał tuż obok huty „Vitrum”)
Włodek Grzelak (instruktor ZHP, później spotykałem go w Wyszkowie)
Zbyszek Sudolski (widywało się go spacerującego pod rękę z Mamą. Później profesor 
UW)

Notatki prowadził Adam Grudzień w różnych okresach swojego życia. Wiele z nich 
zaginęło, ale te które zachowały się, z pewnością stanowią interesujący przyczynek do 
biografii pokolenia wołominian urodzonych w latach trzydziestych XX wieku.

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Jan i Magdalena Rozbiccy

Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski 
– patron w Ossowie

Park Kulturowy Ossów–Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku, to jedno  
z nielicznych miejsc, gdzie pamięć o gen. Tadeuszu Rozwadowskim jest żywa. 
Przypomina o tym tablica pamiątkowa umieszczona na postumencie przed wejściem 
do budynku oraz zgromadzone książki, pamiątki i proponowany zwiedzającym film, 
przybliżający wydarzenia sprzed 100 lat.

Mimo wielkich zasług dla naszego kraju, postać Tadeusza 
Rozwadowskiego nie jest szerzej znana. Złożyło się na to 
wiele faktów historycznych, a głównie odmienne zdanie  
w stosunku do poglądów marszałka Józefa Piłsudskiego na 
temat tworzenia jednostek wojskowych jeszcze w Radzie 
Regencyjnej w 1918 roku, a następnie otwarty konflikt 
podczas zamachu majowego 1926 roku, kiedy gen. Tadeusz 
Rozwadowski był obrońcą legalnego rządu i prezydenta RP. 

Upamiętnienie
Po zamachu, przeciwko niemu zastosowano brutalną 

siłę i potwarz ze strony obozu, który przejął władzę. Można też odnieść wrażenie, 
że znakomite wykształcenie i talent wojskowy Rozwadowskiego były przeszkodą  
w poprawnych relacjach z marszałkiem i powodem marginalizacji jego roli w publikacjach 
wydanych w okresie piłsudczykowskim. Natomiast po II wojnie światowej, zarówno 
wojna z bolszewikami, jak i jej bohaterowie byli na cenzurowanym. Dopiero opracowania 
naukowe, relacje świadków i wspomnienia, które zostały opublikowane w ostatnim okresie 
oddają prawdę historyczną o roli generała w wydarzeniach z okresu Bitwy Warszawskiej, 
choć i te również trudno się przebijają ze względu na utrwaloną legendę marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Dlatego też, w formie skróconej, pragniemy przypomnieć postać 
Tadeusza Rozwadowskiego, któremu w znacznej mierze zawdzięczamy okres wolnej 
II Rzeczpospolitej. 

Działania zmierzające do utrwalenia w pamięci lokalnej społeczności bohaterów Bitwy 
Warszawskiej, ale także nadania temu miejscu charakteru regionalnego i ogólnopolskiego 
są nieustannym staraniem władz samorządowych, przede wszystkim kolejnych 
burmistrzów Wołomina, a także starostów powiatu wołomińskiego.
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O historii powstania Parku Kulturowego Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej mówi 
Konrad Rytel, ówczesny radny Gminy Wołomin, a późniejszy starosta wołomiński: „Od 
samego początku, kiedy władze samorządowe przejęły opiekę nad tymi wyjątkowymi 
miejscami w Ossowie, postanowiliśmy uczcić trzy najważniejsze dla nas postaci, które 
uważaliśmy, że są bezpośrednio związane ze zwycięską bitwą w Ossowie, a właściwie 
Bitwą Warszawską w 1920 r. w Polsce, zwanej powszechnie Cudem nad Wisłą. Doszliśmy 
do wniosku, że takim symbolem tych zmagań jest ks. Ignacy Skorupka. Szkoła w Ossowie, 
która już przed wojną miała być wybudowana, miała nosić imię ks. Skorupki. Ufundowano 
wówczas sztandar szkoły, który był przechowywany przez 50 lat w kościele św. Trójcy  
w Kobyłce. Dlatego uznaliśmy, że to jest dla nas najważniejsze zadanie. Ja wtedy byłem 
radnym i Rada Miasta Wołomina w pierwszej kadencji, w 1992 roku podjęła decyzję o 
budowie nowej szkoły w Ossowie, przy wielkim zaangażowaniu pierwszego burmistrza 
Wołomina Polikarpa Bulika.  

Drugą postacią, którą uznaliśmy, że również dla naszego miejsca jest wyjątkowa, 
był dowódca Frontu Północnego i jednocześnie generalny inspektor Armii Ochotniczej - 
wojska walczące w Ossowie w 90% składały się z ochotników -  czyli generał Józef Haller. 

Trzecią postacią, którą uważaliśmy, że należy koniecznie uczcić, był szef Sztabu 
Generalnego Armii Polskiej, główny inicjator i kierujący obroną Warszawy i Bitwą 
Warszawską, generał Tadeusz Jordan Rozwadowski. 

Najpierw udało nam się upamiętnić gen. J. Hallera. Już w 1995 roku, po przyjeździe 
do Ossowa prezydenta Lecha Wałęsy na uroczystości rocznicowe doszło do spotkania 
osób zaangażowanych w przywracanie pamięci o tym miejscu. Szczególnie pomogli 
nam w tym przedstawiciele światowego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej 
(SWAP) w Ameryce, którzy byli obecni na tej uroczystości. Ich przodkowie brali udział 
jako „Błękitna Armia” generała Hallera w wojnie 1920. roku. Oni przyjechali do Ossowa 
w 1995 z amerykańskim sztandarem, w błękitnych mundurach i postanowili ufundować 
pomnik gen. Hallera, dowódcy tych żołnierzy, którzy polegli i spoczywają na cmentarzu 
w Ossowie. [Jednym z zasłużonych propagatorów budowy tego pomnika, był naczelny 
komendant SWAP Hieronim Wyszyński, ze swoich prywatnych funduszy ufundował 
pomnik gen. Józefa Hallera w Ossowie]. Początkowo był to obelisk, który był odsłonięty 
w 1995 roku, a potem już 1999 roku powstał pomnik, postać gen. Hallera, który stoi 
do dzisiaj. Odsłonięcia tego pomnika dokonał szef tego Stowarzyszenia p. Hieronim 
Wyszyński, który urodził się w Załubicach, a większość swojego życia spędził w Ameryce 
oraz kuzynka generała Hallera. 

Kiedy w 1999 roku w Polsce powstały powiaty i powiat wołomiński, którego zostałem 
starostą, wraz z władzami samorządowymi Wołomina zabraliśmy się do pracy.   

W 2000 roku powstał komitet budowy pomnika ks. Ignacego Skorupki, który został 
odsłonięty przez premiera RP prof. Jerzego Buzka w asyście prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego, wojewody mazowieckiego, biskupów oraz wielu innych osobistości,  
w tym samym roku. Na uroczystość odsłonięcia pomnika zostały wypożyczone z Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie krzyż, z którym ks. Skorupka brał udział w bitwie oraz 

stuła przebita kulami. Tego dnia były one eksponowane w dopiero co wybudowanym 
pawilonie ekspozycyjnym, który miał być początkiem budowy muzeum wojny 1920 roku. 
Wszystkie pamiątki związane z tą zwycięską bitwą miały być tu przechowywane. 
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W środowisku działaczy „Solidarności” i twórców tego miejsca nie mieliśmy wątpliwości, 
że takim zwornikiem obejmującym całość tego wielkiego patriotycznego wysiłku, postacią, 
która obejmuje pamięć o wszystkich walczących w całej Polsce w wojnie 1920 r. jest 
generał broni Tadeusz Rozwadowski, który był przełożonym, generała Józefa Hallera, 
ks. Skorupki, por. Stanisława Matarewicza i innych walczących tutaj w Ossowie. Tablica 
pamiątkowa poświęcona generałowi w formie drewnianej została wykonana przez pana 
Mirosława Bujalskiego i zawieszona wewnątrz pawilonu na dzień otwarcia 15 sierpnia 
2000 r. Tablica pamięci umieszczona na zewnątrz została wykonana na zlecenie dyrektora 
jednostki pana Maksyma Gołosia w sierpniu 2013 roku”.

Chyba nie ma takiego miejsca w Polsce, powiedział Konrad Rytel, gdzie na powierzchni 
kilku hektarów uczczone zostały wybitne postaci, ważne dla historii Polski, jako symbole 
obrony Warszawy i Rzeczpospolitej. Generał Tadeusz Rozwadowski to postać wyjątkowa 
w historii walki o odzyskanie  niepodległości Polski. 

Dom rodzinny i wykształcenie wojskowe
Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski herbu Trąby urodził się 20 maja 1866 

w Babinie, k. Stanisławowa na Podolu, w rodzinie ziemiańskiej Tomisława i Melanii  
z Rulikowskich1,2. Jego ojciec był w młodości oficerem armii austriackiej i powstańcem 
styczniowym3. W insurekcjach narodowych brali udział także inni jego przodkowie. 

1 A. Rozwadowski: Część I  [w] Generał Rozwadowski. Wydawnictwo Capital 2020, s.31.
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Rozwadowski.
3 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (BZNO) we Wrocławiu, sygn. 7978/II, Tomisław Rozwadowski, 

Pamiętniki [za] Patelski M. (red.) Generał broni Tadeusz Rozwadowski, Wspomnienia wielkiej wojny. Wyd. DiG. 
Warszawa 2015, s. 11.

Pradziad płk Kazimierz Rozwadowski walczył w powstaniu kościuszkowskim i w wojnach 
okresu napoleońskiego, był znany jako organizator i dowódca 8. Pułku Ułanów4. Dziad 
Wiktor Leander walczył w powstaniu listopadowym jako dowódca szwadronu w Pułku 
Jazdy Lubelskiej. Za udział w bitwie pod  Dębem Wielkim został odznaczony krzyżem 
Virtuti Militari5. W walkach narodowo-wyzwoleńczych brało udział 56 członków rodu 
Rozwadowskich, w tym 12 zostało odznaczonych krzyżami Virtuti Militari6.

Najwcześniejszy okres dzieciństwa przyszłego generała upłynął w typowym 
otoczeniu szlacheckiego dworu w Honiatyniu [obecnie powiat hrubieszowski], gdzie 
zamieszkali jego rodzice. Jednak zjazdy rodzinne odbywały się w Babinie, który 
pełnił centrum życia rodzinnego Rozwadowskich. Duży wpływ na edukację i polskość 
młodego Rozwadowskiego musiało mieć otoczenie babińskiego dworu, w miejscu tym 
przechowywano liczne pamiątki przeszłości, fragmenty polskich mundurów wojskowych 
z epoki napoleońskiej i powstania listopadowego, zabytkową broń. Całość dopełniała 
zapewne spora, zawierająca archiwa rodzinne, biblioteka7. Patriotyczny klimat Babina 
miał silny wpływ na wychowanie przyszłego generała, a tradycje powstańcze rodziny, 
zwłaszcza kult powstania styczniowego, utwierdziły go w przekonaniu, iż największym 
zagrożeniem dla sprawy polskiej jest mocarstwo rosyjskie8.

Tadeusz Rozwadowski odebrał bardzo staranne wykształcenie, rozpoczął swoją 
edukację wraz z młodszymi braćmi Samuelem (ur. 1867) i Wiktorem (ur. 1869), pierwotnie 
pod opieką guwernerów, co było powszechną praktyką we dworach ziemiańskich. 
Do gimnazjum uczęszczał we Lwowie, po tym jak jego rodzice utracili majątek  
w Honiatyniu, wskutek przyłapania Tomisława Rozwadowskiego w maju 1893 r. podczas 
próby wwiezienia parowej młockarni z Galicji do Królestwa, gdzie położony był majątek. 
Fakt ten władze rosyjskie wykorzystały, aby w ciągu sześciu godzin wydalić rodzinę 
Rozwadowskich ze swych granic (Tomisław nie  posiadał obywatelstwa rosyjskiego), 
co w efekcie spowodowało konieczność sprzedaży majątku. Sprawa przemytu nie była 
jedynym powodem deportowania Rozwadowskich, władze carskie podejrzewały go 
bowiem o sprzyjanie unitom, którzy przez Honiatyń udawali się nielegalnie do Galicji 
w celach religijnych9. Tak pisał o tym do krewnej Justyny Rozwadowskiej: „Kto tego 
osobiście nie dotykał, ten nie może mieć wyobrażenia, co te draby z nami nie wyprawiają. 
Prześladowania religijne, szykanowanie księży, nawracanie par force katolików trwa  
w całej pełni, do tego samowola i brak pewności jutra. Lecz teraz właśnie trzeba pamiętać, 

4 Z. Zacharewicz, Biogram Kazimierza Rozwadowskiego [w] Ibidem, s.12.
5 Ibidem, s.12.
6 Film Zapomniany generał: https://www.bing.com/videos/search?q=you+tube+zapomniany+genera%C5%82&docid
7 BZNO, „Korespondencja Rozwadowskich”, sygn. 794/1 [za] Patelski M, Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski 

żołnierz i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 2002, s. 24.
8 BZNO, sygn. 7979/II, Tadeusz Rozwadowski ”Moje wspomnienia” k. 17 [za] Ibidem, s.24.
9 Patelski M, Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 

2002, s. 25.
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że bez cierpliwości nie będzie mądrości i cicho znosić, czekając lepszych czasów…”10. 
W okolicznościach takich wydarzeń dorastał Tadeusz Rozwadowski, jak pisał w 1929 
r. Adam Rozwadowski „.. słyszał niemal od powijaków o Polski z wrogami zmaganiach,  
o czynach przodków znamienitych, o wojennych wyprawach, o ojczyzny nieszczęściu. Te 
opowiadania ojca, gorącego patrioty, później studium historii polskiej, wywarły niezatarty 
wpływ na bystry umysł chłopaka – i skłoniły go po ukończeniu niższego gimnazjum we 
Lwowie, do wstąpienia do szkoły wojskowej w Hranicach (Mahrisch –Weisskirchen) na 
Morawach. On czuł już wtedy, że i w szkole niemieckiej polskości i patriotyzmu nie straci, 
on chciał się kształcić wojskowo, by, da Bóg, kiedyś przysłużyć się Polsce, gdy nadejdzie 
chwila stanowcza. Tam, na obczyźnie, wybitnymi zdolnościami swymi, pilnością, wrodzoną 
prawością charakteru, wybił się wkrótce na plan pierwszy; po ukończeniu wyższej szkoły 
realnej wojskowej w Hranicach przeszedł do wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu 
i otrzymał 18 sierpnia 1886 roku nominację na porucznika artylerii, jako premjant.”11. 
Premjant w ówczesnych czasach oznaczało prymusa, a tak ten okres wspominał gen. 
Walery Mariański „..gdy wstąpiłem do Technicznej Akademii Wojskowej w Wiedniu. Tam  
w sali maszynowej zdobią ściany fotografie absolwentów tejże akademii, którzy mianowani 
porucznikami, wstąpili w szeregi zawodowych oficerów armii austro-węgierskiej i tam 
starsi koledzy mi pokazywali fotografię rodaka, który w r. 1886 jako pierwszy ukończył 
wydział artylerii, a fama jego fenomenalnych zdolności przez cały szereg lat, była 
przedmiotem rozmów, nas zaś nielicznych rodaków napełniała dumą i dawała bodziec 
do wstępowania w jego ślady. Nie przypuszczałem wówczas, że z tym jak przyszłość 
okazała, jednym z największych ludzi odrodzonej Polski, losy mnie złączą i że jako jego 
podkomendny dożyję najpiękniejszego okresu kariery wojskowej, jaki mógł oficer wojsk 
polskich wymarzyć”12. Jako prymus miał prawo wyboru pułku i garnizonu, w którym 
chciał służyć. Wielce wymowny był więc fakt, że zamiast stolicy imperium, wskazał jako 
miejsce ekwitacji (nauki jazdy konnej) „prowincjonalny” polski Kraków. Wkrótce świetnie 
kończy ekwitację i zostaje przeniesiony do 10 dywizjonu artylerii konnej w Jarosławiu. 
Pobyt w Jarosławiu wykorzystał Rozwadowski do dalszego wprawiania się w rzemiośle 
wojskowym. Przygotował się ponadto do egzaminów wstępnych do Szkoły Wojennej 
(Kriegsschule – rodzaj Akademii Sztabu Generalnego) w Wiedniu, uczelni zapewniającej 
najwyższy stopień wojskowego wtajemniczenia i otwierającej możliwości dalszej kariery 
w c. i k. armii […] do której dostał się z odznaczeniem13. Program tej szkoły zakładał 
zajęcia m. in. z taktyki, operacyjnej służby sztabu generalnego, historii wojen, geografii 
wojennej, umocnień i wojny na ufortyfikowanym teatrze działań militarnych, nauki o broni, 
wojsku […], kartografii, a ponadto  ćwiczenia w polu, podróże taktyczne, demonstrowanie 

10 BZNO, „Korespondencja Rozwadowskich”, sygn. 7942/II, list Tomisława Rozwadowskiego do Justyny Rozwadowskiej 
(Włodzimierzowej), Honiatyń, 23.VI. 1890 r., k. 533, cytat [za] Patelski M, Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski 
żołnierz i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 2002, s. 25.

11 A. Rozwadowski: Część I  [w] Generał Rozwadowski. Wydawnictwo Capital 2020, s.32.
12 W. Mariański, Wiązanka wspomnień o generale Tadeuszu Jordan Rozwadowskim Część II [w] Generał Rozwadowski. 

Wydawnictwo Capital 2020, s.250-251.
13 M. Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 

2002, s. 32.

obiektów wojskowych, ćwiczenia z balonami, reflektorami wojskowymi  oraz komunikacją14. 
Szkoła Wojenna, jak widać z profilu kształcenia, dawała wszechstronne wykształcenie 
wojskowe, co w połączeniu z nadzwyczajnymi zdolnościami i obowiązkowością przyszłego 
generała, ukształtowało  wybitną postać wojskowego. 

Służba w armii austro-węgierskiej
Po ukończeniu Szkoły Wojennej [z wynikiem celującym] otrzymuje przydział do 

dowództwa brygady kawalerii w Marburgu (Maribor - Słowenia). W 1894 roku jest już 
kapitanem i szefem sztabu dywizji piechoty w Budapeszcie oraz nauczycielem arcyksięcia 
Władysława (Laszlo). […] W roku 1897 otrzymuje nowy przydział, który mocno zaważy 
na jego karierze. Zostaje wyznaczony w stopniu majora na attaché wojskowego  
w Bukareszcie. Stolica Rumunii, w której ścierały się wpływy austriackie i rosyjskie na 
Bałkany, była posterunkiem bardzo ważnym. Nawiązuje tam przyjazne stosunki z całym 
korpusem dyplomatycznym, a najbardziej przyjazne z kolegą z austriackiej Akademii 
kpt. Antonescu, któremu pomagał w unowocześnieniu zacofanej armii rumuńskiej15. 
Działalnością na polu wojskowym Rozwadowski zjednał sobie sympatię i uznanie głowy 
państwa, a także rumuńskiego następcy tronu księcia Ferdynanda [...], z którym nader 
często spotykał się na polu towarzyskim. Obaj wojskowi uczestniczyli w polowaniach, 
a ponadto książę, wraz z małżonką […] często zapraszał małżeństwo Rozwadowskich 
[Tadeusz Rozwadowski ożenił się w 1894 r. z Marią Komorowską (1867-1940)] do 
swojego zamku w Catroceanu16. Gwarancją powodzenia jego misji było wszechstronne 
wykształcenie, znajomość form towarzyskich, łatwość w obcowaniu z ludźmi i znajomość 
pięciu języków:  polskiego, francuskiego, niemieckiego, czeskiego, rosyjskiego, a  
z czasem także rumuńskiego17.

Jak wspominał Kornel Krzeczunowicz, po dziesięciu latach pobytu za granicą musiał 
być z powrotem przeniesiony do liniowej służby […]. W 1907 r. zostaje dowódcą 31 
Pułku Artylerii Lekkiej  w Stanisławowie […]. Lata 1907-1912 nie były spokojnym 
zajęciem […], przeciwnie, miał wiele rozjazdów przy swych ‘ubocznych zajęciach’ 
– wprowadzanie ciągłych ulepszeń w artylerii austriackiej. Były to lata nadrabiania 
zaległości […]. Pułkownik często jeździł do Wiednia, aby bezpośrednio Generalnemu 
Inspektorowi Artylerii arcyksięciu Leopoldowi Salvatorowi przedstawić swoje wnioski 
dotyczące ulepszeń technicznych (np. ulepszony celownik lub granat-szrapnel, oba jego 
własnej konstrukcji), bądź szkoleniowych, jak: improwizowane poligony nie wymagające 
ewakuacji ludności cywilnej18. W tym samym czasie zaangażował się także w znaczące 
przedsięwzięcie, jakim była eksploatacja soli potasowych w rejonie Kałusza (obecnie 

14 M. Wrzosek. Wojny o granice…, s. 76 [za]  Ibidem, s. 35
15 K. Krzeczunowicz, Wspomnienie o generale Tadeuszu Rozwadowskim. Wyd. Przegląd Kawalerii. Londyn 1983, s. 3.
16 BZNO, „Korespondencja Rozwadowskich”, sygn. 7944/II, List Tomisława Rozwadowskiego do Marii z Szymanowskich 

Rozwadowskiej z 12 II 1907r., k. 300 [za] M.  Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata. 
Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 2002, s. 43.

17 OSK, „Qualifikation Karton nr 1254, Tadeusz Rozwadowski – austriacka ewidencja …”, k. IV. [za]  Ibidem, s. 32.
18 K. Krzeczunowicz, Wspomnienie o generale Tadeuszu Rozwadowskim. Wyd. Przegląd Kawalerii. Londyn 1983, s. 5.
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obwód iwanofrankowski na Ukrainie). W 1910 roku powstała Spółka z o.o. „Kali” w celu 
prowadzenia poszukiwań i eksploatacji złóż soli potasowych. Znaczną przeszkodą był 
jednak brak koncesji na eksploatację złóż, którą mogło wydać Ministerstwo Skarbu, co 
jednak spotkało się z dużym oporem władz austriackich. W sukurs pionierom przemysłu 
nawozowego przyszedł płk Tadeusz Rozwadowski, uzyskał poparcie arcyksięcia Leopolda 
Salvatora, który dzięki swej pozycji na dworze wiedeńskim, dokonał rzeczy prawie 
niemożliwej i w roku 1911 spółka „Kali” otrzymała od rządu wymagane koncesje. Sukces 
był tym większy, że udało się pokonać kontrakcję niemieckiego „Kalisyndykatu”, w celu 
zablokowania tej inicjatywy19.

W trakcie służby w cesarskiej i królewskiej armii uzyskiwał kolejne awanse, dochodząc 
na rok przed wybuchem Wielkiej Wojny do stopnia generała-majora20. Z tego okresu, 
wspominał gen. Walery Mariański, kiedy był jeszcze pułkownikiem i dowódcą artylerii 
podczas manewrów wojskowych w rejonie Rymanów – Dukla, wykazał się pomysłowością 
i talentem w użyciu artylerii w terenie górskim „Wobec braku dróg względnie wobec ich 
bardzo lichego stanu  (były to bowiem tak zwane polne drogi) do użycia dla zwierząt 
jucznych lub co najwyżej dla lekkich wózków węgierskich, nikt nie uważał za możliwe, 
przesunięcia na nich w ciągu jednej nocy całej brygady artylerii. Tak myślało całe grono 
wojskowych, biorących udział w tych manewrach […]. Inaczej jednak oceniał sytuację 
brygadier artylerii, pułkownik Rozwadowski, a że miał rację, wykazał to wówczas, co 
w trzy lata później potwierdziła wojna światowa. Mianowicie pułkownik Rozwadowski 
zażądał od dowódcy [...] przydziału kompanii pionierów, będącej pod moją komendą, do 
brygady artylerii i wyruszył ze mną na rekonesans. Nigdy nie zapomnę, jakiego uczucia 
doznałem gdy wszystkie rozkazy, wskazówki, instrukcje itd., zorientowawszy się, że ma 
do czynienia z Polakiem, udzielał mi w języku polskim. Czyżby się zaczęły sprawdzać 
najskrytsze marzenia o wojsku polskim i polskiej komendzie? Formalnie wierzyć nie 
chciałem, bo była to rzecz w armii austriackiej, szczególnie w broni technicznej niebywała 
i wprost nie do pomyślenia. Nie potrzebuję nadmieniać jak mnie tym od razu ujął. Nie 
było rzeczy, której bym dla niego nie wykonał. [..] rozkazał mi Rozwadowski, bym z moimi 
pionierami po prostu przy użyciu ludzi jako siły pociągowej, działa i jaszcze przeciągnął 
przez miejsca dla konnych pociągów zanadto strome. […] przyrzekłem, że armaty będą 
w oznaczoną godzinę w oznaczonym miejscu i słowa dotrzymałem. W cudowną noc 
księżycową przewlekliśmy baterie […] o 6-tej rano otworzyła artyleria Rozwadowskiego 
z pozycji najmniej spodziewanej ogień ku ogólnemu zdziwieniu i zdumieniu kierownictwa 
manewrów. Austriacki sztab generalny, przyszedł do przekonania, że Karpaty w tej okolicy 
nie są przeszkodą, której by z artylerią przebyć nie można było”21, co miało doniosłe 
znaczenie w nadchodzącej I Wojnie Światowej. 

19 M. Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 
2002, s. 54-55.

20 https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Rozwadowski
21 W. Mariański, Wiązanka wspomnień o generale Tadeuszu Jordan Rozwadowskim Część II [w] Generał Rozwadowski. 

Wydawnictwo Capital 2020, s.252-253.

W dniu 1.01.1913 r. zostaje [generał] Rozwadowski dowódcą brygady artylerii w 
Krakowie. Kornel Krzeczunowicz pisał: „Wreszcie dochodzi w 1914 roku do  największego 
wydarzenia w naszym życiu - do wojny między zaborcami, z której narodzić się musi 
niepodległa Polska. Generał czuje, że sny jego przodków i jego własne marzenia stają 
się rzeczywistością. Jest wybitnie czynny od pierwszego dnia mobilizacji. Organizuje 
zaprzysiężenie garnizonu krakowskiego przez księcia biskupa Adama Sapiehę w katedrze 
wawelskiej. Ceremonia naturalnie odbywa się po łacinie i po polsku. Gdy biskup wygłasza 
patriotyczne kazanie zapowiadające rolę wojsk austriackich w uwolnieniu Polski, padają 
wprost na niego promienie słońca. Stojący za generałem Wojciech Kossak (54-letni oficer 
ordynansowy) nie może powstrzymać się od szepnięcia do generała: ‘co za wspaniały 
widok’ – ‘zapowiedź wskrzeszenia Polski’22. Gen. Tadeusz Rozwadowski tak opisał tę 
uroczystość: „ [...] po nabożeństwie wraz z księciem biskupem przyjmowałem defiladę 
oddziałów na wawelskim podwórcu. Wszyscy natomiast wojskowi Polacy zjawili się  
w komplecie wraz rodzinami, zapełniając całe prezbiterium, toteż zaintonowana przez 
kler na zakończenie nabożeństwa pieśń Boże, coś Polskę, płynąca z początku cicho 
pod wysokim sklepieniem królewskiej katedry, spotężniała wkrótce podjęta przez setki 
wzruszonych głosów, rozbrzmiała wreszcie jakby tryumfująco w ostatnim swym błagalnym 
akordzie: ‘Ojczyznę wolną, racz nam wrócić Panie’! W owej też godzinie poprzysiągłem 
sobie, że w czasie całej tej wojny, na którą wyruszałem wyłącznie z myślą o Polsce, nie 
będę nigdy miał na oku ani samego siebie, ani żadnego innego celu prócz tej jednej 
świętej sprawy. I niejeden raz, w chwilach najcięższych, jakie przeżywałem w wojnie 
światowej, jak i później, wracało do mej pamięci wzniosłe wrażenie tego nabożeństwa, 
a szczególniej owego proroczego promienia słonecznego, krzepiąc mnie w trudnych 
okolicznościach. Najsilniej odczułem to sześć lat później, gdy w ostatnich dniach lipca 
roku 1920 dane mi było stanąć na czele Sztabu Generalnego Armii Polskiej i szczęśliwie 
odzyskać dla niej tak niepotrzebnie utracone zwycięstwo23. 

Po wybuchu wojny w 1914 roku gen. Tadeusz Rozwadowski objął dowództwo XII Brygady  
Artylerii Austro-Węgier24. W pierwszym spotkaniu z nieprzyjacielem 23.08.1914 r.  
pod Annopolem [front lubelski] dywizja krakowska [w składzie I armii gen. Dankla] 
zmusiła przeciwnika do odwrotu prawie bez strat własnych. Całą pracę wykonuje 
artyleria. Ofensywa natrafia na umocnioną linię wzdłuż rzeki Chodel i zatrzymuje się na 
kilka dni […]. Generał obserwuje stałe wzmacnianie się Rosjan i oczekuje lada chwila 
rozpoczęcia ich kontrofensywy. Jego dowódca dywizji kpi sobie z ostrzeżeń. Aż tu rankiem 
4 września następuje napad ogniowy na kwatery sztabu dywizji. Sztab zachowuje się 
skandalicznie. Wszyscy, z dowódcą na czele, w popłochu uciekają, nie pozostawiając 
żadnych rozkazów dla oddziałów. Generał został sam ze swoim szczupłym sztabem. 
Niezwłocznie wyrusza na objazd frontu. Wszędzie konstatuje wstrzeliwanie się artylerii 

22 K. Krzeczunowicz, Wspomnienie o generale Tadeuszu Rozwadowskim. Wyd. Przegląd Kawalerii. Londyn 1983, s. 6.
23 T. Jordan Rozwadowski, Wspomnienia wielkiej wojny, M. Patelski (redakcja i opracowanie naukowe). Wydawnictwo DiG. 

Warszawa 2015, s. 89-90.
24 https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Rozwadowski
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nieprzyjaciela. Nie ma wątpliwości, że szykuje się poważna ofensywa na dzień następny. 
Niemalże gołym okiem widać dużą koncentrację piechoty we wsiach Grądy i Borów. 
Trzeba nocnym wypadem rozbić tę koncentrację. Wymusza na brygadierze piechoty 
działając w imieniu ‘nieobecnego’ dowódcy dywizji, wysłanie nocą dwóch batalionów 
aby wziąć te wsie w obcęgi, a sam zarządza krótkie, ale gwałtowne przygotowanie 
artyleryjskie, które równocześnie rozświetliło noc i pozwoliło własnej piechocie zająć 
linię wyjściową do szturmu. Plan znakomicie się udaje. Cztery bataliony rosyjskie zostają 
rozbite, a nasi krakowiacy z radością przyprowadzają 1000 jeńców. Za czyn ten otrzymał 
generał w 1918 r. order Marii Teresy [cesarzowa Austrii w latach 1745-1780]25. Podobnych 
udanych bitew w trakcie Wielkiej Wojny było wiele, ale też dużo gorzkich porażek  
i długotrwałej wojny pozycyjnej między  armią rosyjską i sprzymierzonymi armiami austro-
węgierską i niemiecką. Powszechne było grabienie żywności u okolicznych mieszkańców, 
gdzie stacjonowały oddziały austriackie oraz mordów na przedstawicielach lokalnej 
społeczności. W tej sytuacji Polacy – oficerowie armii austro-węgierskiej - zmuszeni 
byli przeciwdziałać wymienionym zwyrodnieniom. Rozwadowski także wielokrotnie 
i skutecznie upominał się o prawa miejscowej ludności26. Aleksander Skrzyński tak 
to opisał: „Bywało, widziałem go [gen. Rozwadowskiego] w dworku lubelskim, kiedy 
przychodzi żona dzierżawcy, której intendentura austriacka zabrała ostatnia krowę, 
nie dając kwitka; on po kilkunastogodzinnym marszu, kiedy wszyscy opadali ze 
zmęczenia i głodu, brnie przez błoto do odległego sztabu, wstawia się, broni dobytku 
biedoty. Niechętni austriaccy dygnitarze, patrzą 
na niego spode łba, posądzają, że działa  
z pobudek osobistych, dla jakiegoś członka 
rodziny, czy dla przyjaciół, że zapomina 
o swoich ważniejszych obowiązkach, niż 
bronienie ludności miejscowej. Ja wiedziałem, 
że on poświęca jeno swój skąpy w tej dobie 
ledwo kilkugodzinny spoczynek, że tych 
ludzi, których wspomagał lub ratował od 
stryczka, nigdy przedtem nie widział i nie 
miał więcej spotkać…”27. Występowanie 
przeciwko represjonowaniu ludności polskiej 
zamieszkującej tereny objęte wojną mogło 
być również jedną z przyczyn późniejszego 
przeniesienia go w stan spoczynku.

W maju 1915 roku generał odegrał kluczową 
rolę w przełamaniu przez siły austriackie  

25 K. Krzeczunowicz, Wspomnienie o generale Tadeuszu Rozwadowskim. Wyd. Przegląd Kawalerii. Londyn 1983, s. 6.
26 M. Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 

2002, s. 71.
27 A. Skrzyński, Żołnierz – obywatel... s. 179 [za]  Ibidem, s. 71.

i niemieckie frontu w bitwie pod Gorlicami. Rozwadowski zaproponował wówczas nowy 
sposób użycia artylerii, tzw. ruchomą zasłonę ogniową, polegającą na przesuwaniu linii 
ostrzału artyleryjskiego tuż przed atakującą piechotą. Ścisłe współdziałanie artylerii  
z piechotą umożliwiło zajęcie pozycji rosyjskich i zmusiło przeciwnika do odwrotu.

Od 19.05.1915 r. dowodził generał 43-cią Bukowińską Dywizją Piechoty. Na jej czele 
wszedł do Lwowa przez lasy brzuchowickie i dworzec Podzamcze (zdobyty przez pojazd 
samochodowy). Na dworcu zdobywa bogato zaopatrzone magazyny i szereg pociągów 
ewakuacyjnych. Dzięki szybkości działania Lwów nie uległ żadnym zniszczeniom. 
[…] 43-cią dywizją dowodził przez półtora roku, najdłużej stojąc nad górnym Seretem  
w głębokich okopach, w beznadziejnej wojnie pozycyjnej, w której ugrzęzły wszystkie fronty. 
W tym okresie miał przykre przejścia z dowódcą V korpusu (węgierskiego) gen. Goglią, 
któremu miał podlegać do końca czynnej służby28. Wynikało to z nieudolnego dowodzenia 
korpusem oraz nieliczenia się z losem chłopów ruskich na terenie prowadzonych walk. 
Krańcowo wzburzony postępowaniem gen. Goglii, wysłał Rozwadowski obszerne 
sprawozdanie […] do dowództwa armii, zarzucając dowódcy korpusu nieudolność  
i niekompetencję. […] Spór między nimi wykorzystało Naczelne Dowództwo, odwołując  
z frontu (23 listopada 1915 r.) niepokornego i kłopotliwego dowódcę dywizji bukowińskiej. 
Początkowo Rozwadowski pozostawał do dyspozycji dowódcy II Armii, po czym został 
przeniesiony na emeryturę (1 lutego 1916 r.)29.

Współpracę z działaczami niepodległościowymi, która nie miała cech instytucjonalnych, 
podjął znacznie wcześniej, kiedy przebywał w Krakowie. Więcej szczegółów na ten 
temat ujawnił przyszły premier RP Władysław Sikorski, który pisał: „pułk. szt. gen.  
T. Rozwadowski […], gorący patriota i zwolennik niepodległościowego ruchu polskiego, 
nawiązał z nami w 1912 roku (pod pseudonimem Jordan) stały kontakt. Mając dostęp 
do sfer dworskich w Wiedniu i następcy tronu, a pozostając w stałej łączności ze mną 
jako członkiem wydziału ‘Związku Walki Czynnej’, a później kontrolerem wojskowym 
Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, interweniował 
zawsze w Wiedniu, ilekroć trzeba było uzyskać koncesję dla ruchu strzeleckiego w Galicji, 
względnie chronić go przed szykanami policji30.  

Sam gen. Rozwadowski tak pisał o sobie: „Co do mnie, który nigdy nie kryłem się 
ze swym zdaniem, miałem przed wojną jeszcze w sztabie ustaloną opinię oficera  
o dużej energii i wojskowym talencie, lecz z powodu niezależnego sądu i zawsze głośno 
wypowiadanych uczuć i zapatrywań patriotycznych polskich, zakwalifikowano mnie tam 
jako politycznie niepewnego, zaznaczając to nawet w opisie moich kwalifikacji służbowych, 
jak się o tym później osobiście przekonałem”31

28 K. Krzeczunowicz, Wspomnienie o generale Tadeuszu Rozwadowskim. Wyd. Przegląd Kawalerii. Londyn 1983, s. 7-8.
29 T. Rozwadowski, „Moje wspomnienia…”, k. 283 [za] M.  Patelski, Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz  

i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 2002, s. 108.
30 W. Sikorski, Polska i Francja w przeszłości i dobie współczesnej, Lwów 1931, s.77-78 [za] Ibidem, s. 63.
31 T. Jordan Rozwadowski, Wspomnienia wielkiej wojny, M. Patelski (redakcja i opracowanie naukowe). Wydawnictwo DiG. 

Warszawa 2015, s. 77.
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Gwałtowne zerwanie z armią, ze środowiskiem, w którym funkcjonował od lat, było 
dla Rozwadowskiego ciosem, wbrew temu, co sam notował w pamiętnikach. Jego brat 
Wiktor pisał w liście z 1 marca 1916 r., skarżąc się na milczenie generała: „Jak słyszałem 
od osób trzecich, Tadzio się szasta po dniach i nocach w jakimś interesie drzewnym 
[…] zapewne z żalu, który przecież mieć musi po postradanej pozycji, chce zajęciem 
umysłowem i fizycznem zapomnieć lub cisnące się myśli usunąć, ale całkiem na egoizmie 
też polegać nie należy…”. W rzeczy samej dla tak ambitnego i energicznego człowieka 
nagła bezczynność była nieznośna. Jednakże, gdy mu proponowano powrót do armii 
austriackiej, stawiał warunki nie do przyjęcia dla austriackiego dowództwa. Swą przyszłość 
wiązał bowiem Rozwadowski z Legionami Polskimi i akcją na rzecz rozwoju polskiego 
wojska (cyt. za32). Kilkakrotnie wzywano gen. Rozwadowskiego do Baden pod Wiedniem, 
gdzie cesarz [Karol, po śmierci Franciszka Józefa I] przebywał, proponowano mu już to 
dowództwo legionów, już to gubernatorstwo. Propozycje te rozbijały się stale o warunki 
generała, który czynił swe zastrzeżenia; z legionów chciał mieć kadry dla mającej się 
tworzyć polskiej armii narodowej; ta jednak mogła być użyta według jego zapatrywania 
tylko do obrony przyszłego państwa polskiego. Zaznaczył, że jako gubernator okupacji 
austriackiej, nie dopuści do gnębienia ludności tubylczej świadczeniami wojennymi, oraz 
do wywozu żywności. Jako namiestnik Galicji, chciał mieć pełną wojskową władzę nad 
wojskami etapowymi, by nie dopuścić do ogołacania ludności33.

Organizowanie Wojska Polskiego, obrona Lwowa i misje dyplomatyczne
Przed spodziewanym konfliktem między zaborcami, społeczeństwo polskie podzielił 

spór o orientacje. Obóz skupiony wokół Romana Dmowskiego głosił konieczność 
współpracy z Rosją i państwami zachodnimi. Celem było zjednoczenie ziem polskich 
pod berłem cara. Zwolennikami koncepcji przeciwnej - austro-polskiej – byli natomiast 
krakowscy konserwatyści z ówczesnym namiestnikiem M. Dobrzyńskim na czele. Pozycję 
doń zbliżoną zajmował także przywódca Polskiej Partii Socjalistycznej (po podziale PPS 
Frakcja Rewolucyjna) Józef Piłsudski, który jednak pragnął wykorzystać sprzyjające 
w Galicji warunki dla celów niepodległościowych i rozbudowy zalążków polskich sił 
zbrojnych. Ich idea [tworzenia polskich organizacji paramilitarnych] wyszła od dawnych 
działaczy Organizacji Bojowej PPS. W 1908 r. powstał we Lwowie tajny Związek Walki 
Czynnej (ZWC), a w 1910 r. zalegalizowano Związek Strzelecki we Lwowie i Strzelca 
w Krakowie jako jawne emanacje ZWC. […] Poza działaczami PPS [do Galicji] zaczęła 
napływać młodzież, która po akcji bojkotu szkół rosyjskich przybywała tutaj na studia.  
W 1912 r. Komendantem Głównym tych organizacji został Józef Piłsudski34. W zaistniałej 
sytuacji […] Tadeusz Rozwadowski, od wielu lat związany z armią austriacką i sferami 

32 M. Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 
2002, s. 110.

33 A. Rozwadowski, Część I  [w] Generał Rozwadowski. Wydawnictwo Capital 2020, s. 86.
34 M. Kukiel, Dzieje Polski…, s. 530-534 [za] M.  Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata. 

Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 2002, s. 60-62.

wiedeńskimi, a także znany jako zadeklarowany przeciwnik Rosji, stał się zwolennikiem 
odbudowy państwa polskiego w oparciu o Austrię. 

Latem 1916 r. […] wojska austriackie doznały olbrzymich strat na Wołyniu („katastrofa 
łucka”). Konieczność wzmożonego posiłkowania armii austro-węgierskiej przez wojska 
niemieckie powodowała dalsze uzależnienie monarchii naddunajskiej od Rzeszy 
Niemieckiej. Konsekwencją polityczną tych wydarzeń był sprzeciw polityków niemieckich 
wobec koncepcji austro-polskiej i przeciwstawienie jej programu niemiecko-polskiego. 
Plan ten zakładał utworzenie buforowego państwa polskiego w pełni zależnego od 
Niemiec. Jego szczegóły zostały omówione w czasie konferencji austro-niemieckiej  
w Wiedniu 11-12 sierpnia 1917 r…35. 

Zbliżał się koniec I Wojny Światowej. Oficerowie armii austriackiej – Polacy zaczęli 
coraz częściej opuszczać potajemnie jej szeregi i ukrywać się w schroniskach legionowych 
– nie było to tajemnicą dla gen. Rozwadowskiego. Aby zapobiec ich aresztowaniu  
i stawieniu przed sądami polowymi, dostarczał im setki rosyjskich paszportów, na 
podstawie których meldowało się owych ‘dezerterów’, jako przybyłych rosyjskich 
poddanych Polaków; następnie wysyłało się ich na podstawie dokumentów własnej 
fabrykacji, według dyrektyw gen. Rozwadowskiego do Warszawy, dla zasilenia kadr 
przyszłego wojska polskiego36. Organizacja obrony dla więźniów i pomoc dezerterom stały 
się odtąd głównym zajęciem generała. Mieszkał we Lwowie. Miał bezpośredni kontakt 
ze wszystkimi organizacjami polskimi. Osobiście zorganizował obronę podsądnych przy 
pomocy znakomitego adwokata Dwernickiego. Interweniował wielokrotnie w sprawie 
warunków więziennych i ratował najbardziej zagrożonych oficerów. W sprawie kapitana 
Zagórskiego uzyskał audiencję u cesarza i jego ułaskawienie. Udało mu się wyjaśnić 
monarsze, że syn powstańca, przydzielony od 1914 r. do Legionów, zasługuje na inne 
traktowanie37. Tymczasem szły klęski rosyjskie, jedna po drugiej, rewolucja przez Niemców 
sztucznie wywołana, powaliła cara; w Jecie w 1917 r. wojska rosyjskie Kiereńskiego 
pobito na głowę, Rosję położono na obydwie łopatki. Wróg Polski najcięższy, najgorszy, 
unieszkodliwiony na czas długi!38 Wczesna jesień 1918 r. przyniosła druzgocącą, a 
zasłużoną klęskę Niemcom i Austrii. Wtedy to w pamiętny dzień 7. października Rada 
Regencyjna ogłosiła niepodległość Ojczyzny, proklamowała ‘Wolną Polskę’. Orzeł biały 
zerwał wiekowe pęta i wzniósł się nad wolną polską krainą39.

Generał Rozwadowski […] jeszcze w 1916 roku nawiązał współpracę z Tymczasową 
Radą Stanu, a następnie z będącą jej kontynuatorką Radą Regencyjną. Głównym 
powodem była próba utworzenia armii polskiej. Jednak idea ta mogła zostać zrealizowana 
dopiero 25 października 1918 roku, gdy Rada Regencyjna powołała urząd szefa Sztabu 

35 M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny…, 1990, s. 205, 210-211 [za] Ibidem, s. 113.
36 A. Rozwadowski, Część I  [w] Generał Rozwadowski. Wydawnictwo Capital 2020, s. 87.
37 K. Krzeczunowicz, Wspomnienie o generale Tadeuszu Rozwadowskim. Wyd. Przegląd Kawalerii. Londyn 1983, s. 9.
38 A. Rozwadowski, Część I  [w] Generał Rozwadowski. Wydawnictwo Capital 2020, s. 87.
39 Ibidem, s. 91.
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Generalnego Wojska Polskiego. Stanowisko to objął oficjalnie 28 października gen. 
Tadeusz Rozwadowski40.

Rozpoczął organizowanie centralnych instytucji wojskowych oraz nowych oddziałów 
Wojska Polskiego. W konsekwencji tych działań jeszcze za rządów Rozwadowskiego 
powstał zalążek polskiej marynarki wojennej, po przejęciu od Niemców w dniach 8–10 
listopada 1918 r. Flotylli Wiślanej. 30 października z rozkazu szefa sztabu i w porozumieniu 
z Ministerstwem Aprowizacji powstał też pierwszy oddział Straży Gospodarczo-
Wojskowej, formacji, której zadaniem było strzec granic Polski i będący swoistym 
pierwowzorem Korpusu Ochrony Pogranicza. Natomiast 4 listopada generał wydał rozkaz 
o utworzeniu dywizji jazdy, co dało początek kawalerii Wojska Polskiego. 31 października 
gen. Rozwadowski przedstawił „schemat organizacji polskich władz wojskowych”. Według 
tego projektu Rada Regencyjna pełniła funkcję naczelnego dowództwa nad wojskiem, 
a podlegały jej: minister spraw wojskowych, szef sztabu i sądownictwo wojskowe. Szef 
sztabu był równoważny ministrowi. Plany te nie znalazły praktycznego zastosowania, 
gdyż Rada Regencyjna rozwiązała się kilka dni później [14 listopada] przekazując pełnię 
władzy Józefowi Piłsudskiemu41. 

16 listopada Rozwadowski składa swoją rezygnację i otrzymuje nominację na dowódcę 
frontu ‘Wschód’. Powodem dymisji generała był spór z Piłsudskim o metodę tworzenia 
polskiej armii. Dotychczasowy szef sztabu był zwolennikiem przymusowego poboru, 
natomiast Piłsudski wolał formować oddziały ochotnicze. W sporze tym obie strony miały 
ważkie argumenty. Piłsudski dowodził, że w trudnej sytuacji tworzącego się państwa do 
wojska powinni być przyjmowani tylko nie znużeni wojną ochotnicy, odporni na wszelkie 
niewygody spowodowane brakiem środków materialnych. Gen. Rozwadowski obawiał 
się natomiast, iż poszczególne oddziały wojsk ochotniczych będą tworzone wedle klucza 
partyjnego. W efekcie słusznie przewidywał możliwość wewnętrznych napięć w armii […]. 
Pobór ochotniczy nie dawał ponadto gwarancji, że wojsko osiągnie odpowiednie stany 
liczebne. […] generał był także przeciwny tworzeniu wszelkich organizacji paramilitarnych, 
z Milicją Ludową na czele, związaną z PPS oraz wszelkiego typu gwardiami i strażami42. 
18 listopada zdawszy urzędowanie swemu następcy gen. Szeptyckiemu wyjechał 
do Krakowa, a stamtąd niezwłocznie do Lwowa, w ślad za wysłaną już odsieczą. Ale 
jeszcze w drodze przeżył budujące wydarzenia. Na stacji Ząbkowice naczelnik stacji 
prosił go o pomoc, bo ‘czerwona gwardia’ rabuje magazyny. Generał kazał swemu 
pocztowi aresztować ich i załadować do pociągu. Odwiedza więźniów 19 listopada rano 
w Krakowie i na skutek jego przemówienia wszyscy zgłaszają się do Wojska Polskiego. 
Kilku poprosiło o urlop do domu, aby przyprowadzić więcej ochotników (urlopy otrzymali 
i obietnicę wiernie wykonali)43.

40 Dziennik Rozporządzeń Komisji Wojskowej, 1918, R. 2, nr 2, Warszawa 1918, s. 15 [za] https://pl.wikipedia.org/wiki/
Tadeusz_Rozwadowski#Bibliografia.

41 https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Rozwadowski#Bibliografia.
42 M. Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 

2002, s. 152.
43 K. Krzeczunowicz, Wspomnienie o generale Tadeuszu Rozwadowskim. Wyd. Przegląd Kawalerii. Londyn 1983, s. 10.

Nominacja na dowódcę frontu ‘Wschód’ oznaczała w danej chwili dowództwo obrony 
Lwowa. Od przyjazdu do Lwowa, z nowym w Krakowie założonym sztabem, rozpoczyna 
się nowa praca wojenna, ale w jakże zmienionych warunkach. Na kilkanaście kilometrów 
obwodu oblężonego Lwowa ma generał zaledwie parę batalionów do dyspozycji. 
Artylerii nie ma prawie żadnej. Wszędzie Ukraińcy są co najmniej dwukrotnie silniejsi,  
a uzbrojeniem przeważają wielokrotnie, bo ‘odziedziczyli’ cały garnizon lwowski. Ale za 
to ma generał całą ludność miasta jako rezerwę. W tych warunkach ogranicza się do 
obrony Lwowa, Przemyśla i łączącej te miasta linii kolejowej […]. Cała obrona ruchoma jest 
wykonywana przez pociągi pancerne, które są budowane (od 6 listopada począwszy) we 
wszystkich warsztatach kolejowych Galicji. Buduje je mjr Mariański. Są dobrze uzbrojone 
w działa i km’y44. Jakiż był plan Rozwadowskiego? – bardzo prosty. Utrzymanie w ręku 
Lwowa […], wiedział doskonale, że polski gród raz opuszczony, spotka niezawodnie 
rzeź okrutna, a Ententa […] części kraju na wschód od Sanu Polsce nie przyzna. Dla 
Rusinów było odebranie Lwowa celem wojennym. Dlatego byłoby błędem politycznym, 
gdyby wojska polskie Lwów opuściły. Rozumiał to generał. I w tej właśnie decyzji tkwi 
jego bohaterstwo, tkwią jego zamiary ponad siły45. Tymczasem Naczelne Dowództwo, 
mocno naciskane przez gen. Rozwadowskiego i polityków lwowskich, przygotowało 
większą odsiecz dla Lwowa. Do Poznania udał się Ignacy Paderewski [premier rządu 
RP], Aleksander Skarbek oraz misja aliancka, pod których presją dowódca wojsk 
wielkopolskich gen. Józef Dowbor-Muśnicki, zgodził się wysłać na front galicyjski 3,6 
tys. żołnierzy, trzy baterie artylerii oraz eskadrę lotniczą [ale zażądał aby] dowództwo 
powierzono gen. Aleksandrowi Iwaszkiewiczowi46.  

Gdy to uzgodniono, reszta poszła składnie, 13.03.1919 r. zawitały w Przemyślu 
pierwsze poznańskie oddziały. […] Lwów był uratowany. Zaopatrzenie szło wielkopolskimi 
kolumnami samochodowymi do czasu naprawienia kolei47.

Wymowną pamiątką walk o Lwów jest Cmentarz Obrońców Lwowa (także: Cmentarz 
Orląt) – autonomiczna część cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Zajmuje odrębne 
miejsce – stoki wzgórz od strony Pohulanki. Znajdują się na nim mogiły uczestników bitwy 
o Lwów i Małopolskę Wschodnią, poległych w latach 1918–1920 lub zmarłych w latach 
późniejszych. Często nazywany jest Cmentarzem Orląt, gdyż spośród pochowanych tam 
prawie 3000 żołnierzy, część to Orlęta Lwowskie, czyli młodzież szkół średnich i wyższych 
oraz inteligencja. Nazywany on był przez Polaków miejscem świętym (Campo Santo)48.

Wezwany ze Lwowa, generał [Rozwadowski] otrzymał w Warszawie propozycję objęcia 
wszystkich misji wojskowych polskich za granicą (w Paryżu, Londynie i Rzymie). Musiał 
zgodzić się na to, bo rzeczywiście Polska nie miała lepszego kandydata. Pobyt w Paryżu 
i wyjazdy do innych stolic, gdzie nawiązywał stosunki z dawnymi i nowymi wpływowymi 

44 Ibidem, s. 11.
45 A. Rozwadowski, Część I  [w] Generał Rozwadowski. Wydawnictwo Capital 2020, s. 107.
46 J. Dowbor-Muśnicki, Moje wspomnienia, Warszawa 1935, s. 308-308 [za] M.  Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan 
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47 K. Krzeczunowicz, Wspomnienie o generale Tadeuszu Rozwadowskim. Wyd. Przegląd Kawalerii. Londyn 1983, s. 12.
48 https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Obrońców_Lwowa#Obrona_Lwowa  
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dyplomatami i wojskowymi, w opinii K. Krzeczunowicza, były niemalże rozrywką po 
ciężkiej służbie wojennej u narodzin państwa polskiego. Szczególnie ważne były dobre 
stosunki jakie nawiązał z Naczelnym Wodzem wojsk sprzymierzonych marszałkiem 
Fochem, wciąż jeszcze piastującym swą władzę jako fachowy doradca Kongresu 
Paryskiego. Wzajemne zrozumienie się między marszałkiem Francji i generałem polskim 
miało dla nas bardzo poważne, dodatnie skutki. […] Przeszedł rok cały. Generał cieszył 
się tryumfalną wiadomością o zdobyciu Kijowa, ale miał złe przeczucia. Znał naszą 
słabość. Przeczucia te, niestety, prędko się spełniły. 5 czerwca [1920] przerwał nasz front 
południowy Budionny, a 4 lipca Tuchaczewski na północy. Rozpoczął się nie kończący 
się odwrót. Nie wojsko zawiniło: było zawsze gotowe do walki. Ale organizacja sztabów 
szwankowała. Były ciągle przeorganizowywane; nie miały wspólnego języka49.

Bitwa Warszawska
Generał Rozwadowski powrócił do Polski [z Paryża] w najtrudniejszym momencie wojny 

z bolszewikami50. 22 lipca 1920 r. przybywa do Warszawy. Spada na stroskaną stolicę 
jak Deus ex machina [Bóg z maszyny]. Tego samego dnia Naczelny Wódz [marszałek 
Józef Piłsudski] przedstawia go Radzie Ministrów jako nowego szefa sztabu. Jest to 
niemal początek Cudu nad Wisłą – dodatni szok dla rządu, bo właśnie gen. Stanisław 
Haller złożył swój urząd, przedstawiając defetystyczne sprawozdanie o sytuacji na 
frontach. Rozwadowski zostaje również członkiem Rady Obrony Państwa. Optymizm 
jakim tchnie udziela się jego współpracownikom51. Powierzenie mu stanowiska szefa 
sztabu […] przyjęte zostało z entuzjazmem, bo jak pisał Witos – „nie tylko, że odznaczał 
się on wielką odwagą i niewyczerpanym bogactwem pomysłów operacyjnych, ale 
pewnością siebie i wprost bezgranicznym optymizmem”52. Naczelnik Państwa dał dowód 
wielkiej znajomości ludzi, bo w krytycznej chwili postawił najwłaściwszego człowieka na 
właściwym miejscu. […] Naczelny Wódz w książce swej: ‘Rok 1920’, wydanej cztery lata 
po wojnie, ostro krytykował generałów, szczególnie dowódców armii w tej tak trudnej 
wojnie polsko-bolszewickiej. Przypisując sobie zasługę zwycięstwa, nie szczędził 
także generałowi Rozwadowskiemu uwag, że ‘sypał koncepcjami jak z rękawa’, […] – 
pisząc zaś o mianowaniu generała Rozwadowskiego szefem sztabu, tak się wyraził: 
„Wybrałem go jako szefa sztabu nie dlatego, bo był do tej funkcji najlepszym, lecz 
dlatego, że stanowił szczęśliwy i zaszczytny wyjątek pomiędzy większością ówczesnych 
generałów. Nie tracił nigdy sprężystości ducha, energii i siły moralnej, chciał wierzyć  
w nasze zwycięstwo, gdy wielu, bardzo wielu straciło już ufność  i jeśli pracowało, to ze 
złamanym charakterem”53. Mariusz Patelski, historyk naukowo zajmujący się postacią 

49 K. Krzeczunowicz, Wspomnienie o generale Tadeuszu Rozwadowskim. Wyd. Przegląd Kawalerii. Londyn 1983, s. 12.
50 M. Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 

2002, s. 202.
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52 M. Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 
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53 A. Rozwadowski, Część I  [w] Generał Rozwadowski. Wydawnictwo Capital 2020, s. 151-152.

gen. Tadeusza Rozwadowskiego, przyznaje rację Władysławowi Studnickiemu, który 
zaznaczył, że Rozwadowski był „narzucony” [przez Francję], „ale Piłsudski opierałby 
się, gdyby mu dano szefa sztabu, który nie umiał wzbudzić jego zaufania, nie ulega 
też wątpliwości, że Rozwadowski w charakterze szefa sztabu przewyższał wszystkich 
naszył generałów”. […] Po objęciu nowego stanowiska Rozwadowski z wielką energią 
przystąpił do reorganizacji pracy sztabu, a zebranym sztabowcom oświadczył, że „nie 
rozumie paniki, bo sytuacja jest doskonała”. Nominacja szefa sztabu nie była jedyną 
zmianą we władzach wojskowych. 29 lipca Naczelny Wódz powołał nowego dowódcę 
Frontu Północno-Wschodniego, którym został z rekomendacji Rozwadowskiego, pełen 
zapału gen. Józef Haller. Istotnym wydarzeniem było przybycie 25 lipca do Warszawy 
misji alianckiej z francuskim gen. Weygandem na czele. Zadaniem jej członków było 
udzielenie pomocy Polakom w wojnie z bolszewicką Rosją. W tym celu gen. Weygand 
pragnął uzyskać istotny wpływ na polskie dowództwo, a nawet odsunąć Naczelnego 
Wodza od dowodzenia. Ostatecznie, wskutek stanowczej postawy gen. Rozwadowskiego 
i  oporu Piłsudskiego, francuski generał zadowolił się jedynie stanowiskiem doradcy 
szefa sztabu54.

Gen. Rozwadowski badał sytuację ze sprawozdań, jak i osobistymi wyjazdami na 
front, tak bardzo już bliski Warszawie. Przede wszystkim pouczał swymi instrukcjami 
i rozkazami, że należy natychmiast zerwać z zabójczą taktyką liniową. Działać należy 
wyłącznie zwartymi oddziałami i kolumnami, tak w marszu, jak i w walce. W zasadniczym 
rozkazie drukowanym i rozesłanym do wszystkich oddziałów wojska, kodyfikuje te 
przepisy. Włącza kawalerię przypominając jej, że walka ogniowa jest decydująca,  
a szarża wyjątkiem. Rozkaz ten budzi do czynu dowódców, którzy ulegli ‘zarazie’ walki 
okopowej. Staje się receptą zwycięstwa. […] Jak określił to gen. Marian Kukiel: [generał] 
„przynosił własną wyrobioną koncepcję myślową wojny na naszym froncie wschodnim, 
swój system operacyjny”55. 

5 sierpnia dojrzewa plan w głowie generała. W nocy z 5-ego na 6-ego sierpnia 
zjawili się generałowie: Rozwadowski i Sosnkowski u Naczelnego Wodza, by mu 
przedłożyć plan operacyjny do zatwierdzenia. Po długiej ożywionej dyskusji marszałek 
Józef Piłsudski zatwierdził plan generała Rozwadowskiego w rannych godzinach dnia 
6-ego sierpnia, przyjmując tym samym pełną odpowiedzialność. […] Istotą tego planu 
był wielki manewr zaczepny: szerokie ugrupowanie własne przeciw ścieśnionej masie 
nieprzyjacielskiej, kierującej się na Warszawę, wciągnięcie jej w jak najintensywniejszy 
bój o fortyfikacje warszawskie. W czasie, gdy nieprzyjaciel do boju tego się zaangażuje, 
główna siła manewrowa, skoncentrowana nad dolnym Wieprzem pod osobistym 
dowództwem Naczelnego Wodza o trzy silne marsze od stolicy, miała uderzyć na flankę 

54 M. Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 
2002, s. 204-206.

55 K. Krzeczunowicz, Wspomnienie o generale Tadeuszu Rozwadowskim. Wyd. Przegląd Kawalerii. Londyn 1983, s. 12.
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i tyły nieprzyjacielskie w kierunku Mińska Mazowieckiego. Plan był ryzykowny, ryzyko to 
wprost przerażało francuskiego doradcę gen. Weyganda […]56. 

Jednak już 8 sierpnia dotarły do polskiego dowództwa informacje o tym, że gros sił 
bolszewickich posuwa się bardziej na północ niż sądzono do tej pory. Gen. Tadeusz 
Rozwadowski postanowił więc dokonać korekt w rozkazie z 6 sierpnia, prawdopodobnie 
również dlatego, że zorientowano się, że rozkaz ten wpadł w ręce nieprzyjaciela. Owocem 
tego był pisany ręcznie przez samego Rozwadowskiego rozkaz operacyjny nr 10 000 
z dnia  9 sierpnia 1920. Był on sporządzony tylko w jednym egzemplarzu i przez kilka 
następnych dni (9-13 sierpnia) osobiście, w obawie przed „przeciekiem”, pokazywany 
do przeczytania przez Rozwadowskiego wszystkim ważniejszym dowódcom. […] Dosyć 
obszerną i barwną relację odsłaniającą kulisy wprowadzenia w życie rozkazu nr 10 000 
pozostawił tylko gen. Józef Haller. Podczas rozmowy w Londynie z Jędrzejem Giertychem 
(lata 50. XX wieku), przedstawił to tak: 

[…] przyjeżdża do mego Sztabu w Politechnice [Warszawskiej] gen. [Tadeusz] 
Rozwadowski. Podaje mi gruby elaborat: „Rozkaz Sztabu Generalnego Nr 10 tysięcy! 
Patrzę: parafa Piłsudskiego i Sikorskiego. “Jak to” mówię – “Sikorski wchodzi w skład 
mojej armii i on pierwszy otrzymuje rozkaz”? „Nie było czasu; spotkałem go”. „No dobrze, 
ale co to za numer 10 tysięcy?”. „Fikcyjny. Czytaj prędzej, bo muszę jechać dalej!”. 
„Nie, powiadam, nic z tego nie rozumiem. Czemu ta fikcja ten pośpiech? Przecież się 
muszę z planem zapoznać i rozpracować go”. Rozwadowski: „Nie wiesz, co się dzieje. 
Planu nie mogę wypuścić z rąk. Nie wiem, czy gdy zostawię go do odbicia w sztabie, to 
czy odpis jego nie będzie miał prędzej Tuchaczewski, niż wy! Nie jesteśmy wcale ludzi 
pewni”. „Nie”, powiadam, „Jeśli macie takie warunki w sztabie, to choć wiesz, że nie 
jestem krwiożerczy, ale taki sztab bym rozstrzelał! Siadaj i czekaj. Rozkaz muszę wpierw 
poznać i rozpracować”. Gen. Rozwadowski niechętnie siada. Wołam swego szefa sztabu 
[Włodzimierza] Zagórskiego. „Pułkowniku, rozkaz odbić i rozpracować”57

12 sierpnia odbyła się ostatnia narada Piłsudskiego z Rozwadowskim i Weygandem. 
W decydującym momencie Naczelny Wódz zdecydował bowiem, wbrew zasadom 
sztuki wojennej, udać się do Puław, gdzie miał objąć  dowodzenie jedynie nad częścią 
wojsk, tj. grupą uderzeniową58. Na konferencji tej marszałek skrytykował rozdział wojsk 
dokonany rozkazami sygnowanymi przez Rozwadowskiego. Uważał, że zbyt wiele sił 
przeznaczono do pasywnej obrony Modlina i Warszawy, a zbyt mało do uderzenia znad 
Wieprza. Przebieg bitwy podważa jednak zasadność tej oceny, zaś krytyka rozkazów 
dokonana przez Piłsudskiego potwierdza tezę, że nie czuł się on ich autorem, co za tym 
idzie największy wpływ na ich tworzenie musiał mieć Rozwadowski59.

56 A. Rozwadowski, Część I  [w] Generał Rozwadowski. Wydawnictwo Capital 2020, s. 175.
57 J. Engelgard, Radzymin w strategii generałów Tadeusza Rozwadowskiego i Józefa Hallera, Muzeum Narodowe w 

Warszawie, ss. 24.
58 K. Pomorski [W. Sikorski], Józef Piłsudcki…, s. 104 [za] M.  Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski 

żołnierz i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 2002, s. 215.
59 M. Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 

2002, s. 215.

W miarę jak zbliżał się moment odkrycia kart, obaj dowódcy [Piłsudski i Tuchaczewski] 
wykazywali coraz większą nerwowość. Piłsudski posunął się aż do napisania rezygnacji 
ze stanowisk głównodowodzącego i głowy państwa. Miała ona być złożona w przypadku, 
gdyby jego gra nie przyniosła sukcesu. Polski rząd otrzymał bowiem z Londynu wiadomość, 
że Ententa uważa jego usunięcie ze stanowiska za wstępny warunek udzielenia Polsce 
pomocy wojskowej60. Przed wyjazdem do Puław Naczelny Wódz udał się do premiera 
Witosa, któremu wręczył list z prośbą o dymisję ze stanowiska Naczelnika Państwa  
i Naczelnego Wodza. Chłopski premier, w obawie o morale wojska, dymisji tej jednak nie 
ogłosił, a przy kolejnym spotkaniu zwrócił list Piłsudskiemu. Po wyjeździe Naczelnego 
Wodza, który miast do Puław udał się w tym krytycznym momencie wpierw do Bobowej 
pod Nowym Sączem do swej przyszłej żony,  ogólne kierownictwo bitwy spoczęło  
w rękach Rozwadowskiego. Szef sztabu rozwiązywał kolejne problemy, wynikające ze 
zmiennych warunków toczącej się od 13 sierpnia bitwy61. 

Największy wysiłek przeciw najliczniejszym przeciwnikom wykonała zaimprowizowana 
V. Armia gen. Sikorskiego. Nie była jeszcze skoncentrowana gdy padł Radzymin, szerząc 
panikę w Warszawie. Jeden gen. Rozwadowski miał rozradowaną minę, zacierał ręce 
i powtarzał w kółko: „mam go (tj. Tuchaczewskiego) w saku”. Przewidział wszystko.  
W Radzyminie umieścił najgorszą (w danej chwili) swoją dywizję 11-tą, która nie zdołała 
ochłonąć po niepowodzeniach w czasie pięciotygodniowego odwrotu. Nie obawiał się 
niczego, bo miał w drugiej linii dobre dwie dywizje i wspaniałą artylerię przedmieścia 
warszawskiego. Ale wciągnął ‘do saka’ Tuchaczewskiego, który znalazłszy słaby punkt 
obrony polskiej niezwłocznie wszystkie swoje rezerwy rzucił do zdobycia Warszawy 
osłabiając flanki62. 

Podczas kolejnych zmagań o Radzymin, odzyskany wieczorem przez Polaków, ponieśli 
oni ciężkie straty. Po bitwie zaczęły krążyć pogłoski o pojawieniu się na niebie Matki 
Boskiej prowadzącej polskie oddziały do zwycięstwa. Mogły one mieć swe źródło w tym, 
że na pierwszej linii walk pojawili się liczni księża. Głośnym echem rozeszła się wieść 
o śmierci księdza Ignacego Skorupki [w Ossowie], który z krzyżem w dłoni prowadził 
żołnierzy do ataku i padł trafiony rosyjską kulą63. Rosjanie też odczuli zmianę nastrojów 
15 sierpnia po południu: „Nadszedł moment, kiedy nie tylko poszczególne jednostki, 
lecz całe armie nagle straciły wiarę w możliwość zwycięstwa nad wrogiem - pisał [jeden 
z dowódców dywizji]. Mieliśmy wrażenie, że struna, którą naciągnęliśmy za sobą od 
przejścia Bugu, nagle pękła64.

Rola generałów Tadeusza Rozwadowskiego i Józefa Hallera w bitwie o Radzymin 
była kluczowa. Wynikało to z faktu zajmowania przez nich najważniejszych stanowisk 

60 A. Zamoyski, Warszawa 1920 Nieudany podbój Europy, klęska Lenina. Wydawnictwo Literackie,. Kraków 2009, s. 164.
61 M. Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 

2002, s. 215.
62 K. Krzeczunowicz, Wspomnienie o generale Tadeuszu Rozwadowskim. Wyd. Przegląd Kawalerii. Londyn 1983, s. 13-14.
63 A. Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły, Poznań 1936 , s. 99 [za] A. Zamoyski, Warszawa 1920 Nieudany podbój Europy, 
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w systemie dowodzenia w bitwie pod Warszawą – stali na czele Sztabu Generalnego 
i Dowództwa Frontu Północnego – oraz faktycznego kierowania przez nich osobiście 
przebiegiem Bitwy Warszawskiej. Obaj prezentowali przez cały czas trwania bitwy 
niesłychaną energię i optymizm, co miało niebagatelne znaczenie dla opanowania 
nastrojów paniki i zniechęcenia, jakie zapanowały w szeregach armii polskiej w ciągu 
czerwca i lipca 1920 roku. […] Obaj generałowie potrafili też bardzo szybko reagować 
na zmieniającą się z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę sytuację. Tak było też 
w przypadku Radzymina. Tylko obecność na miejscu, w Warszawie, gdzie znajdował się 
główny punkt dowodzenia bitwą – gwarantowało podejmowanie właściwych decyzji65. 

Marsz bolszewików z zarzewiem rewolucji został zatrzymany na przedmieściach 
Warszawy, między innymi w Radzyminie i Ossowie.

Tymczasem Naczelny Wódz – zanotował gen. Kukiel – „od 18 sierpnia bierze  
z powrotem całość spraw w swoje ręce, już skłonny negować rolę tych, którzy dotąd 
dzielili z nim odpowiedzialność. Już od tego dnia zawiązuje się jego śmiertelny spór  
z Rozwadowskim o zasługę zwycięstwa”66. 

W tym czasie gen. Rozwadowski uparcie milczał – dla dobra Polski, dla dobra 
stosunków z Francją, wreszcie dla podtrzymania prestiżu marszałka Piłsudskiego jako 

65 J. Engelgard, Radzymin w strategii generałów Tadeusza Rozwadowskiego i Józefa Hallera, Muzeum Narodowe w 
Warszawie, ss. 24.

66 M. Kukiel, Osobistości kierownicze…, k. 2 [za] M.  Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i 
dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 2002, s. 219.

głowy państwa, gdy ten „stroił się w częściowo niezasłużone wawrzyny”. W wywiadzie 
na temat granicy wschodniej, udzielonym ponad miesiąc później, szef sztabu stwierdził 
jedynie: „Dzięki wysiłkowi oręża polskiego i dzięki niezachwianej wierze naczelnego 
dowództwa w zwycięstwo, uzyskaliśmy możność zawarcia pokoju na sprawiedliwych 
korzystnych dla nas warunkach” i dalej „tak niespodziewane dla ogółu […] społeczeństwa 
zwycięstwo nad Wisłą to nie cud, lecz doskonale wyplanowana i opracowana, aczkolwiek 
bardzo ryzykowna akcja naczelnego dowództwa, któremu w pomoc swem ogromnie 
patriotycznem stanowiskiem pośpieszyło społeczeństwo […] cyt. za M. Patelskim67

W marcu 1921 r. zgłosił gen. Rozwadowski rezygnację z szefostwa sztabu. Na skutek 
jego wniosku Naczelnik Państwa zamianował szefem sztabu gen. Sikorskiego, mianując 
równocześnie gen. Rozwadowskiego inspektorem II Armii z siedzibą w Warszawie  
i członkiem ścisłej Rady Wojennej. Intensywniej zajął się generał szkoleniem tak 
młodszych jak i starszych dowódców. W Grudziądzu odbywały się rokrocznie 6-cio  
i 9-cio miesięczne kursy dla rotmistrzów […], a w zimowych miesiącach odbywały się na 
całym obszarze Rzeczpospolitej gry wojenne w Warszawie, Lwowie, Poznaniu i Wilnie 
pod osobistym kierownictwem generała. […] Wielkie manewry kawaleryjskie w sierpniu 
1925 r. […] dały dowód jak bardzo zmodernizowała się polska kawaleria. 

 [Wcześniej] w listopadzie 1922 r. otrzymuje gen. Rozwadowski krzyż Komandorski 
orderu ‘Virtuti Militari’ i zostaje powołany do kapituły tego orderu68. 

Zamach majowy i więzienie na Antokolu w Wilnie
Symboliczna wymiana zdań prezydenta Wojciechowskiego z marszałkiem Piłsudskim, 

przeprowadzona 12 maja 1926 r. na moście Poniatowskiego w Warszawie, dała początek 
trzydniowej wojnie domowej. Prezydent zdecydowanie odmówił wstępu uzbrojonym 
wojskom Piłsudskiego do centrum stolicy, a jego słowa zostały poparte karabinami 
wiernych mu oddziałów. […] „Rokosz Piłsudskiego”, bo tego terminu najczęściej używano, 
był sprzeczny z zasadami praworządności i stanowił bunt [części wojska] przeciw legalnej 
władzy69.  

Dnia 12. maja w południe Prezydent Rzeczpospolitej mianował generała 
Rozwadowskiego dowódcą wojsk wiernych złożonej przysiędze z rozkazem obrony 
legalnej władzy. Była to najboleśniejsza nominacja jaka go spotkać mogła, bo on, Polak 
gorący, musiał dowodzić przeciw Polakom […]. Walka się rozpoczęła pod wieczór, […] 
zbuntowane oddziały zajęły komendę miasta. Przez most Kierbedzia weszły do Warszawy 
oddziały które się opowiedziały za marszałkiem Piłsudskim. […]14 maja wieczorem 
Prezydent Rzeczpospolitej, rząd i dowództwo wycofały się do Wilanowa. […] a Prezydent 
Wojciechowski [pod naciskiem rządu] składając swoją władzę i urząd w ręce marszałka 
sejmu [Macieja] Rataja […] rozkazał natychmiast przerwać działania wojenne. Po długiej 

67 M. Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 
2002, s. 218-219.

68 K. Krzeczunowicz, Wspomnienie o generale Tadeuszu Rozwadowskim. Wyd. Przegląd Kawalerii. Londyn 1983, s. 15.
69 M. Patelski. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 
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chwili milczenia pada słowo „rozkaz” z ust gen. Rozwadowskiego, powtarza je gen. 
Stanisław Haller, pułkownicy Anders, Paszkiewicz i inni. Dnia 16. maja, a więc bezpośrednio 
po wypadkach warszawskich zostali generałowie: Rozwadowski, Malczewski, Zagórski  
i Jaźwiński zawiadomieni, że sąd wojskowy zawiesza nad nimi areszt śledczy. […] Potem 
przewieziono ich do więzienia na Antokolu w Wilnie. W tysiącznych egzemplarzach 
rozrzucona została po kraju anonimowa broszura „Zbrodniarze”, szkalująca generałów. 
[…] W międzyczasie, całe patriotyczne społeczeństwo polskie stale i trwale upominało 
się o uwolnienie swego bohatera, wierząc święcie w nieskazitelność charakteru i wysokie 
poczucie honoru więźnia na Antokolu. Szły petycje licznych stowarzyszeń do Prezydenta 
Rzeczpospolitej, szły listy otwarte do marszałków sejmu i senatu, podpisane przez 
najważniejszych obywateli, zgłaszano interpelacje w sejmie i senacie, długi czas, bo 
rok cały bez rezultatu, a nawet bez jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony urzędowej. Po 
roku więzienia żądania generała i interwencje wyżej wspomniane odniosły pożądany 
skutek. Na rozkaz marszałka Piłsudskiego zastał generał Rozwadowski przewieziony 
pod eskortą dnia 18 maja 1927 r. do Warszawy. W Belwederze zawiadomił go marszałek 
Piłsudski o swojej zgodzie na wniosek sądu, którym został zniesiony areszt śledczy70. 
Gdy generał wszedł do gabinetu, marszałek Piłsudski, siedząc za stołem – cytuję 
słowa generała wypowiedziane na gorąco w taksówce [w drodze z Belwederu] – wstał 
i zapytał: - No i cóż, panie generale. Kto wojnę wygrał, pan czy ja? Czy to zapytanie 
dotyczyło wojny 1920 r. i autorstwa planu bitwy warszawskiej, czy wypadków majowych, 
czy długoletniej, wzajemnej niechęci, nie wiem bo generał zapadł w zadumę, a mnie nie 
wypadało go indagować71. Generał Rozwadowski ze swej strony oświadczył, że żąda 
tylko jak najszybszego przeprowadzenia procesu, bo nie chce, by cień jakiejkolwiek 
winy na nim ciążył72.  

Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski zmarł w Warszawie, gdzie był przejazdem, 
w dniu 18.10.1928 r. Został pochowany na własne życzenie na Cmentarzu Obrońców 
Lwowa, wśród swoich żołnierzy, w dniu 22.10.1928 r. przy udziale Episkopatu oraz 
niezliczonych tłumów przyjaciół i podkomendnych73.

Smutny ponad zwykłą miarę był to dzień pogrzebu bez udziału władz, wojskowości: 
słowem państwa, dla którego obrony Tadeusz Rozwadowski tyle uczynił. Odczuwaliśmy 
wszyscy, że znowu człowiekowi nie tylko zasłużonemu ale i z gruntu dobremu stała się 
krzywda, która już nigdy naprawiona nie będzie74.

Na koniec zacytujmy wypowiedź Piotra Rozwadowskiego, kuzyna generała oraz 
fragmenty wypowiedzi Wincentego Witosa, który był premierem Rządu RP zarówno  
w roku 1920 i 1926 r. i na co dzień miał kontakt z Rozwadowskim: „Cokolwiek się 
będzie pisać i mówić, kogo się będzie chciało ubierać w laury i zasługi, to rok 1920, 

70 A. Rozwadowski, Część I  [w] Generał Rozwadowski. Wydawnictwo Capital 2020, s. 216-219.
71 K. Czarkowski-Golejewski, Walki majowe i audiencja w Belwederze, Wiadomości (tygodnik), Rok XVI nr 20 (789). 
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‘cudu nad Wisłą’ i zwycięstwo nad bolszewikami odniesione, pozostać muszą na 
zawsze z nazwiskiem gen. Rozwadowskiego związane […] Miałem co dzień możność  
i sposobność widzieć i podziwiać jego niczym nienaruszony spokój, nadludzką wytrwałość, 
rzadką obowiązkowość, optymizm nie opuszczający go nawet w najcięższych chwilach, 
bezgraniczne oddanie się sprawie i wiarę w zwycięstwo, którą umiał przenieść na swoje 
otoczenie. 

Mnie się wydawał czasami trochę nieopatrznym, choć zawsze prostolinijnym i zupełnie 
bezinteresownym. Toteż zarzuty natury moralnej stawiane mu przez Piłsudskiego po 
przewrocie majowym, naruszające cześć osobistą gen. Rozwadowskiego, uważałem 
za rozmyślne oszczerstwo, potrzebne wtenczas Piłsudskiemu do wykonania na gen. 
Rozwadowskim nieludzkiej zemsty i podeptania go moralnie i fizycznie. 

Jeśli byłyby bodaj nikłe podstawy dla stawianych zarzutów, wytoczono by mu proces. 
Tego Piłsudski nie zrobił, choć mógł być pewny uległości sądów, lecz zamęczał go 
więzieniem, wyszukanymi torturami, które zniszczyły jego zdrowie i przybliżyły śmierć. 
[…] Jego wielkie zasługi i rys charakteru przecież uznał i sam Piłsudski, dając temu 
silny wyraz w publicznym rozkazie. No, ale było to w czasie walki, która nie pozwalała 
na przemyślne kombinacje. Od Piłsudskiego różnił się gen. Rozwadowski bardzo silnie 
tym, że pozostawiając swoją osobę na boku, wierzył w naród i armię i stale to powtarzał. 
Idąc niezachwianie z tą wiarą naprzód, w bardzo wielkiej mierze przyczynił się też do 
uchronienia tego narodu od hańby, nie zarobiwszy jak dotąd na jego wdzięczność, gdy 
inni niezasłużenie hołdy zbierają” cyt. za J. Engelgard75.

Moim ostatnim przemyśleniem, mówił Piotr Rozwadowski, jest to, że o generale 
Tadeuszu Jordan Rozwadowskim warto pamiętać nie tylko ze względu na jego kluczowy 
udział w zwycięstwie bitwy warszawskiej, ale również, a może dzisiaj przede wszystkim, 
ze względu na to jakim był człowiekiem. Zawsze niebywale uczciwym, prawym, 
bezkompromisowym i oddanym sprawie niepodległości Polski. Czy to broniąc ludności 
Małopolski Wschodniej przed barbarzyńskim traktowaniem przez wojska austriackie, 
co złamało mu karierę w armii austriackiej, czy to broniąc Lwowa w najtrudniejszym 
momencie przełomu lat 1918/19, czy to biorąc odpowiedzialność za obronę Warszawy w 
roku 1920, czy też broniąc prezydenta, legalnego rządu i ładu konstytucyjnego podczas 
zamachu stanu w roku 1926. Za jego oddanie i zasługi odpłacono mu więzieniem  
i ohydnymi pomówieniami. Tymczasem generał po opuszczeniu więzienia w roku 1927 
w jedynym udzielonym wywiadzie powiedział: „W interesie Polski leży, aby istniała 
współpraca rozsądnych elementów z obozu marszałka Piłsudskiego z całością obozu 
ludzi narodowo myślących, a potrzebne nam jest to głównie dlatego, że Polsce grozi 
bolszewizm” Wypowiedź tę dostrzegłem dopiero niedawno i zrobiła ona na mnie wielkie 
wrażenie. Czy takich mężów stanu, którzy potrafią oderwać się od swojej krzywdy czy 
swojego interesu nie potrzebowalibyśmy i dzisiaj? Nie wspomnę już jak prorocza była 
to wypowiedź.

75 J. Engelgard, gen. Tadeusz Rozwadowski – szkic do portretu [w] Generał Rozwadowski. Wydawnictwo Capital 2020,  
s. 24-25.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Ryszard Musiałowicz

Żargon szklarski w felietonach

Bardzo mało miejsca literatura polska poświęcała tematowi życia hut szkła. 
Jedyne, ale wspomnienia z budowy i remontów pieców szklarskich w okresie 
głównie przedwojennym, wraz ze wzmiankami o hutach szkła, wyszły w 1980 r.  
w książce „Moje huty” autorstwa Piotra Haberko, a także w niektórych artykułach 
wspomnieniowych  pracy zbiorowej wydanej przez czasopismo „Polityka” z 1963 r.  
pt. „Pamiętniki inżynierów” (np. „Most na szkle”). Można powiedzieć, że częściowo 
naprzeciw tym brakom, postarało się wyjść czasopismo poświęcone przemysłowi 
szklarskiemu.

Wychodzącemu od 1935 r. „Przemysłowi Szklanemu”, redakcja po II wojnie światowej 
postanowiła nieco zmienić zawartość tematyczną, wstawiając od stycznia 1947 r. 
humorystyczne felietony z życia hut szkła, posiłkując się w niektórych używanym 
w przemyśle szklarskim żargonem. Obecnie nie ma już takiej ilości słów różnego 
pochodzenia, a używanych jeszcze przed ponad 70 laty i wcześniej, aczkolwiek jeszcze 
niektóre nazwy dalej drzemią nieustannie w hutach szkła.

Czym są pladry?
„Pladry” – bo pod taką nazwą ukazywał się cykl felietonów, a oznacza wadę 

umieszczoną w szkle w postaci pęcherzyków, ukazywały się jeszcze w 1948 r. i potem 
w 1949 r., kiedy czasopismo zmieniło nazwę na „Przemysł Szklarski” i wychodziły aż 
do grudnia tegoż roku. W 1950 r. czasopismo ponownie zmieniło nazwę, tym razem na 
„Szkło i Ceramika”, w wyniku połączenia czasopism na – wówczas wszechobecną – modę 
sowiecką, ale „Pladry” zakończyły swoją obecność.

Autor i jego bohaterowie
Autorem tych felietonów satyrycznych był Wacław Nowotny (1904–1985), podpisujący 

się pseudonimem Fluorek. Wacław Nowotny to jeden z polskich nestorów polskiego 
przemysłu szklarskiego, autor wielu podręczników i książek o tematyce szklarskiej, 
artykułów w w/w czasopismach od 1938 r. oraz wieloletni nauczyciel szkół przemysłu 
szklarskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Warszawie i Wołominie. „Pladry” – w ilości 
ponad 25 felietonów – miały swojego bohatera, starego Tykwę i jego wielu kolegów 
z pracy: Kącika, Kuchę, byłego pomocnika pana Tykwy – Piekutowskiego, Piekutka, 
„Piekutoszczaka”, Klimka, Bryki, Kawki, topiarza Zielińskiego, a nawet bohatera felietonów 
„Wiecha” Stefana Wiecheckiego – Teofila Piecyka i wielu innych bezimiennych. Tematyka 

Podziękowania:
Składamy serdeczne podziękowania p. Jean Rozwadowskiemu za udostępnienie 

materiałów o Generale oraz p. Piotrowi Rozwadowskiemu za wsparcie w dotarciu do 
materiałów źródłowych, wypowiedź zamieszczoną w publikacji oraz uwagi do tekstu. 
Dziękujemy p. Konradowi Rytlowi za udzielenie informacji i udostępnienie zdjęć  
z uroczystości upamiętnienia bohaterów Bitwy Warszawskiej oraz Rafałowi Pazio za 
konsultacje, a także umożliwienie nawiązania kontaktu z przedstawicielami rodziny 
Rozwadowskich.
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felietonów obejmowała głównie ważne zagadnienia tamtych czasów, tzn. planowanie, 
racjonalizacja, mechanizacja, ceny, wydajność pracy, przygotowania stanowisk pracy, 
uzupełnienie wykształcenia, kursy itp. Celem niniejszego artykułu nie jest powielanie 
i rozwijanie tych zagadnień z tamtych ponurych czasów, a przekazanie niektórych 
fragmentów felietonów, jako przykładu posługiwania się autora żargonem szklarskim 
doskonale mu znanym, a dla czytelnika raczej niezrozumiałym. Rozszerzony żargon 
szklarski był powszechnie używany niemal do końca XX wieku, a obecnie stosowany  
w minimalnym stopniu, chociaż są jeszcze huty szkła, gdzie ten zakres jest nieco większy.

Fragmenty felietonów z omówieniem żargonu szklarskiego

„Sprawiedliwość”
Pracują zespoły hutnicze przy piecu, a autor bardzo często odwiedzający hutę szkła, 

w której pracuje pan Tykwa przygląda się ich pracy, zauważając, że jeden pracuje bez 
problemu, a drugi… „Nie żeby nie robili lub nie chcieli. Owszem spoceni i zmachani 
nawet, że żal patrzeć… Ale tak jakoś… nie wychodzi. I co raz to do pałubki – zamiast do 
piecyka. Cholera a nie tryt! Toś ty nie mógł go Wicek oprawić przed robotą? – grzmotem 
złości ciska w pomocnika majster. Ja mam go poprawiać, kiedy tamta zmiana taki 
zostawiła? Za innych pracował nie będę! – odgryza się zniechęcony pomocnik. Zmiana 
zmianą – wtrąca drugi pomocnik – ale twoja kolej była, twoja robota to trza było tryt 
porządnie opatrzeć… a tak co?... złazić trza z warsztatu, robotę przerwać a zarobek w 
pioruny! Takiś mądry – odgryza się nazwany Wickiem. – A to jak staniem będziesz miał 
przynajmniej czas burgulec naszykować. Twój pieski obowiązek był, czy nie?... A nie 
starym przepalonym kopytem szkło burglować”. Wydmuchane nieprawidłowo wyroby 
co jakiś czas hutnicy dmuchacze wyrzucają do pojemnika na stłuczkę. Narzekają, że 
mechanizm nożny zamykania formy co chwila się zacina, uniemożliwiając wydmuchanie 
odpowiedniego kształtu końcowego wyrobu. W dodatku drewniany kształtownik do 
wstępnego formowania bańki z masy szklanej ma już przepalone ścianki i nie nadaje się 
do pracy przy kształtowaniu bańki. Tak sobie wyrzucali niewykonanie swoich obowiązków 
odpowiedzialni pomocnicy z zespołu hutniczego. A w efekcie mniejszy zarobek.
Pałubka – pojemnik na szkło odpadowe.
Burgulec – kształtownik z niesmolistego i bezsęcznego drewna w kształcie klocka z 
wyprofilowanym wgłębieniem do wstępnego formowania wydmuchiwanej bańki szklanej 
przed ostatecznym włożeniem jej do końcowej formy.
Burglować – kształtować, formować.
Tryt – zamknięcie nożne, najczęściej dwóch połówek, czy więcej części formy żeliwnej, 
czy drewnianej, przed ostatecznym wydmuchaniem.

„Nowe zmartwienie pana Tykwy”
Stary Tykwa został wysłany przez dyrekcję huty do Centrali do Warszawy na 

naradę. Narada dotyczyła wówczas nowej fali w przemyśle szklarskim – produkcji 

szkła piankowego i szklanych nitek, o których produkcji Tykwa nic nie wiedział. „Co się  
z panem działo tyle czasu? – zapytałem po przywitaniu. – Mówiono żeś pan chory –  
w co uwierzyć nie mogłem, boć przecież znają pana wszyscy, że lata całe nie widział nikt, 
żebyście chorowali. Przecież i przy piecu i na przeciągach, a nic panu nigdy nie było, 
choć nieraz krople potu zamarzały bez mała na czole. Więc jak to? I… panie! Widzicie 
przy piecu nic mi nigdy nie było. Alem do Warszawy musiał jechać do Centrali… Narada 
była. Siedzę parę godzin, a tu choć ani nie zimno, ani gorąco – ze mnie panie pot leciał 
– jak mi powiadali, żem niby stary fachowiec i znam się na szkle, a szkła piankowego 
nie umiem zrobić i nitek szklanych. A cóż to ja mam niby pianę w szkle robić, kiedy całe 
życie przemordowałem, żeby tej cholernej giszpy pozbyć się? To je robota może dla 
tego mądrali – Piekutoszczaka, który tu tera szmelcuje i zawsze z giszpą szkło postawi. 
Dla niego w sam raz, jak się patrzy robota, bo i tak ma w donicach to szkło piankowe…  
A nici?... Niech bym zobaczył, że który drań ciągnie nitkę z kranca, czyli że po naszemu drut 
inaczej i szkło mi od tego pladrami zapaskudza, dałbym mu wcirę… A tu nitki… i ja!”. Przy 
procesie produkcyjnym topienia szkła, w początkowym okresie, zawsze tworzy się piana 
technologiczna (giszpa) na powierzchni stopionej masy szklanej, którą topiarze starają się 
jak najszybciej zlikwidować. Ale nie jest to piana w rozumieniu szkła piankowego, które 
jest specjalnie wytwarzane. Topiarz nie mógł zrozumieć, że całą pracowniczą praktykę 
walczył z pianą, a teraz uczestnicy narady twierdzą, że nie umie jej wytwarzać. Podobna 
sytuacja była z poruszanym na naradzie tematem – produkowaniem nitek szklanych 
jako produkcji specjalnej, a nie wytworzonymi przypadkowo nitkami przy pracy zespołu 
hutniczego, na które to topiarz specjalnie zwracał uwagę, by takowe nie powstawały.

Pan Tykwa przeziębił się i, po zdjęciu z pleców baniek, postanowił przyjrzeć się im. 
„Wyciągam rękę aby zobaczyć – bo przecież to zawsze szkło – to kusi człeka spojrzeć 
jakie to… patrzę, że to maszynowe, ale na dodatek giszpowate, kręte i wszelejakie… Do 
ręki tego bym nie wziął, a to paskudztwo na mnie pół godziny siedziało i mnie ssało. Wont! 
Powiadam z tym szajsem!... Zdenerwowałem się i zara pot ze mnie poszedł, że koszulę 
kręcili. Lekarstwo później jakieś w szklance dali. Wziąłem to do ręki, oglądam i pytam »co 
to jest«? Ano – lekarstwo powiadają. Lekarstwo to lekarstwo. Ale co za szklanka? Patrzcie! 
Trzy pladry jak fasola, kręte w siatkę, dno – jakby na popiele robione, poryflowane,  
a obróbka – kryminał, krzywe, zawinięte… Do ust tego nie wziąłem. Przecież otruć się 
taką szklanką można. No i jak wyleczył się pan? Wcale się nie leczyłem. Wstałem na 
drugi dzień, bom już uleżeć nie mógł, przyszedłem do pieca, wygrzałem i jak ręka odjął”.

„A teraz furt po skrzyniach łażę i towar oglądam. W domu całe szkło obejrzałem, bom 
czasu nigdy nie miał go widzieć. Połowę powyrzucałem. A teraz w hucie to robię. Bo 
przecież panie, jak tak można, żeby z tego naszego kochanego szkła takie paskudztwo 
ludziskom do rąk dawać i wyrobem szklanym nazywać galanterią”. Bańki lekarskie były 
bardzo wadliwie wykonane, co pana Tykwę bardzo zdenerwowało. Nie dość, że w ściance 
baniek lekarskich była piana to jeszcze z wieloma innymi wadami: smugami, fałdami  
i wszystkie takie należało z miejsca odrzucić jako wadliwe. Podobnie ze szklanką która 



369Żargon szklarski w felietonach368 Ryszard Musiałowicz

zawierała jeszcze pladry czyli pęcherzyki szklane z wyglądu podobne do owocu fasoli,  
w dodatku nierówne dno, szklanka porysowana, a powierzchnie niesymetryczne i krzywe.
Giszpa – piana o różnych konsystencjach, powstająca przy topieniu zestawu szkła 
złożonego z różnych tlenków szkłotwórczych.
Szkło piankowe – produkowane z roztopionego szkła z domieszek pianotwórczych, do 
zastosowania w budownictwie, jako izolacje termiczne i akustyczne.
Nitki szklane – produkcja ze szkła wodnego i stopionego szkła; nitki szklane mają 
olbrzymie zastosowanie jako włókno szklane, wata szklana, przędza, wyroby tkackie, 
światłowody, kompozyt do produkcji łodzi, zbiorników, rur i dachów.
Szmelcuje – (od niem. Schmelze) przygotowywanie zestawu do topienia na masę szklaną; 
stopiona masa szklana, Glasschmelzen – topienie. Kiedyś szmelcer to topiarz.
Giszpowate – wyroby wadliwe z pianą.
Kręte – wada szklanych wyrobów, nici różnej średnicy na wyrobie finalnym.
Pladry – wada, pęcherze wewnątrz i zewnątrz wyrobu o kształcie fasoli, kulistym, 
elipsowatym.
Na popiele robione – wada wyrobu, jakby po wydmuchaniu finalnym stało na nierównej 
powierzchni (na popiele), również przypalone na kolor popielaty czy wyrób koloru popiołu.
Poryflowane – wada na wyrobie, porysowanie, prostymi czy kręconymi liniami.
Obróbka kryminał – krzywe, zawinięte – zeszlifowane denko krzywo w stosunku do 
poziomu i pionu; zawinięte – czyli nierówne powierzchnie ścianek w stosunku do pionu.

„Wedle porządku”
Autor przyjechał do pewnej huty szkła i poszedł obejrzeć pracujących hutników. 

Spostrzegł, że cztery zespoły hutnicze pracują, a jeden stoi. „– Co z wami jest? – pytam 
po »dzieńdobry«. – Ano stoim! – To sam widzę. Ale dlaczego? – Szkło na nic. W hucie 
jedna giszpa, szlir, gnida i w ogóle… Całkiem niemożebne robić. O! sami obaczcie… 
Podają rozdmuchaną banię. – Rzeczywiście „Fajans”! Ale dlaczego na innych warsztatach 
dobre – pytam. – Ba! Bo jeszcze nie podeszło, ale za chwilę i tam będzie… – To żle! – 
martwię się. – Trzeba coś radzić”. Po wezwaniu topiarza odpowiedzialnego za należycie 
wytopioną masę szklaną, zespół hutniczy krytykuje go kąśliwie za nieplanowane postoje  
z winy niewłaściwie przygotowanej do produkcji masy szklanej. „Próbuję rozwikłać sprawę. 
Wchodzę na warsztat i biorę z wanny próbkę szkła. Jest czyste jak łza. Zaglądam do 
butów przy pracujących warsztatach – czyste jak na wannie. Femujemy z topiarzem szkło 
nieszczęsnego buta i po małej chwili masa podchodzi klarowna. Nie mam już żadnej 
wątpliwości. – Co wy ze szkłem w bucie wyprawiacie? Pytam nabieracza, stojącego 
warsztatu – Gdzie ocieracie nable? – A gdzieby? Do buta! – Ale nie do kieszeni – 
kipię ze złości. – A kto by tam trafił za każdy raz do kieszeni, jak trza przeszło półtora 
tysiąca razy nabrać? – stawia się nabieracz. – Więc chcecie mieć dobre szkło w bucie?  
A jak nabieracz na prasach musi nabrać i otrzeć nabel około czterech tysięcy razy, jak  
na przykład na spodkach? Fuszery jedne! – dorzucam, żeby ulżyć zebranej złości”. 
Hutnicy do produkcji czerpią masę szklaną na końcówkę piszczeli zwaną nablem. Po 

uformowaniu bańki i zakończeniu operacji wydmuchiwania lekkim uderzeniem w piszczel, 
uformowany wyrób odpada, będąc umieszczony na siatce czy pojemniku z piaskiem, 
pozostawiając na końcówce piszczeli mały, wąski pasek szkła, który należy usunąć przed 
ponownym nabraniem porcji masy szklanej. Ponieważ czasami na powierzchni wytopionej 
masy szklanej może być resztka piany, przy stanowisku, gdzie nabiera się porcję masy jest 
zamontowana jakby zanurzona w masie szklanej zgięta rura, przypominająca wyglądem 
odwrócony but do końskiej jazdy, w którego wnętrze zanurza się piszczel, pobierając 
porcję masy szklanej nie mającej styczności z powierzchnią wokół stopionej masy 
szklanej w piecu. Natomiast końcówkę piszczeli powinno się strząsnąć i otrzeć o specjalny 
otwór w piecu, zwany kieszenią. Natomiast nabieracz końcówkę piszczeli otrząsał czy 
ocierał o kołnierz wymienionego buta i ta odrobina szkła zwielokrotniona tysiące razy, 
wpadając i ponownie topiąc się, zanieczyszczała powierzchnie, ale w rzeczonym „bucie”. 
Stąd nic dziwnego, że wydmuchana bańka miała na swojej powierzchni resztki piany 
i innych zanieczyszczeń, które w trakcie formowania znajdowały się na powierzchni 
wydmuchanego wyrobu, co eliminowało wyrób przez brak odpowiedniej jakości.
Femujemy lub fejmujemy – zbieranie z powierzchni: „kluch”, piany, kożuchów, 
niestopionego szkła specjalnymi grabiami, gracami.
Szlir – wada wyrobu, widoczne wewnątrz (na ściankach rozciągnięte szkło pęcherzyki o 
różnych kształtach, czasem kończących się na powierzchni bańki czy wyrobu).
Kieszeń – miejsce wyznaczone przeważnie na końcu pieca (wanny zmianowej), okolica 
załadunku zestawu szkła, gdzie z pojemnika co jakiś czas zsypywało się odbite wcześniej 
nable lub otwór w piecu, w którym ocierało się piszczel, pozbawiając się nabla.
Ocieranie nabli – pozbywanie się wąskiego paseczka szkła na piszczeli odbywało się też 
przez obcieranie o otwór w kratce, powstałej przez pospawane paski blachy „na sztorc”.

„Nie tak jak dawniej” / „Skrzynka pomysłów”
„Obywatela Tykwę, starego hutnika, sprawującego obecnie obowiązki topiarza na 

wannie wyrobowej, zastałem w dziwnej pozycji. Łaził na czworakach pod warsztatem, 
stękając i mrucząc głośno. Przypomniałem sobie, że jest już po północy i zaniepokoiłem 
się, czy aby nie wyciek szkła, bo to najczęściej zdarza się o tej porze, a stary Tykwa 
widać zagląda pod warsztat w kanałki murków, którędy sączy się roztopiona masa. Czujny 
jest, pomyślałem, nie dał się zaskoczyć przypadkowi. Stary hutnik ma czucie, jak to się 
mówi, intuicję, – Dobry wieczór panie Tykwa! Stękając wysunął się tyłem spod warsztatu, 
wyprostował się sapiąc i odpowiedział na powitanie. – Co, wanna cieknie? – zapytałem  
z troską. – Cholera ze mnie ze złości cieknie, a nie wanna – wykipiał irytacją – dopiero pod 
warsztatem znalazłem drzewko do dmuchania, które jakiś pieron z beczki mi wyciągnął 
nie wiedząc po co i na jaką… Granda pierońska! Usiadłem na stołku przy wannie  
i musiałem poczekać dobrą chwilę, aż mrucząc i złorzecząc opłukał kawałek drewienka, 
przeznaczony do kłębienia masy, nabił na drążek żelazny i zanurzył w beczkę z wodą”.

Ponowne spotkanie autora a panem Tykwą. „No cóż, już po sypaniu, – zacząłem 
przymilnie – możemy chyba usiąść kapiuchnę, zapalić i podgadać trochę. – Żebyś mnie pan 
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po gazetach rozpisywał i wariata ze mnie strugał? Jak zeszłym razem? Śmieją się później 
ze mnie, żem chyba po pijanemu na czworakach pod warsztatem bubelholcu szukał”.

Autor zastał pana Tykwę w momencie szukania czegoś pod podniesioną podłogą 
warsztatu, na którym przy piecu pracuje wydmuchujący zespół hutniczy, sądząc, że 
sprawdza stan pieca. Okazało się, że poszukiwał kawałka odpowiedniego drewna 
odpadowego (bubelholc), z którego wystrugał odpowiedni klocek i nabił go na żelazny 
drążek, który w odpowiednim momencie po namoczeniu zanurzał w stopioną masę 
szklaną. Takie zanurzenie mokrego klocka prawie do dna pieca (wanny wyrobowej) 
sprawia gwałtowne kłębienie i pobudza ruch masy szklanej, co w efekcie oczyszcza ją 
z pęcherzyków gazów powstałych w trakcie topienia. Taki etap topienia masy szklanej, 
czyli kłębienia i używanymi do tego celu specjalnymi tlenkami nosi nazwę klarowania  
i jest niezbędnym elementem pracy topiarza. A zdenerwowanie pana Tykwy, jak wynikało 
z relacji, było spowodowane tym, że ktoś wcześniej przygotowany klocek i moczony 
w beczce z wodą, usunął z wymienionej beczki i zagroził tym samym opóźnieniem 
niezbędnej operacji produkcyjnej – wykonania kłębienia przez topiarza.
Bubelholc – odpadowy kawałek drewna.
Kłębienie – etap w przygotowaniu masy szklanej do produkcji, polegający na zanurzeniu 
mokrego kawałka drewna, nabitego na żelaznym pręcie, w głąb masy szklanej, do 
samego dna pieca, ok. 1 m.

„Cienie wynalazczości”
„Kiedy stary doświadczony hutmistrz siedzi na stołku przy piecu, trzyma w ręku drążek 

żelazny zwany w hutach »bindajzem«, w dodatku otoczony jest kłębami dymu z fajki, 
znak to niechybny, że jest czymś głęboko zaaferowany. Może nawet bardzo zły”.
Bindajz, bendajz – (niem. Bindeeisen) metalowy pręt, przylepiak zaopatrzony w uchwyt 
i zakończony tarczą lub kulą żaroodporną, do którego przylepia się np. porcję szkła ale 
rozdmuchiwaną z tyłu przez majstra przy pomocy piszczeli przy ręcznej produkcji rur.

„Skrzynka pomysłów cd.”
Tykwa opowiada o posiedzeniu na Komisji Usprawnień. „A to nic, tylko karkulatory dranie 

są i tyla!... Taki Piekutoszczak, na ten przykład, będzie temu z pół roku, panie, zgłosił 
wynalazek taki, że to niby po co na warsztacie słoje do rajbunku otwierane i trajbowane 
robić, kiedy można z kapą, aby szterkowne, wydmuchać, w szlifierni paniedziejski 
otrząsnąć i elegancko zarajbować. Zamiast zrobić tego ze dwieście sztuk na robotę, 
można z kapą z pięć setek nadmuchać i zysk jest… Trajlował wtedy jak adwokat… Obliczył 
nam ile to na dzień, na tydzień i miesiąc zysku z tego, czyli też oszczędności, a na rok… 
a jak się do dziesięciu lat brał, tom go osztorcować musiał i krzykiem, żeby się przestał 
roztkliwiać. Ale faktycznie myślimy oszczędność jest, choć i od tego, co on wyliczył, 
koszty szlifierni trzeba odjąć. Dużo, nie dużo ale i tak zysk jest, więc żeśmy przyznali 
to za dobre i premię ma się wiedzieć dostał, choć ryczał, że grosze za tysiące dostaje. 
Robiło się tak słoje i było nieźle… Dziś na posiedzenie, skrzynkę my wybrali, patrzymy,  

a tu Piekutoszczak, znowu pomysł ma… Czytamy, a mnie krew nagła zalała… wiesz pan, 
co ten drań karkulator proponuje? Że on ma wynalazek usprawnienia, żeby słoje zamiast 
z kapą na warsztacie odrabiać… Bo powiada dużo nieszterkownych odchodzi i straty są, 
a tak każdy jeden do rajbunku idzie i wygląd swój ma. Jakto powiadam, a wtedyś inaczej 
mówił? Miliony żeś nam obiecywał? Wtedy mówi, co inszego karkulacja inna była i słoiki 
dmuchane z kapą lepsze były w cenie, niźli odrąbione, a teraz inaczej i na odwrót. Nie 
wychodzą jakoś dobrze, szterku nie ma, cienkie wychodzą i rwie na rajbunku, że szkoda 
patrzeć, serce boli… Ładne tysiące można, mówi zaoszczędzić… Dobrze panie, że 
milionów nie powiedział, bo bym heftajzą przez grzbiet dał… taka mnie gorączka utrzęsła”.

Felieton dotyczy produkcji ręcznej słojów „weka”, dawno już nie produkowanych tym 
sposobem. Obecnie istnieje produkcja tych słoi, ale wyłącznie sposobem maszynowym 
z automatów. Był to słój z zeszlifowaną powierzchnią kołnierza słoja oraz szklaną 
przykrywką. A w handlu wszystko uzupełnione stosowną gumką i sprężynką łączącą 
pokrywkę ze słojem.
Heftajz – przylepiak; okrągły dysk z trzonkiem wykonany z metalu, służący do przylepiania 
na gorąco wyrobów szklanych od strony ich dna, tak, aby można było podgrzać wyrób 
w drumli i uformować jego górną część.
Rajbunek – wykonywanie profilu kołnierza słoja metodą ręczną „na oko” przez przyłożenie 
narządzi formujących w/w powierzchnię kołnierza i jego średnicę po wstępnym podgrzaniu 
w piecu lub podręcznym piecyku (dużej drumli).
Trajbowane – wyprofilowany kształt kołnierza słoja wraz z pasującym zamknięciem 
labiryntowym z jego pokrywką.
Szterkowne – wykonane prosto wyroby równolegle do pionu oraz ścianki o jednakowej 
grubości, np. na szklance.
Szterk – ładnie, prosto wykonany wyrób, produkt o ściankach jednakowej grubości.
Nieszterkowne – w sumie krzywe wyroby, nie utrzymujące pionu, a ścianki różnej grubości; 
brak równoległości poziomu między denkiem słoja a powierzchnią kołnierza.
Kapa – naddatek szkła utworzony w czasie wydmuchiwania finalnego – przeważnie do 
usunięcia.
Zarajbować – wykonać słój z naddatkiem (kapą), a po jego usunięciu zlikwidować resztki 
nierówności i końcowe zeszlifowanie kołnierza.
Otrząsnąć – wstępne oszlifowanie kołnierza słoja po usunięciu naddatku.
Odrąbione – zakończenie ścianki wyrobu po wydmuchaniu i odtrąceniu naddatku (kapy).
Karkulacje, karkulator – kalkulacja, kalkulator.

„Świat się zmienia”
„Usiedliśmy na stołku i stary zaczął opowiadać jakieś dawne dzieje z hut. Faktycznym 

burzycielem tego nastroju był Piekutek, zwany popularnie Piekutoszczakiem, dawny 
pomocnik hutmistrza Tykwy, obecnie samodzielny topiarz na jednej z zachodnich hut, 
przebywający na urlopie w rodzinnych stronach. – Mądrala przyjechał – fuknął stary, 
wyciągając z kieszeni fajkę i kapciuch z machorką. – Jak tam donica zaligowana, którą 
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żeście spruli ogniem na blanku – odciął przybyły. – Starzeje się nasz stary coraz bardziej 
– zwrócił się do mnie. – Zgryźliwy jest i piorun wie czego już nie wygaduje”.

„Maszyn nam trzeba – stary, urządzeń dobrych, inżynierów, techników jak najprędzej 
bo inaczej krewa z naszym szklarstwem. Takich może, jak ten co był u nas i donice 
nam robił? Mądrala, jak ty! Zamknął się w szopie ze swymi ludźmi, nosa wetknąć nie 
pozwolił. Kapłańskie czary jakieś odprawiał i w tajemnicy nowym sposobem donice robił. 
No i narobił. Jak je do tamprowni dawali powiedziałem zaraz – za rzadkie. A on mi – że 
to nie moja rzecz, żebym się nie wtrącał, że się nie znam. Ja!... Jedna po drugiej na 
blanku lecą. Teraz go nie ma, fraka zawinął i poszedł. Takich inżynierów nam trzeba?”. 
Dyskutujący doszli do wniosku, „że potrzeba im inżynierów, ale takich którzy pochodzą 
z tej huty, którzy podzielą się swą wiedzą z robociarzami i hutnikami. Taki jest potrzebny, 
który chce swą wiedzę złączyć z naszym doświadczeniem, jak dwie połówki formy  
i razem tworzyć rzeczy wielkie dla wspólnego dobra. Taki co pojmuje nas, a my jego. 
Taki co rozumie, że on wie, a my umiemy. Chce umieć, ale chce też żebyśmy wiedzieli. 
Taki jest nasz”. „A co do ciebie stary, to pamiętasz, jak to żeś te szkła do konserw robił? 
Pękały wciąż przy próbie gotowania, że rozpacz brała wszystkich, a tyś zapłacić sobie 
kazał za tajemną wiedzę, buteleczki z domu z płynem jakimś przynosiłeś i kazałeś do 
wody w której gotowano wlewać. Faktycznie przestały pękać. Alem cię nakrył, żeś piasek 
zmienił i nie ten czysty płukany, tylko z gliną dodawałeś. Dziś wiem, żeś w ten sposób 
glin (tlenki glinu – aluminium) wprowadzał, który odporność szkła wzmacniał, ale o tym 
dopiero od inżynierów się dowiedziałem. – Naszych inżynierów”.

Kiedyś często używano pieców donicowych, w których umieszczano 4–10 donic  
o średnicy 70–110 cm i wysokości ok 1 m, mieszczące ok.1 tony szkła. Donice mogły 
zawierać szkło np. o różnych kolorach. Ażeby taką donicę z materiału ogniotrwałego 
używać, należało ją uprzednio wypalić w specjalnych piecach. I po umieszczeniu ich 
w piecu j/w następowało ogrzewanie do takich temperatur, by we wszystkich zestaw 
tlenków szkłotwórczych został stopiony. Każda donica z już gotową masą szklaną była 
obsługiwana przez dany zespół hutniczy.

– Jak tam donica zaligowana, którą żeście spruli ogniem na blanku – czy dobrze została 
wypalona donica, którą ostro potraktowaliście temperaturą na zakończenie wypalania.

– Jak je do tamprowni dawali powiedziałem zaraz – za rzadkie – na wytworzenie donicy 
należało tak dobrać składniki masy gliniastej, przemielić je, dodać wody i długotrwale 
ugniatać masę, by była równomierna grubość, nie zawierała pęcherzy powietrza, grudek 
i ciał obcych. Stwierdzenie „za rzadkie” wskazywało na nieprawidłowe wykonanie; np. 
wykonana donica była zbyt spulchniona przed jej wypaleniem (temprowaniem), co mogło 
spowodować jej rozsypanie w trakcie wypalania.

Bibliografia
Fragmenty artykułów satyrycznych z cyklu „Pladry” z lat 1947–48 – „Przemysł Szklany” i 1949 „Przemysł 
Szklarski”.
Słówka żargonu szklarskiego objaśnione autorowi przez kierownictwo Huty Szkła Wiązowna, hutniczej obsługi 
turystów w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, właściciela huty „Edwanex”, od byłych hutników i personelu 
technicznego byłej Huty Szkła w Wołominie.

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Teresa Sadowska

Nasza droga ku zdrowiu

Jestem autorką książki „Zdrowiej Polsko! Wierszem o zdrowiu”, propagatorką 
sprawdzonych sposobów na zdrowie. Kiedyś byłam bardzo chora. W pewnym 
momencie zrozumiałam, że medycyna akademicka nie potrafi skutecznie mnie 
wyleczyć. Wzięłam sprawy w swoje ręce. Zaczęłam czytać, sprawdzać i się udało. 
Proponowane rozwiązania zainteresowały więcej osób w Wołominie.

Między innymi przy pomocy jedzenia zgodnego z grupą krwi pozbyłam się trapiących 
mnie od lat alergii, częstych przeziębień, zapaleń stawów i nadciśnienia.

W spotkaniach edukacyjnych z cyklu Zdrowiej Polsko! towarzyszyła mi przez 
ostatnie trzy lata koleżanka, lekarz stomatolog, Halina Szturo. Na pierwszym w Polsce, 
ogólnodostępnym spotkaniu z zagranicznymi i polskimi lekarzami i badaczami „Wiosna 
Zdrowia” w katowickim Spodku w kwietniu 2017 r. była też z nami Prezes Wołomińskiego 
Stowarzyszenia – Powiatowy Uniwersytet Otwarty – Jadwiga Suk. We trzy sprawdziłyśmy 
wtedy, jak się czuje człowiek, podczas leczniczej głodówki. Wysłuchałyśmy wielu 
wykładów dowodzących skuteczności metod na zdrowie.
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Zdrowa żywność
W Stowarzyszeniu – Powiatowy Uniwersytet Otwarty w Wołominie i filii w Ząbkach 

oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kobyłce podczas spotkań z cyklu Zdrowiej 
Polsko! przekazywałyśmy słuchaczom m.in. wcześniej zdobyte informacje. Radziłyśmy, 
by słuchać propagatorów ukrytych terapii. Dają proste, skuteczne i tanie rady. Przybywa 
skutecznie leczących, odważnych lekarzy. Do TLMZ dołączył nasz dr Mariusz Załuski. 
Uważa, że najlepszym sposobem na zdrowie byłoby poważne zajęcie się produkcją 
zdrowej żywności. Twierdzi, że musimy stworzyć ogólnopolski ruch na rzecz zdrowia, 
prawdziwej profilaktyki poprzez żywienie.

„Pozioma transmisja” zdrowia
Przybywa wyedukowanych zdrowotnie Polaków, zwłaszcza na naszym terenie. Trwa, 

„pozioma transmisja sposobów na własną odporność” (przekazywanie informacji do 
znajomych i rodziny). W ostatnim czasie ta edukacja – wydaje się – była bardzo przydatna, 
ponieważ okazało się w praktyce, że podczas ogłoszonej pandemii koronawirusa, własna 
indywidualna odporność zadziałała najlepiej. Nasza cała gmina do końca kwietnia należała 
do nielicznych, gdzie nikt nie zmarł na chorobę spowodowaną przez koronawirusa.

Spytałam szereg osób, w tym lekarzy, którzy radzą swym pacjentom, by dla swego 
zdrowia zmienili styl życia, co myślą o takiej modzie na odporność. Dostałam wiele 
odpowiedzi, że działa.

Opinie mieszkańców Wołomina
Pani Grażyna (diabetycy)
„Sprawdziłam działanie diety wg grupy krwi, jak tylko się o niej dowiedziałam i dość 

szybko zauważyłam jej skuteczność w poprawie zdrowia” – stwierdziła podczas spotkania 
WUTW na temat profilaktyki przy pomocy BTD, w obecności ponad dwustu słuchaczy 
Prezes Wołomińskiego Koła Diabetyków. Sprawdza się to wspomaganie zwłaszcza 
przy leczeniu cukrzycy. Ostatnio jednak nadmieniła, że miewa trudności z wdrażaniem 
tych sposobów, bo ludzie zmęczeni chorobami nie chcą już eksperymentować, czekają 
na werdykt lekarzy, a lekarze czekają na to, co zaleci Minister Zdrowia. Izby Lekarskie 
pilnują, aby lekarze nie działali na własną rękę, stosując własne doświadczenia, tylko 
aby stosowali procedury, które, zgodnie z systemami zarządzania jakością, powinny być 
dawno zweryfikowane.

Pan Stefan (emerytowany ratownik)
„Pożyczyłem i przeczytałem Ukryte terapie. Jest tam opisanych (wraz z informacjami 

źródłowymi) wiele sposobów na ratowanie, nawet znanych u nas wcześniej i stosowanych 
w naszych szpitalach i służbach ratowniczych wiele, wiele lat temu. Teraz są zabronione, 
nie ma ich w procedurach i dopóki nie przyjdą zarządzenia tzw. »odgórne«, nic się nie 
zmieni. U nas dotąd nawet nie ma wiatru dla takich zmian, żadnych sposobów naturalnych, 
tylko farmacja, a więc chemia. Czy to się zmieni?”.

Pani Grażyna (Senior Plus, wcześniej Senior Wigor)
„Chętnie sprawdzam nowe nieznane mi sposoby na zdrowie, wielu podopiecznych 

też… Dostaliśmy od autorki jej książkę – Zdrowiej Polsko! Wierszem o zdrowiu – gdzie 
jest wiele praktycznych rad i wiersze na lodówkę dla różnych grup krwi. Ostatnio 
przybliżyła nam i poleciła klawiterapię dr. Ferdynanda Barbasiewicza. Niebawem 
sprawdzę. Wszak aktualnie dokucza mi ból kolana. Jedzenia trudno dopilnować, a ta 
metoda jest bezinwazyjna i nic nie kosztuje. Z obserwacji wiem już, że wpływ jedzenia 
na samopoczucie jest niebagatelny. Dowiedzieliśmy się o wielkim znaczeniu dla zdrowia, 
spożywania dużych dawek naturalnej witaminy C, o znaczeniu niepopijania posiłków, co 
w naszej tradycji jest trudne do osiągnięcia. Każdy myśli, że to jest nawadnianie, a tak 
nie jest. Nawadnia się wodą z odrobiną soli kłodawskiej między posiłkami. O znaczeniu 
przebywania na słońcu w południe i niezmywania skóry, by powstała witamina D3, o roli 
witaminy K (jako witaminy K1, która ma wpływ na rozrzedzenie krwi; i witaminy K2, która 
„kieruje” wapń do kości, stawów, zębów, a nie w tętnice… może ona odwracać miażdżycę; 
K2 trzeba przyjmować w sprawdzonych suplementach, bo w naszym jedzeniu jest jej 
za mało). O znaczeniu chodzenia boso po trawie, o znaczeniu codziennej modlitwy czy 
medytacji, o znaczeniu ruchu. Wszystko to poprawia zdrowie. Lepiej późno niż wcale”.

Wiersz na zdrowie
Fragment odręcznie napisanego wiersza dla słuchaczy i słuchaczek WUTW:
Myśl zawsze o sobie jak o zdrowym człowieku
Który ma dużo ruchu nie używa leków
Którego ulubionym napojem przez calutkie lata
Pozostaje niezmiennie zielona herbata
Człowiek ten często chodzi głęboko oddycha
Wpuszcza powietrze nosem ustami wydycha
Wyobraża sobie przy tym jak krwinki czerwone
Podróżują razem z tlenem w każdą ciała stronę
Jak jego serce doskonale w tętnice krew pompuje
Jak wątroba coraz mniej LDL produkuje
Jak coraz więcej HDL zdąża z tętnic do wątroby
Jak naturalni zabójcy zwalczają mikroby
Po takim spacerku organizm sam czuje
Co powinien naprawić… i się regeneruje!
TeSa

Bomba witaminowa
Organizm regeneruje się sam, choć  wiekiem coraz trudniej. Trzeba tylko mu zapewnić 

spokój, dostarczyć niezbędne składniki, nie zatruwać chemią, pamiętać o nawadnianiu, 
o pobycie na słońcu itd. Sposobów jest wiele i każdy z nich coś daje, więc każdy 
zainteresowany swoim zdrowiem powinien znaleźć sposób dla siebie, a sukces w postaci 
poprawy zdrowia motywuje i skłania do przekazywania innym tej informacji.



377Nasza droga ku zdrowiu376 Teresa Sadowska

Prawie dziesięć lat temu zrobiła to dr Iwona Wąsowska-Drozda. Testowała surówki 
warzywno-owocowe z samych korzystnych dla grupy krwi warzyw i owoców. Stwierdziła, 
że to prawdziwa bomba witaminowa, i że „coś w tym jest”. Potem sprawdzała wpływ 
na zdrowie podnoszenia witaminy D3 w organizmie, czyli poziomu metabolitu 25(OH). 
Mówiłam jej też o ważnej roli obniżaniu nieznanej u nas homocysteiny, o możliwościach 
wspomagania zdrowia nadtlenkiem wodoru (zostawiłam książkę I. Nieumywakina „Woda 
utleniona na straży zdrowia”). Stwierdziła jednak, że trudno ludzi nakłonić do zmiany 
żywieniowych upodobań. Pamiętam, jak kiedyś powiedziała, że zna kilku sportowców, 
którzy zamierzali poprawić w ten sposób wyniki i im się udało, więc działa.

Wiem od znajomej lekarz stomatolog, dr Haliny Szturo, że wielu jej pacjentów 
dysponuje już wiedzą niezbędną do zdobycia własnej odporności i ją stosuje… a osoby 
jej nieposiadające są podczas pobytu w gabinecie odpowiednio instruowane. Jest 
zwolenniczką używania także ziół, chętnie sprawdza zasłyszane przepisy, nie boi się, 
że będzie miała za mało pacjentów… wręcz przeciwnie. Wie, że ludziom trudno jest 
wdrożyć skuteczną dietę. Każdy jest inny. Ludzie wolą gotowe przepisy, często mają za 
mało ruchu. Lekarze rzadko edukują. Są jednak wyjątki. Przeważnie zalecają nienaturalne 
leki, a natura nie da się oszukać. Na zdrowie trzeba zapracować. Dr Halina, od momentu 
jego założenia, jest członkiem Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej. Każdy 
lekarz, który chce stosować własne doświadczenia, powinien wstąpić do TLMZ (na stronie 
internetowej TLMZ jest właściwy formularz), zarząd wyjątkowo rozpatruje też zgłoszenia 
pokrewnych zawodów z ważnymi doświadczeniami. Spotkania są organizowane dwa 
razy w roku.

Ruch
Mamy w Wołominie piękną pływalnię… pływanie na plecach to świetna gimnastyka 

dla kręgosłupa, wspomaganie płuc, serca i odstresowanie. Wypada powtórzyć: kluczem 
do zdrowia jest dobre jakościowo, organiczne (wolne od GMO), indywidualnie dobrane 
jedzenie. Niezwykle ważne dla zdrowia jest czyste środowisko, słońce i dobrej jakości 
woda. Potrzebny jest indywidualnie dobrany ruch, ale może to być dowolny ruch przez 
godzinę dziennie, może to być taniec. Bezcenne jest życie bez stresów. Obecnie, gdy 
ziemia rolna jest wyjałowiona, niezbędne są różne suplementy, czyli uzupełnianie 
materiału budulcowego niezbędnego dla samoleczenia organizmu. Zdają się to 
dostrzegać już ludzie odpowiedzialni za te sektory. Wiele osób posiadających działki  
i ogródki nie oddają bioodpadów (np. obierek, resztek warzyw i owoców). Użyźniają nimi 
swe kawałeczki ziemi. Tak robiła całe życie też moja Mama, córka jednego z legionistów 
Piłsudskiego. Tak robię też i ja i nasza pani prezes SPUO. Od 8 lat można ją też spotkać 
na Huraganie, uprawiającą rano nordic walking.

To działa
Pani Zosia przekonana do BTD postanowiła sprawdzić jej skuteczność innym 

sposobem. Jakaś firma polecała oczyszczanie organizmu poprzez „wyciąganie” toksyn 

z zanurzonych stóp w specjalnym roztworze. U niej ta specjalna woda nie zmieniła się. 
Poszła więc drugiego dnia, wcześniej zjadłszy trochę niezdrowych dla niej produktów  
i zgodnie z oczekiwaniami woda zrobiła się brudna, o czym z radością mnie poinformowała, 
że BTD jednak działa. Systematycznie potwierdza mi to też p. Jadzia (pomaga teraz 
ociemniałym), przy każdej okazji przypomina, że do dziś stosuje BTD i jest zadowolona.

Pani Krysia natomiast zwróciła uwagę córce, której dziecko miało kłopoty z alergią, 
aby posiała przy domu marchewkę, by zaczęła karmić wnuczkę warzywami bez chemii 
i skończyły się jej alergiczne kłopoty.

Pani Ela Piątek - Prezes Wołomińskiego Koła Kombatantów i Więźniów Politycznych 
(po udarach i zatorowości) od paru lat, odkąd zaczęła pilnować jedzenia i odpowiednich 
suplementów, czuje się zdrowo i znacznie pewniej. Obecnie uczęszcza na Powiatowy 
Uniwersytet Otwarty, gdzie sprawy prawdziwej profilaktyki są traktowane priorytetowo.

Pan Stanisław (mobilny sklep spożywczy) stosuje od dawna – z pozytywnym skutkiem 
– naturalne sposoby na zdrowie. Zwłaszcza skupia się na zdrowotnych dla siebie 
produktach, unikając jedzenia produktów niewskazanych dla jego grupy krwi chyba, że 
żona ugotuje.

Panie Jola i Ewa podkreślają, że od wielu lat stosują oczyszczanie organizmu z metali, 
żując olej słonecznikowy (wg przepisu Tombaka). Przypomniałam sobie coś, co brzmi jak 
anegdota. Po spotkaniu WUTW, na którym o tym powiedziałam w pobliskim markecie 
wykupiono wszystek słonecznikowy olej.
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Pan Marek, pomimo swego wieku, pięknie śpiewa tenorem. Chętnie korzysta  
z podpowiedzi i wdraża różne pomysły na prozdrowotną profilaktykę. Ostatnio 
widziałam go z kijkami do szaszłyków, którymi można posługiwać się podczas zabiegów 
bezinwazyjnej i bez skutków ubocznych klawiterapii (słowa kluczowe na YouTube: 
klawiterapia dr Ferdynand Barbasiewicz).

Pani Janeczka, właścicielka dwóch niepublicznych przedszkoli, przed kilkoma laty 
szukała kontaktu i informacji. Poznałyśmy się w sklepie mięsnym. Chciała stworzyć  
w swoich przedszkolach lepsze warunki, zdrowe jadło. Rozmawiała o sposobach na 
zdrowie z rodzicami, poszerzyła swą wiedzę. Teraz jej przedszkola działają, pomimo 
pandemii koronawirusa. Dzieci są zdrowe.

Pani Halina i ja m.in. testowałyśmy jeszcze BSM. Uważałam ten sposób – znany mi 
od dawna – za bardzo skuteczny w ogóle, ale zwłaszcza po oparzeniach. Testujemy od 
prawie dwóch lat bardzo skuteczną klawiterapię. Naprawdę warto spróbować. Znając 
od strony praktycznej różne sposoby na zdrowie, człowiek robi się nie tylko odporny, 
ale i pewniejszy siebie. Stosują BTD oszczędza się na dezodorantach. Warto myśleć o 
sobie, jak o zdrowym człowieku. Tylko, jak to zrobić, gdy lekarze często mówią o chorobie 
zamiast „musimy pomyśleć, jak zwalczyć zdiagnozowaną chorobę”.

Kropla drąży skałę
To tylko wybrane fragmenty z ogromu informacji o prozdrowotnej profilaktyce,  

o podnoszeniu swej odporności na różne choroby wszelkimi sposobami, co w dobie 
koronawirusa trudno przecenić. Sprawa higieny jest oczywiście bezdyskusyjna, ale nic 
nie zastąpi mocnego układu odpornościowego. Odkąd odzyskałam zdrowie, stało się 
moim hobby. Zdobytymi wiadomościami 
i doświadczeniami dzieliłam się na 
bieżąco też ze znanymi mi lekarzami  
z naszego terenu. Nie wszyscy poważnie 
potraktowali moje spostrzeżenia, ale 
kropla drąży skałę i pozioma transmisja 
naturalnych sposobów na zdrowie trwa...

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Łukasz Boruc

Stefan Nasfeter i jego rodzina – skąd pochodził i kim był?

Na łamach publikacji z zakresu historii lokalnej można znaleźć kilka opisujących 
postać Stefana Nasfetera. Publikacje te skupiają się głównie na jego działalności 
lokalnej, gdy już pojawił się w dobrach Klucz Ręczajski i zaczął mieć realny wpływ 
na życie społeczności lokalnej.

Był on aktywnym działaczem Akcji Katolickiej przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej 
w Wołominie, donatorem ziemi pod dzisiejszy cmentarz w Wołominie (poprzedni cmentarz 
znajdował się przy ul. Duczkowskiej w Wołominie), właścicielem kina Oaza, działaczem 
społecznym itd. Można również znaleźć pewne informacje o jego działalności z okresu 
I wojny światowej.

Korzenie
Jedną z pierwszych rzeczy, jakie mogą przykuć uwagę czytelnika w dotychczasowych 

publikacjach jest niekonsekwencja we wskazaniu miejsca jego urodzenia. W jednej 
publikacji, bazując na jego aktach z Centralnego Archiwum Wojskowego, wskazany 
jest Pułtusk – co widnieje nawet w Wikipedii. Natomiast inna publikacja, jako miejsce 
urodzenia wskazuje par. Obryte na Mazowszu. W niej pada również liczba rodzeństwa 
oraz sugestia, że ojciec Stefana Nasfetera miał przybyć do Polski ze Szwecji. Już sam 
fakt braku jednoznaczności miejsca urodzenia sugeruje potrzebę zgłębienia informacji 
o rodzinnie Stefana Nasfetera. Dodatkowo w życiu pana Nasfetera da się dostrzec silne 
przywiązanie do Kościoła Katolickiego, co wydaje się silnie kontrastować z rodzinną 
legendą o szwedzkich korzeniach.

Dobrym przypomnieniem działalności na terenie Wołomina i na rzecz społeczności 
lokalnej Stefana Nasfetera jest treść oświadczenia spisanego przez Bolesława Bohusza 
dnia 28 stycznia 1948 roku na obronę przed oskarżeniami o kooperację z niemieckim 
okupantem (pisownia poprawiona):
„Oświadczenie:
Ja niżej podpisany BOHUSZ Bolesław – mjr. W.P. z J.W. 2642 zamieszkały w Wołominie 
k/Warszawy, ul. Powstańców Nr. 10 m. 3
S t w i e r d z a m:
1/ Znam Ob. NASFETERA Stefana od roku 1928 jako Polaka, solidnego, uczciwego  
i gorącego patriotę.
2/ W okresie od 1928 r. do 1939 r. Ob. NASFETER Stefan na terenie m. Wołomina 
przejawiał działalność gospodarczą i charytatywną. Własnym kosztem pobudował boczny 
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ołtarz w kościele parafialnym m. Wołomina. Złożył również duże ofiary na rzecz zubożałej 
ludności zarówno chrześcijańskiej, jak i wyznania mojżeszowego. Między innymi zwalczał 
zażarcie reżim sensacyjny – za co był szykanowany pod różnymi pozorami.
3/ Znam także fakt, że Ob. NASFETER współdziałał z WAJMANEM Borysem kierownikiem 
fabryki łóżek w Wołominie, który z przekonania był komunistą – zakonspirowanym.
4/ W okresie okupacji hitlerowskiej Ob. NASFETER Stefan okazywał wydatną pomoc 
materialną Polskim Organizacjom Podziemnym – radykalnym.
5/ Osobiście doświadczyłem konkretnej pomocy ze strony Ob. NASFETERA w krytycznej 
dla mnie chwili, a mianowicie:
a/ 25.III.1941 r. gestapo dokonało aresztowania 8 bojowców, ja jako 9-ty zdążyłem uciec 
i znalazłem schronienie właśnie u Ob. NASFETERA, który nie tylko mnie ukrył w swoim 
mieszkaniu, ale dostarczył mi całkowite utrzymanie i zabezpieczył ochronę,
b/ w roku 1943, kiedy zostałem schwytany przez gestapo w Warszawie – Ob. 
NASFETER Stefan roztoczył opiekę materialną nad moją rodziną /żona i 2-ch małych 
synów/, dostarczając jej środki żywnościowe i opał ze swojej posiadłości /drzewo, torf/ 
bezinteresownie.
6/ Stwierdzam z całą stanowczością i sumiennością, że nie zauważyłem osobiście nic 
takiego z działalności Ob. NASFETERA Stefana w okresie okupacji, coby kolidowało 
kolidowało z godnością Polaka i jego honorem, jak również nie słyszałem jakichkolwiek 
uwag ujemnych pod adresem NASFETERA.
7/ Stwierdzam również i to, co słyszałem:
a/ w okresie od 30 lipca do 5 sierpnia 1945 r., kiedy wdarła się zmotoryzowana czołówka 
Armii Czerwonej od Mińska Maz. Na rejon Wołomin, Kobyłka-Zielonka-Radzymin  
i kiedy w okresie tym sam brałem czynny udział w walce ze zbirami hitlerowskimi – Ob. 
NASFETER współdziałał z żołnierzami Armii Czerwonej i grupą partyzancką,
b/ po bitwie Ob. NASFETER za przechowywanie w rejonie swego zamieszkania żołnierzy 
sowieckich był ściągany przez Niemców i omal nie przypłacił życiem.
8/ W zakończeniu stwierdzam, że On. NASFETER Stefan volksdeutschem nie był i nie 
zauważono żadnych pozorów. – Odwrotnie Ob. NASFETER Stefan zachowywał się  
w okresie okupacji godnie, tak jak przystało na Polaka – patriotę.

M.p. dn. 21.I.1948 r.      /BOHUSZ B. – mjr. W.P.
       J.W. Nr. 2642/”

Powyższa treść pochodzi z dokumentu udostępnionego przez panią Teresę Rogulską 
– córkę Bolesława Bohusza.

W dotychczas publikowanych artykułach o samej rodzinie Stefana Nasfetera i jej 
pochodzeniu jest już nie za wiele pisane. Rodzina ta przez kilka pokoleń zamieszkiwała 
okolice Pułtuska i Ciechanowa, a wywodziła się z Mławy (o czym w dalszej części 
artykułu). Ferdynand Nasfeter urodził się w Zielonej Ciechanowskiej, a pracował na 
parafiach w Szwelicy, Obrytem, Krasnem i Gołyminie. Jeszcze w roku 1888 w Obrytem 

umiera jedna z sióstr Stefana Nasfetera – Stanisława Marianna. Potem członków 
tej rodziny odnajdujemy w Warszawie w roku 1896. Dwaj starsi bracia Stefana, czyli 
Bronisław i Kazimierz widnieją na wykazach osób, które uzyskały uprawnienia na jazdę 
w mieście Warszawie na welocypedach.

W mediach
O samym Stefanie Nasfeterze rozpisywała się „Gazeta Sądowa Warszawska”  

w latach 1913-1914 w związku ze sprawą jaką wytoczyli mu małżonkowie Szusterowie. 
Chodziło o kwestię dzierżawy tzw. Promenady Belwederskiej w parku Mokotowskim 
należącym do Szusterów (dziś park Morskie-Oko – Promenada). W opinii p. Szusterów 
miały zostać naruszone warunki umowy podpisanej w roku 9/22 listopada 1906 r.  
w kwestii dzierżawy części parku nazywanej „promenadą Belwederską”. Umowa dzierżawy 
opiewała na lat 10. Stefan Nasfeter podnajął (a w opinii p. Szusterów dokonał cesji prawa 
dzierżawy – do czego była wymagana zgoda p. Szusterów) część z obszaru przez niego 
wynajmowanego, panom Marianowi Jungowi oraz Marcinowi Wojtkiewiczowi (umowa  
z dnia 17/30 stycznia 1907). W późniejszym okresie właściciele parku podnieśli również 
zarzut o nieubezpieczenie budynków na Promenadzie. Szusterowie zażądali, w związku  
z rzekomym naruszeniem warunków umowy, z dniem 1 stycznia 1909 roku. Pierwszy wyrok 
w tej sprawie został wydany przez Sąd okręgowy w Warszawie w dniu 12/25 lutego 1909 roku.  
Stefan Nasfeter podnajął Jungowi część obszaru, natomiast z panem Wojtkiewiczem 
utworzył spółkę, mająca na celu organizowania „zabaw” na tym terenie.  Dodatkowo 
Nasfeter nie przedstawił w trakcie obrony żadnych dokumentów podważających 
słuszność zarzutu o nieubezpieczeniu budynków. W toku sprawy Sąd Okręgowy uznał, 
że podnajęcie Jungowi nie stanowiło naruszenia warunków umowy, natomiast wejście do 
spółki z Wojtkiewiczem i wniesienie doń prawa dzierżawy terenu było jej naruszeniem. 
Zgodnie z wyrokiem uznano słuszność zarzutów wobec Nasfetera, a umowę dzierżawy 
Promenady Belwederskiej za rozwiązaną z dniem 1 stycznia 1909 roku z winy Nasfetera 
i zasądził na rzecz powodów 927 rubli kosztów.

Przedsięwzięcia i odwołanie
Od wyroku tego Nasfeter się odwołał i przeprowadził dowód na podstawie analiz 

relacji wzajemnych oraz treści umowy spółki. Według umowy spółki między Nasfeterem 
i Wojtkiewiczem. Przedmiotem umowy spółki było prowadzenie na wskazanym terenie 
parku: restauracji, teatru, łódek, oraz rozmaitych innych zabaw i rozrywek. Natomiast  
w umowie nie było mowy o przekazaniu jakichkolwiek praw dzierżawy drugiej stornie,  
a każda ze stron do spółki wnosi 4000 rb. dodatkowo Nasfeter dowodził, że Szusterowie 
od początku wiedzieli o podnajmie i o działalności spółki i nie oponowali temu faktowi 
(przedstawiono m.in. afisze, bilety itp.). Dodatkowo przedstawiono dowody opłacenia 
czynszu dzierżawnego w okresie trwania tych umów.  Dodatkowo zostało przedstawione 
wezwanie rejentalne przez sukcesorów Wojtkiewicza (10/23 Lipca 1908 r.). W związku 
z powyższym od tego momentu Szusterowie nie mogą się tłumaczyć, co do istnienia 
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stanu rzeczy. Co istotne Szusterowie przyjęli czynsz dzierżawny w dniu 25 września 
1908 roku. Dodatkowo została podniesiona kwestia ubezpieczenia budynków, która 
nie była przedmiotem powództwa, a w trakcie sprawy dodatkowo podniesiona, oraz 
wymieniono fakt, że wszystkie swoje nieruchomości Szusterowie ubezpieczyli w zarządzie 
wzajemnych ubezpieczeń budynków od ognia w Królestwie Polskim, co uniemożliwiało 
dodatkowe ubezpieczenie tych budynków w towarzystwie prywatnym.

Izba Sądowa w Warszawie wyrokiem z dnia 10.23 Września 1909 roku uznała wyrok 
sądu okręgowego za słuszny i go zatwierdzała. Stefan Nasfeter od tego wyroku odwołał 
się do senatu. Cywilny departament senatu wyrokiem wydziałowym z dnia 10.23 Maja 
1910 roku skasował wyrok izby sądowej, co zostało umotywowane umotywowane  
w sposób następujący.

Sąd okręgowy nie ustalił, co było pozwanemu przez umowę zakazane. Co istotne, 
według sądu okręgowego zakazane było całkowite przelanie praw dzierżawy, a umowa 
z Jungiem według sądu okręgowego była podnajmem. W apelacji nie został rozważone 
okoliczności aprobaty podnajmu przez samego powoda, który wiedział o podnajmie  
z gazet i nawet brał udział w transakcji w Wojtkiewiczem. Dodatkowo zaskarżony wyrok 
nie wskazywał na żadne dowody, dla których kontrakt między Nasfeterm a Wojtkiewiczem 
powinien być uznany za przelew praw i uchybienie zapisów umowy między Szusterami 
a Nasfeterem.

Następnie sprawa ta została skierowana pod rozpatrzenie I departamentu Izby Sądowej 
w Warszawie. Departament ten wyrokiem z dnia 27 Lutego/12 Marca 1913 roku oddaliła 
powództwo Szusterw i zasądziło na rzecz Nasfetera 1282 rb. kosztów sądowych.

Warto jeszcze zwrócić uwagę o jakiej cenie mówimy. W roku 1910 cena jednej morgi 
ziemi wynosiła koło 90 rubli. Czyli 4000 rubli, to cena za około 25 ha ziemi. Oczywiście 
to oszacowanie należy traktować jako zgrubne przybliżenie, ponieważ cena gruntów 
zależy od regionu transakcji oraz od stanu zabudowań.

Niemniej warto zauważyć, że Stefan Nasfeter mając niespełna 27 lat prowadził własny 
biznes w Warszawie, co raczej przy uwzględnieniu jego pochodzenia, jest niezbyt często 
spotykane, w szczególności przy uwzględnieniu skali.

Jeszcze o pochodzeniu
Co wiemy natomiast o samym pochodzeniu Stefana Nasfetera. Stefan Władysław 

Nasfeter urodził się 9 listopada 1879 roku w Krasnem, w rodzinie Ferdynanda Józefa  
i Emilii z Kalinowskich I-vto Tyszkiewicz, małżonków Nasfeterów.

Akt chrztu (USC Krasne 23/1880 – po przetłumaczeniu) ma następujące brzmienie:
Działo się we wsi Krasne Stycznia 24 /Lutego 5/ dnia 1880 roku o 10 rano. 

Stawił się Ferdynand Nasfeter 35 lat mający, organista we wsi Krasne zamieszkały,  
w przytomności Józefa Józefa Grodzkiego 23 lat mającego i Wincentego Buniszewskiego 
sługi kościelnego 49 lat mającego we wsi Krasnem zamieszkałych. Okazali dziecię płci 
męskiej i oświadczyli, że urodziło się on we wsi Krasne października 28 /listopada 9/ 1879 
roku o 7 rano z jego żony Emilii z Kalinowskich 38 lat mającej. Dziecku temu na Chrzcie 

Świętym dzisiaj udzielonym nadano imiona Stefan Władysław, a rodzicami chrzestnymi 
byli Józef Grodziecki i Waleria Majdecka.

Fotokopia aktu chrztu Stefana Nasfetera 
(wraz z podpisem ojca – Ferdynanda Nasfetera)

Był on piątym z (co najmniej) siedmiorga dzieci (Wanda Anna Piątkowska z d. Nasfeter 
1871–1939, Bronisław Feliks Nasfeter ur. 1873, Kazimierz Edmund Nasfeter 1875-
1942 – organista warszawski, Bolesław Michał Nasfeter 1877–1965, Stefan Władysław 
Nasfeter 1879–1952, Stanisława Marianna Nasfeter 1881–1888 i Marianna Nasfeter  
ur. 1883) tego małżeństwa. Ponieważ ojciec rodziny z zawodu był organistą, to też dzieci 
tego małżeństwa były chrzczone w różnych parafiach, zgodnie z aktualnym miejscem 
pracy ojca, tj. w Obrytem, Gołyminie, Szwelicy i Krasnem. Warto tu wspomnieć o bracie 
przyrodnim z pierwszego małżeństwa Emilii z Kalinowskich czyli Julianie Tyszkiewiczu 
– jest to wspomniany już w innych artykułach o życiu Stefana nauczyciel z Opiniogóry,  
z którym Stefan miał udzielać tajnych komplet.

Ferdynand Józefa Nasfeter ur. w 1845 roku Zielonej Ciechanowskiej w rodzinie 
Szczepana i Tekli z d. Krzyżewskich. Ślub z Emilią Tyszkiewicz z d. Kalinowską brał  
w parafii Gołymin w roku 1870. Warto tu zauważyć, że Emilia Kalinowska była wdową 
po Józefie Tyszkiewiczu zm. 26 października 1867 roku, z zawodu organiście. 9 sierpnia 
1918 roku w Kurjerze Warszawskim zamieszczono nekrolog o następującej treści:
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Ś. P. FERDYNAND NASFETER, administrator domu, opatrzony św. Sakramentami 
po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł w d. 7-go sierpnia 1918 r. przeżywszy lat 76. 
Pogrążeni w głębokim smutku: żona, córki, synowie, zięciowie, synowe i wnuki zapraszają 
krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych zmarłego na nabożeństwo żałobne, obyć 
się mające w kościele św. Augustyna w sobotę, dnia 10-go b. m. o godzinie 10 i pół  
z rana, oraz na wyprowadzenie zwłok, zaraz po skończonym nabożeństwie, na cmentarz 
powązkowski do grobu rodzinnego.

Wróciwszy natomiast do rodziny Ferdynanda Józefa Nasfetera – był on najstarszym 
dzieckiem Szczepana Nasfetera (ur. 1822 par. Bogate) i Tekli z d. Krzyżewskiej (zm. 1895 
par. Bogate). Rodzice Ferdynanda wzięli ślub w par. Zielona Ciechanowska w roku 1844. 
Szczepan w dniu ślubu był organistą w par. Malużyn (gm. Glinojeck). W tym miejscu 
warto zauważyć, że obaj dziadkowie byli organistami. Oznacza to zarówno posługę  
w ramach parafii Kościoła Katolickiego, co uzasadniałoby źródło przywiązania Stefana do 
Kościoła, jak również świadczy o tym, że zarówno ojciec i obaj dziadkowie umieli pisać  
i czytać. Ta umiejętność w połowie XIX wieku nie była nazbyt powszechna nawet pośród 
rodzin szlacheckich. Umiejętność ta była często przepustką do kariery zawodowej.

Szczepan Nasfeter był natomiast drugim synem o tym imieniu z małżeństwa Antoniego 
Nasfetera i Katarzyny zd. Fugowicz. Urodził się on we wsi Bogate dnia 21 grudnia 1822 r.  
Ojciec był z zawodu płuciennikiem.

Natomiast Antoni Nasfeter ur. 6 czerwca 1782 roku w Mławie w rodzinie Andrzeja 
Nasswettera i Katarzyny z d. Nacikowskiej. Andrzej i Katarzyna ślub wzięli w parafii 
Mławskiej w dniu 27 października 1767 roku. Sakrement ten błogosławił posługujący  
w parafii mławskiej ks. Piotr Nasswetter ze zgromadzenia ks. misjonarzy.

Nazwisko
W tym miejscu warto zauważyć, że pierwotna pisownia nazwiska rodziny Nasfeterów 

to Nasswetter. Natomiast to nazwisko występuje na pograniczu dzisiejszych Węgier  
i Austrii. Co uzasadnia przywiązanie rodziny do działalności blisko Kościoła Katolickiego. 
Można przypuszczać, że Andrzej przybył do Polski wraz z ks. Piotrem Nasswetterem, lub 
też na jego zaproszenie. Rodzina Nacikowskich zamieszkiwała Mławę już na początku 
XVIII wieku.

Natomiast co do samego Pułtuska, który również jest wzmiankowany jako jedno  
z miejsc urodzenia Stefana Nasfetera, to ta rodzina była z nim związana od końca XVIII 
wieku, kiedy tam przeprowadził się Grzegorz Józef Nasswetter (czy też Nasfeter), brat 
rodzony Antoniego Nasfetera. Andrzej Nasswetter umarł również w Pułtusku w roku 1804. 
Dodatkowo przez pewien czas mieszkał tam również Antoni Nasfeter ze swoją pierwszą 
żoną Salomeą z d. Szadkiewicz.

Natomiast rodzina od strony matki, Emilii z Kalinowskich, również wywodziła się  
z Mazowasz. Emilia była córką Franciszka Kalinowskiego i Barbary z d. Szostek. 

Franciszek Kalinowski pełnił służbę na dworze w Regiminie, gdzie później był ekonomem, 
a następnie, również jako ekonom, pracował w Dobrzonkowie.

Barbara była córką Macieja Szostka i Apolonii z d. Kołoakowskiej. O jej rodzinie na 
dzień dzisiejszy za wiele nie można stwierdzić, poza faktem, że byli na służbie w kilku 
folwarkach. Natomiast Franciszek Kalinowski był synem Jana Kalinowskiego i Marianny  
z Grzybowskich, córki Franciszka i Anny Wojtkówny – rodziny zamieszkałej w par. stupskiej.

Wywód rodowy Stefana Nasfetera.
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Stefan Władysław Nasfeter, jak się okazuje, urodził się w Krasnem. Niemniej 
pojawiające się miejscowości Obryte i Pułtusk są związane z historią rodziny Nasfeterów. 
Warto zauważyć również, że już od młodych lat Stefan Nasfeter podejmował się 
prowadzenia różnych działalności gospodarczych. Jeżeli uwzględnić fakt, że jego 
rodzony brat Kazimierz Nasfeter, będący organistą, również utrzymywał kontakty ze 
sceną artystyczną w Warszawie (grał w ramach koncertów), to niczym zaskakującym 
wydaje się podjęcie przez Stefana Nasfetera działalności związanej z kinematografią 
i prowadzenia własnej wytwórni filmowej oraz kina, jako kolejnych form działalności 
gospodarczej w życiu.
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III. WOŁOMIŃSKIE BIOGRAFIE

„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Agata Jolanta Bochenek

Rówieśnik Bitwy Warszawskiej

Mieszkaniec Wołomina Pan Edward Hajduczek w sierpniu skończył 100 lat. 
Rówieśnik Bitwy Warszawskiej. Całe życie wyznawał zasadę, że jak się coś zaczyna, 
to trzeba solidnie do końca doprowadzić.

Edward Hajduczek urodził się 23 sierpnia 1920 r. w Wilnie. Dom zwykły, ciepły, ale 
też dzięki ojcu patriotyczny. W domu mówiło się tylko po polsku. Mama Florentyna 
wychowywała dzieci, zmarła, gdy Edward miał 7 lat. Ojciec Izydor żenił się trzykrotnie, 
uważał, że mężczyzna stanu wolnego postępuje niemoralnie. Stąd Pan Edward miał 
pięcioro młodszego rodzeństwa: Anielę, Helenę, Antoniego, Teresę i Tadeusza.  

Poczta
Ojciec Pana Edwarda, Izydor Hajduczek, 

życie związał z mundurem wojskowym. 
Pochodził z Czerniowiec (obecnie 
Ukraina), o niepodległość Polski walczył 
pod dowództwem generała Lucjana 
Żeligowskiego, służył w karabinach 
maszynowych, był sierżantem. W cywilu 
pracownikiem pocztowym. Dlaczego 
poczta? Dobrze znał język niemiecki. 
Świadectwo szkolne potwierdzające 
średnie wykształcenie uzyskał w zaborze 
galicyjskim. Dobrze mówił po angielsku, 
znał włoski i białoruski.

Do końca życia będę pamiętał
Wybuch II wojny światowej, a na-

stępnie agresja Związku Sowieckiego 
na Polskę, wywróciły do góry nogami 
uporządkowane życie rodziny. Obawiając 
się szykan ze strony okupanta, Izydor 
Hajduczek postanowił przedostać się ze 
Szczuczyna Nowogródzkiego do Wilna. 
– Powiedziałem, że ojca samego nie 

Zdjęcie ślubne Florentyny i Izydora 
Hajduczków, 1919 r.
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puszczę – wspomina Pan Edward. – Tylko 
nie pomyślałem, że mam bardzo słabe 
buty. Dreptałem w tych butach za ojcem, 
nogi poobcierałem. Ze Szczuczyna do 
Wilna było ze 140 kilometrów. Zima, 
mróz. Ja ten marsz do końca życia 
będę pamiętał. W końcu ojciec doszedł 
do wniosku, że nie możemy dalej iść 
razem. Uznał, że ja, młodszy, jakoś się 
przechowam, przetrwam najcięższe 
czasy. A do niego mogą się przyczepić. 
Rzeczywiście, niebawem ojca zatrzymali 
Niemcy. Zdziwieni jego perfekcyjnym 
niemieckim, namawiali do podpisania 
volkslisty. Ojciec kategorycznie odmówił. 
Po dwóch godzinach przekonywania 
usłyszał: to ty jesteś szpion, oddajemy 
cię stronie radzieckiej. Sowieci najpierw 
zamknęli ojca w więzieniu w Grodnie,  
a następnie zesłali na Syberię, do kopalni 
Workuty. Przez kilka lat rodzina nie 
wiedziała, co się z nim dzieje, czy w ogóle 

żyje. Tymczasem Izydor Hajduczek przeszedł cały szlak bojowy z Armią Andersa. Był 
żołnierzem 3 Dywizji Strzelców Karpackich i 2 Korpusu Polskiego. Walczył pod Monte 
Cassino. Wojnę zakończył w Anglii. Do Polski wrócił pierwszym rejsem „Batorego”. 
Osiadł w Szczecinku, gdzie już wcześniej zamieszkała rodzina. Od razu wrócił do pracy, 
oczywiście na poczcie, był dyspozytorem przesyłek pieniężnych.  

Pseudonim „Izydor”, po ojcu
Po tym, jak ojca zatrzymali Niemcy, pan Edward został sam na drodze między 

Szczuczynem a Wilnem. Miał 19 lat. Wybór był prosty. Przystał do Wileńskiego Oddziału 
AK. Przez pewien czas służył pod dowództwem Jana Piwnika „Ponurego”, gdy ten został 
skierowany do prowadzenia partyzantki na Nowogródczyźnie. – Przyszło nas kilku do 
oddziału, ja, Grygielewicz… pseudonim miałem Izydor, po ojcu. Broń zdobyczną. Broń  
i amunicję zdobywaliśmy w czasie akcji. Najczęściej dochodziło do potyczek z oddziałami 
sowieckimi. Różnie to bywało, ale jak widać, cały jestem, nigdy nie doznałem nawet 
zranienia. Za to kiedyś odmroziłem połowę ciała. Zmęczony, ba, zmordowany nieludzko 
po jednej z akcji, usnąłem na śniegu. Noga przymarzła do ziemi. Nie mogłem do szeregu 
dojść, skakałem jak królik. Nieznana mi kobieta z pobliskiej wioski powiedziała, że mnie 
wyleczy. Dała miksturę do nacierania… zdrowej części ciała. Do dzisiaj nie wiem, co 
to było, ale pomogło – wspomina Pan Edward. – Przez kilka lat w dzień pracowałem,  

w nocy wojowałem. I tęskniłem za rodziną, za najbliższymi. Zupełnie nie wiedziałem, co 
dzieje się z ojcem, rodzeństwem. Żyją? Gdzie są, w Wilnie, czy na Syberii?

Edward Hajduczek z matką Florentyną 
i ojcem Izydorem, lata 20. XX w.

Izydor Hajduczek, lata 40. XX w. Aniela i Helena, siostry Edwarda 
Hajduczka. Zdjęcie z lat 40. XX w.

Edward z bratem Antonim, lata 
40. XX w.

Edward Hajduczek, lata 40. XX w.
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W partyzantce „Izydor” walczył do końca wojny. – Jak w 1944 na te tereny weszli 
Rosjanie, przebrałem się w cywilne ubranie, żeby nie wykryli, że byłem w AK. Zacząłem 
pracować w jakimś gospodarstwie. Udawałem niedojdę. Słuchałem, co mówią, ale  
w żadne dyskusje się nie wdawałem. Sytuacja była trudna, wiedziałem, że muszę jak 
najszybciej stamtąd uciekać. Naczelnik poczty, pan Kulesza, wystarał się dla mnie o kartę 
ewakuacyjną. Była szemrana, naddarta, ale na granicy uznali ten dokument.

Edward Hajduczek uciekł z Wileńszczyzny do Polski centralnej, bo uważał, że zatrze 
w ten sposób za sobą trop służb bezpieczeństwa, ze względu na bardzo wymieszane 
i liczne zbiorowiska ludzkie w tej części kraju. Ponadto jego młodsza siostra Aniela też 
tutaj znalazła schronienie, a więc chciał dołączyć do niej.

Co się zaczyna, trzeba dokończyć

Edward Hajduczek z Krystyną Drzewińską (późniejszą żoną), która trzyma w ręku 
105. numer „Przekroju” oraz z siostrą Anielą.

Jak Kresowiak Edward Hajduczek odnalazł się w Wołominie? Z żoną Krystyną 
wychował troje dzieci: Grażynę, Tomasza i Katarzynę. Pobudował dom, prawdziwe 
rodzinne gniazdo. Niezwykle pracowity, co dzień rano jechał do Warszawy, do pracy, 
najpierw w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, gdzie jako dyplomowany technik 
mechanik był odpowiedzialny za park maszynowy. Następnie w Biurze Projektów 
Przemysłu Drzewnego, gdzie dopracował do emerytury. Całe życie bardzo aktywny  
i, jak wspomnieliśmy, pracowity. Syn Tomasz podkreśla: - Ojciec ciężko w życiu pracował, 
teraz należy mu się odpoczynek.

Edward Hajduczek podczas spotkania Związku Kombatantów, 2007 r.

Pan Edward z zaprzyjaźnioną 
od wielu lat z rodziną 
Hajduczków Panią Marią 
Mędrzycką, bohaterką artykułu 
„Kiedy człowiek był niczym. 
Auschwitz, Ravensbruck, 
Buchenwald”, zamieszczonego 
w XIV t. Rocznika 
Wołomińskiego.

23 sierpnia 2020 r. Pan Edward skończył 100 lat. Jaką ma receptę, jaki sposób na 
długie życie w dobrej kondycji? Bardzo prostą, jak się okazuje. – Przede wszystkim 
musi być kontrola picia alkoholu. I żadnego papierosa do ust. Mówię do kolegi: słuchaj, 
musisz palić? Bo ja tego nie dotknę. Za to jem wszystko, na co mam apetyt, tutaj sobie 
nie odmawiam. Z życia zadowolony jestem. Zawsze wyznawałem zasadę, że jak się 
coś zaczyna, to trzeba dokończyć i starać się zamknąć w przewidywalnym przez siebie 
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czasie. Właśnie tak – co by nie zaczął, trzeba solidnie do końca doprowadzić i wtedy 
jakoś pcha się to życie.

Po wojnie Pan Edward był kilka razy w Wilnie. Odłączał się od swojej grupy 
wycieczkowej, robił samotne wyprawy… nikogo znajomego nie spotkał.

Pan Edward z córką Katarzyną Humińską, synem Tomaszem i przyjacielem Domu, 
Czesławem Borkowskim.

Życzenia urodzinowe Jubilatowi (w środku) złożyli: burmistrz Wołomina Elżbieta 
Radwan, zastępca burmistrza Dariusz Szymanowski, radna RM Agata Bochenek, 

reprezentujący Wołomińską Radę Seniorów Czesław Borkowski.

III. WOŁOMIŃSKIE BIOGRAFIE

„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Czesław Sitarz

Chorąży Franciszek Januszewski

Chorąży Franciszek Januszewski, uczestnik I wojny światowej, wojny polsko-
bolszewickiej  1920 r., zesłaniec. Żołnierz armii gen. Władysława Andersa Rodzina 
Januszewskich była związana z Wilnem, Grodnem, Chełmem i Wołominem.

Franciszek Januszewski urodził się 30 
września 1893 r. w miejscowości Szklana 
Fabryka w gminie Solecznik i  (powiat 
wileńsko-trocki). Był synem Józefa i Marianny 
Januszewskich z domu Turczynowicz.

Rodzice i dziadkowie Franciszka zamieszki-
wali w Puciatowszczyźnie k. Wilna, gdzie 
posiadali średniej wielkości majątek ziemski 
z sadem i pasieką. Rodziny Januszewskich 
i Turczynowiczów były współwłaścicielami 
miejscowej huty szkła.

Wołomin
W miastach Chełm i Wołomin zamieszkiwała 

blisko spokrewniona z Januszewskimi rodzina 
Kłosów (rodzina hutników szkła). W Wołominie, 
tuż przed I wojną światową, zamieszkał starszy 
brat Franciszka – Adolf Januszewski (1880–1944) wraz z żoną Marianną (1880–1944). 
Adolf pracował w wołomińskiej hucie szkła jako majster, a w okresie międzywojennym  
i w czasie okupacji hitlerowskiej jako hutmistrz.

Jak już wcześniej pisałem – „Rocznik Wołomiński”, tom XIII – artykuł „Pożegnanie  
z Afryką, powitanie Wołomina, wspomnienia i nieplanowana podróż cioci Jasi (1939–
1948)” – Adolf i Marianna Januszewscy za patriotyczną postawę w dniu 31 sierpnia 1944 r.  
zostali rozstrzelani. Pisałem też, że ich doczesne szczątki spoczywają na wołomińskim 
cmentarzu parafialnym.

Teraz piszę, że ich doczesne szczątki „spoczywały”, gdyż za zgodą parafii rzymsko-
katolickiej Matki Bożej Częstochowskiej istniejący na grobie pomnik został usunięty  
i zastąpiony nowym, a w tym miejscu zostali pochowani inni zmarli.

Po powrocie z Afryki – w styczniu 1948 r. – w Wołominie zamieszkała Maria 
Januszewska wraz z córką. Ten fakt został opisany w wyżej przytoczonym XIII tomie 
„Rocznika Wołomińskiego”.
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W Wołominie zamieszkiwała też siostra Marii Januszewskiej, Matylda Lebiedziewicz  
z mężem i synem Jerzym. Jerzy Lebiedziewicz ukończył historię na uniwersytecie, następnie 
uzyskał doktorat z historii. Pamiętam rozmowę, którą z nim przeprowadziłem, dotyczącą 
naczelnika Józefa Piłsudskiego, wybuchu wojny polsko-bolszewickiej i porozumienia 
zawartego przez naczelnika z ukraińskim przywódcą – atamanem Semenem Petlurą.

W początkach lat 50 XX w. rodzina Lebiedziewiczów przeniosła się do Olsztyna. Mąż 
Matyldy Lebiedziewicz otrzymał służbowy nakaz pracy w Olsztynie.

Służba
Franciszek Januszewski ukończył Szkołę Miejską w Chełmie (nauczano w języku 

rosyjskim). W celu zdobycia zawodu rodzice Franciszka skierowali go do dalszej nauki, 
to jest na praktyki warsztatowe i stacjonarne zajęcia teoretyczne z zakresu wytwarzania 
szkła i przedmiotów ze szkła. Po zakończeniu nauki i odbytych praktykach zdał egzamin 
czeladniczy (z wynikiem celującym). 10 listopada 1913 r. Franciszek Januszewski 
został wezwany do pełnienia służby wojskowej w armii rosyjskiej. W pierwszych dniach 
służby został skierowany do szkoły podoficerskiej, którą ukończył w październiku 1914 r.  
w stopniu plutonowego.

W okresie od 10 listopada 1914 r. do 17 października 1918 r. jako podoficer służył  
w armii rosyjskiej w 90. Batalionie Zapasowym 185 pp, tzw. pułku Chocimskim.

Jako żołnierz brał udział w bitwach: w powiecie przasnyskim, pod Żyrardowem, 
Ciechanowem następnie w Karpatach. W bitwie pod Gorlicami w dniu 3 maja 1916 r. 
został ranny w prawą nogę. Po bitwie trafił do niewoli austriackiej, w której przebywał do 
dnia 18 października 1918 r. Za służbę w armii rosyjskiej otrzymał odznaczenie: Krzyż 
Św. Jerzego IV stopnia.

Do 1939 roku
Przebieg służby wojskowej wpisany jest w „Zeszycie Ewidencyjnym Kadry Zawodowej 

Podoficerskiej” i w „Wyciągu z Księgi Ewidencyjnej dla Szeregowców”.
W zbiorze dokumentów znajduje się odpis zaświadczenia – Zaświadczenie Poczta 

polowa 72/ 19.05.21 r.:
Niniejszym zaświadczam, iż znany mi osobiście chor. Januszewski Franciszek jako 

b. feldfebel (sierżant) z armii rosyjskiej 252 p. Chocimskiego, który dowodził na froncie 
niemieckim w roku 1915 oddziałem telefonistów w wspomnianym pułku, następnie przez 
okres 4 miesięcy dowodził plutonem w 15 Komp. tego pułku.

(-) Edw. Hejdukiewicz
Generał p. pułkownik i Dowódca 2 D.L.B.
Za zgodność odpisu:
Porucznik i Adiutant (podpis nieczytelny)
Na dokumencie znajdowała się okrągła pieczęć z godłem i napisem wokół: „Dowództwo 

Grupy Operacyjnej »Bieniakonie«”.

Po zwolnieniu z niewoli austriackiej Franciszek Januszewski zgłosił się do polskich 
służb wojskowych. W dniu 1 kwietnia 1920 r., po odbyciu obowiązkowego przeszkolenia, 
został wcielony do Wojska Polskiego, przydzielony do Oddziału Sztabowego Dowództwa 
Frontu Litewsko-Białoruskiego w stopniu plutonowego, gdzie brał udział w działaniach 
wojennych.

3 czerwca 1920 r. Franciszek Januszewski został mianowany sierżantem i wyznaczony 
szefem kancelarii Oddziału Sztabowego 4 Armii. Rozkazem Dowództwa Wojsk Litwy 
Środkowej 1 stycznia 1921 r. mianowano go do stopnia chorążego. Równo rok później 
Franciszek Januszewski został zatwierdzony chorążym zawodowym (rozkazem  
nr 7/22 Dowództwa Grupy Operacyjnej „Bieniakonie” i rozkazem Działu Personalnego 
Ministerstwa Spraw Wojskowych).

W lipcu 1921 r. miał amputowaną część prawej nogi. Dała o sobie znać rana 
postrzałowa odniesiona w bitwie pod Gorlicami w 1916 r.

Mimo tej amputacji Franciszek Januszewski, jako inwalida nadal pozostawał czynnym, 
pracującym żołnierzem. Po wojnie polsko-bolszewickiej – 26 września 1922 r. – Franciszek 
Januszewski został wcielony do 76 pp, jako oddziału macierzystego z przydziałem do 
Kadry Baonu Zapasowego 76 pp (rozkazem Dowódcy Okręgu nr L 50772/V).

Przez cały okres od 1 kwietnia 1920 r. do zakończenia działań wojennych, przydziałem 
taktycznym Franciszka Januszewskiego był Oddział Sztabowy Dowództwa Frontu 
Północnego.

Wojna polsko-bolszewicka praktycznie trwała od 26 kwietnia 1920 r. do marca 1921 r., 
Zakończona podpisaniem 18 marca 1921 r. w Rydze traktatu pokojowego. Do zakończenia 
wojny przyczyniły się dwie zwycięskie bitwy wojsk polskich, tj. Bitwa Warszawska  
15 sierpnia 1920 r., zwana „Cudem nad Wisłą” (co stanowić miało porównanie do „Cudu 
nad Marną” z I wojny światowej – bitwy toczonej 5–9 września 1914 r.) oraz bitwa stoczona 
nad Niemnem z cofającą się armią Tuchaczewskiego. Właśnie ta zwycięska bitwa nad 
Niemnem ostatecznie rozstrzygnęła o wyniku wojny.

13 czerwca 1928 r. Franciszek Januszewski został przeniesiony etatowo, służbowo  
i gospodarczo do Wojskowego Sądu Rejonowego w Grodnie (ewidencyjnie do 3 Baonu 
Administracyjnego rozkazem dowódcy 76 pp L 133/28).

Po wstąpieniu do Wojska Polskiego w dniu 1 kwietnia 1920 r. był w grupie podoficerów 
i oficerów znających dobrze język rosyjski w mowie i w piśmie oraz znających rzemiosło 
armii rosyjskiej (ukończył Szkołę Podoficerów i służył w armii rosyjskiej), którzy zajmowali 
się tłumaczeniem dokumentów i ich poprawnym redagowaniem.

W Wojskowym Sądzie Rejonowym w Grodnie pracował do 1 września 1939 r. (do 
wybuchu II wojny światowej).

11 lutego 1939 r. Franciszek Januszewski, dla poprawy warunków życiowych, kupił 
w przetargu z majątku państwowego Andrzejewo k. Wilna działkę gruntu o powierzchni 
3 ha 1341 m2 za kwotę 1254 zł.
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Plany dotyczące poprawy życia poprzez budowę domu, założenie ogrodu, pasieki  
i inne związane z nabyciem działki gruntu nigdy nie zostały zrealizowane. Wybuch wojny 
1 września 1939 r. wszystko uniemożliwił.

Zezwolenie na małżeństwo
W „Zeszycie Ewidencyjnym Kadry Zawodowej Podoficerów” w rubryce XXI – „inne 

nieprzewidziane zmiany”, istnieje wpis:
23.X.1930 r. otrzymał zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego z Panią Marią 

Janiną Obuchowicz. Pismo D.O.K. III L 15491/Pers.
Dnia 28.X.1930 r. zawarł związek małżeński z Panią Marią Janiną Obuchowicz, wyciąg 

z aktu ślubnego Parafii Wileńskiej Reformowano-Ewangelickiej nr 216/30.
Dnia 29.X.1932 r. został pouczony o obowiązkach nierozgłaszania tajemnicy wojskowej 

oraz o zakresie rodzaju spraw, które mają być zachowane w tajemnicy.
(-) Kierownik Sądu Olszewski kpt

II wojna światowa
Czas po wybuchu II wojny światowej, zsyłki w głąb ZSRR został opisany w wyżej 

przytoczonym artykule (tom XIII „Rocznika Wołomińskiego”). Przebywając na terenie 
ZSRR w bardzo trudnych warunkach (ciężka praca, głód, prymitywne warunki 
zamieszkiwania), Franciszek Januszewski uzyskał informację o tym, że w dniu  
14 sierpnia 1941 r. została zawarta polsko-radziecka umowa o utworzeniu na terenach 
ZSRR Armii Polskiej (umowę zawarł z przywódcą ZSRR Józefem Stalinem gen. 
Władysław Sikorski). Franciszek natychmiast 
wyruszył do miejscowości Buzułuk w celu 
wstąpienia do wojska. Z ustaleń ani ZSRR, ani 
Wielka Brytania do końca się nie wywiązały.

Mimo trudności organizacja armii polskiej 
posuwała się do przodu. Dowódcą na terenie 
ZSRR był gen. Władysław Anders.

W lipcu 1942 r. rząd radziecki powiadomił 
gen. Władysława Andersa o swojej zgodzie na 
ewakuację armii i ludności cywilnej z terytorium 
ZSRR. Kraj opuściło 83 tysiące żołnierzy i 31 
tysięcy ludności cywilnej.

Rozpoczął się następny etap tułaczki 
Polaków. Podróż z terytorium ZSRR aż do Afryki 
przez Indie, Iran i inne kraje ciocia Jasia (córka 
Franciszka Januszewskiego) opisała w swoich 
wspomnieniach, które zostały opublikowane 
w XIII tomie „Rocznika Wołomińskiego”. Po 
wcieleniu do armii (potocznie nazywanej 

armią gen. Andersa) Franciszek Januszewski pracował w Sądzie Wojskowym. Pracował  
w Iranie, Egipcie i Wielkiej Brytanii. Żona i córka Franciszka Januszewskiego od 1943 r. 
do grudnia 1947 r. zamieszkiwały w Afryce, Kenii nad Jeziorem Wiktorii. Najsmutniejszą 
informacją, jaką otrzymała żona i córka Franciszka Januszewskiego, była wiadomość o 
nagłej śmierci męża 3 maja 1946 r. w Szkocji.

Po śmierci Franciszka Januszewskiego Maria Januszewska zaczęła przygotowania 
i starania o wyjazd z córką do Polski. Śmierć męża zmieniła plany wyjazdu do Wielkiej 
Brytanii. Maria i Janina Januszewskie w styczniu 1948 r. powróciły do Polski.

Odznaczenia, medale, dyplomy i inne dokumenty
Franciszek Januszewski w okresie służby wojskowej za swoją obywatelską, 

patriotyczną postawę, za zaangażowanie w boju i pracy był uhonorowany niżej 
wymienionymi odznaczeniami:

1916 r. — armia rosyjska, Krzyż Świętego Jerzego IV stopnia (odznaczenie nie 
przetrwało do naszych czasów),

7.05.1920 r. — Odznaka Pamiątkowa Frontu Litewsko-Białoruskiego,
15.01.1929 r. — Medal Polska Swemu Obrońcy i Medal Dziesięciolecia Odzyskania 

Niepodległości,
2.06.1934 r. — Odznaka Pamiątkowa 76 pp,
10.03.1936 r. — Brązowy Krzyż Zasługi,
11.11.1937 r. — Medal Niepodległości,
19.05.1938 r. — Brązowy Medal za Długoletnią Służbę,
13.07.1939 r. — Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Pełny zbiór dokumentów, fotografii i innych dotyczących Franciszka Januszewskiego 
planujemy przekazać do mającego powstać Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. 
Cały depozyt pozostały po zmarłym Franciszku Januszewskim został bardzo dokładnie 
spisany w formie protokołu. „Komenda Uzupełnień nr 1 Referat Prawno-Administracyjny 
L. rep. 119/46 w dniu 30 października 1946 r. w Kancelarii Referatu Prawno-Spadkowego 
sporządzono: Protokół depozytowy”.

Sporządzającymi protokół byli:
por. Mieczysław Zych,
ppor. Jan Włoch,
protokolant kpr. pchor. Lucjan Stec.
Protokół zawiera 91 różnych pozycji, np. dokumentów, fotografii, rzeczy osobistych  

i inne. Stanowią one wartość historyczną, sentymentalną i materialną. Wszystkie spisane 
przedmioty zostały w całości przekazane spadkobiercom, tj. żonie Marii Januszewskiej 
i córce Janinie Januszewskiej.

Inwentaryzacja (spis) dokumentów, zdjęć, przedmiotów różnych, w tym osobistych, 
mających dla naszej rodziny wartości sentymentalne i materialne oraz ich przesłanie 
spadkobiercom świadczy o rzetelności, poczuciu odpowiedzialności i po prostu ludzkim 
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postępowaniu tych osób, które te działania wykonały. Za tę postawę i zaangażowanie 
bardzo serdecznie dziękujemy, jako rodzina wyrażamy ogromną wdzięczność.  
Ta przesyłka pozwoliła nam poznać historię życia żołnierza oddanego służbie dla ojczyzny.

Podumowując
Krótki opis życia żołnierza chorążego Franciszka Januszewskiego przedstawiłem  

w oparciu o: posiadane dokumenty, przeprowadzone przed laty rozmowy z babcią Marią 
Januszewską, żoną Franciszka i córką Janiną Bułyha, „Wspomnienia” Janiny Bałyha  
z d. Januszewskiej (z lat 1939–1948).

Śledząc fakty i zdarzenia, jakie miały miejsce w latach przed I wojną światową, 
w czasie wojny, w latach odzyskania niepodległości, w latach wojny polsko-bolszewickiej, 
okresie międzywojennym, okresie II wojny światowej i pierwszych lat powojennych mogę 
z całą stanowczością stwierdzić, że był to okres wielkiego patriotycznego postępowania 
i działania Polek i Polaków. Czas wielkiego patriotyzmu żołnierza polskiego i w czasie 
zaborowym, i po odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918.

Postawy obywatelskie i żołnierskie można i należy oceniać jako wzór do naśladowania 
przez następne pokolenia Polaków.

Nie personifikuję tych, którzy najbardziej przyczynili się do odbudowy naszej ojczyzny 
po 123 latach niewoli.

Składam wszystkim podziękowania za ich trud, zaangażowanie, patriotyczną postawę, 
bohaterstwo i niejednokrotnie oddanie życia za ojczyznę. Tych ludzi bohaterów, patriotów 
winniśmy przedstawiać na kartach historii.

Winniśmy wznosić im pomniki ku ich pamięci, oddawać im należny hołd i wyrażać 
wdzięczność, a o ich życiu i działaniu informować młode pokolenia Polaków.

III. WOŁOMIŃSKIE BIOGRAFIE

„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Andrzej Saulewicz

Cały rok płakałam za Wilnem

W marcu 2020 r. odeszła Sybiraczka, Pani Eugenia Adamowicz. Przeżyła 100 lat, 
4 miesiące i 13 dni. Urodziła się 11 listopada, w pierwszą rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Byliśmy u Pani Eugenii na urodzinach 11 listopada 2019 r. 
Cieszyła się, wspominała, opowiadała o młodych latach spędzonych w okolicach 
Wilna, skąd pochodziła.

Pani Eugenia była wspaniałą gawędziarką, miała 
znakomitą pamięć, chętnie dzieliła się swoimi 
sposobami na długie i zdrowe życie. A te sposoby to 
pogodna ducha i mądra dieta. Po 60. urodzinach, czyli 
czterdzieści lat temu Pani Eugenia wyrzuciła z jadłospisu 
mięso, za to chętnie w dużych ilościach spożywa 
owoce: jabłka, truskawki, winogrona, banany. Nikt  
z obecnych na jubileuszowym spotkaniu nie pomyślał 
nawet, że to ostatnie urodziny. Szczerze życzyliśmy 
200 lat, a burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan 
przekazała stuletniej Sybiraczce list gratulacyjny wraz 
z urodzinowym prezentem.  

Nigdy nie myślałem, że wrócę
Eugenia i Antoni Adamowiczowie należeli do wołomińskiego Koła Związku Sybiraków 

od lat 90. XX w. Do Polski przyjechali wraz z dwójką dzieci w latach 50. z okolic Wilna. 
Po latach przyznała: „A ja to cały rok płakałam za Wilnem. Wisła popłynęłaby z moich 
łez. Nic mi tu nie pasowało, nie to słonce, nie ten las, nie to powietrze, Ale nie dałam 
się, kiedy zwracano mi uwagę na zły akcent odpowiadałam, że jestem z Wilna. Z takim 
akcentem się urodziłam i z takim umrę. Bo dla mnie i tak Polska i Wilno to jedno”.

Choć rodzice Pani Eugenii poznali się w Leningradzie, to rodzina związała się z litewskim 
Niemenczynem. Tutaj Eugenia chodziła do szkoły, tutaj wyuczyła się krawieckiego fachu. 
Później przez jakiś czas pracowała w Wilnie. Pewnego dnia w życiu młodej dziewczyny 
pojawił się Antoni Adamowicz. Według opowieści, przystojny Antoni zapytał wujka Eugenii, 
czy zna jakąś dziewczynę, z którą mógłby się ożenić? Wujek wskazał Eugenię, ta zaś 
zapytała tylko: kiedy ślub. Błyskawiczny narzeczony wyznaczył datę na godzinę ósmą 
następnego dnia. Stawił się punktualnie i poprowadził ubraną w zimowe palto Eugenię 
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do ołtarza. Antoni Adamowicz był dobrym, pracowitym człowiekiem, z zawodu szewcem. 
Jednak szczęście młodych małżonków trwało krótko.

Po latach Antoni Adamowicz tak wspominał dziennikarce: „Przed wojną dwa lata 
służyłem w 13 pułku ułanów, ale gdy wybuchła wojna, przydzielili mnie do piechoty. 
Zostaliśmy rozbici przez Niemców, uciekaliśmy do domu, do Wilna. Ale pod Białymstokiem 
zatrzymali nas bolszewicy, byliśmy zupełnie zaskoczeni, nie wiedzieliśmy nic o ataku 
na Polskę 17 września. Najpierw trafiliśmy do wileńskiego więzienia, po 25 do jednej 
celi. Potem jak już wieźli w głąb Rosji, tych, co próbowali uciekać, wszystkich zastrzelili 
z karabinów maszynowych. Dwa tygodnie nas wieźli, w bydlęcych wagonach, od czasu 
do czasu dostawaliśmy trochę sucharów. Stacja, przy której zatrzymał się pociąg  
z polskimi żołnierzami, nazywała się Uzłowaja. Ostatni odcinek drogi, jakieś 70 km do 
kopalni węgla w Stalingorsku, około 100 mężczyzn pokonało pieszo, w śniegu, przy 
kikudziesięciostopniowym mrozie. Nigdy nie myślałem, że wrócę stamtąd”.

A jednak, po 5 latach i 8 miesiącach skrajnie ciężkiej pracy w kopalni, Adamowicz 
został zwolniony do domu. Wrócił do rodziny, do Wilna. W grudniu 1997 r., pięć lat przed 
śmiercią, Antoni Adamowicz został odznaczony Honorową Odznaką Sybiraka.

Do końca byliśmy z Panią Eugenią
Po przyjeździe do Polski Adamowiczowie najpierw zamieszkali w Ząbkach, w domku  

z ogródkiem, skąd po latach przeprowadzili się do Wołomina. Wtedy też, na początku lat 
90. wstąpili do Związku Sybiraków. Pani Eugenia do końca życia była pod opieką przyjaciół 
z wołomińskiego Koła. Odwiedzali ją, dzwonili, pamiętali o urodzinach. Szczególną troską 
otoczyła Panią Eugenię Prezes Honorowa Koła ZS w Wołominie Maria Sobolewska. 
– Bardzo lubiłam Panią Eugenię, byłą taką pogodną, ciepłą osobą. Lubiłam słuchać 
jej wspomnień z lat młodości, z czasów ukochanego Wilna. Nigdy się nie skarżyła, do 
wszystkiego podchodziła z wyrozumiałością osoby, która niejedno już w życiu przeszła. 
Jeszcze kilka lat temu przychodziła na nasze spotkania Bożonarodzeniowe i Wielkanocne, 
brała udział w uroczystościach rocznicowych 17 września. Zawsze na koniec klękała przed 
pomnikiem Sybiraków – drobna, w chustce i granatowym płaszczu. Często dzwoniłam 
do Pani Eugenii, żeby zapytać o zdrowie, czy jej czegoś nie brakuje. Albo ona dzwoniła 
do mnie i mówiła do słuchawki: halo, tu Wołomin. Bo chociaż pierwsze miejsce w sercu 
zajmowało Wilno, to jednak zżyła się z Wołominem, z Kołem Związku Sybiraków, gdzie 
miała przyjaciół. Cieszę się, że udało się zorganizować 100. urodziny, że tak naprawdę 
do końca byliśmy z Panią Eugenią – wspomina Maria Sobolewska.   

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”. Będziemy pamiętać o Pani Eugenii 
Adamowicz.

Eugenia Adamowicz podczas 
jubileuszu 100-lecia urodzin.

Życzenia 100-letniej Sybiraczce 
złożyła burmistrz Wołomina 

Elżbieta Radwan.
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Eugenia Adamowicz, Wojciech Witek i Krystyna Baczewska 
z Koła Związku Sybiraków w Wołominie.

11.11.1919 r. Urodziny Pani Eugenii. Od lewej: prezes Koła ZS Wojciech Witek, 
Jadwiga Domańska, prezes Honorowa Maria Sobolewska, Eugenia Adamowicz 

i autor artykułu.

Eugenia Adamowicz i Maria Sobolewska z autorem artykułu Andrzejem Saulewiczem.

Zdjęcie ślubne Eugenii i Antoniego Adamowiczów.
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Zdjęcie rodzinne wykonane w wileńskim domu, 1953 r.

Portret Antoniego Adamowicza 
w wołomińskim mieszkaniu.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Agata Jolanta Bochenek

Maria i Stefan Matrasiowie ‒ życie wierszem 
i pasją pisane

Ona: artystyczna dusza, dekoratorka, życzliwa ludziom, baczna obserwatorka 
otaczającego świata. On: żołnierz, farmaceuta, wędkarz, motocyklista, dobry 
człowiek. Dwoje pasjonatów związanych z Wołominem.

Jedyna w Wołominie, która pisała listy do Św. Jana Pawła II. A także jedyna, która 
otrzymywała odpowiedzi ze Stolicy Apostolskiej, z błogosławieństwem Papieża – Polaka.

Maria
Gdyby Pani Maria Matraś żyła, miałaby 106 lat, a z okien swojego mieszkania mogłaby 

patrzeć na pomnik Jana Pawła II, któremu poświęciła również swoje wiersze.
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Jej list z 1988 r. rozpoczyna się 
słowami: „Ojcze Święty, mam wielką 
prośbę! Dotknij Swoją ręką i Świętym 
Pierścieniem tego listu, a ja ten list od 
Jego Świątobliwości dotknę do mojego 
bardzo chorego, bolącego oka i wierzę, 
że będę mniej cierpiała. Przed świętami 
czeka mnie ciężka operacja oka, modlę 
się o cierpliwość w znoszeniu wielkiego 
bólu”. (…) Na te wzruszające słowa, 
a zarazem pełne nadziei wyznanie 
wiary, Pani Maria otrzymała odpowiedź 
z papieskim błogosławieństwem  
i zapewnieniem o pamięci w codziennej 
modlitwie.

Wiersze przychodzą same
Maria Matraś lubiła pisać. Listy, wiersze. Pisała o życiu, o rodzinie, o znajomych.  

W wywiadzie udzielonym lokalnej gazecie przyznała, że nawet… myśli wierszem. 
Zdradziła, że wiersze przychodzą do niej same. Często w noce, długie, bezsenne, albo 
w chorobie – jakaś myśl mignie, wówczas ją zapisuje. – I następnego dnia mam wiersz. 
Nie muszę nawet specjalnie poprawiać, może jakiś wyraz wyrzucić, albo zmienić, bo 
zaburza melodię, psuje rytm. Ale to drobnostki.

W tym samym wywiadzie zdradziła, że wiersze zaczęła pisać przez… zazdrość.  
– Miałam taką ciotkę, która układała wierszem listy do mnie. Zaczęłam i ja, powstał jeden, 
drugi utwór – później posypały się dalsze. Najważniejsze, to znaleźć w sobie ten impuls 
i otworzyć się, nie bojąc się i nie wstydząc.

A skąd bierze się natchnienie? Z każdej dobrej chwili. – Napisałam kiedyś długi 
wiersz – epitafium, poświęcony mojemu mężowi. To były myśli, które musiałam zamknąć  
w słowa. Pisałam z potrzeby serca. Podobnie było z wierszem o matce. Ale jest czasem 
i tak, że tworzę „na zamówienie”. Na zamówienie powstała na przykład wierszowana 
kronika wycieczki seniorów – wspominała.

Ile wierszy powstało przez ponad czterdzieści lat? Nikt ich nie policzył, choć zachowały 
się, zapisane w zeszytach starannym pismem.

Skąd ten zmysł artystyczny? Skąd umiejętność przekładania odczuć i wrażeń na 
papier? Przecież nie pokończyła żadnych humanistycznych szkół. A już mając 13 lat 
przygotowała dla mamy piękną laurkę, „Z powinszowaniem imienin, Drogiej Mamusi 
ofiaruje kochająca córka Marysia”.Maria Matraś w 1934 r.
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Ze zdjęć patrzy ładna blondynka
Dobry gust miała zawsze. Na zdjęciach z lat 30. ubiegłego wieku niewiele ponad 

dwudziestoletnia Maria jest zawsze uśmiechnięta i elegancka. Białe sukienki, bluzki  
z falbankami. Całe życie była wierna zasadzie, że lepiej mieć jedno ubranie w dobrym 
gatunku, niż szafę byle jakich Zawsze starannie, ze smakiem. I tak rozumiała swój zawód 
dekoratorki. To Maria Matraś dbała o wystawy wołomińskich „społemowskich” sklepów, 
a zapewne także ich wnętrz, i nawet w czasach, gdy towaru nie było zbyt wiele, potrafiła 
wyczarować coś z niczego.

Wracając do lat 30., to ze zdjęć patrzy ładna, starannie uczesana blondynka, 
zdecydowanie ładniejsza od niejednej ówczesnej gwiazdy kinowej. Łagodna, 
uśmiechnięta. A przecież nie miała lekkiego życia. W spisanym po latach życiorysie, 
czytamy: „Urodziłam się 25 lutego 1914 roku w Radomiu. Mając kilka miesięcy straciłam 
ojca, który został służbowo delegowany za granicę (w czasie wojny) i tam zginął. Od tej 

Maria z mamą, Leokadią 
Papińską.

Maria na zdjęciach jest zawsze uśmiechnięta i elegancka. Tutaj w 1933 r.

Maria na zdjęciu z 1934 r.

Zdecydowanie ładniejsza niż niejedna 
ówczesna gwiazda kina.
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pory zaczęły się dla nas ciężkie czasy. Umarło dwoje mojego rodzeństwa. Matka moja 
w ciężkich warunkach wychowała mnie.

Po latach Maria dedykuje swojej matce, Leokadii Papińskiej wiersz:
„Matka to wielka bezinteresowna miłość, która nigdy nie zdradza (…)
Żadne dziecko nie kocha tak matki, jak ona kocha swe dzieci”.

Ze wspomnień wiadomo, że Maria wcześnie zaczęła pracować. „Po skończeniu 
7-klasowej szkoły podstawowej i dwóch klas gimnazjum, musiałam iść do pracy, mając 
na swoim utrzymaniu matkę zapadającą na zdrowiu. Pracowałam od roku 1933 do 39  
w Fabryce Amunicji w Skarżysku-Kamiennej, w Odbiorni Wojskowej jako laborant kontroler. 
Praca bardzo odpowiedzialna i precyzyjna. W międzyczasie skończyłam kurs sanitarno 
-pielęgniarski, który mi się przydał do dalszej pracy w czasie okupacji niemieckiej”.

Istnieć dla innych, nie dla siebie
Po wybuchu wojny w 1939 r. pani Maria nadal pracowała w fabryce amunicji, teraz 

już niemieckiej, i noszącej nazwę „Hasag”. Dostała zajęcie w ambulatorium. „Praca była 
męcząca, gdyż eksplozje przy nieuważnym montowaniu amunicji powodowały wypadki  
i po udzieleniu pierwszej pomocy rannych w stanie beznadziejnym odwoziłam do szpitala. 
Niektórzy w drodze umierali. Patrząc kilka lat na cierpienie i rany, w dodatku w domu 
pielęgnując chorą, po ciężkiej operacji matkę, byłam wyczerpana nerwowo i psychicznie, 
tak że dalej w tym fachu nie mogłam pracować”. Pracowała i jednocześnie wspierała 
żołnierzy Państwa Podziemnego. Wspominała: „Ponieważ wielu moich znajomych 
Akowców pracowało w tej fabryce „Hasag”, przychodzili do mnie, bo wiedzieli, że im 
pomagam. Jeszcze z okupacji: był jeden dzień, którego nie mogę zapomnieć, Pewnego 
dnia Niemcy wykryli skład broni i materiałów opatrunkowych. Przez ambulatorium 
„przeszło” wtedy ośmiu mężczyzn, którym pomogłam wydostać się z fabryki. Jeden, 
pamiętam, przeciął sobie rękę tak, żeby mocno krwawiła, innemu powiedziałam, jak 
symulować atak ślepej kiszki. Nie wszystkich mogę sobie przypomnieć, ale chciałabym 
ich odnaleźć, dowiedzieć się, czy żyją. Zawsze starałam się istnieć dla innych, nie dla 
siebie, więc chciałabym wiedzieć, czy naprawdę udało mi się ich uratować”.

Maria z mamą 
Leokadią Papińską, 

1942 r.

17-letnia Maria na zdjęciu 
z 1931 r.
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Cztery pory roku
W 1946 r. Maria wyszła za mąż za 

Stefana Matrasia. Przyjechali do Wołomina, 
zamieszkali we własnym domu przy ul. 
Kościelnej, przy ówczesnym rynku. Tutaj 
pan Stefan prowadził skład apteczny. Gdy 
władza ludowa zabrała skład, sytuacja 
materialna rodziny znacznie się pogorszyła. 
Maria Matraś zaczęła pracować zawodowo, 
najpierw w spółdzielni „ZRYW” i MHD 
– Miejskim Handlu Detalicznym przy ul. 
Kobyłkowskiej. Swoje miejsce odnalazła 
jako dekoratorka w wołomińskim oddziale 
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu 
Spożywczego w Warszawie, a później w PSS 
„Społem”. Mogła realizować artystyczne pasje i pokazać pełnię talentu. Dzięki pani Marii 
zachowały się zdjęcia wołomińskich sklepów z lat 70. Bezcenne, szczególnie dla tych, 
którzy pamiętają tamte czasy.

Kenkarta na nazwisko Maria Papińska 
wystawiona 2 kwietnia 1943 r.

Maria w pracy w fabryce „Hasag”.

Zdjęcie z 1941 r.
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Jednak chyba dopiero na emeryturze miała czas na rozwój zainteresowań. Pisała 
o otaczającym świecie, o rodzinie, o znajomych. Sporo wierszy poświęciła seniorom, 
czytała je  na spotkaniach w klubie. Pisała z niezwykłą lekkością o tym, co cieszyło  
i o tym, co bolało. Lubiła dzielić się swoją twórczością. Niejednokrotnie dzwoniła do 
audycji „Radio nocą”, czytała swoje wiersze na antenie, dyskutowała.

Wołomińskie sklepy w latach 60. i 70. ubiegłego wieku.  

Helena Brzozowska, Janina Brzuszczyńska i Maria Matraś 
w Klubie Seniora 30 kwietnia 1985 r.

Wycieczka z Klubu Seniora 16 sierpnia 1986 r.
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Od 1987 r. Maria Matraś była podopieczną wołomińskiego oddziału Związku Inwalidów 
Wojennych. „Wręczenie mi legitymacji członkowskiej były tak miłe i uroczyste, że wywołały 
łzy wzruszenia w moich oczach – wspominała. – Prezes, wiceprezes i sekretarz wstali od 
stołu i wręczając mi legitymację powiedzieli, żebym czuła się wśród nich jak w najlepszej 
rodzinie i zwracała się do nich ze wszystkimi kłopotami”. W 1999 r. Pani Maria została 
uhonorowana Srebrną Odznaką Honorową ZIW RP.

Ciekawa życia, zainteresowana drugim człowiekiem, bardzo aktywna. Dokładnie tak, 
jak napisała w jednym z wierszy:  „Bo tak jest z naszym wiekiem, Jak z czterema porami 
roku: 25 lat to wiosna pełna uroku, 50 lat to pełnia słonecznego lata, 75 lat to jesień 
„babiego lata”, a 100 lat to zima piękna, bielutka, jak głowy siwiejące…”

Wydaje się, że w życiu Marii Matraś były tylko dwie pory roku: pełna uroku wiosna  
i słoneczne lato. Jesień i zima byłyby zbyt smutne i zimne dla jej rozmarzonej, artystycznej 
duszy.

Maria Matraś czyta swoje 
wiersze na jednym ze spotkań 
w Klubie Seniora.

Maria Matraś odbiera 
Srebrną Odznakę 
Honorową ZIW RP, 
17 kwietnia 1999 r.

Bohaterka artykułu w swoim ogrodzie, 10 września 2000 r.

Maria Matraś (1914-2003).

Maria i Stefan
Maria Papińska poznała Stefana Matrasia, 

gdy ten przyjechał do Skarżyska-Kamiennej 
do swojego wuja, na praktyki aptekarskie. 
Według rodzinnych przekazów, Maria poszła 
do apteki po aspirynę. Sięgając do kieszeni 
po portmonetkę, skaleczyła się o metalowy 
nożyk służący do przyczepiania chusteczki. 
To oczywiste, że młody aptekarz rzucił się na 
ratunek ładnej klientce. Ślub był 8 czerwca 
1946 r.
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Po ślubie Maria i Stefan Matrasiowie przyjechali do Wołomina. Wychowali dwie córki: 
Elżbietę i Magdalenę. Pracowali, rozwijali swoje pasje, cieszyli się życiem. Było jak  
w piosence Marka Grechuty:

„By przypomnieć sobie bajkę
Żyli długo i szczęśliwie
Chociaż to nam się wydaje
Niemożliwe niemożliwie (niemożliwe niemożliwie)”.

Maria i Stefan 
Matrasiowie z córkami 
Elżbietą i Magdaleną.  

Dobrze czuli się w Wołominie, 
mieli dużo przyjaciół – 
wspomina Magdalena 

Szczucka.

Kilkuletnia Magdalena Szczucka.



427Maria i Stefan Matrasiowie – życie wierszem i pasją pisane426 Agata Jolanta Bochenek

- Kolekcjonowanie wspomnień jest w życiu człowieka bardzo ważne. Bez 
wątpienia należy wspominać ludzi zacnych i prawych, takich jak moi rodzice, Maria 
i Stefan Matrasiowie – mówi Magdalena Szczucka. – Mamę zapamiętałam pogodną  
i uśmiechniętą. Pomimo swoich kłopotów i przeżyć starała się być pomocna innym, 
zawsze była wśród ludzi i dla ludzi. Rodzice żyli skromnie i ta skromność była ich wspólną 
cechą charakterystyczną. Byli uczciwymi, bardzo uczciwymi ludźmi. Dobrze czuli się  
w Wołominie, mieli dużo przyjaciół. Dom, w którym się wychowałam, był ciepły, z obiadem 
czekającym na stole. Rodzice przekazali mnie i siostrze, że najważniejsze jest życie 
rodzinne, to ciepło, które dajemy sobie nawzajem.

Państwo Matrasiowie byli bardzo 
zaprzyjaźnieni z dr. Kazimierzem 
Izdebskim, który był ojcem chrzestnym 
ich córki Magdaleny.

Siostry Elżbieta i Magdalena 
Matrasiówny.

Stefan
Stefan Matraś urodził się 20 

sierpnia 1909 r. w Kalazinie, mieście 
położonym w zach. Rosji, na terenie 
obwodu twerskiego. Stamtąd rodzina 
Matrasiów została wysiedlona 
do Polski i po tułaczce osiadła  
w Skarżysku-Kamiennej.

Po ukończeniu szkół Stefan 
pracował w Składzie Aptecznym 
swojego wujka,  mgr.  farmacj i 
W ładys ł awa  Marczyńsk iego , 
u  k tó rego  odbywa ł  p rak tykę 
magisterską. Z rodziny tej pochodzi 
brat cioteczny Stefana – Romuald 
W. Marczyński, twórca pierwszych 
polskich komputerów.  
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Bracia: Jan, Stefan, Stanisław
Stefan Matraś wychował się w bardzo 

religijnej i patriotycznej rodzinie, gdzie słowa 
BÓG HONOR OJCZYNA miały ogromne 
znaczenie. Nic zatem dziwnego, że gdy 
wybuchła II wojna św. Stefan walczył najpierw 
w szeregach AK, a później na froncie.  
Z okupantem walczyli także jego bracia, Jan 
i Stanisław. Jan Matraś, pseudonim „Janek”, 
był powstańcem warszawskim, dowódcą 
plutonu AK na Ochocie. Za działalność  
w podziemiu i udział w walkach był odznaczony 
m.in. Krzyżem Partyzanckim, Medalem za 
Warszawę i Odznaką Grunwaldu.

Niezwykła jest historia drugiego brata 
Stanisława. W książce „Za murami Pawiaka” 
L. Wanata jest taka wzmianka: „Matraś 

Stanisław, ur. w 1914 r., magister farmacji (…) 
aresztowany jesienią 1941 r. w aptece w Stoczku 
– miejscu swojej pracy. Na Pawiaku pracował  
w kolumnie sanitarnej, wiosną 1942 r. wywieziony do 
Oświęcimia, a w pół roku później do Ravensbruck, 
skąd wiosną uciekł”. Ze wspomnień Jana Matrasia  
w Ilustrowanym Kurierze Polskim wynika, że 
Stanisław trafił do obozu przez swoją pasję. Otóż, 
oprócz farmacją pasjonował się malarstwem 
batalistycznym, wzorował się na Wojciechu Kossaku, 
od którego uzyskał zresztą miał plenipotencje. 
Namalował m.in. obraz przedstawiający bitwę pod 
Kutnem we wrześniu 1939 r. Fotografie obrazu 
szybko rozeszły się po Warszawie, gestapo 
rozpoczęło poszukiwania, najpierw znalazło oryginał 
obrazu, a następnie jego autora – Stanisława 
Matrasia, który wówczas dzierżawił aptekę w Stoczku 

Łukowskim. Po aresztowaniu został przewieziony do katowni przy al. Szucha, a stamtąd 
na Pawiak. Jak już wspomniano, Stanisław wraz z dr Aleksandrem Bugajskim uciekli  
z obozu w Ravensbruck, po czym, po miesięcznej tułaczce po III Rzeszy, przedostali 
się do Kruszewa koło Piły. Po wieli perypetiach Stanisław dotarł do Warszawy, gdzie 
ukrywał się w mieszkaniu brata Jana. W czerwcu 1944 r. został ponownie aresztowany 
i osadzony w al. Szucha. Mimo dokumentów na nazwisko Stanisław Twardowski został 
rozpoznany przez przesłuchującego go gestapowca. Jednak, na wieść o lądowaniu 
aliantów w Normandii, gestapowiec zwolnił Stanisława Matrasia, oddając mu przy tym 
dokumenty i wyposażając w stosowną przepustkę. Po latach Jan Matraś wspominał, że 
do 31 lipca 1944 r. bracia byli razem. Dzień przed wybuchem powstania ich drogi się 
rozeszły, Jan pojechał do Józefowa koło Otwocka, Stanisław został w Warszawie. Nigdy 
już się nie zobaczyli. Po wyzwoleniu Jan szukając swoich bliskich na drzwiach swojego 
spalonego mieszkania przy ul. Hożej znalazł kartkę z informacją, że Stanisław Twardowski 
zmarł i został pochowany na dziedzińcu szpitala przy ul. Płockiej, Jan Matraś starał się 
odtworzyć ostatnie dni życia brata, stąd wiadomo, że Stanisław walczył w batalionach 
„Zośka” i „Parasol”, ranny trafił do szpitala przy ul. Długiej, chciał, by ewakuowano go 
kanałami, niestety, z powodu poważnych obrażeń musiał zostać. Gdy Stare Miasto 
zajęli Niemcy, szpital wraz z pacjentami został ewakuowany na ul. Płocką na Woli. Tutaj 
wszyscy, personel i pacjenci, wśród nich Stanisław Matraś, zostali zamordowani przez 
hordy własowców. Podczas ekshumacji ze zbiorowej mogiły, Stanisława rozpoznała matka, 
Salomea Matraś. Nie miał nóg, które amputowano mu zapewne w szpitalu na Długiej, 
do ręki miał przymocowaną butelkę z kartką w środku: „Brat mój mieszka przy ul. Hożej 
39 m. 19”. Nie wiadomo, gdzie, na jakim cmentarzu, w jakiej mogile znajdują się szczątki 
Stanisława. Symboliczny grób wraz z obeliskiem ma na cmentarzu przy ul. Wolskiej.

Klementyna i Władysław Marczyńscy 
z synem Romualdem (obok w płaszczu) 
oraz Stefanem Matrasiem i jego bratem 

Kazimierzem.
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Motocykle na całe życie
Do Wołomina Stefan Matraś przyjechał wraz z żoną Marią w 1946 r. Zamieszkali  

w budynku przy ul. Kościelnej, w tym samym miejscu Stefan prowadził „Skład Materjałów 
Aptecznych i Farb”. Szybko zżył się z miastem i jego mieszkańcami. Rozwijał swoje pasje 
i zainteresowania. Wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej, jego bliskim kolegą był Stefan 
Sasin, zarazem sąsiad z tej samej ulicy. Założył w Wołominie Koło Polskiego Związku 
Wędkarskiego. Był zapalonym wędkarzem, niemalże co tydzień jeździł na zawody. Był 
skarbnikiem Koła i sędzią wędkarskim. Za tę społeczną działalność został odznaczony 
Odznaką PZW z wieńcami.

Stefan Matraś przyjechał 
do Wołomina w 1946 r.

Skład Materjałów Aptecznych i Farb przy 
ul. Kościelnej w Wołominie.

Stefan Matraś (pierwszy z lewej) w swoim Składzie Aptecznym.
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Po upaństwowieniu aptek, Stefan Matraś z dnia na dzień został bez pracy i źródła 
utrzymania. Na początku lat 50. z budynku przy centralnym placu miasta zniknął 
wdzięczny napis „Skład Materjałów Aptecznych i Farb”. Pan Stefan znalazł zatrudnienie  
w Poczcie Polskiej, w radiowęźle. Nowe zajęcie technika radiowca wykonywał tak solidnie 
(jak wszystkie inne), że za pracę został odznaczony medalem. Historia radiowęzła opisana 
jest w „Roczniku Wołomińskim” t. XV str. 387.  Na fotografii na kolejnej stronie, Stefan 
Matraś stoi pierwszy z prawej strony, obok pana Jasielona, a na zdjęciu na str. 389 stoi 
obok wozu transmisyjnego.

Wśród wielu odznaczeń otrzymał medal Polonia Restituta.  
Największą pasją Stefana Matrasia były motocykle i wędkarstwo. - Posiadał motocykle 

znanych marek brytyjskich m.in. Excelsior, Norton.  Z  grupą swoich przyjaciół, również 
pasjonatów motoryzacji wyruszał na rajdy, zloty motocyklowe oraz zwiedzał ważne dla 
kraju miejsca historyczne. Zaczynał w latach 30-tych będąc jeszcze  młodym człowiekiem, 
ale ta pasja właściwie trwała przez  całe życie. Po przyjeździe do Wołomina był pierwszym 
w mieście posiadaczem motocykla. W późniejszych latach zaczął kolekcjonować  
i remontować stare motocykle przywracając im dawną świetność np. Wanderer, Junak, 
WFM. Posiadał również motocykl SHL M11 z doczepionym koszem i właśnie nim zabierał 
na przejażdżkę do lasu na jagody i grzyby mnie i moją siostrę Anię – wspomina Jacek 
Szczucki, wnuk Pana Stefana.Stefan Matraś

Stefan Matraś należał do ZBOWiD (na zdjęciu 
pierwszy z prawej w drugim rzędzie). 
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Maria i Stefan Matrasiowie pozostawili po sobie wiele ciepłych wspomnień. Zasłużyli 
się dla Wołomina jak mało kto. Zasłużyli swoim dobrym życiem i swoimi pasjami.

Wiersze Marii Matraś

Matka

Matka to wielkie słowo, chociaż dziś dzieci
mówią to i owo.
Matka to wielka bezinteresowna miłość,
która nigdy nie zdradza,
ale gdy przyjdzie jej starość i choroba
często dzieciom zawadza.
Są wierne dwie Matki, jedna w Niebie,
a druga na ziemi,
Każda z Nich kocha bardzo swe dzieci
i serca nie zmieni.
Żadne dziecko nie kocha tak matki,
jak ona kocha swe dzieci.
Matka, gdy żyje, to drugie słonko świeci.
Każda jak może chce wychować dziecko

na porządnego człowieka.
A często za swój trud goryczy się doczeka.
Często ciernistą drogą przejdzie nasza matka,
ale kocha i czuwa nad dzieckiem do ostatka.
Matka odda serce, wszystko dla dziecka z miłości
choć może sama często w tajemnicy pościć.
Jej oczy mądre i dobre w swoim dziecku
wszystko widzą
i najgorszego dziecka nigdy się nie wstydzą.
Ileż łez wyleje, nikt tego nie widzi,
a dziecko gdy dorośnie często matki swej się wstydzi.
Są jednak takie dzieci, które swą matkę szczerze kochają
Za życia i po śmierci o niej pamiętają.
Nikt matki nie zastąpi o tym dobrze wiecie,
Bo jej miłość najprawdziwsza w świecie.
Bohaterka życiowa, prawdziwa,
więc doceniajcie ją więcej, póki jest żywa
Kiedyś przed dawnymi laty
dzieci mówiły: proszę mamy, proszę taty,
posłuch i szacunek dla rodziców był wielki,
o tym starsi pamiętają, a dziś? Dzieci do rodziców
z lekceważeniem okropnie się odzywają.
Świat się bardzo zmienił, nowoczesność,
technika idzie coraz wyżej,
a szacunek dla starszych spada coraz niżej.
Ale gdy matka zgaśnie i na zawsze
z nią dziecko się rozstaje
W sercu tylko straszny ból zostaje.
Dużo na temat Matki można by pisać bez końca.
Jednak ciężko żyć bez matki
jak w lecie bez światła i słońca.
Jeszcze za mało na temat Matki napisałam,
ale jedno Wam powiem, że swoją
Matkę nad życie kochałam i szanowałam.
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Wołomin 1970 rok, po śmierci matki (zm. 17 czerwca 1969)

Życzenia na Nowy Rok 1982

Zacznijmy z Bogiem ten Nowy Rok Pański,
aby był spokojny, bogatszy i beztroski.
Jak kiedyś Sylwester szampański.
Niech wreszcie zapanuje zgoda na świecie całym,
a najbardziej w naszym Kraju ukochanym.
Niech zniknie nareszcie strach, i słowo: wojna.
Niech do kościoła zawsze będzie droga wolna.
Niech w sklepach jak przed laty będzie dużo żywności,
Niech naród już się nie męczy i stale nie pości.
Niech zapanuje spokój trwały, by sen był spokojny .
Prośmy o to Boga, On wszystko może
w dobroć bardzo hojny.
Niech stan wojenny trwa jak najkrócej,
Niech każdy żołnierz szczęśliwie do domu powróci,
chcemy mieć Polskę wolną, silną
na fundamencie trwałym,
by flaga Polska biało-czerwona była zawsze z Orłem Białym.
Nasza droga życiowa zbliża się do mety –
taka już jest kolej życia – niestety.
Chcemy resztę lat spędzić spokojnie
i nie mamy już siły stale słuchać o wojnie.
Wszczepiajmy wiarę, uczciwość i patriotyzm w młode pokolenia,
a będzie to cegiełka Ojczyzny ocalenia.
Nowy Roku! Nowy Roku!
Przynieś radość, przynieś spokój…

8 marca Dzień Kobiet

Dzień 8 marca Kobiety świętują,
ale cóż to za święto jak cały dzień się napracują.
Klub Seniora z kierowniczką tak głową kręcił, aby dzień dzisiejszy
dobrze nam się święcił.
W gronie seniorów, przy cieście, herbatce
czas mile spędzimy, weselej niż we własnej chatce.
W domu robota zawsze w ręce wchodzi,
a że Dzień Kobiet domowników mało to obchodzi.

Dziś same sobie życzymy
zdrowia i radości
niech jedna na drugą o byle co się nie złości.
Dziś nasze święto więc zacznijmy wesołą gadkę,
a panowie po dżentelmeńsku
podadzą nam dziś herbatkę.
Bo to są dawniejsi mężczyźni, towar aż miło
szkoda, że im za szybko trochę lat przybyło.
A dzisiejsza młodzież? Co to za mężczyźni?
Gdzie te chłopy? Gdzie?
Na takim fundamencie będzie w Polsce źle.
Chodzą po ulicach, a często się chwieją
i nas seniorów nie szanują, nie rozumieją.
Żeby tak Święto Kobiet co dzień było,
to na pewno na wadze by nam ubyło
bo to chłopy nie zrobiliby w domu nic do jedzenia,
tylko zawsze mają dużo do powiedzenia,
doceniają żonę najwięcej jak ją stracą na wieki,
wtedy chodzą jak te Kaleki.
Jednak szybko zapominają
i za nową babeczką się oglądają.
Bo cóż mają począć te samotne nieboraki,
gdy w domu pusto, głodno i chłodno
i żywot byle jaki.
Kobieta w domu to słońce, które
mężczyznom życie rozjaśnia
w mieszkaniu miło, na stole coś dobrego
słowem – jak w baśniach.
Panowie! Doceniajcie Nas, ten kwiat domowy
I obowiązki domowe dzielcie zawsze
Nie tylko w Dzień Kobiet marcowy
Bo kobieta jak wiecie
To komputer domowy
Nie ma nawet czasu narzekać na ból głowy,
To skarbonka cnót, dobroci, miłości i cierpliwości,
Ale wybaczcie, jeśli czasem się pozłości.
To żona, matka, kochanka, sprzątaczka,
niańka, to wszystko jedna podoła osoba,
więc kochajcie ją jaka jest, bo to jest domu całego ozdoba
Mówią: „Kobieto marny puchu”,
Ale nie chciałby ktoś od takiego puchu dostać po uchu.
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Weselmy się więc dziś i nic nie robimy,
A nasi panowie niech jak dziś
Przez cały rok mają dla nas słodkie miny.
Wybaczcie Marii jeśli coś niefachowo zrymowała, ale co
myślała naprędce napisała.
To już lata i metryka daje się we znaki
Dlatego ten wiersz jest taki byle-jaki.

Jesień Życia 1972 r.

Złota Jesień
Seniorzy i seniorki znani i nieznani
Wiecie o tym sami,
Że życie ludzkie w złe i dobre się przewija,
A młodość jak wiosna za szybko przemija.
I tak każdy z nas doczeka tej „złotej jesieni”
i żadna siła już tego nie zmieni.
Każda pora roku ma uroki swoje,
nie płaczmy w „jesieni” na trudy i znoje.
Choć masz zmartwień i trudów bez liku,
nie smuć się seniorze, bo szczęście mieć możesz
I w siódmym krzyżyku.
Wszyscy w pędzie za szczęściem i za wszystkim się uwijają,
nie myśląc o tym, jak szybko lata uciekają.
Jak kopa latek w metryce nam przybywa,
każdy na zasłużoną emeryturę odpływa.
Wiemy, że metryki nasze się starzeją,
ale co nas to obchodzi,
Wszak czujemy się wciąż jakoś młodzi.
czy nie mam tu racji, powiedzcie kochani?
Że tak czuje się dziś każdy Pan i Pani?
Dobrze ktoś pomyślał o Związku Rencistów
i ta generacja godna jest uścisków.
Przyjemnie, że ktoś o emerytach pamięta
i czasem urządza nam jakieś święta.
Przy herbatce i gadce czas mile spędzamy,
piękne młode lata sobie wspominamy.
Czasem tęsknimy za przeszłą młodością i miłością,
ale ta stara metryka staje nam często w gardle ością,
Nikt z nas nie czuje się stary i lat swoich nie dojrzy,

dokąd się w lustro nie spojrzy.
Choć metryki nasze stare, ale duch w nas młody,
Bądźmy więc stale weseli,
dajmy młodym tego dowody.
Choć latek wciąż przybywa
i czasem smutek gości w nas,
Pocieszmy się, że zastąpi nas, rosnący młody las.
Choć młodzi dziś szydzą, że my to „wapniaki”
ale w nas seniorach jest więcej cierpliwości i hartu ducha,
Niż mają dziś młodziaki.
Doczekają i oni tej „Złotej Jesieni”
Wtedy każdy z nich może nas lepiej doceni.
Co się dziś stało z tą „złotą młodzieżą”?
Nie szanują starszych i w nich już nie wierzą.
A któż jak nie starsi warunki im dali,
Często w życiu dla dzieci wiele się wyrzekali.
Nam seniorom piękne, młode lata
zabrała straszna wojna,
Która w różne tragedie była bardzo hojna,
Słuszną cześć wszyscy oddają tym,
co w wojnie zginęli,
A my? To przecież żywe pomniki,
bohaterzy, którzy się wtedy ze śmiercią minęli.
Teraz w naszej „jesieni”,
takie mamy życzenia:
spokoju, życzliwości, szacunku, dużo zrozumienia.
Nie czujemy się starzy choć jesteśmy w tej „Złotej Jesieni”.
Gdy przyjdzie 100 lat, wtedy nas w starców przemieni,
Bo tak jest z naszym wiekiem,
Jak z czterema porami roku:
25 lat to wiosna pełna uroku,
50 lat to pełnia słonecznego lata,
75 lat to jesień „babiego lata”,
a 100 lat to zima piękna, bielutka,
jak głowy siwiejące,
ale nie martwmy się o starość,
bo w dzisiejszej dobie są środki odmładzające.
My seniorzy to towar przedwojenny,
ale nie spleśniały,
nie zmogła nas kula, nie zmogła nas wojna,
bo towar wytrwały.
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My seniorzy to jak silny dąb,
który dźwiga konary i liście,
dlatego jesteśmy tak wytrwali oczywiście.
Przychodzi jednak taki czas,
Że liść po liściu spada,
Smutne to, ale prawdziwe
i nikt się z tym faktem nie dogada.
Wielu już ludzi odeszło co Ojczyzny bronili.
Czcijmy zawsze ich pamięć, że nam wolność wywalczyli
i walczmy o pokój trwały,
aby przyszłe pokolenia nigdy wojny nie zaznały.
Nie damy naszej Polski zrujnować
Będziemy walczyć o pokój i wyścig zbrojeń protestować,
Dość już krwawych ofiar, męczarni,
sierot i wdów mamy,
Niech żyje nasza Ojczyzna-Polska,
i zniszczyć jej nie damy!
Dlatego w świecie są takie narody,
że tak chcą wojny, a nie dążą do zgody.
Za dużo krwi i ofiar ta wolność nasz kosztowała,
aby jakaś wroga siła
nam to zmarnowała
Słowo: wojna powinno na zawsze
zniknąć z każdego słownika,
a na to miejsce spokój, zgoda, radość
niech nam rozkwita.
Za dużo smutnych spraw.

III. WOŁOMIŃSKIE BIOGRAFIE

„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Ryszard Musiałowicz

Jan Szczepański ‒ mistrz olimpijski związany z Wołominem

Jan Antoni Szczepański był rodzinnie związany z Wołominem od niemal 40 lat. 
Tu przyjeżdżał do swoich wnuków: Roberta, Czarka i Natalii oraz dzieci Marzeny 
i Grzegorza. Pomagał im w prowadzeniu działalności handlowej na ul. Piotra 
Wysockiego i al. Armii Krajowej. Sam mistrz miał tutaj wielu znajomych, z którymi 
się spotykał utrzymując długoletnie przyjaźnie, m.in. z Tadeuszem Walaskiem. 
W sąsiedztwie również pomagał swoim dzieciom, czy zapraszając do sklepu  
w Wołominie Bogdana Łazukę, czy Władysława Komara, z którymi spacerował też 
po okolicznych lasach. Mistrz był zapraszany na spotkania z młodzieżą, prelekcje 
o boksie i swojej karierze do SP nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie.

Jan Szczepański, ur. 20 listopada 1939 r. we wsi Małecz k. Tomaszowa Mazowieckiego, 
rodzice Helena i Wincenty Szczepańscy. W szkole nauczyciel gimnastyki zaprezentował 
mu rękawice bokserskie i wtajemniczył w arkana boksu i tak już to odkrycie pozostało  
w naszym mistrzu.

Bogdan Łazuka i Władysław Komar 
odwiedzają sklep dzieci Jana 
Szczepańskiego przy ul. Piotra 
Wysockiego w Wołominie.



443Jan Szczepański – mistrz olimpijski związany z Wołominem442 Ryszard Musiałowicz

Kariera
Swoje treningi i karierę bokserską rozpoczął w 1955 r. w klubie sportowym Pogoń 

Włókniarz Zduńska Wola. Potem reprezentował barwy Pilicy Tomaszów Mazowiecki od 
1956 r. do 1959 r. Utalentowanym młodzieńcem zainteresowała się ówczesna potęga – 
warszawska Legia. Nie było problemów z namówieniem Szczepańskiego do przenosin 
– po prostu otrzymał wezwanie do wojska. Szczupły, niewysoki, ale bardzo szybki  
i doskonały technicznie bokser wpadł w oko Feliksa Stamma (słynny trener reprezentacji 
Polski i twórca największych polskich sukcesów w tej dyscyplinie sportowej) i dość szybko 
trafił do reprezentacji kraju. Od 1959 r. kontynuował karierę w Legii Warszawa aż do 
1975 r. Wystąpił 15 razy w reprezentacji Polski, odnosząc 8 zwycięstw i 7 porażek. Od 
1958 r. zdobywał medale na mistrzostwach Polski, w tym złoto w kategorii lekkiej (1962 i 
1963), srebro w wadze koguciej (1958) oraz w piórkowej (1959), a także złoto w drużynie  
w latach 1960/61,1961/62,1962/63. Później swoim przeciwnikom zrewanżował się wysoko 
wygrywając. W 1962 r. ożenił się z Wiesławą, z którą mieli córkę Marzenę (1963) i syna 
Grzegorza (1975). Ze względów zdrowotnych (ponoć wada serca – arytmia) nie startował 
w latach 1963–1968. Młody bokser z niemałymi już sukcesami, z ogromnymi nadziejami 
na przyszłość, ma raptem zakaz uprawiania boksu. Nie wiadomo czemu arytmia  
u Szczepańskiego nie występowała podczas wysiłku podczas walki na ringu, a w innych 
chwilach, różnych, przypadkowych, z nieznanych powodów. W tym czasie pracował jako 
kierowca. Po latach wspominał: „To był dla mnie ciężki okres. Zerwałem z boksem, który 
kochałem. To było dla mnie trudne, bo wydawało mi się, że poza boksem nie potrafię 
robić nic więcej, choć człowiek powinien być przygotowany na wszystko”. Tak było przez 

cztery lata. Każdy dzień wypełniony pracą i niezłomnym dążeniem do powrotu na ring. 
Tym bardziej, że Szczepański posądzał lekarzy o błąd przy ocenie jego stanu zdrowia. 
W czasie jego nieobecności zabłysnął swoim talentem Józef Grudzień, zdobywając 
medale olimpijskie i mistrzostw Europy w tej samej wadze. Na szczęście jednak  
w 1968 roku Szczepański jeszcze raz wymusił badania w przychodni sportowo-lekarskiej. 
Okazuje się, że stał się cud! Szmery serca ustały, arytmia cofnęła się. Lekarze zmienili 
decyzję i zezwolili Szczepańskiemu na wznowienie treningów. Podobno medycyna zna 
takie przypadki. Przygarnął go ponownie macierzysty klub – Legia. Inni zaś pukali się 
w czoło, zadając sobie pytanie: po co wraca? Czego chce? Po dwóch miesiącach miał 
znów „powtórny debiut” w lidze, podczas którego oczarował wszystkich. Zaprezentował 
się jako bokser perfekcyjny technicznie, jak prawdziwy „czarodziej ringu”. Punktował  
z obu pięści.

Chwila wytchnienia 
w narożniku.

W czasie aktywnego życia sportowego, niewiele czasu zostawało dla rodziny. Czasem 
udawało się rodzinie dojechać do męża i taty na zgrupowanie sportowe.

„Praca jego nóg stała się teraz jeszcze lepsza, a ciosy proste były tak szybkie  
i precyzyjne, że przypominały akcje szermiercze” – można było przeczytać w książce Jacka 
Wasilewskiego. Zdarzały mu się jednak potknięcia. W 1970 roku został bowiem posłany 
na deski przez Jana Żeleźniaka z Turowa. Po powrocie do sportu osiągnął największe 
sukcesy w swojej karierze. Mistrz Polski 1969–70 w wadze lekkiej, 1971 w wadze 
lekkopółśredniej i drużynowy mistrz klubu Legia Warszawa 1968/69, 1971. W 1971 roku 
Feliks Stamm nie miał wątpliwości, że to Szczepańskiego trzeba wysłać na mistrzostwa 
Europy do Madrytu w wadze lekkiej. Tym samym powrócił on na międzynarodową arenę 
po dziesięciu latach przerwy, mając już 31 lat.
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Mistrzostwa Europy 1971
W kategorii lekkiej zdobył mistrzostwo Europy (Madryt 1971). Przed wieloma laty 

w 1961 reprezentował Polskę i przegrał już pierwszą walkę w Belgradzie, też na 
mistrzostwach kontynentu z reprezentantem ZSRR Gennadijem Kokoszkinem. Po 
tej walce prasa go niemal zlinczowała, nazywając niegodnym reprezentowania barw 
narodowych – „tchórzem”. Nie liczyło się, że był młodym jeszcze reprezentantem (22 lata), 
a Rosjanin bił jak „koń”, a w dodatku polecono Szczepańskiemu wydusić wagę do kategorii 
piórkowej, chociaż swoją miał lekką (niestety to błąd trenerów). Od tamtej pory był  
z prasą na bakier – bardzo rzadko udzielał wywiadów. Szczepański, choć był wykpiwany 
we własnym środowisku i uznawany przez wielu za beztalencie, nie przejmował się 
tymi głosami, tylko wciąż podnosił swoje umiejętności. Na krajowym podwórku nie 
miał sobie równych. Okazał się jednak twardzielem, bo po takim fatalnym początku 
podjął wyzwanie, nie załamał się i pozostał przy boksie, chcąc udowodnić, że nie jest 
tchórzem. W 1963 roku odniósł nawet spory sukces. Startując w wadze piórkowej na 
mistrzostwach Armii Zaprzyjaźnionych w Łodzi pokonał mistrza olimpijskiego z Melbourne 
(1956), świetnego radzieckiego boksera Władimira Safronowa. Ponownie trafił więc do 
reprezentacji, w której wystąpił w wielkim meczu Polska–ZSRR, niestety przegrywając 
przez techniczny nokaut w drugiej rundzie ze Stanisławem Stiepaszkinem, który był 
wówczas niepokonanym bokserem w Europie. Wtedy już w Madrycie zaprawiony  
w walkach z zagranicznymi bokserami i głębokiej wierze w swoje umiejętności przeszedł 
przez turniej jak po maśle. Już w drugich rundach miał olbrzymią przewagą nad rywalami 
i po kolei pokonał Schellenbauma (Szwajcaria), Caprettiego (Włochy), Tatara (Turcja) – 
wszystkich jednogłośnie 5:0, w półfinale Chromowa (ZSRR) 3:2 i w finale Vasile Antoniu 
(Rumunia) 4:1.

Mistrzostwa Polski 1971
Miał otwartą drogę do igrzysk w Monachium, ale postanowił przedtem wystąpić  

w mistrzostwach Polski w Katowicach w 1971 r. Niestety w Katowicach, jak zawsze, 
nie kochano sportowców z Warszawy. I kiedy gwizdano w czasie dekoracji mistrza 
Polski zerwał z ramion szarfę i wyrzucił w tłum poza ring. Za ten czyn odebrano mu tytuł 
mistrzowski i dożywotnio zdyskwalifikowano. Po latach wspominał: „Nie byłem zadowolony 
z tego, jak wówczas zareagowała publiczność. Człowiek musi mieć własne zdanie. Nie 
mogłem się zachowywać tak, jakby nic się nie stało. Walka była bardzo brzydka, bo 
trafiłem na zawodnika z którym wielokrotnie walczyłem, a w mistrzostwach postanowił, 
jak mógł utrudniać walkę [Zbigniew Osztab], który nie dał boksować. Wiedział, że jestem 
dobry technicznie, więc rywal cały czas trzymał. Ludzie na Śląsku wygwizdali mnie, bo 
to takie antypatie pomiędzy Śląskiem i Warszawą. Nie dziwię im się, ale wziąłem rewanż 
i rzuciłem szarfę za mistrzostwo Polski w kibiców. Był jednak taki jeden, co czekał tylko 
wówczas na moje porażki. Prezes Polskiego Związku Bokserskiego powiedział, że to jest 
profanacja godła, że zostanę dożywotnio zdyskwalifikowany. Odebrano mi tytuł. Spotkało 
mnie wszystko co najgorsze. Znowu miałem pod górkę. Znowu trudny czas” — wspomina 
Szczepański, któremu cofnięto dyskwalifikację po trzech miesiącach, później przywrócono 
mistrzostwo. W kwietniu 1972, a więc w roku olimpijskim, Szczepański został powołany 
na przedolimpijskie zgrupowanie kadry, zaś w kwietniu miał wystartować w kolejnych 
mistrzostwach Polski, które były zarazem generalną eliminacją przedolimpijską. Jednak 

Uwieczniony fragment jednej z walk bokserskich z udziałem Jana Szczepańskiego.

Fragment jednej z setek 
walk mistrza.
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16 kwietnia, w dniu rozpoczęcia MP w Nowej Hucie, niczym grom z jasnego nieba, zostaje 
mu zakomunikowana decyzja lekarska: niewydolność serca! I znowu koniec z boksem! Na 
szczęście trwa to tylko miesiąc, a nie jak poprzednim razem – cztery lata. Po rozmowie z 
szefem klubu, pułkownikiem Kazimierzem Konarskim, Szczepański codziennie przychodzi 
do szpitala na pedałowanie na cykloergometrze. Po przekręceniu odpowiedniej liczby 
kilometrów, biorą mu krew, badają. Wreszcie jest diagnoza: uprawianie sportu nie jest 
przeciwwskazane! Szczepański wraca do treningu, chcąc jak najszybciej nadrobić 
stracony czas.

Olimpiada w 1972 roku
Ostatecznie udaje mu się zakwalifikować na igrzyska. W Monachium (1972), mając 33 

lata, wystąpił na swojej pierwszej olimpiadzie i to w dodatku będąc kapitanem drużyny 
bokserskiej. Jedzie w niepewności na olimpiadę, a lekarze niemieccy potwierdzają pełną 
gotowość zdrowotną do startu olimpijskiego. To jednak nie koniec pasm nieszczęść. 
Na drodze do pełnej sprawności staje bolesny czyrak na grzbiecie dłoni prawej ręki 
Szczepańskiego. Wrzód formuje się zaraz w pobliżu kostek. Do pierwszej walki  
z Sudańczykiem Marchlo pozostawało zaledwie kilka dni, więc Szczepański postanowił 
przyspieszyć pęknięcie wrzodu. Poszedł na salę treningową, założył na chorą rękę lekkie 
rękawice i postanowił rozbić czyrak. Podziałało, ale ręka straszliwie spuchła. „Coś ty 
narobił” — powiedzieli lekarze, którzy natychmiast zaaplikowali antybiotyk, przed którym 
Szczepański się bronił, bo zdawał sobie sprawę, że osłabi on jego kondycję. Najgorsze 
jednak było przed nim, bo przecież musiał go jeszcze zbadać lekarz Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego, by wydać decyzję o dopuszczeniu do walki. Oglądając wrzód  
i opuchliznę lekarz naciskał mocno na rękę Polaka, Szczepański ani drgnął. Decyzja: „Jak 
chcesz to boksuj, ale jesteś na przegranej pozycji! Jedną ręką nikt nie wygrał olimpiady”. 
Do rywalizacji przystąpił na własne żądanie, Szczepański ani myślał rezygnować z jedynej 
w życiu olimpijskiej szansy.

W drodze do olimpijskiego złota pokonał: w pierwszej kolejce 5:0 z Kasamiro Marchlo 
(Sudan). W walce z Sudańczykiem Szczepański raz po raz uderzał lewą ręką, a gdy raz 
trafił prawą posłał przeciwnika na deski. Kolejna walka jednak już za dwa dni z silnym 
Amerykaninem Jamesem Busceme, który boksował z odwrotnej pozycji. Szczepańskiemu 
potrzebna była więc sprawna prawa ręka. Zaraz po walce z Sudańczykiem dr Janusz 
Garlicki przeciął więc wrzód. Blizna po cięciu była spora – jakieś dwa, trzy centymetry. 
„Chyba ten doktor Moskwa, który tak mi wcześniej zaszkodził, postarał się o to, by nie 
było dokładnego badania. Zajrzeli tylko w gardło, a przez ręce przewiesiłem ręcznik. Nie 
sprawdzali mi stawów i rąk. To chyba była jego zasługa. Najpierw dał mi zakaz, a potem 
mi się zrewanżował” – wspomina Szczepański. Polak, szafując ostrożnie prawą ręką, 
pokonuje Amerykanina Jamesa Busceme i awansuje do dalszych rozgrywek w walce 
o finał. W kolejnej rundzie uporał się z Irlandczykiem Charlesem Nashem, wygrywając 
przez dyskwalifikację w pierwszej minucie i piętnastej sekundzie trzeciej rundy.  
W półfinale Polak miał się spotkać z Kenijczykiem Samuelem Mbuguą, który w ćwierćfinale 

zwyciężył „króla nokautu”, Norwega Svena Paulsena. Zawodnik z Afryki miał jednak 
pęknięty obojczyk, który wyeliminował go z dalszej rywalizacji. W finale przeciwnikiem 
Szczepańskiego był Węgier Laszlo Orban, wychowanek „mistrza nad mistrze” – Laszlo 
Pappa. I tu Szczepański poszedł już na całość – nie było po co oszczędzać dłoni. Rywal, 
Węgier Laszlo Orban wiedział o kontuzji Polaka i w pierwszej rundzie Polak trzymał rywala 
na dystans lewym prostym. W drugim starciu spróbował skontrować i trzy razy ładnie 
trafił rywala. Trzecia runda to atak non stop Szczepańskiego, który udaną końcówką 
przypieczętował jednogłośne zwycięstwo, zdobywając upragnione olimpijskie złoto! 
Wspomina: „Mimo wszystko nie byłem pewny wyniku, czy jemu dadzą zwycięstwo, czy 
mnie. Orban za to był pewny! Widzę, że Papp zadowolony i już mu mówi: wygrałeś. 
Pogratulowałem i podziękowałem mu za walkę jeszcze przed ogłoszeniem wyników, 
ale widzę, że on zbyt pewny jest swego i mówi do mnie, że wygrał. Ja nic, pomyślałem 
sobie – poczekaj, ty ośle, jakżeś ty bił? Nie tak, jak trzeba! No i moje na wierzchu, słyszę 
swoje nazwisko, moją do góry podnoszą rękę!” – wspominał po latach Szczepański.

Mistrz z upragnionym złotym 
medalem olimpijskim.

Podczas jednej z rund – przeciwnik na 
deskach.

Ja (autor artykułu), moi znajomi i wszyscy kibice żywo interesowaliśmy się naszymi 
reprezentantami we wszystkich sportach olimpijskich, a zwłaszcza sukcesami 
wychowanków trenera Stamma, do których Jan Szczepański należał. Kariera bokserska 
Jana Szczepańskiego jako zawodnika trwała przez 20 lat, ale kolejne momenty jego 
zwycięskich pojedynków w trakcie monachijskiej Olimpiady wysłuchiwaliśmy w trakcie 
transmisji radiowych i TV. Były one niezapomniane i niezmiernie cieszyły wszystkich 
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polskich kibiców, którzy z góry wiedzieli, że taki faworyt jak Jan Szczepański nie może 
przegrać, bo jest najlepszy na świecie w swojej wadze. Wspaniała technika bokserska  
i mistrzowskie błyskawiczne uniki powodowały tak wielkie interesujące widowisko i powód 
do wyjątkowych wzruszeń.

Plebiscyty i rankingi
W Plebiscycie organizowanym przez „Przegląd Sportowy” na Najlepszego Sportowca 

Polski w 1972 roku Jan Szczepański zajął 4. miejsce. W rankingu „90 lat Polskiego 
Związku Bokserskiego” w swojej wadze zajął drugie miejsce za Józefem Grudniem, 
wyprzedzając takie sławy bokserskie, które stawiał za wzór: Kazimierza Paździora, 
Aleksego Antkiewicza, Kazimierza Adacha, Ryszarda Tomczyka. A w rankingu, również 
z okazji tego jubileuszu, pięściarzy polskich wszystkich kategorii wag pod względem 
zdobyczy medalowych (Mistrzostwo Olimpijskie, Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo 
Polski) Jan Szczepański zajął 10. miejsce. W rankingach na początku lat 70 XX wieku 
Jan Szczepański był bez wahania na pierwszym miejscu w dwóch kategoriach wag: 
lekkopółśredniej – ponieważ wygrywał wszystkie krajowe pojedynki w tej wadze; lekkiej 
– ponieważ we wszystkich międzynarodowych startach boksował z powodzeniem w tej 
kategorii. Co świadczyło w oczach znawców, że Szczepański był bezkonkurencyjnym 
zawodnikiem w obydwu wagach. Zdobywcy drugich miejsc w tych kategoriach nie 

zasłużyli na pierwsze miejsce, ponieważ Szczepański ich pokonał w znakomitym stylu 
np. podczas Mistrzostw Polski w Katowicach.

Po tym wielkim sukcesie dostał propozycję wzięcia udziału w przygotowaniach do 
igrzysk olimpijskich w Montrealu. Odmówił jednak. Wiedział, że i tak na olimpiadę 
nie pojedzie, bowiem istniał wówczas przepis o bezwzględnym wycofaniu boksera  
z ringu po ukończeniu 35 roku życia. Wspomina: „Miałem 35 lat, kiedy wystartowałem 
w mistrzostwach Polski, na których uznano mnie za najlepszego zawodnika. To był mój 
triumf. Mogłem odejść z godnością” — podkreślił.

„Janowi Szczepańskiemu – 
zdobywcy złotego medalu 
olimpijskiego”.

Z żoną Wiesławą na Balu 
Mistrzów Sportu.

Po olimpiadzie sięgał ponownie po kolejne tytuły mistrza Polski indywidualnie 
w 1974 r. w kategorii lekkopółśredniej i drużynowo z Legią w 1973 r. Na 36 walk  
w Mistrzostwach Polski w wagach koguciej, piórkowej, lekkiej czy lekkopółśredniej 
przegrał trzy walki finałowe w 1958, 1959 i 1961 roku, odnosząc w sumie 33 zwycięstwa, 
w tym 8 przez techniczny nokaut. Ogółem stoczył 290 walk, z czego 251 wygrał, 15 
zremisował i 24 przegrał. Zwycięzca Turnieju Przedolimpijskiego PZB i „Trybuny Ludu” 
(1961, 1963),Turnieju Czarne Diamenty 1972. Trenerzy Szczepańskiego: Kraszewski, 
Tomasz Lasota, Marian Twardowski, Stanisław Wasilewski, Henryk Niedźwiecki.  
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Jan Szczepański był kontynuatorem boksu w tej kategorii po Antkiewiczu, Niedźwieckim, 
Paździorze, Grudniu. Jego znani krajowi rywale to: Jan Walczak, Antoni Dąsal, Ryszard 
Petek, Jerzy Adamski, Marek Kudła, Ryszard Tomczyk, Kazimierz Szczerba, Bogdan 
Gajda i wielu innych, z którymi spotykał się na ringu w czasie przeróżnych turniejów 
czy meczów ligowych. Był kilkakrotnie na deskach w czasie swoich pojedynków, ale 
nigdy nie dał się znokautować, zawsze wstawał po takim wydarzeniu i kontynuował 
walkę. „Był to taki typowy warszawski »Gavroche«– szczupły, niewysoki, zbudowany 
harmonijnie. Nie miał specjalnego »zdrowia« (bokserzy określają w ten sposób siłę  
i wytrzymałość), natomiast bardzo łatwo przyswajał sobie technikę. Był szybki w ruchach, 
bardzo elastyczny. Jego boks był elegancki i płynny, a popisową akcją był lewy prosty, 
szybki i celny, zadawany z charakterystycznym doskokiem” — tak charakteryzował Jana 
Szczepańskiego Jacek Wasilewski w książce „Złote lata polskiego boksu”. Był kiedyś 
wykpiwany w środowisku bokserów. Okazał się jednak twardzielem, bo po takim fatalnym 
początku podjął wyzwanie, nie załamał się i pozostał przy boksie, chcąc udowodnić, że 
nie jest tchórzem. Na zakończenie kariery trenował bokserów w Polonii Warszawa oraz 
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

Kariera filmowa
Należy dodać, że Jan Szczepański wystąpił w kilku filmach. „Przepraszam, czy tu 

biją”, film z 1976 r. w reżyserii Marka Piwowskiego w konwencji kryminalnej, gdzie 
Jan Szczepański gra rolę inspektora. Film nagrodzony Nagrodą Główną na Festiwalu  
w Gdańsku. Atutem filmu jest gra aktorów, amatorów-bokserów m.in. J. Szczepańskiego 
i J. Kuleja.

Film „Powrót” z 1976 r. Filipa Bajona — obyczajowy, trzydziestoletni bokser decyduje 
się wrócić na ring. Świetna główna rola Jana Szczepańskiego jako Boksera Jana i 
innych sportowców: Pietrzykowskiego i ciężarowca Waldemara Baszanowskiego. Zofia 
Merle jako żona boksera Jana. Główny bohater po czterech latach przerwy powraca 
do treningów i zostaje mistrzem Europy i mistrzem olimpijskim, mimo nieprzychylnego 
środowiska i przeciwwskazań zdrowotnych dzięki samozaparciu, ambicji i niewątpliwego 
talentu.

„Za ciosem” – film krótkometrażowy Piotra Andrejewa (również autor scenariuszy) 
z 1976 r. – próba ukazania źródeł sukcesów Jana Szczepańskiego, nagroda w Saint 
Vincent (MFF Sportowych – „Srebrny Koziorożec”).

„Klincz” – film obyczajowy z 1979 r. w reżyserii Piotra Andrejewa, scenariusz inspirowany 
częściowo karierą Jana Szczepańskiego. „Uprowadzenie Agaty” Marka Piwowskiego  
z 1993 r. na motywach głośnej historii sprzed lat – ucieczka zakochanej córki marszałka 
Sejmu z ukochanym (w konwencji melodramatu). Szczepański w roli policjanta Henia.

Reżyserzy Piwowski, Bajon czy Andrejew często korzystali z osób, które nie były 
zawodowymi aktorami. Ilość filmów z Janem Szczepańskim świadczy o nieprzeciętnych 
zdolnościach mistrza olimpijskiego, po którego chętnie sięgano do obsady liczących się 
i znaczących ról w ich artystycznych obrazach.

Odznaczenia
Przyszły mistrz w 1962 r. ukończył Technikum Mechaniczne w Zielonce (Zduńska 

Wola), a trenując w warszawskiej Legii awansował do stopnia starszego chorążego. Za 
wybitne osiągnięcia sportowe został odznaczony medalem Zasłużony Mistrz Sportu, 
dwukrotnie złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, a także został w 2014 r. 
honorowym obywatelem gminy Lubochnia (gmina miejsca jego urodzenia). Wybudowany 
obiekt kulturalno-sportowy w czerwcu 2018 r. został nazwany jego imieniem. Uroczystość 
tę zaszczyciła żona Wiesława z całą rodziną Szczepańskich. W 2002 r. otrzymał nagrodę 
im. Aleksandra Rekszy (wybitny redaktor sportowy, znawca boksu i autor książek 
o tematyce sportowej; nagrodę po śmierci dziennikarza ufundowała jego żona – za 
wybitne osiągnięcia w polskim boksie). Złoty medal olimpijski Szczepańskiego jest 
również w gminie Lubochnia, dokąd wielokrotnie przyjeżdżał i spotykał się z młodzieżą 
namawiając ją do uprawiania sportu. Jan Szczepański od czasu do czasu oglądał walki 
boksu zawodowego i nie miał o nich najlepszego zdania. Uważał, że z człowieka zrobiono 
robota, który walczy bez stylu, któremu chodzi jedynie o to, by koniecznie skrzywdzić 
przeciwnika. Stwierdził nie bez racji, że króluje wszechobecna brutalność, a walczących 

Na planie filmu „Przepraszam, czy tu biją”. Jan Szczepański w towarzystwie aktorów: 
Zbigniewa Buczkowskiego i Włodzimierza Stępińskiego.
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bardziej delikatnie odsyłają do lekarza. W czasie spotkań z rodziną olimpijską ubolewał  
i był poruszony przyszłością polskiego amatorskiego boksu, będąc również niespokojny, 
że z uwagi na niski poziom polskiego boksu amatorskiego, do którego nie przywiązywało 
się należytej uwagi, nie był on reprezentowany na obecnych olimpiadach. w porównaniu 
do lat ubiegłych.

Trener Jana Szczepańskiego – Feliks Stamm i jego sukcesy
Wypadałoby wspomnieć kilka słów na temat Feliksa Stamma (1901–1976) – 

wieloletniego trenera polskiej amatorskiej reprezentacji boksu i twórcy słynnej polskiej 
szkoły boksu amatorskiego. Teraz wszyscy trenerzy na świecie z niej korzystają, 
dopracowując i ulepszając jej stosowanie, polegające głównie na indywidualnym 
przygotowaniu danego zawodnika. Wówczas reprezentacja liczyła np. 10 wag (trzy 
rundy, trzyminutowe pojedynki). Do każdego pięściarza było indywidualne podejście 
trenera w zależności od jego budowy ciała, wrodzonych dyspozycji czynnościowych, 
przygotowania fizycznego i psychicznego i wielu innych czynników. Forma sportowa 
musiała być prowadzona pod ścisłą kontrolą sportowo-lekarską z przestrzeganiem okresu 
wypoczynku, procesów odnowy, kontroli odżywiania itp. Trener, jako sekundant, miał być 
doradcą i opiekunem w czasie walki, a czasem jedynie pomocnikiem w jego odświeżeniu. 
Każdy zawodnik wymagał innego podejścia, innego stylu ataku oraz własnych sposobów 
obrony. Koniec lat 70 XX wieku to powolne zakończenie dominacji w amatorskim boksie 
„starego kontynentu” i zarazem „polskiej szkoły boksu” – w której trener Stamm uczył, że 
to nie jest zwykłe mordobicie tylko szermierka na pięści. Ten sukces polskiej szkoły boksu 
można porównać do innego sukcesu w piłce nożnej — naukowej metody trenera Jacka 
Gmocha, czyli „banku informacji”, stosowanego do dziś w każdej reprezentacji. Sukcesem 
Feliksa Stamma, słynnego trenera bokserów i jego nieodłącznego pomocnika Pawła 
Szydło (1904–1975), był sukces jedyny w swoim rodzaju – jego pięściarze wywalczyli 
6 złotych, 7 srebrnych i 11 brązowych medali olimpijskich oraz 25 razy zdobywali tytuły 
mistrzów Europy, 17 razy wicemistrzów Europy i 19 razy medale brązowe mistrzostw 
Europy. Niestety, zdecydowana większość uczniów bokserskich medalistów olimpijskich 
i Mistrzostw Europy Feliksa Stamma już odeszła na wieczną wartę:
Chychła Zygmunt (1926–2009), złoto 1952
Paździor Kazimierz (1935–2010), złoto 1960
Grudzień Józef (1939–2017), złoto 1964 i srebro 1968
Kulej Jerzy (1940–2012), złoto 1964 i 1968
Olech Artur (1940–2010), srebro 1964 i 1968
Walasek Tadeusz (1936–2011), srebro 1960 i brąz 1964
Drogosz Leszek (1933–2012), brąz 1960
Pietrzykowski Zbigniew (1934–2014), srebro 1960, brąz 1956 i 1964
Antkiewicz Aleksy (1923–2005), srebro 1952 i brąz 1948
Niedźwiecki Henryk (1933–2018), brąz 1956
Adamski Jerzy (1937–2002), srebro 1960
BendigBrunon (1938–2006), brąz 1960
Dragan Stanisław (1941–2007),brąz 1968
Kilkoro, którzy byli jego uczniami, ale wywalczyli medale olimpijskie nieco później już 
za innych trenerów:
Szczepański Jan, złoto 1972
Rudkowski Wiesław (1946–2016), srebro 1972

Przy swoim odcisku 
ręki w Alei Gwiazd we 

Władysławowie.

W 2006 r. – każdy sportowiec tam 
upamiętniony zasadzał sadzonkę 
drzewka dębinki.
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Błażyński Leszek (1949–1992), brąz 1972 i 1976 (kariera od 1964),
Gortat Janusz (1948–), brąz 1972 i 1976
Pozostała jeszcze garstka bokserów medalistów olimpijskich „papy” Stamma, ciesząca 
się jako takim zdrowiem:
Kasprzyk Marian (1939–), złoto 1964 i brąz 1960
Grzesiak Józef (1941–), brąz 1964
Skrzypczak Hubert (1943–), brąz 1968
W uzupełnieniu podaję bokserów medalistów z Mistrzostw Europy, których pan Feliks był 
trenerem jeszcze przed wojną (od 1936). Tu przewijają się medaliści Mistrzostw Europy, 
którzy jednocześnie byli medalistami olimpijskimi. Wielu z nich było kolegami, kolegami 
klubowymi, rywalami z ringu, sparingpartnerami Jana Szczepańskiego:
1937 – złoty Polus Aleksander (1914–1965) i Chmielewski Henryk (1914–1998), srebro 
Sobkowiak Edmund (1914–1988) i Szymura Franciszek (1912–1985)
1939 – złoty Kolczyński Antoni (1917–1964), srebro Czortek Antoni (1915–2004), Pisarski 
Józef (1913–1986) i Szymura, brąz Kowalski Zbigniew (1916–)
1949 – złoty Kasperczak Janusz (1927–2002)
1951 – złoty Chychła, brąz Paliński Alfred (1928–2004)
1953 – złoty Kukier Henryk (1930–), Stefaniuk Zenon(1930–1985), Kruża Józef (1928–
1996), Drogosz i Chychła, srebro Grzelak Tadeusz (1929–1996) i Węgrzyniak Bogdan 
(1933–1976), brąz Antkiewicz i Pietrzykowski
1955 – złoty Stefaniuk, Pietrzykowski i Drogosz, brąz Kukier
1957 – złoty Paździor i Pietrzykowski, srebro Walasek, brąz Boczarski Kazimierz 
(1932–1973) i Milewski Zygmunt (1934–2002)
1959 – złoty Pietrzykowski, Adamski i Drogosz, srebro Dampc Henryk (1935–2000)  
i Walasek, brąz Zawadzki Zygmunt (1936–2006) i Jędrzejewski Władysław (1935–2012)
1961 – złoty Walasek, srebro Gutman (1941–), brąz Kasprzyk, Józefowicz Zdzisław 
(1939–) i Gugniewicz Zbigniew (1936–2011)
1963 – złoto Kulej i Pietrzykowski, brąz Adamski
1965 – złoto Kulej, srebro Skrzypczak, Gałązka Jan (1945–1982), Bendig i Grudzień, 
brąz Słowakiewicz Lucjan (1936–2011)
1967 – złoto Skrzypczak, Petek Ryszard (1943–) i Grudzień, srebro Kulej i Stachurski 
Witold (1947–2001)
oraz pozostali, których Stamm był trenerem do 1968 r., kiedy zakończył trenerskie 
działania.
1969 – brąz Rożek Roman (1944–), Olech, Petek, Jakubowski Bogdan (1948–) i Denderys 
Ludwik (1944–)
1971 – złoto Tomczyk i Szczepański, srebro Błażyński, brąz Rożek, Rudkowski i Denderys
1973 – srebro Tomczyk, Rudkowski i Gortat, brąz Madej Krzysztof (1949–) i Stachurski
1975 – złoto Biegalski Andrzej (1953–2017) i Rudkowski, brąz Kucharczyk Jacek (1954–), 
Rybicki i Tomczyk Ryszard (1950–)

Zakończenie – wypadek i pogrzeb mistrza
W 2016 r. Jan Szczepański doznał urazów podczas wypadku komunikacyjnego. Zmarł 

15 stycznia 2017 r. Został pochowany 26 stycznia 2017 r. na cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie. W pogrzebie uczestniczyli m.in. jego koledzy, medaliści olimpijscy Jerzy 
Rybicki, Józef Grudzień, Janusz Gortat. Obecny też był Edward Skorek, tomaszowski 
olimpijczyk, złoty medalista olimpijski i mistrz świata w piłce siatkowej z lat 70. Przybyła 
także delegacja gminy Lubochnia z wójtem Tadeuszem Jóźwikiem oraz tomaszowianin 
Antoni Smolarek, laureat Fair Play PKOl, długoletni propagator idei olimpijskich. Podczas 
pogrzebu prezentowane były jego trofea sportowe, odznaczenia oraz rękawice z początku 
uprawiania boksu. 

Grób na Cmentarzu Powązkowskim.

Przed złożeniem trumny do grobu została z niej zdjęta flaga PKOl, którą sekretarz 
generalny Komitetu, Adam Krzesiński (medalista olimpijski we florecie) zgodnie z tradycją 
przekazał rodzinie. W czwartkowych uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła 
liczna rzesza olimpijczyków, byli i obecni sportowcy, trenerzy, aktorzy. Mszę świętą 
żałobną w katedrze warszawsko-praskiej pod wezwaniem św. Floriana koncelebrowali: 
jej proboszcz, były piłkarz Legii ks. prałat Bogusław Kowalski, krajowy duszpasterz 
sportowców ks. Edward Pleń oraz byli pięściarze – honorowy prezes Katolickiego 
Stowarzyszenia Sportowców ks. prałat Mirosław Mikulski i ks. prałat Stanisław Kuć.  
W homilii wygłoszonej w katedrze ks. Mikulski przypomniał najważniejsze wydarzenia 
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z kariery Jana Szczepańskiego, podkreślając, że „Nigdy nie dał się znokautować życiu, 
choć kilka razy leżał na deskach. Zawsze jednak podnosił się i wstawał. Mówił, że nie ma 
już ran, ale zostały blizny i ich już nie da się wyleczyć”. Proboszcz katedry warszawsko-
praskiej św. Floriana: „Byłem sąsiadem Szczepańskiego, mieszkał 50 m od mojego bloku. 
Dla nas, chłopaków, był idolem. W tamtych latach patrzyliśmy na niego zawsze z otwartą 
buzią. On nawet nie wiedział, jak ważną spełniał rolę wychowawczą. Pokazywał nam, że 
można być wielkim sportowcem, a jednocześnie skromnym, normalnym człowiekiem”. 
Sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Krzesiński zwrócił uwagę na 
wyjątkowy charakter i wielki upór Szczepańskiego w dążeniu do uprawiania dyscypliny, 
którą pokochał od pierwszego wejrzenia. Mistrz olimpijski Jerzy Rybicki przypomniał 
zdrowotne problemy, z jakimi zmagał się Szczepański w Monachium, kiedy na wierzchu 
prawej ręki powstał bardzo bolesny wrzód a mimo to wygrał w finale z Orbanem. Dodał ze 
smutkiem, że prawie każdego roku odchodzą wielcy przed laty pięściarze, m.in. Tadeusz 
Walasek (2011), Jerzy Kulej (2012), Zbigniew Pietrzykowski (2014), Henryk Średnicki 
– amatorski mistrz świata z 1978 r. (2016), robi się pustka, a ich następców nie widać. 
Przypomniał też, że Szczepański w sumie stoczył 290 walk, z czego 251 wygrał, 15 
zremisował i 24 przegrał i że wystąpił w filmach. Wójt gminy Lubochnia Tadeusz Jóźwik 
podkreślił, że Szczepański nigdy nie zapomniał o swych rodzinnych stronach, utrzymując 
stały kontakt. Gdy przyjeżdżał, spotykał się z młodzieżą, którą zachęcał do aktywności 
fizycznej. W 2014 roku został pierwszą osobą, której nadano tytuł honorowego obywatela 
gminy. Nad grobem Szczepańskiego, który był zawodowym podoficerem (starszy chorąży) 
Wojska Polskiego, pochyliły się liczne sztandary, a żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego 
WP z dowództwa Garnizonu Warszawa oddali salwę honorową.

Bardzo dziękuję Pani Marzenie Szczepańskiej – córce naszego mistrza i Jej 
Rodzinie za dodatkowe informacje, fotografie z Jej kolekcji i zrecenzowanie 
artykułu.

Bibliografia:
Wszystkie fotografie z kolekcji Rodziny Sz. Państwa Szczepańskich.
Wszystkie informacje od rodziny Sz. Państwa Szczepańskich z wyjątkiem fragmentów z Internetu:
Eurosport;
Onet.pl;
Fragmenty książki Jacka Wasilewskiego „Złote lata polskiego boksu”;
Józef Kalemba, Jan Szczepański – ten, który nie dał się znokautować życiu,
https://sport.onet.pl/boks/jan-szczepanski-ten-ktory-nie-dal-sie-znokautowac-zyciu/b1ypm Józefa Kalemby;
Piotr Pasieczny, Hejty, lekarze i kontuzje! Jan Szczepański – mistrz olimpijski wbrew przeszkodom!,
https://mma.pl/jan-szczepanski-mistrz-olimpijski/;
Zmarł Jan Szczepański. Mówił, że boks jest jego miłością
http://wyborcza.pl/7,154903,21253121,zmarl-jan-szczepanski-boks-byl-moja-miloscia.html.

IV. KRONIKA

„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Kronika Wołomina
czerwiec 2020 - lipiec 2019

2020 ROK

CZERWIEC 2020
28 czerwca
Wołomin był w centrum najważniejszych wydarzeń w Polsce. Po ogłoszeniu wyników 
I tury wyborów prezydenckich 2020 miasto odwiedził kandydat na prezydenta Rafał 
Trzaskowski. Spotkanie z mieszkańcami było drugim z kolei i pierwszym na trasie podczas 
kampanii prezydenckiej. Spotkanie z kandydatem dało szansę poznania programu i jego 
wizji Polski na kolejne lata.

23 czerwca
Gmina Wołomin przekazała 100 tys. zł dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Wołominie. Środki pozwolą na kontynuowanie budowy garażu pożarniczego 
stanowiącego część bojową strażnicy OSP w Wołominie. Dzięki inwestycji polepszą się 
warunki bytowe strażaków i podwyższy gotowość bojowa jednostki.

21 czerwca
Druga rocznica śmierci zastępcy burmistrza Wołomina Roberta Makowskiego. Na grobie 
bliskiego współpracownika wiązankę złożyli Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wraz 
z zastępcami: Dariuszem Szymanowskim i Łukaszem Markiem.
Śmierć śp. Roberta spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy go znali. Pamięć 
o nim pozostała nie tylko wśród współpracowników, ale też wśród mieszkańców, którzy 
wspominają śp. Roberta jako wspaniałego samorządowca – blisko ludzi i ich spraw. 
Takim pozostał w zbiorowej pamięci – człowiekiem pośród nas i dla nas.

2 czerwca
Gmina Wołomin pozyskała ze środków budżetu województwa mazowieckiego 75 tys. zł na 
modernizację ul. Rolnej w miejscowości Nowe Lipiny. Skuteczne pozyskiwanie środków 
zewnętrznych pozwala realizować kolejne ważne dla mieszkańców gminy inwestycje.

MAJ 2020
29 maja
Znana z działalności społecznej Maria Wytrykowska zrezygnowała z pełnienia funkcji 
Radnej Rady Miejskiej w Wołominie. W Radzie Miejskiej panią Marię zastąpił Paweł 
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Konrad Kocik – społecznik, instruktor harcerski w stopniu podharcmistrza, wieloletni 
komendant Hufca ZHP Wołomin.

27 maja
30. rocznica samorządu terytorialnego w Polsce była doskonałą okazją do tego, by 
wspólnie świętować polską samorządność, a także podsumować to, co samorządowcom 
udało się zrobić. Gmina Wołomin zainspirowana warszawskim „Sadem Samorządności” 
posadziła trzydzieści głogów na ulicy Partyzantów w Wołominie. W akcji uczestniczyli 
Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wraz ze swoimi zastępcami: Dariuszem 
Szymanowskim, Łukaszem Markiem i sekretarzem gminy Małgorzatą Izdebską. Głogi na 
ulicy Partyzantów jako trwała pamiątka 30. rocznicy samorządu w Polsce, z pewnością 
będą przypominać mieszkańcom o sile naszego samorządu.

22 maja
Po wielu tygodniach pracy nastąpił odbiór ulicy Przytorowej w Duczkach (na odcinku od 
ul. Willowej do ul. Kolorowej). Zbudowana została nowa jezdnia, chodnik, oświetlenie 
oraz kanalizacja deszczowa.

21 maja
Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wraz z Rafałem Trzaskowskim Prezydentem 
Warszawy oraz zaprzyjaźnionymi samorządowcami z okolicznych gmin posadzili jabłonie 
w parku Pole Mokotowskie. W ten sposób powstał symboliczny „Sad Samorządności”  
z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Ta okrągła rocznica jeszcze bardziej 
podkreśliła potrzebę budowania, wspierania i stabilizacji samorządu terytorialnego  
w Polsce.

20 maja
Gmina Wołomin dba o pszczoły i zachęca do tego swoich mieszkańców. Z okazji 
Światowego Dnia Pszczoły urzędnicy rozdali mieszkańcom specjalną mieszankę 
nasion roślin łąkowych, dzięki którym można było stworzyć miejsce przyjazne owadom 
zapylającym na własnym balkonie lub w ogrodzie. Akcja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców.

18 maja
Rok 2020 był wyjątkowy z wielu względów. O jego nadzwyczajności świadczy między 
innymi fakt, iż przypada w nim stulecie urodzin papieża św. Jana Pawła II. Aby oddać hołd 
świętemu i celebrować tę niezwykłą rocznicę Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wraz 
z Katarzyną Pazio, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Wołominie oraz zastępcami 
Dariuszem Szymanowskim i Łukaszem Markiem złożyli pod pomnikiem Jana Pawła II 
symboliczną wiązankę. To podziękowanie za każdą krzepiąca myśl od Papieża, która 
mimo upływu czasu nie traci na aktualności.

14 maja
Gmina Wołomin otrzymała 3,2 mln zł dofinansowania na inwestycje przy dworcach 
PKP Wołomin i PKP Zagościniec. Środki pozwolą na budowę centrum przesiadkowego  



461KRONIKA WOŁOMINA460 KRONIKA WOŁOMINA

w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz parkingu „Parkuj i Jedź” w ciągu 
ul. Przytorowej w Duczkach. Dzięki porozumieniu z PKP w sprawie dysponowania terenem 
oraz pozyskanemu dofinansowaniu mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnej 
infrastruktury przy dworcach PKP Zagościniec i PKP Wołomin.

13 maja
Ruszyła budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 635 (do łącznika z S8) na terenie 
gminy Wołomin. Marszałek Województwa Adam Struzik podpisał umowę z wykonawcą. 
Koszt budowy to ponad 18,8 mln zł. Nowa droga o długości 2,2 km połączy DW 635  
z drogą ekspresową S8 w miejscu węzła „Wołomin”.
Zakres robót obejmuje: budowę drogi, budowę i przebudowę skrzyżowań, budowę ciągów 
pieszych i rowerowych, urządzeń ochrony przed hałasem, budowę i przebudowę systemu 
odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego.

3 maja
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w gminie Wołomin to wspólne 
celebrowanie święta narodowego, które umacnia poczucie tożsamości narodowej, 
szacunek do dokonań przeszłości oraz dumy z bycia Polakiem. Tegoroczne obchody 
w Wołominie, mimo obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, były wyjątkowe. 
Program gminnych uroczystości stworzył wyjątkową okazję do refleksji nad obowiązkami 
jakie mamy wobec naszej Ojczyzny.

1 maja
Budowa ul. Zielonej w Wołominie oficjalnie zakończona. Na budowę ul. Zielonej 
gmina Wołomin pozyskała ponad 5,3 mln zł dofinansowania. Wykonana została nowa 
nawierzchnia, chodnik dla pieszych, ścieżka rowerowa, a także zjazdy, skrzyżowania, 

2 zatoki parkingowe oraz infrastruktura odprowadzająca wodę wraz z niezbędnym 
oświetleniem.
Budowa ul. Zielonej w Wołominie to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych  
w gminie. Wykonanie tej „małej obwodnicy Wołomina” znacznie poprawiło bezpieczeństwo, 
skróciło czas dojazdu do pracy i szkoły, a przed wszystkim polepszyło skomunikowanie 
Wołomina i okolic, pozwalając na wjazd do południowej części miasta bez konieczności 
przejazdu przez centrum.

KWIECIEŃ 2020
23 kwietnia
Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie zakończona. Ulica została zmodernizowana 
na odcinku od ogródków działkowych do ul. Legionów. Koszt tej inwestycji to prawie 
2,9 mln zł. Wykonana została nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, miejsca postojowe  
i kanalizacja deszczowa. Zmodernizowano oświetlenie i uporządkowano obszary zieleni.
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Okolica ul. Kurkowej, ze względu na zlokalizowaną przy niej Parafię Matki Bożej Królowej 
Polski w Wołominie, dojście do ogródków działkowych oraz połączenie z ul. Legionów 
jest istotnym elementem systemu gminnych dróg. Dzięki zrealizowanej inwestycji ulica 
stała się funkcjonalna i bezpieczna.

20 kwietnia
Kolejnych 40 laptopów dla uczniów trafiło do gminnych szkół. Dodatkowy sprzęt to efekt 
skutecznych działań pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie. Na sprzęt pozyskano 
prawie 100 tys. zł dofinansowania z programu „Zdalna Szkoła”. Sprzęt został przekazany 
do gminnych szkół, gdzie będzie służyć podczas zajęć, a w razie nauki zdalnej będzie 
mógł być wypożyczany uczniom.

MARZEC 2020
27 marca
Serca mieszkańców Wołomina wypełniły się smutkiem na wieść o śmierci pani Eugenii 
Adamowicz, najstarszej mieszkanki Wołomina, Sybiraczki a przede wszystkim – osoby 
życzliwej i ciepłej, pomimo trudnych życiowych doświadczeń. Życiowa mądrość pani 
Eugenii, uśmiech, wspomnienia młodych lat z okolic Wilna, przepiękne opowieści, którymi 
tak lubiła się dzielić na zawsze pozostaną w pamięci tych, którzy ją znali.

11 marca
W Dzień Sołtysa Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wszystkim gospodarzom lokalnych 
społeczności złożyła najlepsze życzenia: „Jesteście najbliżej ludzi i ich spraw. Wasza 
codzienna praca jest służbą dla innych, wyrazem Waszej troski, inicjatywy i kreatywności. 
W Dzień Sołtysa przyjmijcie najszczersze wyrazy uznania za Wasze oddanie i wysiłek. 
Niech codzienna praca jest dla Was źródłem szczęścia i spełnienia. Życzę dobrego 
zdrowia, wspaniałych pomysłów i ludzi, z którymi można wszystkiego dokonać. Tak jak 
piękna i pełna kolorów jest Polska wieś, tak niech piękne będą Wasze dni, bo w swoich 
społecznościach – jesteście niezastąpieni”.
W gminie Wołomin świętowało 15 osób, które codziennie działają na rzecz swoich 
społeczności!

8 marca
8 marca w Miejskim Domu Kultury w Wołominie zdecydowanie należał do pań. 
Kolory, kwiaty, warsztaty gotowania z niesamowitą Cristiną Catese, pokaz makijażu, 
biżuterii, butów, charytatywny trening FitKobiety i koncert grupy Bardotka Trio stanowiły 
niezapomnianą mieszankę wrażeń na Dzień Kobiet.

6 marca
Podczas XLIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich Elżbieta Radwan 
Burmistrz Wołomina została odznaczona Medalem Honorowym tej najstarszej w Polsce 
organizacji samorządowej.
„Medal Honorowy Związku Miast Polskich to dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt. 
To potwierdzenie tego, że obraliśmy w Wołominie słuszną drogę. To impuls do dalszej 
pracy dla wspólnoty samorządowej, którą tworzymy razem z Przyjaciółmi ze Związku. 
To nagroda, którą przyjmuję z pełnym przekonaniem, że praca samorządu to w istocie 
praca i służba dla Was, drodzy Mieszkańcy. Z całego serca dziękuję za to wyróżnienie” 
– powiedziała Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina po odebraniu wyróżnienia.

4 marca
Wołomińska edukacja doceniona w rankingu „Miejsca sprzyjające edukacji”. Gmina 
Wołomin zajęła w nim miejsce w pierwszej dziesiątce! Ranking stworzony przez Pismo 
Wspólnota i Fundację Naukową EvidenceInstitute.pl wyróżnił samorządy, gdzie edukacja 
jest na najwyższym poziomie, uwzględniając tak miarodajne kryteria jak dostępność 
edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.

2 marca
Pod pomnikiem przy ul. Piaskowej w Wołominie uhonorowano pamięć Żołnierzy 
Wyklętych.  
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LUTY 2020
28 lutego
Od 25 lat kultura ma w Wołominie swój dom – Miejski Dom Kultury w Wołominie. Przez 
te 25 lat wielokrotnie zmieniały się trendy, nastroje i gusta, a MDK pozostaje wciąż 
wypełniony ludźmi pełnymi pasji. Wernisaż wystawy „Ze sztuką nam do twarzy” potwierdził, 
że pracownicy Domu Kultury w Wołominie to ludzie nieprzypadkowi. Na co dzień zarażają 
mieszkańców swoją miłością do sztuki przybliżając twórczość najróżniejszych artystów. 
Podczas wyjątkowego jubileuszu pokazali publiczności swoją twórczość i własne talenty.

25 lutego
Oficjalne otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie. Podczas 
uroczystości wszyscy goście zrozumieli, że granice dobra nie istnieją. Część artystyczna 
przygotowana przez podopiecznych poruszała do głębi. W piosence, tańcu czy 
recytowanym wierszu można było zobaczyć pięknych i otwartych ludzi. Ludzi dla których 
nie ma miejsca i pomocy w systemie państwowym, a którzy znaleźli swój dom i pomocną 
dłoń w Wołominie. Środowiskowy Dom Samopomocy powstał nie tylko z cegieł, ale 
przede wszystkim – z otwartych serc i wrażliwości na potrzeby innych.

21 lutego 
Setne urodziny obchodziła pani Kazimiera Ziółek – mieszkanka Wołomina. Delegacja 
Urzędu Miejskiego odwiedziła panią Kazimierę z najlepszymi urodzinowymi życzeniami 
i jubileuszowym upominkiem.

15 lutego 
OSP Wołomin dokonało wyboru nowego prezesa. Został nim Mirosław Matyjaszek – 
strażak z wieloletnim stażem i ogromnym doświadczeniem. Pan Mirosław objął tę funkcję 

po śp. Grzegorzu Skoczniu – człowieku, który przetarł wiele szlaków w działalności 
OSP, położył fundamenty pod wspaniałe inicjatywy, a przede wszystkim potrafił zebrać 
i zjednoczyć ludzi we wspólnej pracy.

4 lutego
W 101. rocznicę nadania Wołominowi praw miejskich mogliśmy spotkać dobrze 
znane postacie z naszej wspólnej przeszłości! Zofia Nałkowska i Henryk Konstanty 
Woyciechowski przekazywali mieszkańcom słodkie upominki, pamiątkowe kartki, 
przypinki oraz foldery informacyjne.

STYCZEŃ 2020
31 stycznia
Do zaszczytnego grona Honorowych Obywateli Wołomina dołączyli Jego Ekscelencja 
ks. biskup Marek Solarczyk oraz Németh Szilárd István, wiceminister Obrony Narodowej 
Węgier.
Uhonorowani to prawdziwi przyjaciele Wołomina. Ksiądz biskup związany z gminą 
Wołomin od urodzenia. Wiceminister związał się z Wołominem jeszcze jako burmistrz 
miasta Csepel – miasta partnerskiego Wołomina. Obaj zapisali się w sercach mieszkańców 
dzięki swej otwartości, serdeczności i szacunkowi do naszego miasta.
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26 stycznia
Władze Wołomina wraz z mieszkańcami stanęli jako świadkowie żywej pamięci, by oddać 
hołd powstańcom styczniowym. Rocznica Powstania Styczniowego w gminie Wołomin 
co roku obchodzona jest godnie i podniośle.

18 stycznia
Zmarł Grzegorz Skoczeń – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie. Wieloletni 
współpracownik gminy i wspaniały człowiek. Zawsze w pełnej gotowości, by nieść pomoc 
potrzebującym. Człowiek o wielkim sercu i serdecznym uśmiechu. Jego odejście to 
ogromna strata dla całej gminy.

12 stycznia
Podczas 28. Finału WOŚP wolontariusze w całym kraju zbierali środki na zapewnienie 
najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie 
zabiegowej. Orkiestra zagrała również w 2 sztabach na terenie gminy – w Wołominie 
oraz w Duczkach.

6 stycznia
W tym roku orszak Trzech Króli odbył się pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”. Hasło 
nie jest przypadkowe – orszak był okazją do podziękowania za wszystkie cuda, które 
zdarzyły się w historii naszej Ojczyzny, za Cud na Wisłą, za cuda, które zdarzają się 
wokół nas, których doświadczamy na co dzień.
Uczestnicy przemaszerowali z Placu Trzeciego Maja ulicami Wołomina: Mickiewicza, 
Miłą, Wileńską, Prądzyńskiego oraz Brzozową z przystankiem przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Zofii Nałkowskiej, gdzie na balkonie odbyła się scenka z królem Herodem. 
Orszak zakończył się mszą świętą w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie, 
gdzie zgromadzonym błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii ks. Zygmunt Podstawka.

2019 ROK

GRUDZIEŃ 2019
20 grudnia
Inwestycja w naukę języków obcych to ogromna szansa dla dzieci. W Szkole 
Podstawowej w Duczkach powstała nowa pracownia języków. Podpisana 
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12.08.2019 umowa na realizację projektu wartego 70 tys. złotych zaowocowała 
nowoczesną pracownią, wyposażoną w 24 stanowiska komputerowe dla 
nauczyciela i uczniów, słuchawki, meble oraz oprogramowanie i licencje dostępowe.  

15 grudnia
Na Placu 3 Maja w Wołominie odbyła się Wigilia Miejska. Mieszkańcy gminy spotkali się 
by wspólnie kolędować, podzielić się opłatkiem, zjeść symboliczna wieczerzę i zabrać 
do swoich domów Betlejemskie Światło Pokoju.

17 grudnia
Pani Grażyna Radomska, działaczka i wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia 
Diabetyków Wołomin została uhonorowana w konkursie Mazowiecka Lady D im. Krystyny 
Bochenek. Pani Grażyna znalazła się w zaszczytnym gronie 6 laureatek.

LISTOPAD 2019
24 listopada
W Starych Lipinach swoje małe święto mieli wszyscy fani biegania i nordic walking. Bieg 
Andrzejkowy odbył się pod patronatem Elżbiety Radwan Burmistrz Wołomina. W imprezie 
zorganizowanej przez Zabiegany Wołomin i sołtysa Radosława Ufnala wystartowali 
biegacze starsi, młodsi, profesjonaliści i amatorzy. Wszystkich połączyła świetna zabawa 
i sportowe emocje. Niestraszna mroźna pogoda, gdy wokół tyle uśmiechu i pozytywnej 
energii. A jeśli biegając można jeszcze komuś pomóc, to jest tylko lepiej! Startowa 

„jedynka” była licytowana, a zgromadzone pieniądze przekazano pani Beacie Połukard 
na walkę z chorobą.

18 listopada
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie 
przeżywała wyjątkową uroczystość – 25-lecie nadania imienia. Wybór patrona to dla 
szkoły pewnego rodzaju deklaracja – przyjęcie wartości, którymi chce się kierować i które 
chce reprezentować. Marynarka Wojenna to tradycja obronności, honor, koleżeństwo – 
wartości uniwersalne i piękne. W nastrój świętowania wprowadził gości koncert Orkiestry 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP.
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14 listopada
Gmina Wołomin rozkwitła tego roku – a najpiękniejszą nagrodą jest poprawa warunków 
życia pszczół, niewielkich owadów, od których tak wiele zależy. 14 listopada przedstawiciele 
gminy Wołomin odebrali dyplom w uznaniu za sadzenie kwiatów przyjaznych pszczołom 
i za wyróżniające się działania podejmowane w ramach inicjatywy „Gmina Przyjazna 
Pszczołom”.

11 listopada
Władze gminy Wołomin wraz z mieszkańcami spotkali się pod pomnikiem Obrońcom 
Ojczyzny 1920 r., by wspólnie celebrować wielkie święto wszystkich Polaków. Podczas 
wołomińskich obchodów Święta Niepodległości goście dali wyraz jedności i troski  
o wolność – najwyższą wspólną wartość.

10 listopada
W 135. rocznicę urodzin Zofii Nałkowskiej w Wołominie odsłonięto rzeźbę przedstawiającą 
postać pisarki. Podczas uroczystości kilka ciekawostek o Zofii opowiedziała Agata 
Sobczak dyrektor Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich oraz Joanna Kujawska, 
bratanica Zofii.

PAŹDZIERNIK 2019
19 października
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Nałkowskiego w Wołominie obchodziło swój wyjątkowy 
jubileusz 75-lecia. Każdy jubileusz to połączenie nowoczesności i tradycji. Doświadczenia 
i młodości. I to właśnie było najbardziej widoczne podczas tej podniosłej uroczystości.
Dyrektor Krzysztof Milczarek z dumą przedstawiał znamienitych absolwentów I LO. Wielu 
z nich sprawuje dziś ważne społecznie funkcje w naszym mieście i powiecie. Zaproszeni 

goście zabierali głos nie szczędząc szkole miłych słów, które niejednokrotnie były oparte 
na osobistych doświadczeniach. Wspominano profesorów, ważne lekcje, ale także 
budowanie szczególnej więzi miedzy uczniami i kadrą pedagogiczną.
Po części oficjalnej przyszedł czas na długo oczekiwane rozmowy, spacer po szkole, czy 
zajrzenie do szkolnych kronik. Dla wielu gości była to niezwykła, sentymentalna podróż.

16 października
Jan Paweł II – Wielki Polak i człowiek, którego podziwiały miliony, niezależnie od 
przekonań. Pokazał, że dobro i otwartość na drugiego człowieka kruszy nawet najgrubsze 
mury. W dniu Jana Pawła II Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wraz ze swoim zastępcą 
Dariuszem Szymanowskim symbolicznie złożyli kwiaty pod jego pomnikiem.

15 października
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie wspólnie świętowaliśmy Dzień Edukacji 
Narodowej. Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podziękowała wszystkim pracownikom 
oświaty za to, że dzięki ich pasji i zaangażowaniu nasze dzieci mają szansę na dobrą 
edukację. Emerytowanym pracownikom oświaty życzyła zdrowia i niegasnącej satysfakcji 
z dawnej pracy, której efekty są przecież wciąż widoczne w pokoleniu, które zdobywa 
dziś świat.

12 października 
Uroczystość podczas której świętowaliśmy 70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Wołominie im. Zofii Nałkowskiej była bardzo wzruszająca. Zgromadzili się na niej 
prawdziwi przyjaciele tego miejsca. Ludzie, którzy dopingują rozwojowi biblioteki, 
wspierają ją i korzystają z jej zasobów. Piękna oprawa, wyczuwalny podziw i sympatia 
dla wszystkich pracowników biblioteki, z dyrektor Izabelą Bochińską na czele tworzyły 
niezwykły charakter wydarzenia.



473KRONIKA WOŁOMINA472 KRONIKA WOŁOMINA

10 października 
Zainaugurowano nowy rok akademicki Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
W uroczystości zorganizowanej w Miejskim Domu Kultury w Wołominie udział 
wzięła Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina. O bardzo wysokim poziomie i prestiżu 
uniwersyteckich spotkań najlepiej świadczy fakt, że sala wypełniona była po brzegi.

9 października
V Ogólnopolska Noc Bibliotek zebrała w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii 
Nałkowskiej w Wołominie nie tylko sympatyków książki, ale i ludzi szukających 
porozumienia. Wydarzenie pokazało, że „aby znaleźć wspólny język” nie potrzeba 
wiele. Odrobina chęci, życzliwej otwartości i uśmiechu pozwala dotrzeć do tego, co 
najpiękniejsze – do drugiego człowieka. Razem z Miejską Biblioteką wznieśliśmy się na 
jeszcze wyższy poziom porozumienia poznając podstawy języka migowego.

3 października
Pani Maria Wytrykowska, pedagog, społeczniczka i radna Rady Miejskiej w Wołominie 
klubu „Pozytywny Wołomin” znalazła się w gronie laureatów tegorocznego konkursu 
Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Pani Maria zaangażowała mnóstwo osób do 
dzielenia się dobrem, krok po kroku zmieniając losy zarówno swoich podopiecznych, jak  
i wychowanków. Jej wieloletnia praca na rzecz innych została dostrzeżona i doceniona 
przez kapitułę konkursową.

WRZESIEŃ 2019
27 września 
Dzień Podziemnego Państwa Polskiego to szczególna zachęta do pamięci o bohaterach, 
których mieliśmy obok siebie. Gmina Wołomin wspominała młodych ludzi, którzy swoje 
plany, marzenia i życia poświęcili Ojczyźnie. Taką osobą była z pewnością Halinka 
Brzuszczyńska ps. „Mała”, zastrzelona przez niemieckich żandarmów 20 lipca 1944 r. 
w Majdanie. Podczas uroczystego Apelu Poległych na wołomińskim cmentarzu sylwetkę 
Halinki przybliżyła zebranym Anna Wojtkowska.
Oprawę tej wyjątkowej uroczystości przygotowali uczniowie I LO PUL w Wołominie. 
Gminę Wołomin reprezentowali Łukasz Marek, zastępca burmistrza oraz radne Rady 
Miejskiej w Wołominie – panie Agata Bochenek i Maria Wytrykowska.

21 września 
Pamięć o losach Zesłańców Sybiru i represjonowanych w latach 1939-56 została 
ożywiona. Uroczyste obchody Światowego Dnia Sybiraka, przypadające 17 września 
– w dzień napaści sowieckiej na Polskę miały w tym roku podwójny charakter – swoje 
30-lecie obchodził także Związek Sybiraków koło Wołomin.

21 września
W jubileuszowym roku stulecia nadania Wołominowi praw miejskich, Rada Miejska 
uchwałą z dnia 19 września 2019 r. przyznała tytuły Honorowego Obywatelstwa Wołomina 
oraz medale „Zasłużony dla Wołomina”.
Podczas przepięknej uroczystości w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej 
w Wołominie, do grona Honorowych Obywateli miasta włączeni zostali:
Zofia Nałkowska
Wacław Nałkowski
Ksiądz Prałat Józef Kamiński
Németh Szilárd István
Ksiądz biskup Marek Solarczyk
Spośród Honorowych Obywateli, wyróżnienie odebrał osobiście ks. prałat Józef Kamiński. 
W imieniu Wacława i Zofii Nałkowskich dyplom nadania honorowego obywatelstwa odebrała 
rodzina – pani Joanna Kujawska, pani Maria Deuar oraz państwo Jan i Zofia Kollo.
Uchwałą Rady Miejskiej z dn. 19 września 2019 r. Medalem „Zasłużony dla Wołomina” 
odznaczeni zostali:
Pani Marianna Mędrzycka
Pan Konrad Rytel
Fundacja „ODA”
Pan doktor Janusz Blusiewicz (pośmiertnie)
Pan Tadeusz Kociołek (pośmiertnie)
W imieniu Fundacji ODA medal „Zasłużony dla Wołomina” odebrała pani Prezes oraz 
Fundator, Danuta Michalik. Medal dla Janusza Blusiewicza odebrała żona odznaczonego, 
natomiast medal dla Tadeusza Kociołka odebrał wnuk uhonorowanego, Wojciech Plichta 
– Radny Rady Miejskiej w Wołominie.
Przyznanie tytułów Honorowego Obywatela i medalu „Zasłużony dla Wołomina” 
było godnym upamiętnieniem jubileuszowego roku stulecia nadania praw miejskich. 
Uhonorowani to osoby, które w sposób trwały wpisały się w historię Wołomina i których 
przykład jest dla mieszkańców źródłem inspiracji i dumy.



475KRONIKA WOŁOMINA474 KRONIKA WOŁOMINA

21 września
IV Międzypokoleniowa Wołomińska Potańcówka przyciągnęła miłośników tańca, muzyki 
i luźnych sąsiedzkich spotkań. Złote liście na drzewach, kolorowe lampki i gorące napoje 
zbudowały niepowtarzalny, ciepły klimat. O oprawę muzyczną zadbał zespół Czarne lwy 
z przedmieścia, a o przedstawienie laureatek tegorocznych „Wołomińskich Magnolii” 
niezastąpiona Danuta Michalik z Fundacji ODA. Nad całością czuwała Wołomińska Rada 
Seniorów oraz wspierająca wydarzenie Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina.

21 września
Przed wołomińskim Urzędem Miejskim został odsłonięty jubileuszowy dzwon z okazji 
stulecia praw miejskich Wołomina. „Ta szczególna pamiątka ma swoje własne serce, 
tak jak serce ma nasze miasto – nasz Wołomin” mówiła do zgromadzonych Elżbieta 
Radwan Burmistrz Wołomina.
Henryk Konstanty, bo tak ma na imię wołomiński dzwon nawołuje słowami zapisanej na 
nim sentencji do zgody i współpracy na rzecz Wołomina.

“Głosem swoim będę nawoływał do zgody i współpracy na rzecz Wołomina”.
Imię moje Henryk Konstanty. Wołomin 1919-2019
Jubileuszowy dzwon to nie jedyne co pozostanie po rocznicowych wydarzeniach. Ślad 
naszej obecności został zamknięty w kapsule czasu, która została umieszczona pod 
specjalną pokrywą u podnóża konstrukcji dzwonu. Do kapsuły włożono przygotowany 
przez urzędników list, gazetę codzienną, pieniądze, zdjęcia Wołomina, nagrania  
z miejskich wydarzeń oraz utrwalone cyfrowo prace dzieci z gminnych szkół. Kapsuła 
czasu to wspólna pamiątka wszystkich mieszkańców, dlatego Burmistrz Wołomina 
Elżbieta Radwan poprosiła wszystkich zgromadzonych tego dnia przed urzędem gości o 
podpisanie się pod listem, który został złożony w kapsule czasu dla przyszłych pokoleń.

17 września
Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała z Wojewodą Mazowieckim umowę na 
dofinansowanie zadania „Budowa ul. Zielonej i ul, Granicznej w Wołominie na odcinku 
od skrzyżowania z Drogą Wojewódzką 634 do skrzyżowania z ul. Cichą i Marszałkowską 
w Wołominie”. Inwestycja ta jest jedną z najważniejszych dla rozwoju lokalnego. 
Podpisana umowa przewiduje dofinansowanie w kwocie ponad 5,3 mln zł. Inwestycja 
przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, 
odciąży ruch na DW 634, skróci czas dojazdu do obszarów rozwijających się i instytucji 
świadczących usługi publiczne.

7 września 
XV Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych im. Tomasza Mikulskiego. Frekwencja 
dopisała wśród odwiedzających jak i uczestników. Od popularnych kiedyś na drogach 
Syrenek po amerykańskie krążowniki, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wydarzeniu 
towarzyszył koncert zespołu „4 Szmery” w parku im. Bohdana Wodiczki.
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1 września
Podczas gminnych uroczystości związanych z 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej 
odprawiono mszę święta w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Na Placu 
3 Maja tradycyjnie przedstawiciele władz lokalnych wspólnie z mieszkańcami oddali hołd 
poległym i pomordowanym.

SIERPIEŃ 2019
14 sierpnia 
Bohaterowie Bitwy Warszawskiej 1920 roku zostali wspaniale upamiętnieni! Program 
gminnych obchodów był bardzo zróżnicowany, aby każdy mógł się włączyć w świętowanie 
tak, jak lubi. W 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej Wołomin oddał hołd wszystkim walczącym 
i poległym oraz celebrował pamięć o obywatelach innych państw Europy, którzy wspierali 
Polaków w tej zwycięskiej walce. 
14 sierpnia miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej pomocy Ormian 
w 1920 roku przy Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie. Zgodnie z długoletnią 
tradycją Apel Poległych przy Krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego 
Skorupki w Ossowie był tego dnia kulminacyjnym punktem rocznicowych obchodów. W 
obecności przedstawicieli władz państwowych, lokalnych i kościelnych, a także licznych 
mieszkańców wspólnie uczczono pamięć żołnierzy, którzy nie wahali się złożyć swe 
życie w obronie Ojczyzny. Obecność tak znamienitych gości to wielki ukłon w stronę 
mieszkańców Ossowa i gminy Wołomin, którzy od zawsze pamiętali o bohaterach 1920 
roku.

1 sierpnia 
Duma i wzruszenie – tak w dwóch słowach można podsumować gminne obchody 75. 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Punktualnie o 17:00 – w godzinę W zawyły 
syreny w całym mieście, a pod tablicą łączniczki Teresy Bartnik przedstawiciele władz 
lokalnych złożyli kwiaty. W Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie odprawiono 
uroczystą mszę świętą. W ciągu dnia mieszkańcy chętnie odwiedzali park przy Muzeum 
im. Zofii i Wacława Nałkowskich, gdzie można było obejrzeć wystawę „Biało-czerwone 
Hi100rie”.

6 lipca 
Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy już po raz trzeci przejechał gminnymi uliczkami  
i dróżkami!Ponad 80 uczestników w różnym wieku – seniorzy wraz ze znajomymi, dziećmi 
i wnukami wyruszyli w liczącą 15 km trasę. Trasa była w dużej części leśna, malownicza 
– chociaż ze względów pogodowych niełatwa. Nad bezpieczeństwem uczestników 
czuwali ratownicy medyczni, policja i straż miejska. Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy 
to wspólna inicjatywa gminy Wołomin i Wołomińskiej Rady Seniorów.

IV. KRONIKA

„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Rafał Orych

Kronika Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie
sierpień 2019 - sierpień 2020

24 sierpnia 2019 r.
Siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedzili członkowie Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków z Dąbrowy Górniczej. Grupa obejrzała film ,,Zwycięstwo 
1920” i udała się na spacer z przewodnikiem do miejsc pamięci.

11 września 2019 r.
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedzili żołnierze amerykańscy, 
reprezentujący 66 Brygadę Wywiadu Wojskowego. Jednostka stacjonuje pod Frankfurtem 
(Niemcy). Do jej zadań należy, np. rozpoznawanie terenu i zbieranie informacji, które 
mogą zostać wykorzystane przez wojsko w czasie ćwiczeń lub manewrów wojennych.  
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- Kluczowe jest, aby żołnierze amerykańscy zrozumieli, jak Polacy pokonali bolszewików. 
Dzięki wizycie w Ossowie dowiedzieli się, jak kształtowało się państwo polskie. A także, 
jaką taktykę i strategię obrali Polacy, aby pokonać wroga mającego przytłaczającą 
przewagę – powiedział generał John Smales, opiekun grupy.

13 września 2019 r. 
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedzili seniorzy i członkowie 
Rodzinnego Stowarzyszenia Dużych i Małych „Chołpina” z Piwnicznej-Zdroju. Grupa 
obejrzała film „Zwycięstwo 1920”, zapoznała się z ekspozycją historyczną i udała się na 
spacer z przewodnikiem śladami Bitwy Warszawskiej. Wycieczka podróżuje szlakiem 
Błękitnej Armii generała Józefa Hallera. 

16 września 2019 r. 
W przeddzień 80. rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę, siedzibę Samorządowej 
Instytucji Kultury w Ossowie odwiedzili Sybiracy, kombatanci i młodzież polska z Białorusi. 
Przyjechali do Polski na zaproszenie Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”  
i Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Goście zapoznali się z ekspozycją 
historyczną, wysłuchali wykładu o wojnie polsko-bolszewickiej i uczestniczyli w Ognisku 
Pamięci, w czasie którego śpiewali pieśni patriotyczne.

Pamięć o represjach wciąż jest żywa na Białorusi. Nadal płaci się tam wysoką cenę za 
bycie Polakiem lub pielęgnowanie polskich grobów. Wizyta w Ossowie, gdzie życie za 
ojczyznę oddali młodzi żołnierze i ochotnicy, była wzruszającym przeżyciem dla gości 
z Kresów Wschodnich.

17 września 2019 r.
W siedzibie Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie miała miejsce promocja trzeciej 
części pracy pt. „Tynne, historia na nowo pisana”. Autor Dariusz Szymanowski przybliżył 
okoliczności jej powstania. 23 maja 2015 r. Stowarzyszenie „Wizna 1939” rozpoczęło 
prace w rejonie Sarn nad Słuczą (Ukraina), gdzie Sowieci zamordowali żołnierzy Korpusu 
Ochrony Pogranicza.

25 września 2019 r.  
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedzili pielgrzymi z parafii św. 
Piotra Apostoła w Międzyzdrojach. Goście obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, zapoznali się  
z ekspozycją historyczną i udali się na spacer z przewodnikiem śladami Bitwy Warszawskiej. 
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8 października 2019 r. 
Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie i Samorządowej 
Instytucji Kultury w Ossowie odbyły się „II Powiatowo-Gminne Manewry Patriotyczne 
Leśniakowizna – Ossów 2019”. Zawody upamiętniały 80. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej i 100. rocznicę uzyskania przez Wołomin praw miejskich. W wydarzeniu 
uczestniczyło 10 sześcioosobowych drużyn (patroli) ze szkół podstawowych z powiatu 
wołomińskiego. Nad zespołami czuwali nauczyciele. Reprezentacje wystawiły: Słupno 
(SP nr 1 i 2), Czarna, Tłuszcz, Radzymin, Nowe Ręczaje, Stare Grabie, Poświętne, 
Wołomin (SP nr 4) i Leśniakowizna. Patrole wykonały szereg konkurencji, za które 
otrzymały punkty. W Ossowie były to: strzelanie do celu z broni sportowej, przeprawa 
przez rzekę po moście linowym, projekcja filmu przybliżającego wybuch II wojny światowej 
i lekcja muzealna prowadzona przez Pawła Zaniewskiego, na której należało rozwiązać 
quiz o II wojnie światowej. Następnie zespoły pomaszerowały drogą leśną do szkoły w 
Leśniakowiźnie – na azymut. Odcinek liczył ok. 4 km. Na miejscu czekało na ich ostatnie 
zadanie – udzielenie pierwszej pomocy na fantomach. Każdy patrol przygotował wcześniej 
plakaty patriotyczne, które zostały wyeksponowane w szkole w Leśniakowiźnie. Na koniec 
manewrów najlepsze drużyny otrzymały nagrody ufundowane przez Elżbietę Radwan, 
burmistrz Wołomina.
Wyniki końcowe:
I miejsce - SP nr 1 w Słupnie – 209 pkt.,
II miejsce - SP w Poświętnem – 184 pkt.,
III miejsce - SP w Tłuszczu – 177 pkt.
Organizatorami wydarzenia byli: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiźnie, Starosta 
Powiatu Wołomińskiego, Samorządowa Instytucja Kultury w Ossowie, Państwowa Straż 
Pożarna w Wołominie, Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie i Stowarzyszenie Bractwo 
Strzeleckie SALWA w Wołominie.

11 listopada 2019 r.
W 1918 roku, po długiej i jakże smutnej nocy niewoli, Polska na nowo się odrodziła. 11 
listopada – na pamiątkę tamtych wydarzeń, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
W tym wyjątkowym dniu, Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie 
odwiedziła grupa z Warszawy. Ponadto niezapowiedzianą wizytę złożyli: 30-osobowa 
wycieczka z ramienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego  
z Ciechanowa, dwóch rowerzystów z Warszawy i kilku turystów indywidualnych. Uczestnicy 
obejrzeli film „Zwycięstwo 1920” i zapoznali się z ekspozycją historyczną. Następnie grupa 
z Warszawy udała się na spacer z przewodnikiem śladami Bitwy Warszawskiej.

14 stycznia 2020 r.
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedzili studenci ze Studium 
Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego pod przewodnictwem pułkownika 
Tadeusza Krząstka. Uczestnicy obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, zapoznali się  
z ekspozycją historyczną i wygłosili referaty dotyczące wojny polsko-bolszewickiej. 
Ostatnim akcentem wizyty był spacer do miejsc pamięci. 
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31 stycznia 2020 r. 
Centrum Informacji Turystyczno Historycznej w Ossowie odwiedzili Németh Szilárd István, 
wiceminister Obrony Narodowej Węgier i Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina. Goście 
złożyli wieniec pod tablicą upamiętniającą pomoc Węgrów w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Tego dnia wiceminister Németh Szilárd István odebrał uchwałę Rady Miasta nadającą 
mu godność Honorowego Obywatela Wołomina. 

7 lutego 2020 r.
W Ossowie odbyły się uroczystości upamiętniające 100. rocznicę zaślubin Polski  
z Bałtykiem. Po uroczystej Mszy Świętej delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem gen. 
Józefa Hallera. Samorządowa Instytucja Kultury uczestniczyła w wydarzeniu.

11, 13, 18 i 20 luty 2020 r.
W Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży 
w ramach ferii zimowych. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć m.in. w warsztatach 
manualnych, chemicznych i rysunku historycznego, a także w pokazach w cyfrowych 
planetarium. 

2 marca 2020 r.
W siedzibie Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odbył się koncert z okazji Dnia 
Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.Zespół Młodsi Panowie Dwaj w składzie Przemysław 
Lembicz (gitara, śpiew) i Marcin Żmuda (instrumenty klawiszowe, śpiew), wykonali 
piosenki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego m.in. „Mury” czy 
„Dzieci Hioba”, także „Wilki” - wiersz autorstwa Zbigniew Herberta (muzyka Przemysław 
Gintrowski), odnoszący się do losów Żołnierzy Wyklętych. 
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4 marca 2020 r. 
Siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedził poseł Grzegorz Braun. 
W wypowiedzi podzielił się refleksjami w związku z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej.
7 marca 2020 r. 
Siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedzili uczestnicy Wschodniej 
Szkoły Zimowej – studenci z Białorusi, Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. 
Organizatorem wycieczki jest Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 
Uczestnicy obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, wysłuchali wykładu pułkownika Tadeusza 
Krząstka o wojnie polsko-bolszewickiej i udali się na spacer do miejsc pamięci. 

2 maja 2020 r.
W Ossowie odbyły się obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2020 roku,  
w wyjątkowym czasie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. 

14 czerwca 2020 r. 
W Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie odbyło się spotkanie z panią Ewą 
Storożyńską, współautorką książki „Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą” poruszającej 
temat zjawień Matki Bożej podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
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3 sierpnia 2020 r.
Laureaci i wyróżnieni konkursu „Być Polakiem” organizowanym przez fundację „Świat 
na tak” byli gośćmi Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie. 26 uczestników w wieku 
10-18 lat przyjechało do nas z różnych stron świata m.in. Hiszpania, Austria, Niemcy, 
Belgia, Anglia i Irlandia.
Uczestnicy obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, zapoznali się z ekspozycją historyczną, udali 
się na spacer z przewodnikiem do miejsc pamięci i wzięli udział w żywej lekcji historii  
z rekonstruktorami. Ponadto sprawdzili swoją wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 roku 
podczas gry terenowej – dla najlepszych czekały nagrody. Na zakończenie pobytu posili 
się kiełbaskami z ogniska i przekąskami z grilla.

5 sierpnia 2020 r. 
Siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedzili przedstawiciele 
Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej z Zegrza. Goście obejrzeli film „Zwycięstwo 
1920”, zapoznali się z ekspozycją historyczną i udali się na spacer z przewodnikiem do 
miejsc pamięci. Na Cmentarzu Poległych i pod Krzyżem ks. Ignacego Skorupki zapalili 
znicze i oddali cześć poległym bohaterom Bitwy Warszawskiej. 

9 sierpnia 2020 r.
Siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedzili Wojciech i Piotr 
Halladinowie, stryjeczni wnukowie szeregowego Konrada Halladina, uczestnika Boju 
pod Ossowem, pochowanego na Cmentarzu Poległych. Z kolei ich dziadek, Jan walczył 
w Bitwie pod Lwowem. W wojnie polsko-bolszewickiej brał udział również najstarszy  
z braci, Franciszek.

11 sierpnia 2020 r. 
Siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedziła pielgrzymka 
motocyklowa, która jedzie z Pustkowa (koło Szczecina) do Zakopanego. Motocykliści 
obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”, zapoznali się z ekspozycją historyczną, posili się 
i pojechali na Mszę Świętą do Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie.  
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14 sierpnia 2020 r.
O 6.00 rano odbyła się Polowa Msza Święta w miejscu, gdzie o poranku zginął ks Ignacy 
Skorupka od kuli bolszewika. Uczciliśmy pamięć kapelana, ochotników i żołnierzy, 
którzy 100 lat temu oddali swoje życie w obronie Ojczyzny. Po liturgii przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Wizna 1939” odegrali inscenizację momentu śmierci kapelana. We Mszy 
uczestniczyli Anna Rogaska, stryjeczna wnuczka ks. Skorupki i jej synowie. Symbolicznie 
wypuszczono gołębie. 

14 sierpnia 2020 r.
O 17.00 rozpoczęły się uroczystości przy Samorządowej Instytucji Kultury. Jako pierwszy 
z gości głos zabrał dr Michał Ceglarek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wystąpienie 
dotyczyło posługi kapłana na polu walki w nawiązaniu do postaci ks. Ignacego Skorupki. 
Następnie odbyła się premiera książki „Wojna polsko-bolszewicka w literaturze polskiej”. 

Wypowiadali się jej twórcy: prof. dr hab. Maria Olszewska – autorka publikacji, dr hab. 
Anna Cegieła, prof. UW – konsultantka naukowa i Piotr Karsznia – autor ilustracji, 
Stowarzyszenie „Wizna 1939”. W muzyczną podróż do 1920 roku zabrali nas Eliza 
Banasik i Jakub Mędrzycki, którzy wykonali trzy utwory, w tym „Balladę Ossowską”. 
Na zakończenie tej części przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno 
Krajoznawczego dokonali otwarcia wystawy z okazji 70-lecia istnienia ich stowarzyszenia.
Kolejnym punktem obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej były przemówienia 
i złożenie wieńców przy tablicach upamiętniających Pomoc Narodów w 1920 roku. 
Ostatnim akcentem tego dnia był uroczysty Apel Poległych przy Krzyżu upamiętniającym 
bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki.

15 sierpnia 2020 r. 
Jubileuszowy Piknik Historyczny, który odbył się przy Samorządowej Instytucji Kultury 
w Ossowie cieszył się dużym zainteresowaniem. Uroczystego otwarcia dokonał Adam 
Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Podczas pikniku nie mogło zabraknąć inscenizacji Boju pod Ossowem. Tego zadania 
podjęły się grupy rekonstrukcyjne na czele z Maciejem Figlonem. Rekonstrukcję 
zrealizował Projekt I Korpus Polski w Rosji 1917-1920. Udział wzięły zaproszone grupy: 
GRH 14 Pułk Strzelców Syberyjskich, GRH KuK Sturmtruppen i GRH V Batalion Strzelców 
Olkuskich.
Swoje stoiska przygotowali: Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Rajski 
Ptak” z Tłuszcza, Stowarzyszenie Historyczno - Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów 
Nadwiślańskich z Halinowa, Fundacja Eksponat z Kobyłki, Muzeum Batalii Mazowieckich 
i Piotr Karsznia, rysownik, członek Stowarzyszenia „Wizna 1939”.
Ponadto można było sprawdzić swoją celność na strzelnicy, zapoznać się z międzywojenną 
kinematografią dotyczącą Bitwy Warszawskiej 1920 roku podczas prelekcji dr Michała 
Ceglarka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, obejrzeć wystawę Polskiego Towarzystwa 
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Turystyczno-Krajoznawczego, ekspozycję historyczną i film „Zwycięstwo 1920” w Centrum 
Informacji Turystyczno-Historycznej.
Przedsięwzięcie zostało współfinansowane ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.

16 sierpnia 2020 r.
W Ossowie miał miejsce Zlot Turystów Mazowsza. Siedzibę Samorządowej Instytucji 
Kultury odwiedzili członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
z okazji 70-lecia istnienia stowarzyszenia. Goście obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”  
i zapoznali się z ekspozycją historyczną. Następnie posadzono Dąb Pamięci przy Szkole 
Podstawowej w Ossowie z inicjatywy SKKT PTTK Dreptaki. 

IV. KRONIKA

„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Danuta Michalik

Kronika wydarzeń organizowanych przez Fundację ODA 
w Izbie Muzealnej Wodiczków w Wołominie 

w okresie od 20września 2019 roku do 7 marca 2020 roku

20 września 2019 roku – Podróże Wołominiaków – Bajkał – podróż do „serca Ziemi”
Na pierwszym powakacyjnym wieczorze z cyklu Podróże Wołominiaków odbyło się 
spotkanie z uczestnikami grupy, która miesiąc wcześniej przemierzyła wokół Bajkału 
blisko 1500 km. Prezentację zdjęć przedstawił przewodnik grupy i jej pomysłodawca, 
Piotr Maciejuk. Jest on nie tylko podróżnikiem, lecz także artystą tworzącym w drewnie 
unikatowe przedmioty użytkowe i meble. Nade wszystko ceni sobie podróże w dzikie 
tereny Syberii oraz wielokulturową społeczność Rosji.

21 września 2019 roku – Przyznanie Fundacji ODA tytułu „Zasłużony dla Wołomina”
Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie z 19 września 2019 roku przyznany został Medal 
„Zasłużony dla Wołomina” Fundacji ODA, reprezentowanej przez Danutę Michalik.  
W uzasadnieniu nominacji wskazano na wybitne dokonania Fundacji ODA na płaszczyźnie 
zawodowej i społecznej, zarówno dla gminy Wołomin, jak i jej mieszkańców. Przyznanie 
tego tytułu to ogromny zaszczyt i honor oraz jeszcze większa motywacja do aktywności 
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na rzecz ochrony dziedzictwa lokalnego i integracji społeczności Wołomina. Szczególne 
znaczenie ma przyznanie medalu w 100. rocznicę nadania praw miejskich Wołominowi. 
Doceniono działalność Izby Muzealnej Wodiczków i osobisty wkład założycielki Izby  
i prezeski Fundacji ODA Danuty Michalik w ochronę dziedzictwa historycznego Wołomina.

22 września 2019 roku – Koncert pieśni patriotycznych – Białe róże
W niedzielę 22 września w Izbie Muzealnej Wodiczków odbył się koncert pieśni 
patriotycznych w aranżacji jazzowej. W koncercie wystąpili wokalistka Paulina Łuba, 
laureatka ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali wokalnych oraz dr hab. Rafał 
Grząka, prodziekan do spraw studenckich Wydziału Instrumentalnego Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Paulina Łuba jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w 
Warszawie, w klasie jednej z najwybitniejszych śpiewaczek operowych w historii polskiej 
sztuki wokalnej – pani prof. Zdzisławy Donat. Zainteresowania muzyczne Pauliny znacznie 
wykraczają poza muzykę operową i klasyczną, w związku z czym aktywnie udziela się w 
projektach okraszonych muzyką klezmerską, tangiem oraz twórczością dwudziestolecia 
międzywojennego. Głównymi atutami artystki podkreślanymi przez odbiorców były jej 
urok i wdzięk sceniczny oraz różnorodność stylistyczna i repertuarowa prezentowanych 
koncertów.
Rafał Grząka jest laureatem ponad 35 międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów 
akordeonowych, jego zespół KlezmaFour otrzymał bardzo prestiżową nagrodę „City 
Winery of New York” podczas International Jewish Music Festival w Amsterdamie w 2010 
roku. Rafał Grząka jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich, a także 
laureatem plebiscytu „Nauczyciel na Medal 2018″ organizowanego przez Polska The Times. 
Artyści podczas koncertu „Białe róże” wykonali wiele polskich pieśni patriotycznych  
w jazzowych nastrojach.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Niestandardowe działania mające 
na celu upamiętnianie świąt narodowych, postaci historycznych, szczególnie związanych 
z ziemiami powiatu wołomińskiego” dofinansowanego przez Powiat Wołomiński.

29 września 2019 roku – Podwieczorek muzyczny dla dzieci – Jesienny walczyk
W ostatnią niedzielę września w Izbie Muzealnej Wodiczków odbył się Podwieczorek 
muzyczny dla dzieci. W programie znalazły się utwory polskich kompozytorów:  
W. Lutosławskiego, M. Suleja, M. Grabowskiego, R. Twardowskiego, Ł. Wosia. Spotkanie 
poprowadziła Małgorzata Chmielewska. Oprawę muzyczną zapewnił Duet Grazioso 
w składzie Anna Kornacka – fortepian i Beata Kierzkowska– flet. Koordynatorem 
Podwieczorku była Agencja Artystyczna Pro Arte.
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Podwieczorki muzyczne dla 
dzieci” sfinansowanego przez Gminę Wołomin w ramach Wołomińskiego Budżetu 
Obywatelskiego.
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Lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz spotkania dla dzieci 
pod tytułem „Przedszkolak w muzeum” to działania Fundacji ODA, które od lat cieszą się 
zainteresowaniem nauczycieli, którzy zabiegają o to, aby ich podopieczni zaczęli swoją 
edukację historyczną od poznania dziejów swojej najbliższej okolicy.

4 października 2019 roku – Lekcja muzealna, kl. 4 d z Zespołu Szkół Podstawowych 
nr 2 w Kobyłce

21 października 2019 roku – Lekcja muzealna, kl. 1 ERP z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. S. Staszica w Wołominie

22 października 2019 roku – Lekcja muzealna, kl. 1 LSP z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. S. Staszica w Wołominie

25 października 2019 roku – Przedszkolak w muzeum – Przedszkole nr 10 im. Misia 
Uszatka w Wołominie

25 października 2019 roku – „Jaki jest ten Twój Wołomin?” – premierowy koncert 
piosenek o Wołominie
Z okazji 100-lecia uzyskania praw miejskich przez Wołomin Fundacja ODA przygotowała 
premierę piosenek o Wołominie. Autorem tekstów i muzyki jest Ryszard Matusiewicz, od 
kilku lat związany z Fundacją ODA, gdzie dał się poznać jako twórca wieczorów poetycko-
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muzycznych: „Sny małego miasteczka” i „Ekscentryczna Panna W”. Wykonawcami 
piosenek byli zarówno zawodowi artyści jak i amatorzy: Waleria Patejuk, Jadwiga 
Skotnicka, Ryszard Matusiewicz i Leszek Patejuk.
„Jaki jest ten Twój Wołomin?”, to pytanie o najlepsze skojarzenia związane z naszym 
miastem, o które autor prosił gości Izby Muzealnej Wodiczków podczas różnych spotkań. 
Zainspirowany odpowiedziami, ale i własną obserwacją mieszkańca ziemi wołomińskiej, 
napisał piosenki o Wołominie.

27 października 2019 roku – „Oj, zagrajcież nam poleczkę” – Podwieczorek 
muzyczny dla dzieci
W niedzielę 27 października 2019 r. w Izbie Muzealnej Wodiczków odbyło się kolejne 
spotkanie z cyklu Podwieczorki muzyczne dla dzieci. Tym razem najmłodsza publiczność 
miała okazję zapoznać się z różnymi przykładami ludowej twórczości, nie tylko muzycznej. 
Goście spotkali się w pięknie ustrojonej sali, gdzie można było zauważyć własnoręcznie 
wykonane wycinanki, pajączki, makatki ludowe, ubrania charakterystyczne dla różnych 
regionów polskich oraz gliniane i wiklinowe naczynia. Również wykonawcy ubrani byli  
w kurpiowskie stroje ludowe. W koncercie wystąpili: Izabela Wilczak oraz Liza 
Wesołowska – śpiew, oraz Piotr Tomala – akordeon. Podczas spotkania dzieci wysłuchały 
następujących utworów muzycznych: „W Kadzidlańskim Boru”, „Kurpsionecka jestem”, 
„W zielonym gaju”, „Lipka zielona”, „Oj, zagrajcież nam poleczkę”, „Miała baba koguta”, 
„Ej przeleciał ptaszek”, „Siadoj Maryś na wóz”, „Dwa serduszka”. Na zakończenie dzieci 
wzięły udział w zabawie ludowej z tańcami z różnych regionów Polski.

Wydarzenie było realizowane w ramach projektu zatytułowanego „Podwieczorki muzyczne 
dla dzieci”sfinansowanego przez Gminę Wołomin w ramach Wołomińskiego Budżetu 
Obywatelskiego.

28 października – Lekcja muzealna, kl. 1 LSG z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 
S. Staszica w Wołominie



499Kronika wydarzeń organizowanych przez Fundację ODA498 Wykaz wybranych wydarzeń organizowanych przez Fundację ODA

29 października – Lekcja muzealna, kl. 1 PRG z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 
S. Staszica w Wołominie

4 listopada 2019 – Lekcja muzealna, kl. 1 HRP z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. S. Staszica wWołominie

5 listopada 2019 – Lekcja muzealna, kl. 1 ERG z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. S. Staszica w Wołominie

11 listopada 2019 roku – Wieczór Niepodległościowy „Wolność kocham i rozumiem”
Zgodnie z tradycją, w Izbie Muzealnej Wodiczków odbył się koncert z okazji Święta 
Niepodległości. W koncercie wzięli udział Karolina Matuszkiewicz – śpiew oraz Krzysztof 
Stępień – gitara. W programie znalazły się polskie pieśni patriotyczne. W drugiej części 
spotkania przybyli do Izby goście mogli podtrzymać tradycję wspólnego śpiewania. 
Śpiewniki i akompaniament muzyczny zapewnili organizatorzy wydarzenia.
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Niestandardowe działania mające 
na celu upamiętnianie świąt narodowych, postaci historycznych, szczególnie związanych 
z ziemiami powiatu wołomińskiego”.
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15 listopada 2019 roku – Przedszkolak w muzeum – Przedszkole nr 10 im. Misia 
Uszatka w Wołominie

15 listopada 2019 roku – Lekcja muzealna, kl. 1 HRG z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. S. Staszica wWołominie

21 listopada 2019 roku – Podwieczorek Niepodległościowy
W czwartek odbyło się spotkanie dla najmłodszych melomanów z cyklu „Podwieczorki 
muzyczne dla dzieci”. Tematem spotkania było Święto Niepodległości. W podwieczorku 
wzięły udział dzieci z Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie. Program spotkania 
przygotowała Agencja Artystyczna Pro Arte. W programie znalazły się najpiękniejsze 
utwory niepodległościowe w wykonaniu profesjonalnych artystów. Do wspólnego 
świętowania nie trzeba było specjalnie namawiać dzieci, bo wiele z tych pieśni było 
dobrze im znanych. Dzieci wspólnie z artystami śpiewały piosenki żołnierskie, bezbłędnie 
odpowiadały na pytania o symbole i wymieniały bohaterów narodowych.

24 listopada 2019 roku – Podwieczorek muzyczny dla dzieci – Historia Pluszowego 
Misia
Tematem tego spotkania była „Historia pluszowego misia”. W podwieczorku wystąpili: 
Patrycja Głowacka-Kruchelska – śpiew, skrzypce, gra aktorska oraz Przemysław 
Wojciechowski – akordeon. Patrycja Głowacka-Kruchelskato magister sztuki w zakresie 
muzykoterapii, skrzypaczka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu. Współpracuje z Agencją Artystyczną Pro Arte w Wołominie, bierze udział 
w projektach muzyczno-artystycznych dla dzieci w charakterze skrzypaczki, aktorki  
i animatorki.
Przemysław Wojciechowski jest absolwentem klasy akordeonu prof. Klaudiusza Barana 
na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Należy do grona 
najwybitniejszych akordeonistów młodego pokolenia. W 2007 roku otrzymał stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne osiągnięcia artystyczne, 
jest także laureatem ponad 40 nagród i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych 
konkursach muzycznych. Jako solista i kameralista często koncertuje w Polsce i za 
granicą, między innymi w Chinach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, na Ukrainie, 
Słowacji i Węgrzech.
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W repertuarze przygotowanym na ten podwieczorek znalazły się kompozycje A. Vivaldiego, 
H. Wieniawskiego i S. Kisielewskiego. Nie zabrakło także utworów poświęconych 
bohaterowi tego muzycznego spotkania – Pluszowemu Misiowi: „Historia pluszowego 
misia”,„Jadą, jadą misie”,„Jedna łapka, druga łapka”,„Pluszowy miś”,„Mały misio”i inne.
Spotkanie poprowadziła Izabela Wilczak, która również akompaniowała wykonawcom 
na instrumencie klawiszowym.

26 listopada 2019 roku – Lekcja muzealna, klasa 4 a i 4 b Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie

2 grudnia 2019 roku – Przedszkolak w muzeum – grupa V z Przedszkola nr 10 im. 
Misia Uszatka w Wołominie

8 grudnia 2019 roku – Podwieczorek muzyczny dla dzieci, „Mikołajki”
Na Podwieczorku Mikołajkowym dla dzieci rozbrzmiewały utwory świąteczne. Tego dnia 
zagrały Anna Kornacka na fortepianie i Beata Kierzkowska na flecie. Obie panie są 
koncertującymi artystkami i wybitnymi pedagogami. Spotkanie poprowadziła uwielbiana 
przez dzieci Małgorzata Chmielewska, wspaniała pedagog i animatorka kultury, która  
w przygotowane dla dzieci zabawy muzyczne włączyła także rodziców i opiekunów. 
Dzieci wysłuchały koncertu polskich i zagranicznych utworów w wykonaniu zaproszonych 
artystek, a także uczestniczyły w zabawach i konkursach. Ponieważ pastorałki i kolędy 
najpiękniej brzmią przy ubranej własnoręcznie choince, spotkanie zakończyło się 
kolędami, które goście zaśpiewali wspólnie z rodzicami.
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13 grudnia 2019 roku – Spotkanie promocyjne z okazji ukazania się publikacji 
„Wodiczkowie”
W piątek 13 grudnia w Izbie Muzealnej Wodiczków odbyło się spotkanie promocyjne 
publikacji pod tytułem „Wodiczkowie”. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież  
z wołomińskich szkół średnich. Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji dotyczącej 
powstania Izby Muzealnej Wodiczków. Autorka publikacji Danuta Michalik przedstawiła 
historię odnalezienia zbiorów, poszukiwania rodziny i utworzenia w Wołominie placówki 
muzealnej, a następnie fundacji. Prelekcji towarzyszył pokaz odnalezionych zdjęć, 
archiwaliów i pamiątek po rodzinie Wodiczków. W części artystycznej spotkania wystąpili 
artyści zprogramem nawiązującym do historii Wołomina. Spotkanie to było dla młodzieży 
lekcją lokalnej historii.

14 grudnia 2019 roku – wieczór promocyjny XV Rocznika Wołomińskiego
Część artystyczną zapewnił zespół Fundacji ODA i zaproszeni artyści, którzy już 
uprzednio, w Izbie Muzealnej Wodiczków, zaprezentowali utwory Ryszarda Matusiewicza 
poświęcone Wołominowi: Waleria Patejuk, Jadwiga Skotnicka, Tadeusz Gołębiewski  
i Leszek Patejuk. Spotkanie prowadziła Aurelia Sobczak, a część artystyczną rozpoczął 

utwór „WWL, czyli Wołomin with Love” w wykonaniu samego autora tych lirycznych 
piosenek.

5 stycznia 2020 roku – Wieczór kolędowy
Wieczór kolędowy zgromadził w Izbie Wodiczków tradycyjnie wielopokoleniową 
publiczność. Licznie przybyli członkowie wołomińskich chórów – Echo i CantusCordis 
– wspomogli śpiewających amatorów pięknymi głosami. Szczególnie miło było nam 
gościć najmłodsze dzieci, które wykonywały swoje ulubione pastorałki wspólnie ze swoim 
dziadkami. Słowo wstępne o tradycji kolędowania w Polsce wygłosił Leszek Patejuk.
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7 marca 2020roku – Występ Antoniego Murackiego
Antoni Muracki to bard, pieśniarz, poeta i tłumacz, wykonawca poezji śpiewanej, 
propagator twórczości Jaromira Nohavicy. Na repertuar wieczoru Antoni Muracki wybrał 
pieśni autorskie oraz własne przekłady utworów Nohavicy, Rosenbauma, Okudżawy, 
Kryla i Wysockiego.

Antoni Muracki szczególnie ceni sobie wołomińskich melomanów, którzy znają doskonale 
twórczość artysty i na koncertach stwarzają wyjątkową atmosferę.

V. LIRYKA

„Rocznik Wołomiński”
tom XVI, 2020

Wanda Lipińska

O Ossowie poetycko

OSSÓW
Ossowskie pola uśpione ciszą, gościem tu bywa ptak,
cichutko śpiewa, uśpionych żołnierzy skrzydłami nie trąca, 
utuliła ich mgła, nie budzi ich płynący Czas.
Późnym zmierzchem, wczesnym świtem, kto chce
wojenną opowieść usłyszy, z mgłami ją roznosi wiatr.

Świst kul, szczęk bagnetów, stłumione jęki rannych
kadetów, księdza Skorupki do boju zawołanie,
Bogurodzicy pieśń w Jej święto, wzbiła się z okrzykiem 
Zwycięstwa, które Cudem się dokonało –
echo je poniosło nad każdy Polski dom.

Z szacunku dla tej wiktorii, podziwu dla męstwa,
pilnujmy by tej ciszy nie zakłócił fałszywy ton, -
żadna Racja Stanu, krzywdy gdzieś zapisane,
w słusznej sprawie, dobrej wierze, nie zburzą
tego spokoju  - Niepodległości nikt nam nie odbierze!
Gdy – DEMON WOJNY – ŚPI – to pokoleń zwycięstwo!

***
Nie oddajcie Moskalom – WARSZAWY - !!!
           niosło się z ust do ust, 
gdy szli pod Skrzydłami Opatrzności 
       w obronie słusznej sprawy  -
kapelan Skorupko w bój ich wiódł .

Pogubione serca, poranione ciała, 
ukoiło wymodlone  - ZWYCIĘSTWO  –
okryło żołnierzy płaszczem – CHWAŁY –
którą SŁAWA  też niosła z ust do ust.
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Wdzięczność Europy znów zyskali,
broniąc dróg do jej wrót, -
w pamięci Polaków na zawsze się 
zapisali, wydarli Wolność ze snów.

Bądźmy godni  Ich ofiary –
nie pielęgnujmy Zemsty,
przebaczenia rozwieśmy sztandary.

Kompas Wolności nowy kierunek wyznaczył:
     na honor, wdzięczność i pamięć, -
to najpewniejszy dziś oręż w trosce o 
braterstwo Słowian, zgodne sąsiedztwo.
Niech z takim trudem osiągnięty – POKÓJ –
        na zawsze już się stanie!

„Warszawo - tę pieśń ci pod nogi kładę” J. Słowacki

***
Ossowskie łąki zroszone krwią męstwa,
zakwitły Jutrzenką Zwycięstwa – ziścił się
Cud nad Wisłą – przez naród wyśniony.

Pamięć tu rozkwita bielą rumianków,
czerwienią maków, błękitem niezapominajek, 
krasi pokój świata ta wielobarwność łąk – 
niczym  symbol różnorodności Polaków.

Równość – ta, która zbliża narody Europy, 
z uznaniem zasług i poszanowniem praw,
pamięć oddanych dusz za upragniony Pokój – 
niech sprawią, by po wsze czasy trwał - 
– nie tylko w Europie.

Dziś jako pomnik – czołg z tamtych lat na cokole stoi,
symbol czasów złych –  teraz  nikt się go nie boi,
oddaje cześć dawnym dniom i sławi czasy nowe,
otwarte serca pomogły zwrócić jego świetność – zdolnym dłoniom.

Jest świadectwem, że nasze pokolenie nie zapomina o Tych z Ossowa - 
śpiewajmy tu Hymny Radosne, niech światła pamięci wciąż płoną,
cieszmy się wolnością przecież też dla nas wywalczoną -
oddajmy honor miejscom krwią poległych uświęconym,   
pilnujmy by te – Łąki – po wsze czasy kwitły biało–czerwono!     

***
OSSÓW – mała kropka na mapie Świata --
poczesne miejsce wśród zwycięskich bitew ma,
zapisało się wdzięczną pamięcią Narodu,
jest wzorcem na dziesiątki przyszłych lat.

Tam bitwa iskrami Zwycięstwa rozbłysła,obroniła
Warszawę dając innym impuls odwagi i męstwa,
tu wśród żołnierzy kapelan Ignacy z ochotnikami  
ruszył w bój i darem życia tę bitwę uświęcił.

My potomkowie tamtych Herosów,
na kamieniach wyryjmy tej bitwy ślad,
by - ofiary Ich życia - zwycięstwa Polaków –
nie zatarł w historii - zły Los czy szybko płynący Czas!!!  

***
Na przedpolach Ossowa – co rok się spotykamy 
by uczcić Tych co Cudem Wisły zasłynęli, siebie
składając w ofierze za wolność Europy i Kraju,
wciąż o Nich pamiętamy,wierni Ich ideom.

Wśród zebranych pobrzmiewa pacyfistyczny ton -
żyjemy od lat w Wolnym Kraju,dla nas rodzice z
pietyzmem go odbudowali, jak własny dom.

Dziś, wnuki wojennych strategii niech w szkołach
się nie uczą, choć historię własną trzeba znać -
urodę militariów podziwiajmy w muzeach,
zbyt wiele zraniły serc, by teraz  sławić ich czas.
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Teraz dla wszystkich era pokoju się otwiera,
marzenia niegdyś odległe - jak horyzonty,
doganiamy w każdej sferze co dnia, niech
kultura, sztuka, praca, brzmią jak stały temat,
choć kalendarz różne ważne daty nam przypomina.

Wiemy, że Ziemia  nie jest Rajem -
a konflikty same się nie stwarzają, 
o Pokój trzeba dbać gorliwie co dnia!
niech wszyscy o tym pamiętają, 
przez następnych tysiąc lat!

***
Wojna za wojną niemal co pokolenie, 
niejeden jest w Europie taki kraj, gdzie 
najeźdźca jako zadośćuczynienie - last minute
wyjazd podbitym funduje – adres znasz !
pustynne piaski, śnieżne przestrzenie, dziki kraj -
wyboru brak – chcesz być wolny – wybierz Raj .

Zacieśniajmy wokół Ojczyzny patriotyzmu czujny krąg,
bo gdzieś – Tam - zawsze złe zamysły śpią, wolne miejsca
czekają w ‚’ kurortach’’, zlecenie na  bilet - w jedną stronę,
kto sprawności harcerskie zna, może na przełaj wróci do domu.

Za nami doświadczenia tylu pokoleń, bośmy tu  wśród  wielu  
krajów ponad tysiąc lat, to wszystkim  nakazuje dbałość 
o europejski dom i pokojowy pakt, już dosyć nieszczęść zaznały  
narody Europy, czas najwyższy budować mosty zgody,
zasiać nadzieją pola bitew, zgodnie zasypać zdradliwe okopy.

Pochylajmy się z atencją nad racją każdego narodu, od wieków
tworzymy wspólną europejską cywilizację, nie zaprzepaśćmy
co pokolenie tych dóbr, które pracowicie tworzą wszystkie nacje.

Choć świat ciągle się zmienia, szacunek i zrozumienie, 
godność  wszystkich krajów uzasadni i współistnienie,
sprawiedliwie  wyznaczając  granice, byśmy w pokoju żyli
przez stulecia – nauką i sztuką Świat zadziwiając!
 

Braterstwem wśród Słowian się wspierajmy, by europejskiej
tradycji i kultury nie zaprzepaścić, wnuki niech wiedzą czym 
jest i co dla nas znaczy, zaniechania historia nam nie wybaczy. 
Inne krainy,kultury,religie,niech chronią swoje narody,granice,
Ziemia jest wspólnym dobrem - gdy ją zniszczymy - zostaniemy z niczym

WOJNA ZŁA 
Każda wojna chichotem losu jeszcze przez 
przyszłe lata, odsłania tragiczne złe oblicze.
Żadna wiktoria – zwycięzcom ni zwyciężonym
nie zwróci żadnego zagrabionego życia.

Tak dziwnie przez pokolenia zarządzany jest 
nasz Świat, że wciąż, gdzieś, ktoś, roznieca 
płomień wojny, niby nie chcemy a powtarzamy
te same błędy od tysięcy lat – gdzie wnioski z historii?

Dla jednych to rzemiosło, innych ego rozsadza, 
chęć pomnożenia majątku do walki popycha,
czasem to wojna granic, o własne plemię, 
religie spory wiodą, czy zazdrość o piękną Helenę -
lub zupełnie nie wiadomo o co ? Każdy pretekst dobry -
generałowie o cywilów się nie kłopoczą!

Gdy spokój obiecują ojcowie – nigdy więcej wojny – 
po latach ich synowie o tym zapominają, 
zamiast cierpliwie szukać dróg do zgody, 
wchodzą na zdradziecką ścieżkę,
niefrasobliwie wojnę złą wszczynają! 

Znów pokolenia będą leczyć rany, roztrząsać powody,
z ruin podnosić domy, pisać epitafia, zawieszać ordery,
bohaterskim imieniem nazywać ulice, każdy w swoim kraju,
nie pamiętając, że każdy medal ma dwie strony, 
losy osieroconych dzieci, matek, żon, do Nieba
nie tylko o zmiłowanie ale i o pomstę wołają!  

-- niech żywi nie tracą nadziei - J. Słowacki
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DZIŚ
Moje pokolenie z połowy XX- wieku 
nie zaznało fizycznych opresji wojny,
ale różne ślady w miastach, liczne ofiary 
ciągle żywe w pamięci obecnych, jak piętno
znaczyły nasze szaro - bure dzieciństwo, swym echem. 

Dorastaliśmy w  PRL-owskiej scenerii pozornie 
spokojnej, gdzie układni śledzili, niepokorni w   
bezosobowości się ukrywali, na tej polsko-polskiej
cichej i niepotrzebnej, głupiej, zimnej wojnie. 

Zdążyli przekazać nam ukrytą prawdę dziadkowie,
sfałszowane fakty i daty, które znaczyły ich klęski
i zwycięstwa .. aż po ostatnią  naszą wojnę, w której 
podstępnie tłumiono  naszą wolność, nie straciliśmy 
znów honoru nie zabrakło w narodzie męstwa.

Europa dziś rozedrgana w wirze dziejów, 
różne prawdy, liczne nacje kołaczą do jej wrót, 
tylko patriotyzm i jedność ochronią naszą 
tożsamość w powodzi różnych kultur, 
religii, obcych pojęć, złych słów.

Z serdecznością, z różnych stron witamy gości 
pod sztandarami różnych barw, sławiąc pokoju   
czas, wspólnie podziwiajmy wojenne pamiątki,  
już tylko na cokołach i w muzeach.

Razem twórzmy Pokoju nowe dzieło –
z szacunkiem dla korzeni i przyszłości,
by wydało zdrowe, liczne owoce pracy,
budowania wspólnoty i cennej wolności.

Najlepiej jak potrafimy brońmy swe Ojczyzny 
przed wojną, choćby w najlepszej wierze, -
słuchajmy  argumentów, doceniajmy wartości, 
które tworzą Pokój, zna je od dawna i ceni Świat,
to najważniejsza racja na Dziś – nie za sto lat! 
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