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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!
Do rąk Czytelników oddajemy XVII tom „Rocznika Wołomińskiego”. Różnorodne tematy
dotyczące naszej „małej” Ojczyzny poruszają i inspirują. To niezwykle interesujący zbiór,
pełen informacji na temat naszego miasta. Jego dodatkową zaletą jest wykorzystanie
licznych źródeł, co sprawia, że „Rocznik Wołomiński” może stać się interesującą lekturą
dla zwykłych mieszkańców miasta, pasjonatów historii, jak i dla zawodowych historyków.
Te kilkaset stron opowieści pomoże zachować – a w niektórych przypadkach wręcz
przywróci wspomnienia ważnych dla historii Wołomina faktów i osób. Publikacja od lat
umacnia naszą wspólnotę i kształtuje poczucie lokalnej tożsamości. Z radością obserwuję,
jak wielkie zainteresowanie i oczekiwanie wzbudza zapowiedź publikacji kolejnego tomu
„Rocznika”.
Zapisy „Rocznika Wołomińskiego” to piękne lekcje historii, którą wspólnie tworzymy.
Czytając ten tom poczują Państwo to samo co ja – silniejszą więź z naszą gminą, poczucie
wspólnoty i dumę.
Serdecznie dziękuję redaktorowi naczelnemu Panu Rafałowi Pazio oraz dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie Pani Izabeli Bochińskiej,
którzy wkładają ogromną pracę w tworzenie „Rocznika”. Z całego serca pragnę
podziękować również wszystkim, którzy zechcieli się podzielić swoją wiedzą, osobistymi
pamiątkami, fotografiami i historycznymi dokumentami.
Liczę, że kolejny „Rocznik” pobudzi mieszkańców do gromadzenia materiałów
i wspomnień związanych z naszym miastem. Życzę Państwu miłej lektury!
Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina
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Wstęp
Szanowni Czytelnicy!
Lekturę XVII tomu „Rocznika Wołomińskiego” z 2021 roku możemy rozpocząć od
artykułów o Wacławie Nałkowskim w 170 rocznicę urodzin i 110 rocznicę śmierci,
związanego z Wołominem pisarza, geografia, społecznika, publicysty i nauczyciela. Rok
2021 w Wołominie został poświęcony tej postaci.
Następnie zajmie nas historia Andrzeja Siedleckiego – aktora, reżysera, dziennikarza
i filmowca, który część z najmłodszych lat spędził w Wołominie, gdy mieszkał w domu
przy ulicy Kościuszki. Następnie możemy przeczytać tekst poświęcony Zespołowi Szkół
Ekonomicznych w Wołominie napisanym w związku z obchodami 80-lecia placówki.
Podążymy także za opowieścią mieszkańców posesji położonych przy symbolicznej
i historycznej ulicy Tramwajowej. Zajrzymy w najodleglejsze zakątki pokonywane przez
rzeki okolic Wołomina. Przy okazji przypomnimy sobie najważniejsze wydarzenia
historyczne. Odkryjemy kolejne tajemnice skrywane w budynku historycznego kina
„Oaza”, gdzie dziś mieści się Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie.
Poruszą nas opowieści o tułaczych i ciężkich warunkach zesłania we wspomnieniach
syberyjskich przedstawicielek Wołomińskiego Koła Sybiraków.
Dowiemy się, w jaki sposób zaangażowano młodych ludzi, także z Wołomina,
do odbudowania Polski z wojennych zniszczeń. Podążymy za narracją o dawnych,
uczniowskich obozach wędrownych i ich dzielnych, młodych uczestnikach. Poznamy
działalność Powiatowego Uniwersytetu Otwartego w Wołominie i historię Klubu Seniora
„Słoneczna”. Przeczytamy, jak przedmioty i rzeczy świadkowie minionych czasów mogą
nas skłonić do refleksji.
„Paweł i ja urodziliśmy się w niewielkiej kamienicy na rogu ul. Warszawskiej i Długiej
(obecnie Legionów) w Wołominie” – wyjątkowe miejsce w „Roczniku” zajmuje wspomnienie
o śp. Pawle Rozbickim.
„Nie da się opowiedzieć historii Górek Mironowych nie opowiadając dziejów rodu
Budkiewiczów” - czytamy we wstępie do kolejnego tekstu. W następnym poznamy
wspomnienie o prezesie SBM w Wołominie, a w kolejnym dzieje rodziny Matuszewskich.
W obecnym wydaniu prezentujemy kilka not wydawniczych. Z kolei zapisy kronikarskie
z różnych instytucji i podmiotów zostały zebrane w jedną formę pod wspólną nazwą
„Kronika Wołomina”.
Całość zwieńczona listem – wspomnieniem o dr Ewie Górskiej związanej z Duczkami
(gmina Wołomin) od 35 lat, spadkobierczyni rodziny Mucharskich i Grabowskich.
Życzę miłej lektury!
W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Rafał Pazio
Redaktor Naczelny

Nałkowski
nieznany
I. ARTYKUŁY,
STUDIA,
ROZPRAWY
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVII, 2021

Agata Sobczak

Nałkowski nieznany
W ostatnich dniach stycznia 1911 roku całą postępową Warszawę obiegła
wiadomość, że zmarł Wacław Nałkowski. Pisarz, geograf, nauczyciel, sumienie
środowiska. Mimo że od tego momentu minęło już 110 lat postać geografa nie dała
nam się zbadać w stopniu zadowalającym. Wciąż nie możemy go jednoznacznie
wpasować w schemat znanych biografii.
Napisać o nim, że był przede wszystkim wielkim geografem i nauczycielem, to za mało.
Napisać, że był jeszcze społecznikiem, publicystą i pisarzem, też nie daje świadectwa
jego wszechstronności.
Wspólna praca
Możemy skupić się na którymś z aspektów jego życia, ale pominięcie innych zaburzy
nam ogląd jego osoby. Może dlatego Nałkowski wciąż nie doczekał się monografii
z prawdziwego zdarzenia. Kolejne powstające teksty, kolejni autorzy, dokładają jednak
swoje cegiełki do pracy, która pozwoli poznać nam go w pełni. I ja również ośmielę się
dołączyć do tej wspólnej pracy. W tym małym tekście pragnę przedstawić Państwu garść
informacji o upamiętnieniach Nałkowskiego w sztuce. Dotychczas na ten temat wydaje
się nie powstał jeszcze żaden tekst, przynajmniej ja do niego nie dotarłam, a temat jest
ciekawy, dzieła interesujące i godne uwagi.
Kamir
Jeszcze za życia geografa Leon Kaufmann
namalował jego portret. Kaufman, podpisujący się
też Kamir, był polskim malarzem mieszkającym od
1902 roku we Francji. Prywatnie przyjaźnił się z Cezarym Jellentą, który w jego pracowni malarskiej
w latach 1901–1902 organizował prawdopodobnie
pierwszy kabaret literacko-artystyczny Warszawy.
Portret autorstwa Kamira niestety spłonął w czasie
wojny razem z meblami i biblioteką Nałkowskiego,
przekazanymi przez Annę Nałkowską do Zakładu
Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziś dysponujemy jedynie fotografią tego obrazu.

Portret Wacława Nałkowskiego,
L. Kaufmann (fot. K. Humińska).
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Hanna Nałkowska
W 1916 roku, młodsza z córek Wacława – Hanna – decyduje się zgłosić do konkursu
na temat „Polska” organizowanego przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych swoją
rzeźbę „Bojownik”. Trzy lata po debiucie zostaje uhonorowana pierwszą nagrodą w tym
konkursie i w październiku tego roku rzeźba jest prezentowana na wystawie. Posępny,
dumny wojownik z rękami skrzyżowanymi na piersi odlany jest w brązie. Wyprostowana
sylwetka, pewne pociągnięcia dłuta i surowe kształty przywodzą na myśl siłę
i zdecydowanie. Ręce na piersi złożone jak do przysięgi pokazują oddanie idei. „Bojownik”
Hanny Nałkowskiej był jedną z pierwszych prac artystki. Inspiracje do niego zaczerpnęła
z poematu prozą pt. „Bojownik. Fantazya” napisanego przez Wacława i wydanego drukiem
w 1904 roku. Ponieważ głównego bohatera tego poematu dziś utożsamiamy z autorem,
tym samym i „Bojownik” Hanny staje się swoistym portretem geografa – nie tyle jego
wyglądu, co przekonań i postawy życiowej. Rzeźba podobno niedługo po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości stanęła w gmachu Sejmu – ale nie udało mi się potwierdzić
tej informacji w wiarygodnym źródle. Natomiast wątpliwości nie podlega fakt, że praca
od 1926 roku do dziś wieńczy grób Wacława Nałkowskiego na warszawskich Starych
Powązkach (kwatera 219). Została tam umieszczona staraniem pań Nałkowskich oraz
Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Rycerz z brązu stoi na kamiennym cokole bez
żadnych symboli religijnych, wyryte są na nim natomiast słowa: „Patrząc z wysokiego
stanowiska ewolucji w nieskończoną otchłań przyszłości, dostrzegamy tam nie
rozpaczliwe mroki wiecznej śmierci, lecz żywiące blaski wiecznego i wciąż potężniejącego
życia”. Przez wiele lat, od 1951 roku,
do kamiennego cokołu przytwierdzony
był także emblemat ufundowany przez
Polskie Towarzystwo Geograficzne
z napisem „PTG w setną rocznicę urodzin
Wacławowi Nałkowskiemu”. Niestety,
dziś miejsce to świeci pustką – nawet
grób strzeżony przez posępnego rycerza
nie zdołał obronić się przed falą grabieży
z końca XX wieku.

Hanna Nałkowska uwieczniła swojego ojca jeszcze dwukrotnie: w 1934 roku i już po
II wojnie światowej. W 1934 roku w Warszawie miało miejsce ważne wydarzenie dla
środowiska geograficznego. Odbywał się wówczas Kongres Geograficzny. Hanna została
poproszona, by zaprojektować okolicznościowy medal. Na awersie medalu znajduje się
portret Wacława Nałkowskiego ¾ w lewo oraz napis WACŁAW NAŁKOWSKI 1852–1911.
Na rewersie w ośmiu rzędach umieszczony jest napis AD MEMORIAM CONVENTUS
GEOGRAPHORUM ANNO MCMXXXIV VARSOVIAE ACTI D.-D.-D. SOCIETAS
GEOGRAPHORUM POLONIAE. Medal o średnicy 55 mm wybito w srebrze i brązie1.
Dziś uznawany jest w środowisku numizmatycznym jako rzadki lub bardzo rzadki. Za ten
projekt w 1937 r. Hanna na Wystawie Światowej w Paryżu została wyróżniona medalem
i był to niewątpliwie jeden z największych sukcesów rzeźbiarki.
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Medal, Kongres Geograficzny w Warszawie 1934.

Po II wojnie światowej Hanna ponownie
sportretowała ojca, wykonując jego popiersie. W 1961 roku stanęło ono w Audytorium
im. Wacława Nałkowskiego na Uniwersytecie
Warszawskim, gdzie znajduje się do dziś.

Popiersie Wacława Nałkowskiego,
aut. H. Nałkowska (fot. K. Humińska).
„Bojownik”, H. Nałkowska 1916
(fot. K. Humińska).
1

Fot. pochodzi ze strony https://wcn.pl/auctions/53/791.

9

Agata Sobczak

Nałkowski nieznany

Zofia Nałkowska
Starsza córka autora „Forpoczt” również poświęciła jedno dzieło ojcu. W 1953 roku
ukazała się drukiem mała książeczka przeznaczona dla młodzieży pt. „Mój ojciec”.
Wybór tekstów w tym tomie stanowił jedynie mały fragment materiału zgromadzonego
przez pisarkę. Od połowy lat trzydziestych, przez czas wojny, aż do śmierci, Zofia
pracowała nad książką o ojcu. Miała to być monografia uczonego, roboczy tytuł brzmiał
„Życie wznowione”. Niestety, pozycja ta
nigdy nie została ukończona. „Mój ojciec”,
z założenia publikacja mająca zachęcić
młodego czytelnika do zapoznania się
z dorobkiem Nałkowskiego, jest póki co
jedynym biograficznym dziełem o reformatorze
geografii. Na stronach tej małej książeczki
w niemalże telegraficznym skrócie poznajemy
dzieciństwo, młodość, rodzinę i dorosłość
Wacława. Kieszonkowego rozmiaru publikacja
zdumiewa klarownością i plastycznością
przekazu. Na zaledwie kilkudziesięciu stronach
Zofia zawarła najważniejsze informacje
o ojcu: o jego pochodzeniu, o dochodzeniu
do przekonań, o początkach pracy, miłości
do rodziny i o śmierci.

Aneri Weissowa
Dwa lata wcześniej, z inicjatywy jej i Hanny, powstało jeszcze jedno dzieło sztuki
plastycznej. W 1951 roku, jesienią, na zamówienie Zofii i Hanny krakowska malarka
Irena „Aneri” Weissowa namalowała portret geografa. Powstał on w technice olejnej
na płycie, na podstawie zachowanych zdjęć i wspomnień córek. Gotowy był na setną
rocznicę urodzin Wacława, co odnotowała Zofia w swoim „Dzienniku” pod datą 19 XI 1951
„Portret WN, rocznica jego urodzin s e t n a !”. Malarka w swojej pracy uchwyciła to, o czym
wspominała większość osób znających Nałkowskiego – powagę, zasadniczość i roztropność, ale też swoistą łagodność i pogodę. Portret ten obecnie jest własnością
wołomińskiego muzeum. Spod pędzla tej samej malarki rok później wyjdzie jeszcze
jeden portret geografa. W połowie roku 1952 na zamówienie Instytutu Geograficznego
namaluje Nałkowskiego z globusem. Wydarzenie to oczywiście zanotowała Nałkowska
w „Dzienniku”: „[Weissowa] Robi portret WN. Instytut Geograficzny jednak jego imienia”,
27 VI 1952.
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„Mój ojciec”, Z. Nałkowska 1953
(fot. K. Humińska).

Wacław Nałkowski, A. Weissowa 1952
(fot. K. Humińska).

Wacław Nałkowski, A. Weissowa 1951
(fot. K. Humińska).

Chylak i Saks
Współcześni artyści również widzą w postaci budowniczego domu nad łąkami obiekt
godny uwagi. W bieżącym roku nad analizą interpretacji tekstów geograficznych,
nad sposobem odczytywania i stosowania symboli i znaków używanych w opisie
geograficznym, pochylił się Mikołaj Chylak. Wychodząc od fragmentu tekstu Wacława

Agata Sobczak
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Nałkowskiego z tomu „Ziemia i człowiek”, stworzył folię z abstrakcyjnymi formami bazując
i wykorzystując kolory tradycyjnie używane przy opracowywaniu map. Dodatkowo
zinterpretował słownie rolę wyobraźni, koloru i empatii przy odczytywaniu tekstów
geograficznych. Folia w momencie nałożenia na jakąkolwiek mapę zmienia jej obraz –
przesuwa pasma górskie, rozlewa niziny w miejsca, w których ich nie ma. Tworzy nową
rzeczywistość mapy i opisu. Oszukuje naszą percepcję, korzystając i drwiąc z utrwalonych
wzorów. I tak jak Wacław, Chylak przypisuje kolorowi na mapie ogromna rolę poznawczą.

Te dziewięć przykładów upamiętnienia Wacława Nałkowskiego w sztuce pozwala nam
spojrzeć nieco inaczej na postać geografa. Już nie tylko przez pryzmat jego działań na
polu naukowym, społecznym czy pedagogicznym, ale też jako inspirację. Wyjątkowa
osobowość i ogrom osiągnięć naukowych skłoniły artystów z różnych dziedzin do
pochylenia się nad nim, co zaowocowało powstaniem wyjątkowych dzieł artystycznych
– zarówno plastycznych, jak i literackich.
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„Interwencja”, M. Chylak 2021 (fot. K. Humińska).
Wołomińska artystka Aneta Saks również
zainspirowała się Nałkowskim. W 2017
roku powstał portret geografa – akwarela
w kolorach ziemi. Obie prace, interwencja
Chylaka i akwarela Saks, znajdują się
w zbiorach Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskich w Wołominie.

Wacław Nałkowski, A. Saks 2017
(fot. K. Humińska).
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Ciekawostki
Poważę się jeszcze na mały dodatek. Skoro tytuł artykułu brzmi „Nałkowski nieznany”
to pozwolę sobie na kilka ciekawostek z życia Patrona Roku 2021 w Wołominie:
– Wedle zapisów z metryki chrztu Wacław został ochrzczony w 1865 roku mając 14 lat,
podawała go Wanda Brykczyńska z h. Zamoyskich.
– Gdy miał około trzech lat, podobno otrzymał od swojego „ukośnego” pradziadka,
Piotra Strzyżewskiego h. Prus, złoty kubek wysadzany monetami. Czy była to prawda
nie wiemy, prawdą natomiast jest to, że Piotr Strzyżewski zapisał w testamencie Celinie
Nałkowskiej, matce Wacława, znaczącą kwotę, za którą nabyła wraz z mężem majątek
Wrotków. Ten, w którym Wacław spędził najszczęśliwsze lata swojego dzieciństwa.
– W dokumentach miasta Lublina znajduje się wypis z Książeczki Legitymacyjnej
Nałkowskiego, oznaczonej numerami: N.K.715iN.1514/67 i zawierający opis jego wyglądu:
„Wacław, Piotr, Ludwik, trzech imion Nałkowski; rodził się 19 listopada 1851 roku we wsi
i gminie Nowodwór w powiecie łukowskim, gubernii lubelskiej, religii rzymskokatolickiej
stanu szlacheckiego, sposobu bycia przy rodzicach, wzrostu miernego, twarzy ściągłej,
włosów ciemno-blond, oczów niebieskich, nosa, ust miernych, brody okrągłej, znaki
szczególne żadne. Prezydent miasta Lublina w powiecie i gubernii lubelskiej zaświadcza
niniejszym, jako właściciel tej książeczki Wacław, Piotr, Ludwik, trzech imion Nałkowski
powyżej opisany a dziś lat 15 wieku Swego liczący, zapisany został w księgi ludności
stałej miasta Lublina”.2 Ma to miejsce w 1866 roku.
– Swoje artykuły często podpisywał „Nerwowy” lub „Przewłocki”. Gdy już nie ma domu
we Wrotkowie, Wacław często jeździ do Przewłoki, do rodziny ze strony matki, ciotek
Heleny Rudnickiej i Teodory Scipio del Campo, z dziećmi której, Edmundem i Julią, się
przyjaźnił. Dom ciotek musiał być dla niego miejscem bliskim i ważnym, skoro używał
pseudonimu odnoszącego się do tego majątku.
– Jego narzeczona i późniejsza żona Anna z Šafranków dwukrotnie zrywała z nim
zaręczyny, by ostatecznie jednak je przyjąć.
– Był uczestnikiem zajścia kryminalnego. W 1895 roku „Kuryer Codzienny” zamieścił
artykuł mówiący o tym, że dwóch niegodziwców, p. p. Cezary Jellenta i Wacław Nałkowski,
napadli w biały dzień na warszawskiej ulicy, na bezbronnego zastępcę redaktora „Kuryera
Codziennego” i dotkliwie go pobili. Przez kilka dni całe miasto (i nie tylko), żyło tym
wydarzeniem. Jak się później okazało, opis tego zdarzenia w wyżej wymienionej gazecie,
2

Rosiak Roman, Wacław Nałkowski jako krytyk literacki [w]: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol.VIII,
Lublin 1953.
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niewiele miał wspólnego z realnym jego przebiegiem. Ze „Spowiedzi zbira” oraz „Głosu
Wacława Nałkowskiego w sprawie Cezarego Jellenty”, zamykających tom „Forpoczty”,
dowiadujemy się, że owa napaść była honorowym spoliczkowaniem redaktora przez
Jellentę za niesprawiedliwą czy obraźliwą recenzję jego tekstu, a Wacław Nałkowski był
jedynie świadkiem zajścia.
– W okresie dwudziestolecia międzywojennego w Warszawie istniały Kursy
nauczycielskie im. Wacława Nałkowskiego.
– Istnieje rzeka nosząca imię Wacława Nałkowskiego. W 1905 roku skazaniec
polityczny, polski geolog doktor Adam Marceli Piwowar, przebywając na zesłaniu
w obwodzie archangielskim, otrzymał pozwolenie na przeprowadzenie wyprawy naukowej
na wyspy Nowej Ziemi, leżące na Oceanie Arktycznym i należące do Rosji. W czasie
powrotu lądem z tej wyprawy, odkrył m.in. wielkie jezioro zasilane wodami topniejących
lodowców, które nazwał jeziorem Ekstama, a wypływającą z niego rzekę o długości
30 km - rzeką Nałkowskiego.
– O Wacławie Nałkowskim wspomina bohater książki Stefana Żeromskiego. W cz. I
trylogii „Walka z szatanem” z 1916–1919, w „Nawracaniu Judasza” padają słowa:
„… niezapomniany człowiek – rycerz, Wacław Nałkowski, którego wspomnienie zawsze
jak wino weseli moje serce”.
– Istnieją dwie szkoły noszące imię Wacława Nałkowskiego: liceum ogólnokształcące
w Wołominie i szkoła podstawowa w Nowodworze, miejscu urodzenia geografa .
– I już na sam koniec, anegdota, która krążyła wśród studentów Nałkowskiego.
Podobno wykładając zwykł mawiać: „Ziemia jest bryłą kulistą spłaszczoną u biegunów,
co ma wyraźny wpływ na ucisk mas pracujących”.

Andrzej
Siedlecki – aktor,
reżyser, dziennikarz,
filmowiec
I. ARTYKUŁY,
STUDIA,
ROZPRAWY
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVII, 2021

Ryszard Musiałowicz

Andrzej Siedlecki – aktor, reżyser, dziennikarz, filmowiec
W latach 60. uczęszczałem do Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie.
Nasi uczniowie wówczas to młodzież z całej Polski mieszkała w szkolnym
internacie. Ale po kilku uczniów z klas dojeżdżało czy dochodziło do technikum.
W tej liczbie znalazłem się i ja. Do napisania tego artykułu przyczynił się właśnie
przypadek z tamtych lat.
Z moimi kolegami Piotrem Roguskim, Grzesiem Rychtą i Andrzejem Rudnikiem
wysiadaliśmy na wołomińskim dworcu PKP i podążaliśmy do szkoły. Po drodze
mijaliśmy wielu uczniów, ale idących w przeciwną stronę do szkół średnich w Wołominie
i Warszawie. Mijaliśmy też ucznia wyróżniającego się inną niż my tarczą szkolną, na
której był napis „PLTT”, po jakimś czasie okazało się, że to było Państwowe Liceum
Techniki Teatralnej, później przekształcone
w Studium Policealne Techniki Teatralnej.
I tak by pozostało w pamięci, ale z czasem
mijały lata i nasz mijany uczeń został
aktorem, a twarz jego niewiele się zmieniła
i tak łatwo przypomniałem sobie, że
znam z widzenia aktora mieszkającego
w Wołominie

Aktor w roli Narratora
w „Cydzie” P. Corneilla.

Aktorzy z Wołomina
Niewielu aktorów było kiedyś mieszkańcami czy miłośnikami Wołomina oraz
pobliskich okolic. Na pewno Kazimierz
Mazur i Józef Orwid czy Jerzy Turek z Kobyłki, a urodzeni w Wołominie, to aktor Marek
Wysocki, aktorka teatralna Monika Chrząstowska-Zwierzchowska, Paulina Chruściel.
Wołomin polubili jako miejsce do wypoczynku Adolf Dymsza, Eugeniusz Bodo, Michał
Znicz.
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Andrzej Siedlecki – aktor, reżyser, dziennikarz, filmowiec
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Dzieciństwo w Wołominie
Andrzej Siedlecki urodził się w Warszawie (27.01.1945) kilka miesięcy przed
zakończeniem wojny. Ponieważ hitlerowcy w wyniku działań wojennych doprowadzili do
tego, że Warszawa była w ruinach, zburzony był także dom, w którym mieszkali rodzice
aktora. Zdecydowali się na przeprowadzkę do rodziny w Wołominie i tak Pan Andrzej
został wołominianinem (po naszemu wołominiakiem). Mama pracowała w domu, ojciec
Feliks był śpiewakiem operetkowym i chórzystą w Filharmonii Narodowej. Z lat chłopięcych
niewiele Pan Andrzej pamięta, ale kilka wspomnień wbiło się w pamięć.

Rodzice: Waleria i Feliks Siedleccy.

Andrzej Siedlecki w dzieciństwie i dom, w którym mieszkał w Wołominie przy ul. Kościuszki.

Autor zamieścił wspomnienia w swojej
kolejnej książce. Ma być wydana w tym
roku w Wydawnictwie Oświatowym
„FOSZE”.

Niektóre wspomnienia Pan Andrzej udostępnił mi do artykułu.
„…Byłem w szkole podstawowej. Mama skądś zdobyła pomarańczę, a ja przyniosłem
ją do szkoły. Obwołano mnie burżujem!
– Któregoś dnia chciano mnie pobić, kilku goniło mnie na boisku, ale ja goniony,
nagle zatrzymałem się i pochyliłem, a prowodyr Owsiński przeleciał przeze mnie i upadł
plackiem na ziemię. Od tej pory dano mi spokój! Nakrzyczano na mnie, uznając mnie
za winnego, bo w oczach nauczycieli on był ofiarą, nie ja.
– Wtedy zagościł we mnie strach, który później pojawiał się w moim życiu z różnych
powodów. Raz nawet wlazłem na drzewo, kiedy oczekiwałem powrotu rodziców
z „wywiadówki”, czyli zebrania rodziców z nauczycielem, który omawiał zachowanie
i postępy uczniów. Tak, powiem Ci „wywiadówki” były dla mnie potworne. Nie pamiętam,
czy coś zbroiłem, ale zawsze bałem się, że będę czegoś winny.

Ryszard Musiałowicz

Andrzej Siedlecki – aktor, reżyser, dziennikarz, filmowiec

– Niedużo pamiętam z tamtych nieciekawych czasów, ale pamiętam zapach
śmierdzącej podłogi, którą odświeżono naftą (!) z okazji śmierci Stalina… i uroczysty
apel, na którym musieliśmy śpiewać, jakąś nie wiadomo, dlaczego hiszpańską pieśń
„allariskosa tryomfera”, czy coś takiego.
– I pamiętam, jak z chłopakami szukaliśmy na dawnej linii frontu zagubionych nabojów,
które wrzucaliśmy do ogniska, szybko chowając się do istniejącego jeszcze okopu. Do tej
pory na łokciu mam pamiątkę po wybuchu, z której mamie musiałem się gęsto tłumaczyć.
– Ale pamiętam też piękne, wczesne poranki, z prześwitującym przez gałęzie słonkiem,
pajęczyną i rosą na wrzosach, kiedy wyruszałem na grzyby na niebezpieczny teren
poligonu. Chodząc na grzyby miałem kij, do którego przywiązałem tobołek, w którym były
kanapki i jak Dyl Sowizdrzał, o którym Mama mi czytała, wędrowałem sobie beztrosko
po lesie, znajdując koźlaki, osaki, a pod choineczkami – maślaki.
– Mama czytała mi także opowiadania Jacka Londona, którego przygody robiły na mnie
duże wrażenie. Chyba z tych opowiadań zrozumiałem, że prawdziwa przyjaźń ma dla
człowieka duże znaczenie i każdy chciałby mieć prawdziwego przyjaciela, takiego któremu
wszystko można powiedzieć i odda za ciebie „ostatnią koszulę”. Bardzo cenię przyjaźń”.
– „Właśnie!…Teatr! Pierwsze zetknięcie z teatrem w dzieciństwie było dla mnie
magiczne. Otóż mój tata, sam zainteresowany poezją, śpiewem i teatrem, zabrał mnie
na przedstawienie „Balladyny” Słowackiego, którą odegrano w kaplicy przy kościele
w Wołominie. I stało się! Do dziś pamiętam, że nie mogłem się nadziwić, jak to na scenie,
w jakiejś dziwnej poświacie niebiesko – zielonkawych świateł – Grabiec przemienił się
w wierzbę. Nagle zniknął… i została wierzba! To graniczyło z cudem i zostawiło we
mnie groźne, jak dla dziecka, ale jednocześnie niesamowicie czarujące i pociągające
wrażenie”. Uległem pierwszej, teatralnej fascynacji!”.
Drugi fragment wspomnień.
– „Piękne również były msze majowe, pełne blasku, światła, kwiatów i zapachu kadzidła,
które z dymem wydobywało się z trybularza, kiedy nim machałem.
Raz, zachwycony tym pięknem mszy majowej zagapiłem się patrząc na jaśniejący
ołtarz i obraz Matki Boskiej, i trybularz uderzył w stopień. Węgielki wypadły na dywan –
groza! Przerażony próbowałem je zbierać, ale nie dało się, parzyły. Pokorny, pełen winy
wróciłem do zakrystii…To był nowy dywan i co?! – i dostałem od księdza potężnego
kopa. Pech! Już nie chciałem być ministrantem, ale jeszcze pomagałem budować grotę
– ołtarzyk, to znaczy nosiłem te ciężkie kamienie.
– W szkole przeżyłem też moment zagrożenia… mogłem nie otrzymać świadectwa
ukończenia 7. klasy. A to dlatego, że zapaliłem papier w koszu na śmieci. Nie wiem,
dlaczego to zrobiłem. Drugim razem wymieszałem dwie substancje wybuchowe, fosfor
i coś tam, chyba to była saletra i nasypałem na podłogę i trzasnąłem butem. Huk, błysk,
trochę dymu, nauczycielka o mało nie spadła z krzesła ze strachu! Przyleciał „Wazon”,
kierownik szkoły – „Zasrani chemicy!” – krzyknął i zagroził, że nie dostanę świadectwa.
Wezwał rodziców. Znów byłem winny. Tata po wielu, wielu latach w liście do Sydney
napisał, że „Wazon”, mimo groźby, że świadectwa nie dostanę, powiedział mu też, że

z takich wisusów, „to może coś dobrego jednak wyrośnie”. I teraz tata po moich różnych,
skromnych sukcesach w Sydney, zacytował mi z satysfakcją w liście „jasnowidztwo
Wazona” i był bardzo zadowolony, że jednak mam sukcesy i coś na emigracji mi się
udaje. A świadectwo ukończenia szkoły podstawowej jednak otrzymałem. Skończyło się
na strachu. Dobry to był człowiek – „Wazon”!
Inny fragment.
– „Ogłoszono, że odbędzie się „Wyścig Pokoju”. Warunkiem uczestnictwa było
ukończenie 16 lat. Niestety, zabrakło mi kilka miesięcy, ale ubłagałem, by mnie wpisano
na listę i udało się. Naoliwiłem stary, ciężki rower taty. Bidonu z wodą jakoś nie udało
się przyczepić do kierownicy. To wtedy mama dała mi przekrojoną cytrynę, by w razie
potrzeby orzeźwić organizm. I tak wystartowałem. Na szosie starsi zawodnicy wyrywali do
przodu na swoich pięknych wyścigówkach z wąskimi oponami, mijali mnie. Pedałowałem,
jak tylko mogłem, ale coraz bardziej zostawałem w tyle. Z jadącego za mną samochodu
krzyczeli, że mogą mnie wziąć na samochód, ale ja udawałem, że nie słyszę. Gdzie
tam! Wyjąłem z kieszeni połówkę cytryny i wcisnąłem w usta. Poczułem ożywczy kwas.
Pedałowałem jeszcze mocniej. Wjechałem na stadion… Ostatni! ….I tu zdziwienie! Kiedy
wjeżdżałem wydawało mi się, że ludzie klaskali…krzyczeli coś, albo śmieli się ze mnie…
nie wiem. Ale otrzymałem żółtą koszulkę z naszytym gołąbkiem pokoju! A kolor żółty
był przecież przeznaczony dla lidera wyścigu! Więc byłem zadowolony. Byłem z siebie
dumny, że skończyłem wyścig na stadionie, gdzie była meta, a nie na samochodzie!”.
– „Wielkanoc. Taka tradycja, choć była niebezpieczna. Pamiętam, organizowało się jakąś
puszkę, robiło dziurkę gwoździem w przykrywce, do puszki kładło się karbid, pokropiło
wodą i natychmiast zakrywało szczelnie, by gaz wyprodukowany przez karbid nie uciekł
i zapalało zapałkę, przykładając ją do dziurki w przykrywce. I przykrywka z hukiem
wylatywała w powietrze. Inni „strzelali z klucza”. Wnętrze klucza napełniało się siarką
zestruganą z zapałek. Koniec klucza był przytwierdzony do drutu, a do jego drugiego
końca gwóźdź, tak dobrany, by ścisło wchodził do dziurki od klucza. Po załadowaniu siarki
i gwoździa uderzało się gwoździem o mur i następował wybuch. Klucz z największym
otworem stawał się marzeniem każdego, bo każdy chciał mieć głośniejszy wybuch. Ci
z puszką, to „artyleria”, ci z kluczami, to jacyś szeregowcy – „pistoleciarze”, nie bardzo
liczyli się w hierarchii. Choć chyba to niesprawiedliwe. Mądry lud powiada, że krowa,
która dużo ryczy, mało mleka daje”.
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Państwowe Liceum Techniki Teatralnej
Andrzej Siedlecki wspomina: „Mieliśmy znakomitych nauczycieli i kierowników
warsztatów, prawdziwych pasjonatów teatru. Uczono nas teatralnego rzemiosła, od
robienia zbroi do produkcji butów, od konstrukcji mebla do rzeźby, od elektrotechniki
do szycia kostiumów, malowania dekoracji i modelowania kapeluszy oraz produkcji
wszystkich innych rekwizytów potrzebnych do przedstawienia. Jednym słowem, uczono
nas wszystkiego, co przydaje się w teatrze. I tu nie było żadnej ideologii – samo rzemiosło…
Tak więc po pięciu latach otrzymałem maturę i zostałem perukarzem/charakteryzatorem”.
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W PLTT zajęcia z rzeźby.
Próby wyrzeźbienia
głowy reżysera Krzysztofa
Kieślowskiego.

Działał w Międzyszkolnym Kole Miłośników Sztuki w Zachęcie, które powstało w 1962 r.
Kierownictwo w osobie Barbary Kowalskiej organizowało w porozumieniu z innymi
placówkami tego typu Ogólnopolskie Turnieje Wiedzy o Sztuce, w którym brali udział
najlepsi spośród wymienionych kół. Finały odbywały się przeważnie w Warszawie. Dodam,
że laureaci mieli zapewniony wstęp na studia historii sztuki bez egzaminu wstępnego.
Brał też udział w tym Kole w konkursie recytatorskim, gdzie otrzymał II miejsce.
Rok 1963. …JESTEM! JESTEM!... (fragment z książki)
„Radość moja nie miała granic! Tym większa, że zdałem bez żadnej protekcji i koneksji!
A podobno było zalecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki, żeby ludzi z zawodem na studia
już nie przyjmować! Ale mnie udało się! Egzamin zdałem z drugą lokatą, jak powiedział
mi na prywatnym spotkaniu prorektor Szczepan Baczyński przed odlotem do Australii. Co,
oczywiście „na życie” dodało mi skrzydeł! Pierwszą lokatę otrzymał Daniel Olbrychski. Na
roku ze mną, ze znanych był też Jurek Zelnik, obecnie „nawrócony, po spowiedzi w prasie”
ze swoich grzechów przeszłości. Dla mnie zaczął się czas magiczny, bo czymże jest teatr?
Jest jakąś magią, artystycznym wyczarowywaniem innego świata. Od pierwszego roku,
przygotowując wiersze, prozę czy sceny z różnych sztuk, szukaliśmy prawdy w tym, nad
czym pracowaliśmy. To był fantastyczny proces analityczny rozszyfrowywania ludzkich
emocji, myśli i działań z napisanych, różnych tekstów. Mieliśmy świetnych wykładowców
od przedmiotów teoretycznych i znakomite aktorki, aktorów i reżyserów, którzy prowadzili
z nami zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych lubiłem pracę nad scenami i wierszem.
Z ruchowych bardzo lubiłem szermierkę i pantomimę... Właściwie lubiłem wszystko
i nigdy się nie nudziłem, a po zajęciach czasami fechtowałem się z Danielem Olbrychskim.
Lubiłem tę walkę, choć Daniel ciął nieźle i czasami mi się oberwało. Niezadługo straciłem
partnera do fechtunku, bo Daniel zniknął już z pierwszego roku i poszedł do filmu „Ranny
w lesie”. Szkoły nie skończył”.
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Teatr (inny fragment z książki)
„Jako praca dyplomowa na deskach mojej uczelni przypadła mi ciekawa aktorsko
rola Majora w „Fantazym” Słowackiego, w reżyserii Jana Kreczmara i Z. Zapasiewicza.
Bohater, który zdecydował się na popełnienie samobójstwa” – pisze aktor w swoich
wspomnieniach. „Otrzymałem świetne recenzje. Chyba też dzięki Zbigniewowi
Zapasiewiczowi, który dał mi genialną uwagę aktorską. Powiedział: – Nie pokazuj
cierpienia, a skoncentruj się na tym, co masz ważnego wypowiedzieć przed śmiercią
i staraj się pokonywać ból od strzału”. „I rzeczywiście, ta walka z bólem po samobójczym
strzale, wzruszała widza”.
Oto recenzje zamieszczone w czołowych pismach i gazetach z tamtego okresu:
„Andrzej Siedlecki dokonał prawdziwie karkołomnego wyczynu, wcielając się w starego
rubasznego Majora i każąc zapomnieć widzom o swej autentycznej młodości; miał kilka
momentów prawdziwie wzruszających, świadczących o dojrzałości wewnętrznej, pełnych
skupienia i szlachetnej powściągliwości. Scena z Janem w zakończeniu aktu IV była
już na miarę t e a t r u – w pełnym tego słowa znaczeniu”. L.J. „Na drodze do wielkiego
dramatu”, „Teatr” 1967, nr 10.

Scena na cmentarzu – „Fantazy”, J. Słowacki (Major – Andrzej Siedlecki).
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Major z bliska. Widać wielką
pracę kostiumografa i technika
charakteryzatora z umiejętnością
fryzjerstwa i perukarstwa.

„Drugą dobrą notę dać można Andrzejowi Siedleckiemu, a to za piekielnie trudną
scenę na cmentarzu, w której grany przez niego Major rosyjski... cudownie zogromniał
w godzinie śmierci” – pisał krytyk. Express Wieczorny, 04.04.1967.
„Andrzej Siedlecki sprostał trudnemu monologowi umierającego majora. Wygłosił
go bez patosu, prawdziwie”. B. Henkel, „Fantazjusz na Miodowej”, Sztandar Młodych,
31.03.67.
„Siedlecki… zaskakuje przyjemnie w tej najtrudniejszej, końcowej scenie, jak gdyby
chowając wszystkie siły, całą nabytą w szkole wiedzę i praktykę, całą intuicję aktorską
na tę właśnie scenę”. S. Polanica, „Słowo Powszechne”, 05.04.1967.
„Tyle krytycy. Rzeczywiście, jak teraz czytam te recenzje, to właściwie zapowiadały
chyba niezłą karierę. Ale kariera nie zależała tylko od recenzji” – pisze po latach aktor.
Na zakończenie szkoły zagrał w „Papierowym kochanku” Szaniawskiego. W recenzji
napisano, że „Andrzej Siedlecki przy pomocy kilku gestów i mimiki oddał mentalność
wzorowego, lecz widzącego i rozumiejącego wiele kamerdynera” Barbara Henkel
Sztandar Młodych, 19.05.1967 „Papierowy kochanek na pożegnanie szkoły”.
Z dyplomowych przedstawień aktorowi została pamiątkowa karteczka napisana przez
anonimową wielbicielkę, którą przechowuje jako interesującą pamiątkę.

Andrzej Siedlecki – aktor, reżyser, dziennikarz, filmowiec
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Nie jest dość wyraźna, ale: „Przyszłemu wielkiemu aktorowi, który opromienia swym
talentem moją codzienną szarość, ten kwiat skromny – symbol mego uwielbienia –
pozwalam sobie złożyć u Twych stóp, by przypominał Ci, o drogi mistrzu, że żyję wciąż
Twą grą przecudowną i że iść będę śladami Twych sukcesów. Oddana i zawsze wierna
Twemu talentowi”. – „A ta karteczka, czyż nie jest niezwykła? Do tej pory nie wiem, kto
szedł śladami mych sukcesów… Ha, ha, oprócz krytyków podobałem się jeszcze komuś...
czy to nie miłe?” – napisał.
Aktorska droga
Nasz aktor w 1967 r. ukończył na Wydziale Aktorskim Państwową Wyższą Szkołę
Teatralną (PWST, obecnie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza). Zaraz
po studiach debiutował zastępstwem w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego
w Katowicach. Wystąpił w roli Joachima Petersa w „Niemcach” Leona Kruczkowskiego,
w reż. Andrzeja Szafiańskiego (1967–68). Po udanym debiucie w „Niemcach” teatr
wyjechał ze sztuką do Jugosławii. Debiut zaowocował też innymi rolami, jak Givola
w „Karierze Artura Ui”, czy rolą Wacka w „Kotce na torach”.
Fragment recenzji z „Kotki na torach”: „Jej chłopiec (Andrzej Siedlecki) zaprezentował
cały system reagowania i myślenia prawdziwego kochanka, który potrafi być i zazdrosny,
podejrzliwy i czuły, lecz rzadko kiedy szczery”. „Poglądy”, Miłosne bezdroża, Grasz
nr 2/1968.
Były też mniejsze zadania aktorskie jak: w „Kopciuszku – książę”, w „Kramie
z piosenkami” Schillera – (dworzanin, chłop) i Narrator w „Cydzie”. Zadebiutował też
w TV Katowice jako asystent reżysera w spektaklu „Czarownica” Czechowa. Od znanego
reżysera Pan Andrzej dostaje listy polecające do trzech teatrów Warszawy i po dwóch
latach pracy w Katowicach angażuje się w Teatrze Polskim.

Pamiątka.
Andrzej Siedlecki z T. Kalinowskim w sztuce „Niemcy”.

Ryszard Musiałowicz
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A. Siedlecki jako Wacek
w „Kotce na torach”.

Oprócz teatru aktor gra w telewizji, filmie i radio. Z monodramem I. Kusana „Mój
przyjaciel Pet” jeździ po Polsce. Za osiągnięcia aktorskie w Teatrze Telewizji
w 1978 r. otrzymuje Dyplom Uznania. W Teatrze TV, między innymi występował
w „Wąsatym aniele”, „Telektroskopie”, „Cytadeli”, w programie „Che Guevara”.
W wolnym czasie pisze o sztuce, teatrze i filmie. Za popularyzację kultury otrzymuje
Dyplom Honorowy z Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Dyplomy uznania naszego aktora za osiągnięcia teatralne i w upowszechnianiu kultury.

Scena zbiorowa – „Kram
z piosenkami”, nasz aktor
w środku.

W Teatrze Polskim (1969–1976) od razu dostaje duże nagłe zastępstwo w „Balladzie
o tamtych dniach” Jurandota i gra uroczą postać Kuby z sympatycznym, świetnym
aktorem Wieńczysławem Glińskim. Spełnia też różne mniejsze zadania aktorskie, ale
nawet w niemej roli Janka w „Wesołych kumoszkach z Windsoru” Szekspira zauważa
go słynny krytyk Wojciech Natanson. Napisał: „Nawet w przelotnych scenkach
błyszczy młody aktor Andrzej Siedlecki”, „Stolica” nr 14/15, 1971. Występuje też
w komediowej roli „Bambusa” w „Ostatnim piętrze”, w „Jak wam się podoba” Szekspira
gra – zapaśnika Karola i stacza z Andrzejem Antkowiakiem dramatyczny, układany
przez Japończyka przegrany pojedynek. Młody, sprawny aktor wykonuje też inne
zadania aktorskie: w „Księżniczce na opak wywróconej” fruwa na linie, jest obecny
w „Chorym z urojenia” i „Dziewięciu sprawiedliwych”, gdzie przeobraża się w Salefa.
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Andrzej Siedlecki z Teresą Lipowską w „Wąsatym aniele”.
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Aktor w ciągu kilku lat, oprócz teatrów macierzystych pracuje w kilku miejscach.
W Teatrze Ochoty występuje gościnnie (1976–1978) między in.: w „Hamlecie”,
w „Diabelskiej górze” Szakonyi – Miklosza, w „Letnikach” – Basow, w „Odsłonięciu” Szabo
– rola męża, w „Norze” – Krogstad, w „Egzaminie” Gawlika – Naczelnik, w „Doktorze
Judymie” Żeromskiego – brat Judyma Wiktor, i w „Niemcach” – oficer Wermachtu.

W Teatrze Studio (1980-1982) Józefa Szajny zagrał rolę tytułową Majakowskiego
w „Majakowskim” Józefa Szajny i występował w wielu sztukach między in. w słynnym
przedstawieniu „Replika” (zastępstwo). Były też inne ciekawe wcielenia, jak w „Ferdydurke”przyjaciel i Myzdral, „Światła cyganerii”- kapitan policji, „Powrót Odysa” – Antinoos,
„Chwila równowagi” – asystent reżysera, aktor, „Śmierć na gruszy” Wandurskiego – Antek
(zastępstwo), „Przemiana” Kafki – lewy sublokator.
Ale za najciekawsze swoje aktorskie doświadczenie w Teatrze Studio, teatrze narracji
plastycznej, jak niektórzy krytycy nazywali, aktor uważa rolę w „Replice”, przedstawieniu
bez słów i rolę w „Majakowskim” Józefa Szajny. Dlatego że estetyka tego teatru nie
przypominała teatru tradycyjnego.

26

W „Norze” Ibsena w roli Krogstada.

W „Fredydurke”, jako Myzdral.
W Teatrze Nurt, który zaistniał na chwilę zagrał
rolę Hektora w „Akropolis”.

„Chwila równowagi” – Mąż.

W „Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego.
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W roli tytułowej „Majakowski” – poeta, „Replika”, (ze sztuką tournée po Francji
– Paris, Milhouse, Rennes, Avignon), „Światła cyganerii” – kapitan policji, „Powrót
Odysa” – Antinoos, „Chwila równowagi” – asystent reżysera i aktor, „Śmierć na gruszy”
Wandurskiego – Antek, „Przemiana” Kafki – lewy sublokator, „Przemiana” – aktor,

Tytułowa rola poety w „Majakowskim”.

Na pierwszym planie A. Siedlecki w „Replice” Józefa Szajny.
W Teatrze Rozmaitości (1987), aktor grał w „Obronie Ksantypy” – rola Agatona
i w „Warszawiance” – oficera.
Dla studenckiego teatru „Arboretum” wyreżyserował swoją adaptację noweli
F. Durenmatta „Grek szuka Greczynki”, jednocześnie występując w głównej roli
Archilochosa (Teatr Ziemi Mazowieckiej).
Aktor był bardzo czynny. Brał udział w wielu innych realizacjach: Zrealizował dla TV
tryptyk telewizyjny z poezji i prozy japońskiej od VII–XIII w. pt.: „Niestałość Wszechrzeczy”.
Z jego wyborem tekstów, scenariuszem, reżyserią, aktorstwem.
Zainicjował także wystawę sztuki japońskiej w „Zachęcie” w Warszawie, ze zbiorów
Feliksa Mangghi – Jasieńskiego w Krakowie. Z tej wystawy zrealizował dla TVP film
wg własnego scenariusza pt.: „Sztuka japońska”.
W czasie wystawy, zwiedzający mogli oglądać jego autorski i dokumentalny film dla
TVP pt.: „Manggha – Polski Japończyk”, w którym jednocześnie oprócz reżyserii, zagrał
postać Mangghi i był narratorem (1987 r.).

W „Powrocie Odysa” jako Antinoos i w „Światłach cyganerii” – Paco.
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Sztuka Karola Wojtyły
Rok 1979. W Los Angeles w Sali Parafialnej Kościoła Our Lady of the Bright Mount
odbyła się światowa prapremiera sztuki A. Jawienia (Karola Wojtyły) „Przed Sklepem
Jubilera” w wykonaniu A. Siedleckiego, miejscowej aktorki Teresy Watras i uzdolnionego
dentysty-aktora. Muzykę improwizował Bernard Kawka z zespołu „Novi Singers”. Sala
była przepełniona. To był duży sukces. Będąc w USA odwiedził teatrzyki nowojorskie.
W Fundacji Kościuszkowskiej dał recital polskiej poezji współczesnej. W Los Angeles dał
również recital poezji w Klubie im. Modrzejewskiej i rezydencjach prywatnych. Prowadził
też warsztaty aktorskie w Theatre of Arts w Hollywood.
Prapremiera polska dramatu „Przed Sklepem Jubilera” odbyła się w połowie lutego
1981 w kościele akademickim św. Anny w Warszawie. Adaptacja i reżyseria: A. Siedlecki.
Muzyka: „Novi Singers” – Waldemara Parzyńskiego. Ze wspomnień: – „Sztuka miała
niebywałe powodzenie. Graliśmy w kaplicy kościoła św. Anny, aż do pamiętnego
13 grudnia 1981 roku. Tego dnia mieliśmy jechać ze sztuką pod Warszawę. Nie
pojechaliśmy – wprowadzono stan wojenny.
Ówczesny bojkot aktorów 1981/1982 najbardziej dotknął tych, co nie mieli
zaoszczędzonych pieniędzy na życie, czyli zwykłych aktorów, nie tych na świeczniku.
Ja na szczęście z żoną współpracowałem z telewizją japońską i żona też pracowała
w japońskiej firmie, więc biedy uniknęliśmy”.

Świat zaczął się trochę inaczej kręcić. Zaczęła się inna epoka, której w żaden sposób
nie moglibyśmy obydwoje przewidzieć. Epoka dojrzewania naszej miłości, przygody
artystycznej i intelektualnej – w Polsce, Japonii i Australii…”.
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JAPONIA
Zanotowane wspomnienia:
„Telefon! Każdy aktor i w Hollywood, i w Polsce czeka na ten jeden telefon. Zadzwonił
telefon. Słyszę, jak Riho mówi – Hai, hai, hai, hai! i leci do drugiego pokoju, wraca
z kartką i coś zapisuje, i znów słyszę – Hai, hai, hai! Odkłada telefon, buzia jej promienieje.
- Andrzej, chyba robota jest – shigoto! I to w jednej z największych telewizji – TBS!
(Tokyo Broadcasting System). Nie mogę uwierzyć!? – Masz chyba grać w serialu, ale
musimy się przedtem spotkać z reżyserem i producentem. – Bomba, to fantastyczne!
Finansowo będziemy niezależni! Teraz rozumiem, dlaczego scenarzysta Iwama San
kazał mi się uśmiechać pod górą Fuji. Chyba dobrze się uśmiechnąłem!... I TU NIE
JESTEM W STANIE OPISAĆ CI MOJEGO ZAWODOWEGO SZCZĘŚCIA! No bo jak?
Wyobraź sobie, języka nie znam, próbnych zdjęć i testów nie miałem, do żadnej partii ani
organizacji nie należałem, wódki z nikim nie musiałem pić, koniaku francuskiego dawać
też nie, zarobkiem się nie dzieliłem, nie podlizywałem się i godność zachowałem…
a scenarzystę widziałem tylko raz w Warszawie i drugi raz w Tokio… i SERIAL!? I to
w kraju – Kwitnącej Wiśni!? Czy to nie jest szczęście dla aktora? Powiem Wam, że jest!
I to NIEBYWAŁE i NIEZWYCZAJNE! Specjalnie dla zwyczajnego, polskiego aktora! Bo
przecież żaden z polskich aktorów w Japonii jeszcze nie zagrał! I tak zaczęła się moja
przygoda filmowa w Japonii w okresie 1982–1984. Grałem w filmie „Aogachiru” (Pere San,
13 odcinków), następnie w „O Sarabazaka ni hi ga noboru” (Andrzej San, 8 odcinków),
a także w telewizyjnym filmie fabularnym „Aoi me o shita o ningyo wa” (Pastor Henry)”.

„Przed Sklepem Jubilera” Karola Wojtyły.
„W 1981 roku w moim życiu pojawiła się kobieta z Kraju Wschodzącego Słońca lub
jak kto woli Kraju Kwitnącej Wiśni. Otrzymała stypendium, by w Warszawie studiować
polski teatr. Ma na imię Riho. Od tego czasu zaczęło się moje niezwyczajne życie!
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„O Sarabazaka ni hi ga noboru” (Sarabazaka) Rola: Andrzej San.
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Byłem także korespondentem „Filmu” i „Ekranu”. Kiedy spotykałem się z osobistościami
ze świata filmu. Żona była tłumaczką.

„Aogachiru”.
Wywiad ze słynnym reżyserem
– Akirą Kurosawą.

Wywiad z reżyserem filmowym
– Nagisą Oshimą.

„Aoi me o shita o ningyo wa” (Pastor Henry).
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Artykuły pisane w Tokio:
„Polskie diabły”, „Hallo”, 1983 (tłumaczony na japoński).
„Przestrzeń teatralna”, „Hallo”, 1983 (tłumaczony na japoński).
„Japoński film dokumentalny”, „Ekran”, nr 12/1983.
„30-lecie japońskiej telewizji”, „Ekran”, nr 17/1983.
„Telewizja w Japonii”, „Ekran”, nr 20/1983.
„Przyszłość japońskiej telewizji”, „Ekran”, nr 23/1983.
„Dwa inne światy”, wywiad z Nagisa Oshima, „Ekran”, nr 38/1983.
„Jubileusz Akiry Kurosawa”, „Ekran”, nr 1/1984.
„Sąd tokijski–dlaczego?” – wywiad z Masaki Kobayashi, „Ekran”, nr 9/1984.
„Tatsuya Nakadai–Actor and Teacher”, „Ekran”, nr 20/1984.
„Lear musi być winny”, wywiad z Akira Kurosawa, „Ekran”, nr 34/1984.
Artykuły pisane w Polsce:
O japońskiej tematyce powstało później jeszcze więcej artykułów:
„Impresje – kobiety japońskie”, „Hanatsubaki”, 1984 (tłumaczony na japoński).
„Ostatnia premiera”, „Dialog”, 1985.
„Kultura po japońsku”, „Życie literackie”, 1985.
„Biznes i kultura”, „Film”, nr 13/1984.
„Dzień kwitnącej wiśni”, „Ekran”, nr 33/1985.
„Kyoto–Gdańsk–Kyoto”, 1986.
Film
„Nasz wołominiak” w 1961 r., kiedy uczył się jeszcze w PLTT, zadebiutował
w oświatowym filmie o alkoholizmie wśród sportowców pt.: „Puchar Przechodni”
(reż. Jerzy Jaraczewski).

W filmie „Puchar
Przechodni”.
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„Bezkrólewie”.

Po udanym debiucie zagrał też w filmie „Bezkrólewie”, (krótkometrażowy 1961) – reż.
Włodzimierz Borowik. Obsada – między innymi Anna Prucnal, Marian Glinka.
Jego udział w filmach też jest imponujący. Doliczyłem się uczestnictwa w prawie 30
filmach i serialach Nie wszystkie są opisane na łamach portali filmowych, ale Andrzej
Siedlecki jako młody, dobrze zapowiadający się 22-letni aktor, otrzymywał bardzo
rzadko pierwszorzędne role. „Myślałem – pisze we wspomnieniach – że sama praca
i talent wystarczą, ale niestety tak nie było. Nie udzielałem się w środowisku. Nie byłem
„podłączony”. Natomiast w Japonii byłem od razu angażowany za aktorską sprawność,
mimo że grałem w obcym języku, a nawet dwóch, bo doszedł też francuski”.
Poniżej wymieniam aktorów w poszczególnych filmach, z którymi nasz bohater
występował. Okazuje się, że pozostało bardzo niewielu znanych aktorów, z którymi
Andrzej Siedlecki nie miał przyjemności występować. Z uwagi na powtarzające się
nazwiska znanych aktorów wymieniłem je tylko raz, mimo że w filmach i spektaklach
telewizyjnych występują po kilkakroć. Aktor utrzymuje, że z niektórych programów
telewizyjnych i tylko z filmu „Personel”, czy z serialu „Układ krążenia” Titkowa, czy
z „Murmuranda” Barszczyńskiego został na jakiś czas zapamiętany. Większy rozgłos,
dały mu filmy, w których grał w Japonii w okresie, kiedy był w tym kraju ponad rok.
„Pingwin” (1964) – reż. Jerzy Stefan Stawiński, Andrzej Kozak, Krystyna Konarska,
Mieczysław Milecki, Wojciech Duryasz, Emilia Krakowska, Zbigniew Cybulski, Irena Karel,
Stanisław Tym, Andrzej Szczepkowski, Maciej Damięcki, Kalina Jędrusik, Małgorzata
Niemirska, Krzysztof Kowalewski, Zofia Merle.
„Don Gabriel” (1966) – reż. Ewa i Czesław Petelscy, Bronisław Pawlik, Emil Karewicz,
Barbara Krafftówna, Ryszarda Hanin, Aleksander Fogiel.
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„Sól ziemi czarnej” (1969) – reż. Kazimierz Kutz, Olgierd Łukaszewicz, Jerzy Bińczycki,
Jerzy Cnota, Jan Englert, Jerzy Trela, Henryk Talar, Marian Dziędziel, Daniel Olbrychski.
„Kolumbowie” (1970) – reż. Jerzy Morgenstern, Jan Englert, Władysław Kowalski,
Marek Perepeczko, Maciej Damięcki, Stefan Friedmann, Zdzisław Maklakiewicz, Andrzej
Kopiczyński, Krzysztof Kowalewski, Wirgiliusz Gryń, Ignacy Machowski, Lech Ordon,
Mieczysław Stoor, Karol Strasburger, Tadeusz Janczar.
„Przygody psa Cywila” (1970) – reż. Krzysztof Szmagier, Wojciech Pokora, Krzysztof
Litwin, Marian Łącz, Wacław Kowalski, Piotr Fronczewski, Henryk Bąk, Zofia Czerwińska,
Teresa Lipowska, Marek Siudym.
„Wielka miłość Balzaka” (1973) – reż. Wojciech Solarz, Beata Tyszkiewicz, Jerzy
Kamas, Halina Kossobudzka, Janusz Zakrzeński, Ewa Wiśniewska, August Kowalczyk,
Mieczysław Voit, Edward Dziewoński, Edmund Fetting, Andrzej Seweryn, Alina Janowska,
Aleksandra Śląska, Hanna Stankówna, Bogusz Bilewski, Józef Duriasz, Władysław
Hańcza, Janusz Kłosiński, Krzysztof Chamiec, Zdzisław Mrożewski, Katarzyna
Łaniewska, Henryk Machalica, Zofia Mrozowska, Halina Mikołajska, Kazimierz Rudzki,
Leszek Teleszyński, Hanna Skarżanka, Kazimierz Mazur, Krzysztof Kolberger.
„S.O.S.” (1974) – reż. Janusz Morgenstern, Maja Komorowska, Grażyna Barszczewska,
Jan Englert, Marek Walczewski, Stanisław Zaczyk, Roman Wilhelmi, Jan Himilsbach.
„Personel” (1975) – reż. Krzysztof Kieślowski, Juliusz Machulski.
„La Brigade” (1975) – reż. Rene Gilson, Brigitte Fossey, Jean Bouise, Jean Valmont.

„Krótka podróż” (1976) – reż. Krzysztof Rogulski, Leon Pietraszak, Jan Nowicki,
Barbara Wrzesińska.
„Polskie drogi” (1976–77) – Janusz Morgenstern, Karol Strasburger, Kazimierz Kaczor.
„Układ krążenia” (1978) – reż. Andrzej Titkow, Cezary Morawski, Tadeusz Grabowski,
Edward Linde-Lubaszenko, Witold Pyrkosz, Bogusław Sobczuk, Dorota Pomykała, Halina
Golanko, Halina Wyrodek, Magdalena Wołłejko, Bolesław Płotnicki, Gustaw Lutkiewicz,
Jerzy Fedorowicz, Lech Dyblik, Jerzy Duszyński, Laura Łącz, Arkadiusz Bazak, Tomasz
Stockinger, Mieczysław Pawlikowski, Zbigniew Buczkowski.
„Gorączka mleka” (1977) – reż. Juliusz Machulski – Krzysztof Kiersznowski, Bogusława
Pawelec, Jacenty Jędrusik.
„Ślad na ziemi” (1978) – reż. Zbigniew Chmielewski, Krzysztof Stroiński, Teresa
Szmigielówna, Sławomira Łozińska, Bogusław Sochnacki, Ryszard Kotys, Tatiana SosnoSarno, Marek Włodarczyk, Dorota Kamińska, Eugeniusz Priwiezienew, Dorota Stalińska,
Jerzy Turek, Małgorzata Rożniatowska, Daria Trafankowska, Emilian Kamiński.
„Alicja” (1980) – reż. Jerzy Gruza, Jacek Bromski Ewa Wiśniewska, Henri Seroka,
Wiesław Gołas, Joanna Bartel, Bohdan Łazuka, Ewa Błaszczyk.
„Powstanie Listopadowe 1830-31” (1980) - reż. Lucyna Smolińska, Ignacy Gogolewski,
Ryszard Barycz, Ryszard Pietruski, Mariusz Benoit, Henryk Bista, Krzysztof Kołbasiuk.
„Dziecinne pytania” (1981) – reż. Janusz Zaorski, Gustaw Holoubek, Adam Ferency,
Zbigniew Zapasiewicz, Gabriela Kownacka, Wojciech Alaborski, Halina Łabonarska,
Andrzej Grabarczyk, Marek Kondrat, Marcin Troński, Małgorzata Zajączkowska.
„Szarża czyli przypomnienie kanonu” (1981) – reż. Krzysztof Wojciechowski, asystent
reżysera Andrzej Siedlecki – Jerzy Moes, Olgierd Łukaszewicz, Gabriel Nehrebecki.
„Murmurando” (1981) – reż. Andrzej Barszczyński - Wojciech Skibiński, Irena Rybicka,
Wiesław Drzewicz, Feliks Siedlecki.
„Fetysz” (1984) – reż. Krzysztof Wojciechowski, Jan Prochyra, Ludwik Benoit, Leon
Niemczyk, Ewa Ziętek.
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Andrzej Siedlecki – jako
Staszek we francuskim filmie
„La Brigade”.
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Aktor w scenie
zbiorowej
w „Murmurando”.
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„Anna” (1985) – reż. Alfred Mielczarek, Mirosław Malcharek, Barbara Wałkówna,
Ryszard Mróz, Elżbieta Borkowska-Szukszta.
„Wielki Wóz” (1987) – reż. Marek Wortman, Marek Frąckowiak, Marek Lewandowski,
Eugeniusz Kamiński, Jerzy Bończak, Agnieszka Kotulanka, Jan Piechociński, Michał
Pawlicki.
„Pole niczyje” (1988) – reż. Jan Błeszyński, Anna Dymna, Anna Wojton, Zygmunt
Hübner, Bohdan Ejmont.
„Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” (1981) – reż. Jerzy Sztwiertnia, Kazimierz
Kaczor, Piotr Garlicki, Joanna Żółkowska, Witold Dębicki.
„Biały mazur” (1978) – reż. Wanda Jakubowska, Tomasz Grochoczyński, Anna
Chodakowska, Aldona Grochal, Franciszek Pieczka.

„Weteran i Pani” (1975) – reż. Anna Minkiewicz, Andrzej Szaławski, Antonina GordonGórecka, Tadeusz Borowski, Ewa Wiśniewska.
„Stary, głupi i anioł” (1976) – reż. August Kowalczyk, Tadeusz Fijewski, Andrzej
Antkowiak, Stanisław Mikulski, Janusz Zakrzeński.
„Faust” (1976) – reż. Grzegorz Królikowski, Emil Karewicz, Franciszek Trzeciak, Anna
Ciepielewska, Daniel Olbrychski.
„Przed burzą” (1977) – reż. Roman Wiączek, Henryk Bista, Michał Pawlicki, Ryszard
Pietruski, Marek Walczewski, Ignacy Gogolewski.
„Krzyżówka” (1977) – reż. Piotr Szulkin, Arkadiusz Bazak, Janusz Bylczyński, Andrzej
Chrzanowski, Marian Opania.
„Gorączka mleka” (etiuda szkolna 1977) – reż. Juliusz Machulski, Jacenty Jędrusik,
Bogusława Pawelec, Kazimierz Zarzycki, Maciej Reszczyński.
„Judasz z Kariothu” (1981) – reż. Tadeusz Lis, Jan Tesarz, Grzegorz Wons, Jerzy
Kryszak,
„Jałta 1945” (1985) – reż. Roman Wionczek, Bogdan Baer, Ryszard Dembiński,
Tadeusz Pluciński, Stanisław Mikulski.
„Paradyzja” (1986) – reż. Maciej Leszczyński, Monika Gabryelewicz, Marian Opania,
Artur Barciś, Jan Tomaszewski, Tadeusz Borowski, Marek Obertyn.
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Spektakle telewizyjne
„Don Kichot” (1968) – reż. Lidia Zamkow, Leszek Herdegen, Stanisław Brudny, Jerzy
Sagan, Wojciech Sztokinger.
„Epilog norymberski” (1969) – reż. Jerzy Antczak, Andrzej Łapicki, Stanisław
Jasiukiewicz, Jadwiga Barańska, Mieczysław Kalenik, Andrzej Szczepkowski, Karol
Małcużyński.
„Pan Tadeusz” (1970–71) – reż. Adam Hanuszkiewicz, Eugeniusz Robaczewski, Jan
Kreczmar, Zbigniew Zapasiewicz, Władysław Hańcza.
„Szafir jak diament” (1971) – reż. Maria Kaniewska, Ryszard Bacciarelli, Włodzimierz
Nowak, Aleksandra Zawieruszanka, Ryszard Pracz.
„Rafał Olbromski” (1971) – reż. Kazimierz Braun, Tadeusz Białoszczyński, Irena
Gorska, Michał Pawlicki, Mariusz Dmochowski, Józef Nalberczak, Ryszard Barycz.
„Profesor Skutarewski” (1971) – reż. Konstanty Ciciszwili, Andrzej Zaorski, Zdzisław
Mrożewski, Irena Szczurowska.
„Nowe wyzwolenie” (1971) – reż. Krzysztof Wojciechowski, Józef Pieracki, Krzysztof
Chamiec, Joanna Jedlewska, Monika Sołubianka.
„Nie pytaj mnie Hamlecie” (1971) – reż. Henryk Boukołowski, Antonina Girycz, Krzysztof
Machowski, Leonard Andrzejewski.
„Stirlitz” (1972) – reż. Andrzej Zakrzewski, Piotr Pawłowski, Barbara Sołtysik,Tadeusz
Fijewski.
„Przeklęte podwórze” (1972) – reż. Daniel Bargiełowski, Czesław Wardejn, Czesław
Wołłejko, Michał Pawlicki Józef Pieracki, Zygmunt Maciejewski.
„Za kurtyną” (1973) – reż. Jan Bratkowski, Tadeusz Bartosik, Bogusz Bilewski, Ewa
Lemańska, Irena Horecka, Jerzy Zelnik.
„Laur olimpijski” (1974) – reż. Irena Sobierajska, Stefan Knothe, Włodzimierz Nowak.
„Gałązka oliwna” (1974) – reż. Irena Sobierajska, Włodzimierz Nowak, Małgorzata
Pritulak.
„Personel” (1975) – reż Krzysztof Kieślowski, Juliusz Machulski, Irena Lorentowicz,
Włodzimierz Boruński, Michał Tarkowski.

Aktor w znanym serialu
„Czarne chmury”.

Z O. Łukaszewiczem
w „Szarży...”
K. Wojciechowskiego.
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Andrzej Siedlecki – aktor, reżyser, dziennikarz, filmowiec

Film dokumentalny:
„Memento grudniowe” (1981) – lektor Andrzej Siedlecki.
„W poszukiwaniu Indii” (1985) – lektor Andrzej Siedlecki, scenariusz i zdjęcia – Szymon
Wdowiak.
„Niedotykalni” (1985) – lektor Andrzej Siedlecki.
„Hibakuszia” (1986) – lektor Andrzej Siedlecki.
„Manggha. Polski Japończyk” (1987) – reżyseria, scenariusz, aktor – Feliks Jasieński
Andrzej Siedlecki.

odrzucono. Otrzymałem od rządu szwedzkiego stypendium do Szwecji i mimo że nic
nie miałem do roboty w teatrze, dyrektor nie wyraził zgody. Zwyczajowo każdy dyrektor
szedł na rękę aktorowi, gdy ten nie miał zajęć w teatrze. My już raczej ze względów
rodzinnych szykowaliśmy się na wyjazd do Australii, więc zdecydowałem, że pojadę,
a gdy wróciłem otrzymałem wymówienie.
Sveden Institute w Sztokholmie umożliwił mi poznanie teatru i telewizji (3 tygodnie). Po
tej teatralnie interesującej podróży napisałem kilka artykułów, dotyczących szwedzkiego
teatru, telewizji i filmu”.
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Inne działania
1967–1988 aktor uczestniczył w prawie 100 znaczących słuchowiskach Teatru
Polskiego Radia.
1967 – asystent reżysera w TV Katowice, Czarownica Czechowa, reż. A. Szafiański
1968 – aktor, scenarzysta, reżyser dla programów poetyckich według poezji
Majakowskiego i Ślęzaka.
1973 – „Grek szuka Greczynki”, F. Durenmatt, adaptacja, reżyseria, aktor – Teatr
Arboretum (Teatr Ziemi Mazowieckiej).
1980 – asystent reżysera przy filmie Szarża, K. Wojciechowskiego.
1987 – Tryptyk telewizyjny „Niestałość Wszechrzeczy”, scenarzysta, reżyser, aktor, TVP.
1988 – Film dokumentalny „Japońska sztuka w Warszawie”, scenariusz i reżyseria.
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„Teatr w Szwecji” (3 artykuły) „Teatr”, 1988.
„Szwedzka kronika teatralna”, „Dialog”, 1988.
„Telewizja w Szwecji”, „Ekran”, nr 19/1988.
„Dojrzewając w roli”, wywiad z Evą Fruhling, „Film”, nr 25/1988.
„Max von Sydow i jego film”, wywiad z Max von Sydow, „Ekran”, 1988.

Z Wołomina na przegląd
„W Wołominie, jak wspominał Andrzej Milczarek, perkusista zespołu „Vitrum” pod
kierownictwem Pawła Rozbickiego przy Hucie Szkła, było nam miło uczestniczyć w 1970 r.
w przeglądzie zespołów muzycznych Związku Zawodowego Chemików w widowisku
kabaretowym pod kierownictwem Andrzeja Siedleckiego”. Potwierdziła to pani Wanda
Lipińska, opiekunka zespołu w tamtych latach.
1967–1988 aktor cały czas współpracował z radiem, nagrywał poezję, prezentował
i realizował programy poezji, monodram na obozach młodzieżowych, odbywał tzw.
spotkania z aktorem, brał udział w koncertach szkolnych na terenie Warszawy. Niezwykły,
zniewalający głos aktora, charakterystyczny głęboki, dźwięczny o pięknej barwie i zawsze
poznawalny był niezwykle ceniony przez zawiadujących polskim radiem i towarzyszył
polskim słuchaczom przez wiele lat.

Podsumowując PRL
Tutaj wypadałoby podsumować całościowo ten okres PRL-u, ze spojrzenia, w sumie
przypomnienia i tu zbawiennym okazał się fragment artykułu A. Siedleckiego z pulspolonii.com
„Jest 1945 rok... Warszawa w płomieniach... Przygodny doktor przecina mi pępowinę.
Leżąc na skrawku słomy zaczynam życie w nowej rzeczywistości. W wyzwolonej, ale
niesuwerennej Polsce, w rzeczywistości komunistycznej. Dziwna to była rzeczywistość,
biedna, stłamszona, szara i obca, narzucona. Strach dominował od początku. W teatrze
długo nie można było grać „Dziadów” Mickiewicza, aż do 1955 roku, a o bohaterach
narodowych się nie mówiło. Nie mówiło się także o Józefie Piłsudskim, jednym z naszych
największych bohaterów narodowych. Ojciec kiedyś wspomniał z dumą, że jego ojciec,
wojskowy, opiekował się ogrodem u Marszałka. Tylko tyle powiedział. Pobity za komuny
przez tajniaków zamilkł. W mojej rodzinie o przeszłości nie mówiło się wcale lub rzadko.
W Liceum Teatralnym, a potem na studiach aktorskich historii za bardzo nas nie uczono,
a tematy niewygodne dla systemu przemilczano. Później goniło się za zarobkiem, by
przeżyć. Byłem „zatopiony” w sztuce, w teatrze...”.
Nasz aktor „wołominiak” w 1988 roku znalazł się z rodziną w Sydney i tu wspólnie
z żoną zaczęli „nowe życie”. Niełatwe, emigranckie! Ale o niezwykłym życiu aktora,
porażkach i sukcesach Pana Andrzeja w wielu dziedzinach, co zrobił dla polskiej kultury
i za co otrzymał Złoty Krzyż Zasługi od prezydenta Andrzeja Dudy, opowiem naszym
czytelnikom w przyszłym roku. Tymczasem podam interesującą stronę internetową
aktora: www.andrzejsiedlecki.pl.

Szwecja (ze wspomnień)
„Po powrocie z Japonii z rodziną do kraju, zaangażowałem się do Teatru
Dramatycznego, potem do „Rozmaitości”. Po niedługim czasie okazało się, że nie
mam możliwości wykonywania zawodu: – mój scenariusz trzech filmów w TV o Japonii

Odwiedziny w Wołominie
Dowiedziałem się, że Pan Andrzej z sentymentu odwiedził Wołomin w 2019 roku!
Autor książki Andrzej Siedlecki „Niezwyczajne życie zwyczajnego aktora”, która ma się
ukazać w 2021 r. udostępnił mi jej fragmenty, za co składam serdeczne podziękowanie.

Inicjator wystawy sztuki japońskiej w warszawskiej „Zachęcie” ze zbiorów Feliksa
„Mangghi” Jasieńskiego w Krakowie.
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Jednocześnie zapraszam czytelników do jej nabycia. Książka jako jedna z nielicznych
zawiera kilka fragmentów dotyczących Wołomina sprzed lat, a także bardzo interesującego
i miejscami trudnego życia aktora, reżysera, dziennikarza i filmowca, również twórcę
witraży, czy lamp witrażowych.
Autorzy zdjęć:
Fot. 8 „Fantazy” – H. Bietkowski.
Fot. 13 „Wąsaty anioł i inni” – Napoleon Czerwiński.
Fot. 17 i 18 „Akropolis” – P. Barącz.
Fot. 20 „Chwila równowagi” – J. Gerlee.
Fot. 21 i 24 „Majakowski” – Z. Rytka.
Fot. 23 „Światła cyganerii” – (Drzewicz i ja).
Fot. 25 „Przed sklepem jubilera” – I. Jarosińska.
Pozostałe fotografie – Andrzej Siedlecki i autorzy nieznani.
Zajęcia w PLTT, http://bogdankakol.pl/pltt/pltt-absolwenci/
Fragment artykułu: pulspolonii.com z 18.08.2018r „Piłsudski dla Polski żyć”.

Rok Wacława
Nałkowskiego
I. ARTYKUŁY,
STUDIA,
ROZPRAWY
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVII, 2021

Anna Łazar, Agata Sobczak

Rok Wacława Nałkowskiego
Rok 2021 w Wołominie został decyzją Rady Miejskiej ustanowiony Rokiem
Wacława Nałkowskiego. Na posiedzeniu XXVII sesji Rady, w dniu 21 stycznia,
postanowiono, że w mieście, w którym Nałkowscy mieli swoja letnią siedzibę,
w sposób szczególny upamiętnimy dwie ważne rocznice związane z geografem:
170. rocznicę urodzin i 110. rocznicę śmierci.
Wacław Nałkowski związany był z Wołominem na przełomie XIX i XX wieku. Tu, na tzw.
Górkach, wybudował letni dom dla swojej rodziny, w którym spędzał okresy wakacyjne
od 1895 do 1911 roku i gdzie powstało wiele jego prac, zarówno geograficznych, jak
i społecznych.
Geografia, pedagogika, publicystyka
Tutaj napisał m.in. pierwszą część „Gieografji Malowniczej” oraz „Geografję
fizyczną”. Opracowywał z pomocą swoich najbliższych pierwsze zeszyty „Wielkiego
atlasu geograficznego ze skorowidzem nazw i tekstem objaśniającym”. Razem
z Marią Komornicką i Cezarym Jellentą napisał tom „Forpoczty”, będący jednym
z najwcześniejszych manifestów modernizmu polskiego.
Wacława Nałkowskiego wspominamy dziś przede wszystkim jako reformatora geografii
na gruncie polskim, ale nie możemy zapominać też, że był on świetnym przedstawicielem
polskiej inteligencji przełomu wieku XIX i XX, piewcą postępu, emancypacji i etosu pracy.
Trzema głównymi nurtami jego aktywności były geografia, pedagogika i publicystyka.
Prace Nałkowskiego w dziedzinie geografii stanowiły kamień milowy w rozwoju tej
dyscypliny w Polsce. To właśnie on napisał pierwszy od czasów oświecenia podręcznik
do geografii fizycznej. Dzięki swojej postawie, wiedzy i szczerości w kontaktach potrafił
zarażać pasją do nauki swoje uczennice i słuchaczy Uniwersytetu Latającego, m.in.
Stefanię Sempołowską czy Marię Czaplicką, która wspominała, że lekcje Wacława
Nałkowskiego zadecydowały o jej naukowych wyborach.
Jego praca pedagogiczna zaowocowała też działalnością wielu wybitnym społeczników
i ludzi kultury, tworzących polską rzeczywistość po odzyskaniu niepodległości. Sam
brał również czynny udział w życiu społecznym, stając się niedoścignionym wzorem dla
intelektualistów.
W dziedzinie publicystyki niewielu mogło mu dorównać. W swoich tekstach walczył
o wolności demokratyczne w dziedzinie myśli i kultury, głosił hasła emancypacji a jego
płomienne, sarkastyczne polemiki do dziś nie tracą temperatury.
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Rozmowy o Nałkowskim
W Roku Wacława Nałkowskiego pragniemy przybliżać biografię, dorobek naukowy
i literacki tego nietuzinkowego człowieka. Działania zapoczątkowaliśmy 30 stycznia 2020
roku. Odbyło się wówczas spotkanie z prof. Andrzejem Mencwelem „Zaangażowanie
jako postawa. Rozmowa o Wacławie Nałkowskim”, które poprowadziła Anna Łazar.
Spotkanie w założeniu miało dotykać działalności społecznej Nałkowskiego, jednak
wyszło daleko poza ten temat. Wspomniana została jego działalność na polu naukowym
i pedagogicznym, zarysowany szeroki kontekst kulturowy i polityczny tamtego czasu,
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mówiliśmy także o wpływie tego wyjątkowego myśliciela, jakim był Wacław Nałkowski,
na współczesną naukę i pedagogikę.
Zapis spotkania z prof. Andrzejem Mencwelem w Muzeum Zofii i Wacława
Nałkowskich „Zaangażowanie jako postawa. Rozmowa o Wacławie Nałkowskim”
prowadzonego przez Annę Łazar 30 stycznia 2020 roku.
Rozmowa przybliża postać Wacława Nałkowskiego – świetnego przedstawiciela
polskiej inteligencji przełomu wieku XIX i XX, piewcy postępu, emancypacji i etosu pracy.
Trzy główne nurty jego aktywności to geografia, pedagogika i publicystyka. Prace Wacława
Nałkowskiego w dziedzinie geografii stanowiły kamień milowy w rozwoju dyscypliny
w Polsce. To właśnie on napisał pierwszy od czasów Oświecenia podręcznik do geografii
fizycznej. Potrafił przekazać swoją pasję uczennicom. Całe życie zarabiał bowiem jako
nauczyciel w pensjach dla panien i na Uniwersytecie Latającym. Maria Czaplicka –
badaczka Syberii i pierwsza Polka, która uzyskała w Oksfordzie tytuł uniwersytecki pisała,
że lekcje Wacława Nałkowskiego zadecydowały o jej naukowych wyborach. Nota bene jej
brat był w Wołominie lekarzem, zaś ona sama odwiedzała Dom nad Łąkami i przyjaźniła
się z Zofią Nałkowską. Wacław Nałkowski był szermierzem emancypacji kobiet, walczył
o wolności demokratyczne w dziedzinie myśli i kultury, a jego płomienne, sarkastyczne
polemiki do dziś nie tracą temperatury.
Agata Sobczak: Witamy profesora Andrzeja Mencwela, wytrawnego znawcę polskiej
kultury, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przyczynił się do powstania
Instytutu Kultury Polskiej, autora książek poświęconych polskiej inteligencji z przełomu
wieków, w tym Wacława Nałkowskiego – Rozmowę poprowadzi Anna Łazar.
Anna Łazar: Z czasów licealnych, a chodziłam do szkoły imienia Wacława
Nałkowskiego, pamiętam lekturę polemiki z 1904 roku „Nie tędy droga szanowny
Panie”, gdzie nasz bohater występował w obronie emancypacji kobiet. Argumenty,
które wykorzystał, bronią się też dzisiaj: kobiety są równe mężczyznom, nie są głupsze,
mają prawo do edukacji, równych praw publicznych. Nałkowski powrócił, kiedy trafiłam
kilka lat temu na wznowiony przez Krytykę Polityczną „Etos Lewicy. Esej o narodzinach
kulturalizmu polskiego” autorstwa obecnego tu profesora Andrzeja Mencwela, który
sytuuje Nałkowskiego wśród wybitnych społeczników przełomu XIX i XX w. Panie
profesorze bada Pan polskie postawy i źródła polskiej kultury od lat. Proszę pozwolić
na najprostsze pytanie: jak to się stało, że Wacław Nałkowski trafiał w orbitę pańskiego
zainteresowania?
Andrzej Mencwel: Zaczęło się od Stanisława Brzozowskiego, którym zająłem się
jeszcze w latach 60., 70., no a tuż obok stał Nałkowski. Między nimi jest różnica pokolenia,
bo kiedy Brzozowski debiutował, Wacław Nałkowski był już 50-letnim, zasłużonym
uczonym, nauczycielem, publicystą, krytykiem literackim i trochę patronował młodemu
Brzozowskiemu. Natrafiłem więc na Wacława Nałkowskiego wcześnie, a on mnie
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tego czasu Ludwik Krzywicki, Wacław Nałkowski, Adam Mahrburg i wielu innych byli
nauczycielami prywatnymi i z tego się zasadniczo utrzymywali, chodząc z lekcji na
lekcje, które odbywały się w domach prywatnych. Powstała jednak instytucja, która jest,
moim zdaniem, jednym z największych osiągnięć kultury polskiej w całych jej dziejach,
a pozostaje prawie zapomniana. Nazywała się Uniwersytet Latający, działała w latach
1885–1905. W 1905 została przekształcona w Towarzystwo Kursów Naukowych
i ujawniona. Zasadniczo była to instytucja nielegalna. Uniwersytet, który spotykał się
w mieszkaniach prywatnych, gdzie głównie studiowały dziewczęta i młode kobiety,
ówcześnie nie mające dostępu do innych studiów. To dlatego Nałkowski nauczał przede
wszystkim dziewczęta i kobiety, bo dla nich była to jedyna dostępna forma wykształcenia,
jeśli nie wyjechały za granicę. Wyjazd za granicę pociągał za sobą odpowiednie koszta.
Przeszło przez ten uniwersytet ponad 5000 młodych kobiet ówczesnej Warszawy. Niestety,
informacje o nim są wyłącznie pośrednie, ponieważ to była organizacja prawie tajna, nie
została po niej żadna dokumentacja, dlatego mamy wiadomości fascynujące, ale i mgliste.
Publiczność: A czy dostawały świadectwo ukończenia tego Uniwersytetu?
wprowadził w świat, o którym piszę w „Etosie lewicy”. Cała ta konstelacja intelektualna
w mojej książce znajduje się w głównym rozdziale nazwanym „Warszawiacy”. Tytuł jest
zaczerpnięty z „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Tam jest scena, gdzie Szymon
Gajowiec tłumaczy Cezaremu, co za portrety wiszą w jego gabinecie: to jest Edward
Abramowski, Stanisław Krzemiński i Marian Bogusz. Kim oni są? – pyta Cezary,
a Gajowiec odpowiada – To Warszawiacy. Kim są ci Warszawiacy? To byli ci, którzy
wykształcili całe pokolenie. I teraz muszę zrobić krótkie wyjaśnienie. Po pierwsze jesteśmy
w państwie obcym. To było nawet nie Królestwo Kongresowe, ale Kraj Przywiślański.
Po drugie edukacja jest tylko w języku obcym. Rosyjski nie jest językiem, którego się
naucza, lecz językiem nauczania w szkołach od podstawowej, sieć szkół jest niestety
bardzo rzadka. Analfabetyzm, może nie w samej stolicy, ale w kraju, jest daleko posunięty.
Uniwersytet Warszawski nazywa się Cesarskim Uniwersytetem Rosyjskim, językiem
wykładowym jest w nim także rosyjski, a na wydziale humanistycznym z zasady się nie
studiuje. Panuje tam bowiem doktryna rusyfikacji zwana Iłowajszczyzną od nazwiska
rosyjskiego historyka. Akurat Nałkowski studiował na wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Wybitni liderzy całej tej formacji, jak Ludwik Krzywicki,
czy wspomniany Stanisław Brzozowski studiują matematykę. Wacław Nałkowski po
przyjeździe do Warszawy był wspaniałym nauczycielem głównie dziewcząt. Dlaczego?
Bo do tego wszystkiego młode kobiety w Cesarstwie Rosyjskim, jak w większości
ówczesnych krajów europejskich – na Uniwersytet Jagielloński kobiety zostały przyjęte
w roku 1900, właściwie już w XX wieku – nie mogły studiować. Trzeba było jechać
w tym celu do Szwajcarii lub Belgii. Gdyby Maria Skłodowska stąd nie wyjechała, toby
nigdy nie została Marią Skłodowską–Curie. Co wówczas znaczy siły społeczne? Znowuż
trzeba uzupełnić, bo te same przymiotniki mają teraz różne znaczenia. Wybitni uczeni

AM: Sądzę, że tak. Nie dawało jednak formalnych uprawnień. Było jakąś legitymacją do
nauczania prywatnego. Do 1905 roku formą średniego wykształcenia dla kobiet były tak
zwane pensje. Prowadziły one na ogół podwójną politykę. Jawnie pensje miały licencję
zezwalającą na wykładanie wiadomości ogrodniczych, pszczelarskich, ale po kryjomu
za kotarą nauczano historii, literatury polskiej, wiadomości o kulturze, o współczesnych
wydarzeniach filozoficznych i wszelkich innych. Dziś trudno to sobie wyobrazić. Jak wiemy
m.in. z dzienników Żeromskiego wszystkie gimnazja w ówczesnym Kraju Przywiślańskim,
a nie było ich dużo, znajdowały się tylko w miastach gubernialnych. Siedlce, Płock,
Łomża, Kielce, Radom objęła sieć kół samokształceniowych, które również działały
w środowiskach studenckich i kobiecych. Rzeczywiście była to zbudowana, jeszcze raz
powtórzę, siłami społecznymi, oddolna sieć nauczania.
Adam Adach: Cezura czasowa Uniwersytetu Latającego 1905 była związana
z wydarzeniami w Rosji?
AM: Tak, z olbrzymią rewolucją, wiele się rzeczy wówczas dzieje. To jest rewolucja
robotnicza – pierwsza w naszych dziejach, ale w tej wąskiej dziedzinie edukacji
odbywa się nasza walka o szkołę polską. W lutym 1905 roku ma miejsce powszechny
strajk edukacyjny. Wielki wiec nauczycieli w warszawskiej Filharmonii, który uchwala
polonizację szkół. To znaczy, że nauczanie będzie w języku polskim. W 1907 roku,
mówiąc dużymi skrótami, zwycięża kontrrewolucja, ale pewne reformy już zostają.
Uniwersytet Warszawski nadal pozostaje rosyjskojęzyczny. A kiedy przekształcono go
w polskojęzyczny? W chwili wkroczenia do Warszawy Niemców w 1916 roku. Choć raz
Niemcy przyczyniają się do polonizacji.
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AŁ: Mieli przy tym konkretny cel, potrzebowali polskich żołnierzy na swoich frontach.
Myślę też, że dziś trudno sobie wyobrazić, że w latach 80. XIX wieku nauczanie
początkowe w tych okolicach odbywało się z użyciem cyrylicy.

AM: Korczak był też zaprzyjaźniony z młodopolskim, modernistycznym prozaikiem
Stanisławem Licińskim, który jest mniej znanym i wcześnie zmarł. Liciński to postać ważna
dla młodej Zofii. Prowadzał ją po różnych ciemnych miejscach na Powiślu, pokazując
prawdziwe życie. Są echa w jej dziennikach. Zatem te więzi towarzyskie mogą wskazywać
na prawdopodobieństwo jego bytności u Nałkowskich.
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AM: Oczywiście, wiadomo, jaki był poziom w szkółkach elementarnych. Wiadomo też,
że przysyłano tu takich, którzy się nie sprawdzili w centrum Imperium Rosyjskiego. Ci
nauczyciele pracujący na wsiach i w miasteczkach mieli poziom żandarmów. Głównym
motywem nauczania była tytulatura rozległej rosyjskiej rodziny carskiej. Jednak w latach
rewolucyjnych te dwadzieścia z okładem lat prawie podziemnej pracy edukacyjnej zostaje
ujawnione i owocuje. Nie cofnie się tego, że podczas wiecu nauczycieli w Filharmonii
zostają powołane i ujawnione różne organizacje. Jedną z głównych tendencji ówczesnej
kultury polskiej jest niebywały pęd samokształceniowy. Głównym czasopismem naukowym
tego czasu jest „Poradnik dla samouków”, w którym piszą wszyscy najwybitniejsi uczeni
z Wacławem Nałkowskim, Ludwikiem Krzywickim, Florianem Znanieckim i wieloma
innymi. Samouctwo, a nie edukacja instytucjonalna jest najważniejszym nurtem.
AŁ: We wstępie do „Dydaktyki geografii” Wacława Nałkowskiego wkuwanie na pamięć
cyfr, dat, nazw odnóg rzek i maleńkich miejscowości przeciwstawione jest geografii
rozumowej. W świetle tego, co pan profesor mówi, jeszcze wyraźniejsze staje się, że
Nałkowski kształtował swoje poglądy pedagogiczne w opozycji do edukacji w Imperium
Rosyjskim, która miała wpajać dyscyplinę i zmrozić samodzielne myślenie, wypierając
je na rzecz odtwórczego, pamięciowego opanowania materiału. Świadectwa odrzucenia
szkoły i jej opresji w polskiej literaturze są liczne i wymowne. Ciekawe jest to, że opozycja
rodzi się w bardzo ścisłym związku z systemem, który ją kształtuje.
AM: To jest epoka wielkich nauczycieli. Emblematyczną postacią jest Janusz Korczak.
Pochodzi z tego samego środowiska, jest wychowankiem tej samej formacji. W pamiętniku
z getta, kiedy już wie, że jego los jest przesądzony, wspomina Wacława Nałkowskiego
wśród swoich postaci najważniejszych, wśród tych, którego biografię chciałby jeszcze
napisać. Co jest najistotniejsze w myśli Korczaka i jego praktyce? Dziecko to nie jest jakiś
odrębny gatunek na wpół zwierzęcy, tylko mały człowiek. I to było rewolucyjne. Trzeba
tego człowieka słuchać, żeby go odczytać i rozumieć, żeby doń dotrzeć. Cała zastana
wcześniejsza pedagogika, nawet ta pozytywistyczna XIX-wieczna jest pedagogiką
odgórną. My mamy takie ramy, i będziemy was w nie wtłaczać. Mogą mieć charakter
konserwatywno-religijny albo pozytywistyczno-postępowy, ale będą z góry nakładane.
A tu jest przewrót elementarnej relacji międzyludzkiej.
AŁ: Czy Janusz Korczak bywał w Wołominie?
Agata Sobczak: Był kolegą redakcyjnym Wacława Nałkowskiego. Obaj pracowali
dla „Głosu” Dawidów. Myślę, że mógł tu bywać, bo przyjaźnił się z Zofią i jej pierwszym
mężem, kiedy tu mieszkali.
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AŁ: Kolejny wątek naszej rozmowy to antropologiczne zainteresowania Nałkowskiego.
Jego spojrzenie na geografię nie tylko jako ukształtowanie terenu i nazwy, ale też na
procesy społeczne i mieszkańców. Mamy dziś szczęście gościć panią Annę Baumgart.
Artystkę, twórczynię wielu ikonicznych dla polskiej kultury współczesnej prac. Anna
Baumagart pracuje dziś nad projektem wokół postaci Marii Antoniny Czaplickiej, uczennicy
Wacława Nałkowskiego. W jej dziennikach, ale też w korespondencji z Orkanem
odbija się żałoba po śmierci Nałkowskiego w 1911. Pisała, jak duży miał na nią wpływ,
rozbudzając ciekawość świata i umiejętność samodzielnej obserwacji. Czaplicka była
pierwszą Polką studiującą na Oksfordzie i pierwszą kobietą, która stanęła tam na czele
samodzielnej katedry antropologii. Uczelnia zachęciła ją do objęcia dowodzenia nad
syberyjską wyprawą naukową. Sądzono, że jako poddana cesarstwa rosyjskiego będzie
mogła łatwiej zdobyć informację i nawiązać kontakt z tamtejszymi ludami. Czy zechcesz
powiedzieć kilka słów o projekcie?
Anna Baumagart: Czaplicka uczyła się w Latającym Uniwersytecie. Pojechała na
Syberię z misją naukową, nie była zesłana. To ewenement, była tam też pierwszą kobietą
etnografką. Ówcześni badacze Syberii to w większości przymusowi zesłańcy. Zapłaciła
wysoką cenę za wytyczanie nowych szlaków, podróżniczki i naukowczyni, popełniła
bowiem samobójstwo w 1921 roku. Okoliczności jej śmierci są niejasne. Od dwóch lat
pracuję nad projektem poświęconym Marii Antoninie i jej spotkaniu z Innym. Konkretnie
interesuje mnie relacja jaką miała ze swoją tłumaczką i przewodniczką po Syberii
Ewenką Micziką. Ciekawi mnie spotkanie tych dwóch kobiet, relacje władzy między nimi,
ciekawość siebie i obcość. Kolejnym elementem projektu jest kolekcja i kontrowersyjny
charakter sposobu gromadzenia artefaktów przez Czaplicką podczas jej wyprawy. Pytania
o prawowitych właścicieli kolekcji. Pytania o możliwość i sens restytucji i w końcu ich
repatriacja, która może zakończyć historię klątwy rzuconej na Marię Antoninę Czaplicką.
AM: Nałkowski napisał wiele książek i podręczników, główna jego książka przystępna
także dla tych, którzy nie uprawiają geografii, ma znakomity i znaczący tytuł „Ziemia
i człowiek”. Jest zbiorem jego rozpraw drukowanych po raz pierwszy we wspominanym
„Poradniku dla Samouków”. Jeden ze współczesnych nurtów w geografii to geografia
społeczna albo geografia antropologiczna. Nie chodzi o opisywanie tak zwanego
środowiska geograficznego, tylko zobaczenie go w więzi z człowiekiem. Ta więź może
być ujmowana deterministycznie, to znaczy przyjmując, że te zewnętrzne okoliczności
geograficzne właściwie przesądzają nieodparcie o tym, kim jest ich mieszkaniec i taki
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determinizm panował w 2. poł. XIX w wielu różnych naukach. Pytanie główne dla geografii
Nałkowskiego nie jest takie, co ziemia robi z człowiekiem, tylko co człowiek robi z ziemią?
Jak my to organizujemy? Nie jesteśmy produktem warunków geograficznych, tylko je sami
stwarzamy. Między ówczesnymi geografami toczył się spór, jaki charakter ma terytorium
Polski. Pamiętajmy, że znajdujemy się jeszcze ciągle w epoce zaborów, a Polska jest
podzielona pomiędzy trzy państwa. Są dwie teorie. Jedna to teoria pomostowa mówiąca,
że jesteśmy mostem między Zachodem a Wschodem. Nałkowski był zwolennikiem
teorii przeciwnej, która głosiła, że jesteśmy terytorium przejściowym1. Jest to terytorium
dla wszystkich otwarte i jedyne, co nas może określić, to jesteśmy my sami i to, jak się
zorganizujemy. Nie bez kozery taka broszura Nałkowskiego została wydana po angielsku
w Londynie w okresie przygotowywania Traktatu Wersalskiego, jako jeden z materiałów
argumentujących nasze roszczenia po I Wojnie Światowej. Mamy do czynienia nie
z geografią opisową, tylko ideową, która miała na celu pośrednio powiedzieć nam, co
my mamy robić.

AM: Trzeba by tu mieć historyka geografii. Najprostsze wyjaśnienie jest takie, że
dzieła nauk tak zwanych przyrodniczych starzeją się szybciej niż idee filozoficzne, czy
arcydzieła literackie. To ważny rozdział w historii nauk geograficznych w Polsce. Geografia
społeczna jest nurtem w geografii współczesnej bardzo dynamicznie się rozwijającym,
więc ten Nałkowski powinien się jako patron tutaj pojawić, ale się nie pojawia. A rzecz
druga to ciągłość instytucjonalna. Uniwersytet Warszawski od 1915/16 jest Uniwersytetem
Warszawskim, a nie cesarskim rosyjskim, ale powstał sto lat wcześniej w 1816. W roku
1885, może bliżej 1890 wychodzi propozycja ze strony władz carskich, żeby literaturę
polską w Uniwersytecie wykładał Piotr Chmielowski – najwybitniejszy niewątpliwie
historyk literatury polskiej swego czasu. Musiałby wykładać po rosyjsku. I on odmówił,
pozostając nauczycielem prywatnym. Etaty profesorskie w carskim uniwersytecie to były
poważne posady. Znacznie poważniejsze niż w III RP jeśli chodzi o zasoby materialne,
odmowa była wyborem niższego statusu. Po 20 latach Chmielowski dostał profesurę
w Uniwersytecie Lwowskim. Wacław Nałkowski zaś nie był profesorem Uniwersytetu.
W związku z tym nie wszedł do historii. Potęga instytucji w dzisiejszym świecie jest
niebywała. Ci, którzy znaleźli się poza nimi, spadają na margines, niezależnie od tego,
że oni właśnie tworzyli naukę polską tego czasu.
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Anna Baumgart: To faktycznie wydaje się bardzo nowoczesne, bo dziś myślimy
o demokracji właśnie jako zdolności i możliwość organizacji i samoorganizacji – to
niebywale nowoczesna myśl. Cała ta faza historii społecznej Polski owego czasu jest
historią samoorganizacji.
AŁ: Wspominane przez Pana Profesora kursy, w tym Uniwersytet Latający, którego
mechanika była oparta na dobrowolnych datkach i pracy społecznej, jest dobrą strategią
i dziś. Timothy Snyder co jakiś czas publikuje książki, które zmieniające utrwalone
narracje o naszej części Europy. W „O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku”
podpowiada, że na czas nawracających ksenofobii i nacjonalizmów ważna jest właśnie
aktywność oddolna, społeczna. Budowanie kontaktów z najbliższym otoczeniem,
regularne wpłaty na organizacje pozarządowe, czy niezależną prasę, czytanie książek,
rozmowy z sąsiadami i podejmowanie działania, kiedy widzimy przemoc w naszym bliskim
otoczeniu, zerwanie ze zwyczajem przechodzenia na drugą stronę ulicy, kiedy ktoś jest
bity. Uważne przyglądanie się konformizmowi. Wracając do Nałkowskiego – nie mógł
zrobić kariery naukowej w zrusyfikowanym Uniwersytecie Warszawskim. Geografia nie
jest jeszcze wówczas silną dyscypliną. Pierwsza katedra geografii w Polsce, a druga
na świecie po berlińskiej powstała na Uniwersytecie Jagiellońskim dla Wincentego Pola
w 1850. Nałkowski nie ma otoczenia instytucji, chociaż podkreśla konieczność utworzenia
Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które owszem powstało, ale 7 lat po jego
śmierci. Przez jakiś czas rocznice odejścia Nałkowskiego były obchodzone, a potem jego
sława jako geografa i reformatora pedagogiki zbladła. Największą pracę przypominającą
Nałkowskiego wykonał nasz szanowny rozmówca – profesor Andrzej Mencwel. Proszę
pozwolić, że zapytam, jak to się stało, że Nałkowski tak zblakł mimo, że był ciekawą
i ważną postacią dla swojej epoki.
1

http://rcin.org.pl/Content/47512/WA51_17401_PAN33623-r1912_Terytorjum-Polski.pdf
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AŁ: Opisuje Pan, Profesorze, podziały ideowe polskiej inteligencji z początku XX w.
Wiadomo, że ważną lekturą są nie tylko przystępnie napisane „Dzieje polskiej inteligencji”,
ale też książka wydana po raz pierwszy w 1971 roku, do której również Pan się odwołuje,
czyli „Rodowody niepokornych” Bohdana Cywińskiego, gdzie opisany jest przejmujący
spór, referowany również w „Etosie lewicy”, a dotyczący czytelni Warszawskiego
Towarzystwa Dobroczynnego. W tej historii pojawia się też Wacław Nałkowski. Rozgrywa
się wokół bezpłatnych czytelni dla ubogiej ludności Warszawy, głównie rzemieślników
i robotników. Około 1892 roku czytelniami zaczynają się zajmować postępowcy
z Koła Oświaty Ludowej. Tworzą Koło Katalogowe, które wybiera pozycje rozwijające
wiedzę o świecie, świadomość społeczną oraz idee emancypacji. Skandal polegał na
tym, że Michał Radziwiłł – ówczesny przewodniczący Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynnego, które finansowało czytelnie zarządził ich inspekcję, a kontrola wypadła
źle. Niewłaściwe książki. Zalecono czytelnie zlikwidować i utworzyć jedną centralną
z lepiej kontrolowanym księgozbiorem. Dużo się działo, ale finał jest taki, że zaborcze
władze wsadzają do więzienia kilkadziesiąt postępowców skupionych wokół czytelni.
Wśród książek ze skrytykowanych zasobów bezpłatnych bibliotek były też prace
Nałkowskiego. Polemika przytoczona przez Cywińskiego, w której stroną atakującą były
środowiska konserwatywno – klerykalne z tubą w tytułach „Przegląd katolicki” i „Rola”
przywodzą mi na myśl emocje wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiem, że
analogie są bardzo odległe, ale czy spór o dobroczynność można by było widzieć w linii
długiego trwania?
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AM: To nie jest prosta linia. Jakie jest tło tamtego sporu najkrócej z 1898? Po pierwsze
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności było utrzymywane ze składek tych, których
było na to stać. Nałkowski był bardzo surowym krytykiem filantropii w ogóle. Nie wiem,
czy miał w tym rację. Można powiedzieć, że działa wtedy taka opozycja filantropia –
emancypacja. Tu z góry opiekujemy się maluczkimi. My, którzy wiemy, co z nimi robić.
Jeszcze na dodatek mamy na to środki, żeby robić to, co chcemy. A tu z dołu mówią – my
was rozepchniemy. My staniemy na swoich nogach. Sami się urządzimy. Pamiętamy, że
państwo jest obce. To wszystko odbywa się historycznie poza państwem. Jest też kwestia
granicy solidarności narodowej wobec zaborcy. Problem z Radziwiłłem, jeśli dobrze
pamiętam, polegał na tym, że oni złożyli jakieś donosy do władz carskich. Doniesiono,
że rozpowszechniają złowrogie treści, co było złamaniem tej umownej solidarności
narodowej. Dzieją się wtedy rzeczy straszne. Pojawiają się w Polsce marksiści. Ludwik
Krzywicki tłumaczy pierwszy tom Kapitału. Pojawiają się socjaliści, którzy chcą wywrócić
cały ten porządek. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ogląda serial młody Piłsudski, ja choć
nieufny, otworzyłem jednak odcinek akurat traktujący o tym, że był socjalistą i o wydawaniu
„Robotnika”. To rzeczy, które dzisiaj są pozacierane. Magnateria i ziemiaństwo było
przyzwyczajone, że jedyną polskością są oni sami. A tu przychodzą tacy, którzy mówią
– jest inaczej. Konflikt staje się nieunikniony. Czy ten konflikt daje się przełożyć na to,
co pani mówiła o sytuacji z WOŚP? Na pewno to nie ma czytelnej ciągłości. Przytoczę
przygodę osobistą. Chodziłem w połowie wieku XX do liceum w Żarach 500 kilometrów
stąd w województwie zielonogórskim. Mam tam kolegów, którzy wtedy byli w pełni
sił także i politycznych w skali tego małego miasta. Nie pojęta dla mnie od początku
niechęć do pewnego zjawiska. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w tych Żarach odbywał
się Woodstock, który został stamtąd wypędzony, przeniósł się potem do Kostrzyna.
Moi koledzy mieli w tym udział. Rozmawiałem z nimi parę razy. Nie rozumiem tego, za
wyjątkiem analogicznego wyjaśnienia, które podrzucam jako dyskusyjne. Są tacy, którzy
są przyzwyczajeni nie wiadomo skąd, że jedynie oni mają prawo polskość reprezentować.
Skąd się taka postawa bierze? To ich przerastało i musieli to dołować.

zasoby. Tak się składa, że czołowi inteligenci tego czasu, którymi się zajmowałem, na
ogół byli biedni, z wyjątkiem Edwarda Abramowskiego. Sienkiewicz też biedował, ale jako
student Szkoły Głównej stosunkowo wcześnie zaczął zarabiać piórem. Jednocześnie była
między nimi przepaścista różnica w wizji tego, co jest polskością, czy też tą tożsamością.
Niewątpliwie, mówiąc w dużym uproszczeniu, no ale sam to napisał na końcu „Trylogii”
stworzonej „ku pokrzepieniu serc”, Henryk Sienkiewicz był gloryfikatorem Rzeczpospolitej
szlacheckiej. W szczególności jej wieku, który był już wiekiem schyłku, czyli połowy XVII w.
Niewątpliwie Wacław Nałkowski uważał, że wszystko, co najgorsze w Polsce jest
szlachetczyzną. To znaczy pokłosiem, dziedzictwem, widmami i upiorami Rzeczpospolitej
szlacheckiej. Musi być gruntownie zmieniona substancja społeczna narodu polskiego,
że się tak wyrażę podniośle, ale w duchu Nałkowskiego, i ma się oprzeć na czym
innym. Szlachta jest miniona. Sienkiewicz jest w jego oczach pisarzem reakcyjnym, bo
gloryfikując przeszłość ciągle utrudnia tę przemianę. To jest spór dawno miniony, ale
pewne echa brzmią do dziś.
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Adam Adach: Wracając do Nałkowskiego, mówił pan o filantropii, która ma umocowanie
w magnaterii i w klasowym podziale, kościół też wchodzi w tę stratyfikację. Czy pojawia
się u Nałkowskiego pojęcie tożsamości narodowej? Co to jest ten naród?
AM: Sam termin jest stosunkowo nowy, więc nie, ale dla tej problematyki, cała jego
działalność i polemika z Sienkiewiczem jest kluczem. Dość łatwo opowiedzieć genezę.
Jak przytłaczająca większość ówczesnych inteligentów, zwłaszcza w zaborze rosyjskim,
Nałkowski podobnie, jak Henryk Sienkiewicz jest inteligentem pochodzenia ziemiańsko
– szlacheckiego. Obaj zresztą zaczynali podobnie, nie odziedziczyli majątku. Nałkowski
studiował w śmiertelnej nędzy. Nie było go stać, żeby pojechać na pogrzeb rodziców
z Krakowa pod Lublin. My nie jesteśmy sobie w stanie dzisiaj wyobrazić, co to była za
bieda. Nie był zresztą takim znowu wyjątkiem, ale jak już ktoś studiował, to miał pewne
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Publiczność: O upadku szlachty też mówiła Nałkowska. Dziś mówimy o pedofilii
i o wykorzystywaniu seksualnym. Dawnej robili to tak plebani, jak i bogaci właściciele.
Matka wie doskonale, że dziewczyna, jak idzie do dworu, będzie wykorzystywana, ale
dostanie jedzenie, czy drewno, więc to akceptowała. Pracowałam z taką 90-letnią panią
i ona mówi: było, jest i będzie. Nie ma siły, żeby to się zmieniło.
AM: Zmienia się. Kiedy zostaje ujawnione i jest omawiane, to już się zmienia.
Agata Sobczak: Panie profesorze. Tytuł naszego spotkania brzmi „Zaangażowanie
jako postawa” czy być może powinniśmy zmienić ten tytuł na „Zaangażowanie jako
podstawa”, podstawa do tworzenia nowego świata. Bardzo dziękujemy za przybycie.
Biogramy
Andrzej Mencwel – profesor nauk humanistycznych, historyk literatury i kultury polskiej,
założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim,
prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Eseista, publicysta, redaktor
czasopism i serii wydawniczych. Autor licznych opracowań oraz książek Sprawa sensu
(1971), Stanisław Brzozowski – kształtowanie myśli krytycznej (1976), Widziane z dołu
(1980), Etos lewicy. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego (tu esej o Nałkowskim
„Forpoczta i sumienie”) (1990, 2009), No! Io non sono morto… Jak czytać „Legendę
Młodej Polski” (2001), Kaliningrad, moja miłość (2003), Wyobraźnia antropologiczna.
Próby i studia (2006, Nagroda im. Jana Baudouina de Courtenay), Stanisław Brzozowski.
Postawa krytyczna. Wiek XX (2014, Nagroda im. Kazimierza Wyki), Toast na progu (2017,
nominacja do Nike), najnowsza to Przedwiośnie czy potop (2). Nowe krytyki postaw
polskich, 2019. Pierwsza edycja Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX
wieku, (1997) została wyróżniona Nagroda PEN-Clubu im. Jana Strzeleckiego. W latach
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Zespół Szkół
Ekonomicznych
w Wołominie
w latach 2005–2021
I. ARTYKUŁY,
STUDIA,
ROZPRAWY

1988–2011 redaktor serii podręczników akademickich „Wiedza o kulturze”. Od 2005
roku redaktor naukowy serii „Communicare” Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.
Anna Łazar – publicystka, członkini redakcji „Nowej Europy Wschodniej”,
wykładowczyni m.in. Gender Studies IBL PAN (2020), w IS PAN (2019–2021) pracowała
w dziedzinie dyplomacji publicznej w MSZ jako wicedyrektorka i p.o. dyrektor w Instytutach
Polskich w Kijowie i w Sankt-Petersburgu. Kuratorka wystaw sztuki współczesnej m.in.
w Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich performansu delegowanego „Stół Kobiet” (2020)
z Anną Baumgart www.muzeumnalkowskich.pl/stolkobiet/ oraz tamże wystawy „Nie wiem,
kto opowiedział mi tę historię” (2021) Mikołaja Chylaka razem z Adą Rączką i Natanem
Kryszkiem łączonej z projektem w Biurze Wystaw.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVII, 2021

Hanna Zarazińska

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie
w latach 2005–2021
W połowie października 2020 roku minęło 80 lat od dnia, gdy działacze podziemia
na terenie Wołomina uzyskali zezwolenie na uruchomienie szkoły handlowej
pod nazwą: PRIWATE KOEDUKATIONS HANDELSSCHULE IN WOLOMIN KREIS
WARSCHAU PRYWATNA KOEDUKACYJNA SZKOŁA HANDLOWA W WOŁOMINIE.
Była to pierwsza szkoła średnia w Wołominie, która obecnie funkcjonuje jako Zespół
Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, a w języku potocznym
utrwaliła się jej nazwa „EKONOMIK”.
Ważne początki
Początkowo szkoła mieściła się w drewnianym budynku przy ul. Peronowej 5,
a uczęszczało do niej 146 uczniów. Od samego początku spełniała wiele różnorodnych
funkcji i zadań. Uczyła zawodu, chroniła młodzież przed wywożeniem na roboty do
Niemiec, stanowiła miejsce kontaktów i zbiórek młodzieży należącej do ruchu oporu, była
punktem wymiany informacji i kolportażu prasy podziemnej. Przez kolejne lata działalność
szkoły była zawieszana i wznawiana, zmieniała się jej lokalizacja i nazwa, ale zawsze
cieszyła się dużą popularnością. Nazwa: Zespół Szkół Ekonomicznych funkcjonuje od
roku szkolnego 1976/1977, zaś pierwsze lekcje w nowym gmachu, zlokalizowanym przy
al. Armii Krajowej 38, rozpoczęły się 17 grudnia 1977 r. Uroczyste otwarcie nowej szkoły
oraz nadanie sztandaru odbyło się 22 stycznia 1978 r. Natomiast 22 listopada 1980 r.
szkoła otrzymała imię Stanisława Staszica. Jednocześnie odznaczono ją Medalem Komisji
Edukacji Narodowej oraz Medalem 60-lecia Wołomina. Obecnie organem prowadzącym
szkołę jest Powiat Wołomiński, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad
szkołą – Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Stanisława Staszica w Wołominie z siedzibą przy al. Armii Krajowej 38 jest jedną
z większych szkół w powiecie wołomińskim. Uczy się w niej obecnie ponad 500 uczniów.
Szkoła, mając 80-letnią tradycję, wykształciła rzesze ekonomistów i handlowców.
Niezależnie od zmian w nazewnictwie, programach i poziomach nauczania, od początku
do dnia dzisiejszego, zachowała w zasadzie ten sam kierunek zawodowy. Była i jest
szkołą typu ekonomicznego.
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Dzieje szkoły
Obszerne wiadomości o siedemdzięsięciu latach funkcjonowania Ekonomika
zamieszczone są w Roczniku Wołomińskim, t. 2, 2006 r. Niniejszy tekst zawiera informacje
z życia szkoły od 2005 r., kiedy to miała miejsce zmiana na stanowisku dyrektora szkoły.
Stefana Zacheję zastępuje Bożena Czapkiewicz. Wicedyrektorami zostają Elżbieta
Wozińska i Anna Ślusarz, kierownikiem szkolenia praktycznego – Elżbieta Drab. Pani
Bożena Czapkiewicz to nauczycielka przedmiotów zawodowych, absolwentka tej szkoły.

pomagają w określeniu predyspozycji zawodowych. Uczestnicy zapoznają się z ofertami
Europejskich Służb Zatrudnienia oraz formami wsparcia PUP. Targom towarzyszą
prezentacje multimedialne przedstawicieli instytucji rynku pracy.
Tradycją szkoły stała się gra terenowa Wołomin – moja mała Ojczyzna organizowana
przez Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze Pod koniczynką (w 2020 r. – XVII
edycja gry).
Celem gry, organizowanej przez Annę Ślusarz, jest nie tylko poznanie zabytków,
przyrody, miejsc atrakcyjnych turystycznie naszego miasta, ale też przybliżenie młodzieży
zagadnień z historii i geografii Mazowsza. Ważnym aspektem gry jest popularyzowanie
turystyki pieszej. Tradycyjnie trasa gry terenowej przebiega ulicami Wołomina.
Uczniowie muszą dotrzeć do wyznaczonych miejsc, w których czekają na nich zadania
do rozwiązania. Punkty kontrolne to: rezerwat Grabicz, Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskich, Ośrodek Sportu i Rekreacji Huragan, Urząd Miejski w Wołominie, plac
3 Maja. Z czasem impreza zaczyna mieć charakter międzyszkolny. Do wspólnej zabawy
i rywalizacji, do klas drugich Ekonomika dołączają grupy gimnazjalistów z Wołomina.
Na trasie pojawiają się nowe punkty: Izba Muzealna im. Wodiczków i park im. Bohdana
Wodiczki, gdzie wykłady na temat uwarunkowań geograficznych terenu i jego walorów
krajobrazowych prowadzi nauczycielka geografii – Katarzyna Żmudzka. Coroczna
październikowa gra terenowa świetnie integruje środowisko. Jest atrakcyjną formą
edukacji i w ciekawy sposób buduje poczucie tożsamości regionalnej, ucząc szacunku
do małej ojczyzny.
W 85 rocznicę Cudu nad Wisłą członkowie SKTK Pod koniczynką uczestniczyli
w I Rajdzie Rowerowym Szlakiem Bitwy Warszawskiej Ossów – Radzymin – Zielonka.
W 2006 r. w II edycji rajdu drużyna z Ekonomika zajęła I miejsce w konkursie krajoznawczym.
Od 2006 r. uczniowie klas pierwszych biorą udział w Rajdzie Pieszym Szlakiem
Bitwy Warszawskiej, mierząc się z zadaniami wyznaczonymi przez organizatorów.
Trzeba wykazać się wiedzą na temat najbliższego regionu zarówno krajoznawczą jak
i historyczną, zdyscyplinowaniem grupy oraz umiejętnościami artystycznymi (śpiewanie
piosenek wojskowych i o charakterze patriotycznym).
Grę terenową oraz rajdy związane z dziejami regionu i historią Bitwy Warszawskiej
organizuje Anna Ślusarz, która od 1983 r. jest opiekunką Szkolnego Koła Turystyczno
– Krajoznawczego Pod koniczynką. Wykłady prowadzą nauczyciele historii: Bogusław
Dudek i Marta Igielska.
Pani Anna Ślusarz razem z uczniami szkoły 19 razy brała udział w Ogólnopolskim
Rajdzie Grunwaldzkim Młodzieży Szkolnej PTSM w Krakowie, którego celem jest
pogłębienie patriotyzmu i poczucia dumy z dokonań przodków, a także zapoznanie
z historią oraz kulturą Krakowa i okolic – 9 razy uczniowie pod jej opieką zdobyli I miejsce
w klasyfikacji generalnej rajdu. Jedno ze zwycięstw miało miejsce w roku 2010, kiedy
to przedstawiciele uczniów Ekonomika, reprezentujący nasz powiat, zostali laureatami
Jubileuszowego XXXV Ogólnopolskiego Rajdu Grunwaldzkiego, upamiętniającego
600-lecie bitwy pod Grunwaldem i 100-lecie Pomnika Grunwaldzkiego.
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Nowe kierunki kształcenia
Wraz z ciągłymi i szybkimi zmianami na rynku pracy w gospodarce rynkowej poszukuje
się pracowników ze znajomością zagadnień logistycznych, transportowych i spedycyjnych.
W odpowiedzi na wymagania nowoczesnej gospodarki w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. S. Staszica w Wołominie powstały nowe kierunki kształcenia. W Technikum Handlowym
od września 2008 r. uczniowie zaczynają kształcić się w zawodzie technik logistyk,
a w 2009 r. młodzi ludzie rozpoczynają naukę w zawodzie technik spedytor. We wrześniu
2012 r. młodzież rozpoczyna naukę w zawodzie technik organizacji reklamy. Dnia
1 września 2012 r. utworzono trzyletnie IV Liceum Ogólnokształcące. Pierwszy nabór do
IV LO na dwa kierunki: ogólny i public relations z elementami psychologii nastąpił w 2015 r.
Z dniem 31 sierpnia 2014 r. nastąpiła likwidacja trzyletniego I Liceum Profilowanego.
Z końcem roku szkolnego 2014/2015 zlikwidowano Technikum Handlowe. Klasy z nauką
w zawodach: technik handlowiec, technik spedytor, technik logistyk przeniesiono do
Technikum Ekonomicznego. Z dniem 1 września 2019 r. do struktury organizacyjnej
szkoły wprowadzono kształcenie w zawodzie technik rachunkowości.
Od roku szkolnego 2019/2020 trzyletnie Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło
czteroletni okres nauczania, a czteroletnie Technikum Ekonomiczne – pięcioletni.
Inicjatywy
Od 2005 r. szkoła organizuje corocznie Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych
następnie Ponadpodstawowych Powiatu Wołomińskiego. Uczniowie (gimnazjów/szkół
podstawowych) powiatu wołomińskiego mają okazję zapoznać się z ofertą wszystkich
szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) znajdujących się w powiecie, a także
możliwość rozmowy z uczniami, nauczycielami oraz dyrektorami szkół. Mogą zaopatrzyć
się w broszury informacyjne oraz obejrzeć prezentacje multimedialne przygotowane
przez poszczególne szkoły. Porad udzielają pracownicy poradni psychologiczno –
pedagogicznych w Wołominie, Tłuszczu i Zielonce oraz Powiatowego Urzędu Pracy
w Wołominie.
Od 2006 r. w szkole odbywa się Dzień Planowania Kariery Zawodowej. Organizatorzy
imprezy to: Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Powiatowy Urząd Pracy. Spotkania
mają formę targów edukacyjnych, na których swoją ofertę prezentują szkoły wyższe
z Warszawy i Mazowsza. Celem targów jest pomoc młodym ludziom w dokonaniu wyboru
odpowiedniego kierunku studiów. Młodzież uczestniczy w warsztatach, gdzie doradcy
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Anna Ślusarz organizowała również Rajd Rowerowy Szlakiem Nadbużańskiego Parku
Krajobrazowego, obozy wędrowne i rowerowe, wycieczki turystyczno–krajoznawcze.
W 2008 oraz w 2010 r. SKTK Pod koniczynką zdobyło I miejsce w konkursie wiedzy
o Bitwie Warszawskiej 1920 r. podczas I Rajdu Rowerowego Szlakiem mjra Stefana
Waltera dowódcy 29 pułku piechoty Strzelców Kaniowskich.
Od 2007 r. Dorota Górecka organizuje Powiatowy Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości.
Celem konkursu jest rozbudzenie u młodzieży zainteresowania otaczającym światem
oraz zachęcenie do obserwacji zmian, jakie w nim zachodzą.
Konkurs rozgrywa się w następujących kategoriach:
Konkurs literacki,
Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości dla Szkół Ponadgimnazjalnych rozgrywany
w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym (finał).
Doradcy zawodowi – Anna Ślusarz, Elżbieta Mikołajek, Dorota Zadrożna prowadzą
Szkolny Ośrodek Kariery, w ramach którego odbywają się zajęcia warsztatowe
i porady indywidualne w zakresie doradztwa i poradnictwa zawodowego dla przyszłych
absolwentów. Aby zapewnić swoim uczniom jak najlepsze warunki startu w dorosłe życie,
zespół organizuje praktyki zawodowe w bankach, urzędach i różnych firmach.
Dnia 15 marca 2007 r. szkoła wzięła po raz pierwszy udział w ogólnopolskim projekcie
Dzień Przedsiębiorczości, przygotowującym młodzież do świadomego wyboru drogi
zawodowej i ścieżki edukacyjnej, który organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej
Przedsiębiorczości. Ideą tego dnia jest włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację
młodych ludzi oraz stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy
o funkcjonowaniu na rynku pracy. Realizacją programu zajmuje się doradca zawodowy
– Elżbieta Mikołajek. Od tego czasu uczniowie co roku mają możliwość odbycia praktyk
w wybranym miejscu pracy.
W marcu i kwietniu 2010 r. nasza szkoła brała udział w obchodach 70. rocznicy zbrodni
katyńskiej. W Miejskim Domu Kultury zaprezentowano kilka edycji Lekcji katyńskich,
propagujących wiedzę na temat wydarzeń 1940 r. wśród młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. We wszystkich edycjach występowali uczniowie z klasy 3 t2 –
Anna Winnicka i Kamil Cyran.
Łukasz Chaciński z klasy 4 t3 otrzymał wyróżnienie w generalnej klasyfikacji konkursu
Wiedzy na temat ludobójstwa na wschodzie w czasie II wojny światowej.
Natomiast drużyna w składzie: Arkadiusz Groszek, Mateusz Brewczyński, Rafał
Kańciała zajęła III miejsce w II Turnieju Wiedzy Historycznej. Lekcjom katyńskim od
początku towarzyszyły: wystawa Wołanie o pamięć oraz sonda uliczna, związana
z tematyką zbrodni katyńskiej. Przedsięwzięcia upamiętniające wydarzenia z 1940 r.
organizowała wraz z nauczycielami z innych szkół gminy i powiatu w latach 2008–2015
nauczycielka historii w naszej szkole – Marta Igielska.
W wakacje 2013 r. uczniowie, którzy wygrali konkurs historyczny Losy Polaków
na Wschodzie w okresie II wojny światowej, wyruszyli w podróż na wschód, na dawne
rubieże Rzeczypospolitej, dzisiaj znajdujące się w granicach Litwy, Łotwy i Białorusi. Celem

wyprawy był cmentarz w Katyniu (Rosja) oraz inne miejsca pamięci rozsiane na dawnych
Kresach. Naszą szkołę reprezentowali Mateusz Gietka – 4 ls i Patryk Dzioban – 4 t2
z nauczycielką prowadzącą Lekcje katyńskie – Martą Igielską. Uczestnicy podróży
towarzyszyli XIII Międzynarodowemu Motocyklowemu Rajdowi Katyńskiemu.
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Współpraca z uczelniami
W roku szkolnym 2005/2006 nawiązaliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania
Polish Open University w Warszawie. Celem współpracy jest poszukiwanie sposobów
uatrakcyjnienia procesu nauczania przedsiębiorczości oraz wymiana doświadczeń
nauczycieli. Uczniowie klas maturalnych zainteresowani studiami ekonomicznymi chętnie
biorą udział w Warsztatach Ekonomii Eksperymentalnej prowadzonych w Centrum
Ekonomii Eksperymentalnej przy OLYMPUS Szkole Wyższej im. R. Kudlińskiego.
Uczniowie biorą też udział w Warsztatach Dziennikarskich w Wyższej Szkole
Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie (od 2009). 26 marca 2015 r. ZSE
im. S. Staszica w Wołominie rozpoczął współpracę z Warszawską Szkołą Reklamy.
Oficjalne porozumienie sygnowali dyrektor ZSE – Bożena Czapkiewicz oraz dr Krzysztof
Woźniak – pełnomocnik WSR. Porozumienie to polega na wspólnych staraniach
w dokształcaniu naszych uczniów z klas o kierunku technik organizacji reklamy,
poszerzaniu zakresu nauczania oraz podniesieniu jego jakości.
24 kwietnia 2015 r. dyrektor ZSE – Bożena Czapkiewicz i prezydent Wyższej Szkoły
Menedżerskiej w Warszawie – prof. dr Stanisław Dawidziuk podpisali akt, na mocy
którego WSM objęła patronatem ZSE im. S. Staszica w Wołominie. Dwie absolwentki –
Agnieszka Kur i Kamila Kopyrska otrzymały od władz uczelni WSM bezpłatne indeksy
na studia pierwszego i drugiego stopnia, na dowolnie wybrany przez siebie kierunek.
29 listopada 2016 r. dyrektor Bożena Czapkiewicz podpisała umowę o współpracy
z Uczelnią Techniczno–Handlową im. H. Chodkowskiej w Warszawie, reprezentowaną
przez rektor dr Iwonę Przychocką. Uczelnia objęła patronatem naszą szkołę i zobowiązała
się do współpracy dydaktycznej. Nasi uczniowie zostali objęci opieką merytoryczną przez
pracowników uczelni.
ZSE im. S. Staszica w Wołominie współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu,
prowadząc projekt Wirtualne Laboratoria – sukces innowacji.
Projekty
Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw złożył Elżbiecie Mikołajek (2007)
wyrazy uznania za pomoc przy realizacji projektu Iskierka nadziei – program dla trudnej
młodzieży w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
za rzetelność, profesjonalizm i ogromne zaangażowanie w pracę nad projektem, którego
celem było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród trudnej młodzieży
poprzez aktywizację społeczną i zawodową młodych ludzi.
Pedagog szkolny Joanna Denis koordynuje realizację projektu profilaktyczno–
edukacyjnego decyzJA z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży,
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prowadzonego przez Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA. Każda
realizacja to dwa dwugodzinne spotkania dla każdej z klas pierwszych.
Zespół Szkół Ekonomicznych prowadzi projekt Wirtualne Laboratoria – sukces
innowacji (od 2010). Autorzy projektu Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu oraz firma
L-Systems stworzyli innowacyjną metodę kształcenia z wykorzystaniem zaawansowanych
technologii informacyjno–komunikacyjnych, opracowując narzędzie kształcenia –
Wirtualne Laboratorium Logistyczno–Spedycyjne i Magazynowe. Nauka prowadzona jest
w oparciu o system iScala, który na co dzień jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa
we wspomaganiu działalności gospodarczej. Nasi uczniowie uczą się więc, na
bazie oprogramowania, którego znajomość da im wiedzę możliwą do wykorzystania
w późniejszej pracy zawodowej. Każdy z uczniów, logując się do systemu ERP, pracuje
w swoim własnym przedsiębiorstwie, symulując różne aspekty jego działania. Koordynacja
projektu: Dorota Zadrożna, Małgorzata Kłak.
Od grudnia 2015 r. w ZSE im. S. Staszica w Wołominie, ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany był
projekt Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy. W projekcie
w ramach trzech mobilności uczestniczyło 52 uczniów oraz 6 opiekunów. Młodzież
kształcąca się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji
reklamy oraz technik logistyk odbyła staże w Rimini we Włoszech oraz w Portsmouth
w Wielkiej Brytanii. Uczniowie pracowali w angielskich i włoskich firmach, zdobywając
doświadczenie zawodowe oraz poznając nowoczesne technologie.
Od 2016 r. w ramach drugiego projektu unijnego – PO WER 2, uczniowie wyjeżdżali
na praktyki zagraniczne do Berlina oraz południowej Hiszpanii. Był to drugi projekt
realizowany przez szkołę w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów
szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Realizując projekt szkoła ściśle współpracowała ze Starostwem Powiatu
Wołomińskiego. Partnerami zagranicznymi były TRIBEKA TRAINING LAB S.L i BERLINK
ETN GmbH – agencje szkoleniowe w Maladze (Andaluzja) i Berlinie zajmujące się
promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami
edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji
z całej Europy. Koordynatorki projektów: Elżbieta Mikołajek, Dorota Zadrożna.
Na czas od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. został zaplanowany kolejny projekt
unijny Staże europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE w Wołominie.
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia na europejskim rynku pracy
72 osób kształcących się w ZSE im. S. Staszica w Wołominie na kierunkach: logistyk,
spedytor, ekonomista, handlowiec, reklama poprzez praktyki zagraniczne w firmach
włoskich, hiszpańskich i bułgarskich. Cele szczegółowe to: zwiększenie kompetencji
zawodowych uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych;
rozwinięcie kompetencji miękkich, takich jak zdolność adaptacji, rozwiązywania
problemów, komunikatywność i umiejętność pracy w grupie, odporność na stres, chęć

do nauki i doskonalenia zawodowego; poszerzenie umiejętności językowych uczniów
poprzez komunikowanie się na co dzień oraz poprzez opracowanie materiałów,
prezentowanie i omawianie rezultatów praktyk w języku obcym. Zgodnie z założeniami
projektu I mobilność odbyła się w terminie 14 października 2019 – 1 listopada 2019.
Uczniowie brali udział w praktykach na terenie Rimini (Włochy). Wzięło w niej udział
18 uczniów, 2 nauczycieli oraz opiekun osoby z dysfunkcjami.
Druga mobilność miała rozpocząć się 16 marca 2020 i trwać do 3 kwietnia 2020.
Niestety, w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną termin drugiej, a też trzeciej
mobilności został przesunięty na czas późniejszy. Realizacja mobilności 4 pozostała
bez zmian. Koordynatorka projektu: Dorota Zadrożna.
Europejski poziom nauczania w ZSE w Wołominie to projekt unijny przygotowany dla
20 pracowników pedagogicznych z ZSE w Wołominie. Realizację projektu, podzielonego
na dwie mobilności, przewidziano w latach 2019–2021 we współpracy z SISTEMA
TURISMO S.R.I. socio Unico Włochy. Głównym celem jest podniesienie kompetencji
zawodowych uczestników w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Koordynatorki projektu: Elżbieta Krawczyk, Marta Igielska.
W grudniu 2020 r. dyrektor szkoły Bożena Czapkiewicz zaakceptowała program innowacji
pedagogicznej pt. Nowatorskie trendy w reklamie w ramach projektu Zintegrowany rozwój
szkolnictwa zawodowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. dla Technikum Ekonomicznego.
Uczniowie uczestniczą w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, organizowanej przez
Fundację im. Lesława A. Pagi (w roku 2020 – XIX edycja gry). SIGG to nowoczesny
internetowy projekt edukacyjny, który uczy, jak działa rynek kapitałowy i giełda papierów
wartościowych. Gra dostarcza młodym ludziom wiedzy na temat przestrzeni gospodarczej
i społecznej oraz zwiększa umiejętność krytycznej analizy posiadanych informacji.
Osiągnięcia – gra z wynikiem pozytywnym. Opiekunowie – Dorota Górecka, Elżbieta
Mikołajek, Teresa Woś, Anna Ślusarz, Małgorzata Wieczorek.
W roku szkolnym 2017/2018 szkoła przystąpiła do projektów: Zintegrowany rozwój
szkolnictwa zawodowego (czas realizacji 2018–2023), Procesowe wspomaganie rady
pedagogicznej (czas realizacji 2018–2019), dyrektor szkoły uczestniczyła w projekcie UE
dotyczącym wspomagania szkół w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.
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Certyfikaty
W 2007 r. uczniowie wzięli udział w finale ogólnopolskiego konkursu Super Szkoła
organizowanego pod patronatem MEN i Marszałka Sejmu RP, otrzymując wyróżnienie
za prezentację dokonań szkoły oraz certyfikat Szkoły przyjaznej uczniom. Znaleźliśmy
się w gronie 18 szkół publicznych, które zostały najwyżej ocenione przez uczniów,
prezentują wysoki poziom nauczania i wyróżniają się spośród 1500 szkół z całej Polski.
Uczniowie pracowali pod kierunkiem opiekunek samorządu uczniowskiego: Małgorzaty
Andrzejewskiej, Edyty Wojdy – Kielak i Doroty Zadrożnej.
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W marcu 2008 roku szkoła otrzymała Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.
Dnia 19 marca 2008 roku dyrektor Bożena Czapkiewicz otrzymała od Mazowieckiego
Kuratora Oświaty Karola Semika list gratulacyjny, w którym czytamy: Szanowna Pani
Dyrektor, z ogromną przyjemnością na ręce Pani, dla całej Rady Pedagogicznej
i pozostałych pracowników Szkoły, przekazuję gratulacje i podziękowania za trud
i ogromne zaangażowanie w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych Waszych uczniów.
Sukces ten jest tym większy, iż Państwa placówka jest jedną z dwunastu szkół
w województwie mazowieckim, które najaktywniej pracowały nad wszechstronnym
przygotowaniem ucznia do funkcjonowania w dorosłym życiu. Podjęte przez Was
działania w zakresie: przygotowania ucznia do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy,
kształtowania umiejętności racjonalnego gospodarowania finansami, realizacja zadań
edukacyjnych we współpracy z przedstawicielami środowiska lokalnego, zapewnienie
ekonomicznego wymiaru edukacji na poziomie pozwalającym na uzyskanie Certyfikatu
Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” wskazują, iż możecie być wzorem godnym
naśladowania dla innych placówek. (…)
Młodzież naszej szkoły wzięła też udział w programie Szkoły dla Ekorozwoju,
realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, podejmując działania
mające na celu kształtowanie przyjaznego środowiska przyrodniczego. W 2013 r. szkoła
otrzymała Certyfikat Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej, podpisany przez Rafała
Serafina – prezesa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i Beatę Kunc – koordynatora
Programu Szkoły dla Ekorozwoju.
Dnia 25 marca 2014 r. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
w Wołominie otrzymał certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie nadany przez Centrum
Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie może pochwalić
się też tytułem Szkoły Odkrywców Talentów, nadanym w czerwcu 2011 roku przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu Rok odkrywania talentów,
współfinansowanego przez Unię Europejską.
Sukces Ekonomikowi zapewniły zajęcia dodatkowe dla uczniów, odkrywające
i rozwijające ich uzdolnienia z różnych dziedzin. Uczestnicy zajęć są laureatami
i finalistami olimpiad, wygrywają ogólnopolskie konkursy ekonomiczne, historyczne,
krajoznawcze oraz powiatowe konkursy artystyczne czy matematyczne. Nauczyciele
od wielu lat z sukcesami promują uzdolnionych uczniów i integrują środowisko szkolne
podejmowanymi inicjatywami. Młodzież zwiększa swoje szanse zawodowe również przez
zdobycie praktycznych umiejętności. Sprawdzianem są Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
oraz Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Mimo ekonomicznego profilu szkoły
uczniowie mają możliwość rozwijania innych, nawet nietypowych uzdolnień. Szczególną
dumą napawają dokonania w olimpiadach i ogólnopolskich konkursach z teologii. Spore
osiągnięcia mają uczniowie utalentowani wokalnie i muzycznie. Młodzież uzdolniona
artystycznie z ogromnym zaangażowaniem dba o oprawę muzyczną na uroczystościach

szkolnych. Dzięki zajęciom kształcącym umiejętności recytatorskie, ćwiczeniom głosowym
i dykcji uczniowie odnoszą sukcesy w wielu powiatowych konkursach.
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Olimpiady i konkursy
Uczniowie zespołu corocznie zdobywają tytuły finalistów i laureatów olimpiad oraz
konkursów. Uzyskują też wysokie wyniki w zawodach sportowych. W roku 2006 uczniowie
naszej szkoły – Monika Pióro i Artur Grabowski zostali zakwalifikowani do zawodów
okręgowych XI Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.
24 i 25 marca 2007 r. odbyły się w Jachrance finały XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Finalistkami Olimpiady zostały
dwie uczennice naszej szkoły: Monika Pióro z klasy IV TE i Monika Rozbicka z klasy
III TE. 20. edycja odbywała się pod hasłem Kapitał ludzki i innowacyjność w polskiej
gospodarce.
Już po raz trzeci, przygotowując się pod kierunkiem nauczycielki podstaw ekonomii –
Teresy Woś, uczniowie EKONOMIKA zostali finalistami i laureatami tej olimpiady.
W olimpiadzie uczestniczy corocznie ponad 13000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
rywalizujących o tytuły 30 laureatów i 70 finalistów. Laureaci i finaliści OWE zwolnieni są
z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przy ubieganiu
się o przyjęcie na studia wyższe posiadają uprawnienia określone przez wyższe uczelnie,
a po zakończeniu studiów zasilają szeregi kadry menedżerów i fachowców w różnych
dziedzinach praktyki gospodarczej.
W roku 2008 uczennica naszej szkoły – Beata Więch została finalistką VIII
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości organizowanej przez
Konsulat Brytyjski w Łodzi przy współpracy z Instytutem Nowych Technologii. Do olimpiady
uczennica przygotowywała się pod kierunkiem nauczycielki przedmiotów zawodowych
Teresy Woś.
Uczennica klasy IV t1 – Katarzyna Białek zakwalifikowała się w roku szkolnym
2010/2011 do etapu okręgowego 2 olimpiad: XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
zorganizowanej pod hasłem: Człowiek w świecie pieniądza oraz XI Olimpiady Wiedzy
o Regionie i Przedsiębiorczości.
W latach 2002–2011 do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
zakwalifikowało się 10, a do finału – 3 uczniów. Natomiast w latach 2007–2011 do etapu
okręgowego Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości zakwalifikowało się
7 uczniów, a do finału – 1 uczennica.
Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Zarządzania Firmą JA TITAN przygotowują
drużyny reprezentujące Ekonomik nauczycielki przedmiotów zawodowych – Elżbieta
Mikołajek i Dorota Zadrożna.
W roku szkolnym 2010/2011 w XXI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej
zorganizowanej przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitarnej
w Krakowie pod hasłem Mieć wyobraźnię miłosierdzia uczestniczyło 5 uczniów naszej
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szkoły, w tym 3 zakwalifikowało się do etapu diecezjalnego. Opieka – katechetka
Katarzyna Stępniak. Rok wcześniej w finale olimpiady wzięła udział Paulina Kosiorek.
Natomiast Kinga Grzegolec, uczennica klasy II t zajęła II miejsce w etapie diecezjalnym
i zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii
Katolickiej (2013 r.), której tematem było: Święci Apostołowie Piotr i Paweł – urząd
i charyzmaty w Kościele.
Największy sukces w zakresie znajomości tematyki historyczno–teologicznej,
zagadnień biblijnych oraz dogmatycznych przyszedł w roku 2014. Kinga Grzegolec –
uczennica klasy III t została laureatką XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej
– Męczennicy XX wieku – Świadkowie wiary. W finale, który odbył się w Bydgoszczy
w dniach 24–26 kwietnia 2014 r. wzięło udział 119 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Kinga reprezentowała diecezję warszawsko–praską, zdobywając siódme miejsce.
Laureaci i finaliści uzyskali prawo do indeksów na wyższe uczelnie w Polsce. Do olimpiad
uczennice przygotowywały się pod kierunkiem katechetki – Wandy Gilly.
15 marca 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Wołominie ogłoszono wyniki
III Powiatowego Konkursu Konsumenckiego. Celem konkursu, organizowanego przez
Starostę Wołomińskiego oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest propagowanie
postaw konsumenckich wśród młodzieży. Na konkurs zgłoszono 33 prace nt. Mechanizm
działania przekazu medialnego. Jego znaczenie i skutki dla procesu decyzyjnego
konsumenta. Główną nagrodę otrzymała Monika Przybysz – uczennica klasy 1 a, ponadto
komisja wyróżniła pracę ucznia klasy 3 t – Krystiana Śliwy.
IV edycja konkursu przyniosła zwycięstwo uczennicy klasy III h – Milenie Tyl,
wyróżnienie otrzymała uczennica klasy II t – Iwona Jechna. Główną nagrodę w V edycji
otrzymała uczennica klasy 3 t – Marta Patoka. Tego roku zadanie uczniów polegało na
napisaniu pracy na temat: Zanim wyjedziesz … czyli, co warto wiedzieć planując wakacje.
Zwycięstwo naszym uczennicom przyniósł również VI Powiatowy Konkurs
Konsumencki. Główną nagrodę otrzymała uczennica klasy I t – Justyna Budek, natomiast
wyróżnienia – Monika Sulejewska – II r i Dominika Gondek – I r.
Uczennice pisały prace na temat Handel elektroniczny a ochrona konsumentów pod
kierunkiem nauczycielek – Teresy Woś i Ewy Kesler.
28 listopada 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Wołominie odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom konkursu Sprzątanie Świata – fotorelacja. Konkurs,
zorganizowany przez Wydział Ochrony Środowiska, skierowany był do szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego i polegał na udokumentowaniu w formie
fotorelacji jednego dnia z akcji sprzątania terenów naszego powiatu przez uczniów.
W konkursie zwyciężyła grupa uczniów z naszej szkoły, prowadzona przez nauczycielkę
Edytę Wojdę–Kielak.
28 maja 2013 r. nastąpiło rozstrzygnięcie I Powiatowego Konkursu Matematycznego
im. R. Żulińskiego, którego organizatorem jest Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana
Kamila Norwida w Radzyminie. Uczennica klasy II t – Agnieszka Kur zajęła III miejsce
w kategorii na najlepszy esej na temat: Życie i dokonania naukowe Stefana Banacha.

Do konkursowych zmagań rozdzielonych na 4 kategorie przystąpiło łącznie 490 uczniów
z ponad 30 szkół powiatu wołomińskiego.
Natomiast III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego wygrał uczeń klasy
2 l – Paweł Słoński. Zajęcia matematyki w tej klasie prowadzi Anna Ślifirczyk.
Konkurs na najlepszy BIZNES PLAN. Celem konkursu, ogłoszonego w roku 2013 przez
Urząd Miejski, była popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości. Okazało się, że
nasi uczniowie mają ambitne pomysły na własny biznes. Pierwsze miejsce w konkursie
zajęła Justyna Laskowska i jej firma Insecta, II miejsce – Karolina Jakubowska – Coffee
Land, III miejsce – Iga Okuniewska – Trzymaj linię. Wyróżnienia: Iwona Jechna – T-shirt
style Marta Sulich – Gospodarstwo Agroturystyczne „Zagroda”. Uczennice pracowały
pod kierunkiem nauczycielek przedmiotów zawodowych – Małgorzaty Tkaczyk oraz
Ewy Kesler.
Uczeń 4 klasy Technikum Ekonomicznego – Daniel Komorek zajął 12. miejsce podczas
XII Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości (opieka – Anna Ślusarz). Ostatni
etap odbył się w dniach 6–7 marca 2014 roku w Rzeszowie.
W finałowym sprawdzianie wzięło udział około 50 uczestników, którzy zostali
zakwalifikowani po dwuetapowych eliminacjach szkolnych. Ogółem w zmaganiach
uczestniczyło ponad 10 tysięcy uczniów z całego kraju, kształcących się w zawodzie
technik ekonomista. Tematyka XII edycji koncentrowała się wokół zagadnień: podstawowe
zasady prowadzenia rachunkowości finansowej jednostki gospodarczej, ewidencja
działalności gospodarczej, sprawozdawczość finansowa i elementy analizy finansowej.
W II części finału XIII edycji wziął udział Kamil Wojtyra. Należy przypomnieć, że finalistą
VI edycji był uczeń naszej szkoły – Kamil Wyszyński z klasy IV t2.
W 2014 roku uczniowie Ekonomika wzięli udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu
Historycznego dla Szkół Ponadgimnazjalnych poświęconego Janowi Karskiemu (patron
roku 2014). Szkołę reprezentowali uczniowie klasy 2 r: Damian Borowski, Mateusz
Brewczyński i Rafał Kańciała.
Natomiast 24 listopada 2016 roku Rafał Kańciała i Damian Borowski z klasy 4 r oraz
Maciej Dąbrowski z klasy 2 r zdobyli II miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu
Historycznego dla Szkół Ponadgimnazjalnych Ziemia zbliża się do mnie. Generał Elżbieta
Zawacka „Zo” i Cichociemni. Do konkursów uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem
nauczycielki historii – Marty Igielskiej.
W 2015 r. Klaudia Sasin i Klaudia Wyrwińska przeszły do II etapu Ogólnopolskiej
Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową organizowanej
przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Podczas przygotowań
wsparciem służyła wicedyrektor – Anna Ślusarz.
Paweł Słoński finalistą VII i VIII oraz laureatem IX Ogólnopolskiej Olimpiady
Logistycznej, Michał Piekut finalistą 9. edycji tejże olimpiady.
6 marca 2015 r. odbył się finał 7. edycji olimpiady, w którym uczeń klasy 2 l –
Paweł Słoński zajął 17. miejsce w kraju spośród ok. 7 500 uczestników eliminacji
okręgowych. W 2016 r. Paweł Słoński zajął 16. miejsce w kraju (na 7127 uczniów z 294
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szkół ponadgimnazjalnych). Zdobyte w finale punkty spowodowały, że Zespół Szkół
Ekonomicznych im. S. Staszica w Wołominie poprawił swoją lokatę w rankingu o 23
miejsca, zajmując 62 pozycję w kraju.
Dnia 31 marca 2017 r. odbyła się gala wręczenia nagród IX Ogólnopolskiej Olimpiady
Logistycznej. Tego dnia zostały ogłoszone nazwiska 20 najlepszych młodych logistyków
w kraju, w tym dwóch naszych uczniów: Michała Piekuta i Pawła Słońskiego. Paweł
Słoński zajął 3. miejsce, uzyskując tytuł laureata, a Michał Piekut – 15. miejsce,
uzyskując tytuł finalisty. Do walki o finał stawiło się blisko 8000 młodych logistyków ze
szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, do ostatecznej rundy zakwalifikowało się 60.
uczestników.
Uroczyste gale rozdania nagród miały miejsce w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki
w Poznaniu. Uczniowie oprócz zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie otrzymali cenne nagrody i upominki od sponsorów.
Podczas sesji Rady Powiatu Wołomińskiego 24 maja 2017 roku przewodniczący
Rady Janusz Werczyński wręczył dyplomy Pawłowi Słońskiemu i Michałowi Piekutowi,
a osiągnięć gratulowali olimpijczykom: starosta Kazimierz Rakowski, wicestarosta
Adam Łossan i przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Arkadiusz Werelich.
Podziękowania otrzymali też: dyrektor szkoły Bożena Czapkiewicz, wychowawca klasy
4 l Artur Matys i nauczycielka przedmiotów zawodowych, która przygotowała uczniów
do olimpiady – Dorota Górecka.
10 stycznia 2018 r. Aleksandra Rogowska, Monika Słońska i Kacper Kubiak z IV r wzięli
udział w drugim etapie Olimpiady Medialnej. Jest to ogólnopolski konkurs organizowany
przez Fundację Nowe Media, wspólnie z partnerami naukowymi – Uniwersytetem SWPS,
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.
Nasi uczniowie pracujący pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego i przedmiotów
zawodowych – Elżbiety Lewkowicz przysporzyli nam powodów do dumy, bo wszyscy
zmieścili się w pierwszej dwudziestce (na 560. uczestników tego etapu), a Monika
przeszła do finału na 5. miejscu.
Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – ogromny
sukces w 2018 r. To już 14. edycja, w której biorą udział uczniowie naszej szkoły. Recytując
w poruszający sposób utwory Baczyńskiego II miejsce zajmuje Julia Wiśniewska,
III miejsce – Iga Wilczyńska, wyróżnienie – Dominika Szymańska. W kategorii Wizja
plastyczna II miejsce zajmuje Katarzyna Niemyjska, wyróżnienie ponownie – Dominika
Szymańska.
Wielu naszych uczniów znalazło się również wśród zwycięzców wcześniejszych edycji.
Laureatką IX Powiatowego Konkursu Poetyckiego CYPRIAN NORWID POETA NASZEJ
ZIEMI za utwór Moja piosnka II. Natomiast w kategorii recytacja laureatką została Monika
Przybysz za utwór Źródło. Uczniów przygotowujących się do konkursów recytatorskich
opieką otaczały nauczycielki języka polskiego Lidia Gołębiewska, Elżbieta Lewkowicz,
Elżbieta Krawczyk, Edyta Wojdyna.

16 listopada 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie odbył się finał XVII
Powiatowego Konkursu Interpretacji Polskiej Twórczości „Tradycja słowem pisana”.
Zadaniem uczestników było przygotowanie repertuaru obejmującego tematy wiejskie.
Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: recytacja, teatr jednego aktora, piosenka.
Julia Wiśniewska z klasy II LO pr zajęła III miejsce w kategorii „teatr jednego aktora”,
przedstawiając utwór Lalka W. Syrokomli.
W 2017 r. Julia Wiśniewska otrzymała dyplom za stworzenie wybitnej kreacji aktorskiej
w I Powiatowym Festiwalu „Harce Teatralne” organizowanym przez Stowarzyszenie
„UCZNIOWSKIE HARCE TEATRALNE”.
6 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Nałkowskiej
odbył się finał IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „JAN PAWEŁ II – PRAWDZIWY
AUTORYTET MŁODZIEŻY” pod patronatem Pani Elżbiety Radwan – Burmistrz
Wołomina. Wśród uczestników były 3 uczennice reprezentujące naszą szkołę: Katarzyna
Pietrzykowska, Iga Wilczyńska i Julia Wiśniewska. Po raz kolejny w tym roku sukces
odniosła Julia Wiśniewska z kl. II LO pr zdobywając I miejsce w kategorii „recytacja”.
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny (4. edycja) wzięli udział w organizowanym
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej w Wołominie konkursie recytatorskim
Słowa Bożego. Nasza uczennica Iga Wilczyńska z klasy I pr zajęła II miejsce, a Aneta
Michalik z klasy II r – III miejsce w konkursie.
Uczniowie przygotowujący się do konkursów recytatorskich pod kierunkiem polonistki
Elżbiety Lewkowicz zajmują zwykle najwyższe miejsca. Uczennica klasy I r – Aleksandra
Rogowska, recytując fragment Księgi Hioba w I edycji zajęła I miejsce. W II edycji konkursu
zwyciężyła uczennica klasy 1 r – Wiktoria Rasińska, recytując Drugi List Św. Jana III
edycja znów przyniosła wygraną. I miejsce zajmuje uczeń klasy II LO – Daniel Pawelczuk.
Kolejny dyplom i nagrodę za zajęcie I miejsca Aleksandra Rogowska uzyskała
w Konkursie Literackim poświęconym patronom ROKU 2016, zorganizowanym przez
Zespół Szkół nr 3 w Wołominie, gdzie uroczyście obchodzono 10-lecie nadania szkole
imienia Jana Pawła II.
Aleksandra Rogowska – uczennica Technikum Ekonomicznego, uczestnicząc we
współzawodnictwie uczniów, zajmowała niejednokrotnie wysokie miejsca, np. I miejsce
w konkursie pt. Moja ścieżka zawodowa zorganizowanym w ramach XII Powiatowego
Dnia Planowania Kariery Zawodowej, III miejsce w konkursie Reklama nie zwalnia Cię
od myślenia zorganizowanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
W 2020 r. Aleksandra Wojtyra uzyskała tytuł laureata XIV Ogólnopolskiego Przeglądu
Twórczości Poetyckiej imienia Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”.
Wiersze Aleksandry zostały umieszczone w antologii poezji podsumowującej zmagania
konkursowe młodych poetów.
Uczeń klasy 1 hr – Grzegorz Latuszek zajął I miejsce w Wirtualnym Konkursie
Przyrodniczym 2020 organizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego w Wołominie.
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Osiągnięcia sportowe
Od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w zawodach sportowych odbywających się
w ramach LICEALIADY Szkół Ponadgimnazjalnych następnie Ponadpodstawowych
Powiatu Wołomińskiego. Przez wiele lat aktywnie działał Klub Sportowy Ekonomik.
W soboty SKS dla dziewcząt i chłopców prowadzili: Helena Janik, Edyta Feja i Artur
Matys. Helena Janik i Edyta Feja prowadziły też zajęcia sportowe dla nauczycieli.
W 2007 r. Uczniowski Klub Sportowy Ekonomik był organizatorem sobotnich spotkań
treningowych w kometkę i ringo w ramach projektu Kometka dziewcząt i chłopców.
16 maja 2008 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Urlach zorganizowano I Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Sporcie. Celem konkursu było spopularyzowanie wiedzy o sporcie
w zakresie historii polskiego i międzynarodowego sportu, osiągnięć polskich sportowców
na arenie międzynarodowej, znajomości podstawowych przepisów i zasad poszczególnych
dyscyplin sportu. Nasi uczniowie zajęli: I miejsce – Piotr Piwko, III miejsce – Adam Sowa.
W II edycji konkursu I miejsce zajmuje – Adam Sowa.
30 września 2013 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w biegu przełajowym.
Rywalizacja w tej dyscyplinie była częścią zawodów IV LICEALIADY. Zwycięskie miejsca
w odpowiednich kategoriach wiekowych zajęli uczniowie naszej szkoły: I miejsce –
Dominika Wiśniewska – II r, II miejsce – Mateusz Jaczewski – II l, III miejsce – Wioleta
Kozicka – IV t.
Kolejne lata to szereg kolejnych sukcesów. Przykładem niech będzie XIX LICEALIADA
w roku szkolnym 2018/2019. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie zajął I miejsce
w Mistrzostwach Powiatu Wołomińskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w biegach
przełajowych dziewcząt i II miejsce w biegach przełajowych chłopców oraz I miejsce
w tenisie stołowym dziewcząt i I miejsce w koszykówce chłopców. W klasyfikacji generalnej
szkół ponadgimnazjalnych – I miejsce. Wysoki poziom rozwoju kultury fizycznej oraz tańca
szkoła zawdzięcza długoletnim, wybitnym pedagogom: Helenie Janik oraz Annie Mazur.
Następnie doskonaleniem talentów sportowych zajmują się: Artur Matys, Edyta Feja,
Anna Zborowska, Kamila Wójcik. Nauczyciele wychowania fizycznego stale zachęcają
młodzież do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, pobudzają zainteresowanie
sportem oraz przygotowują uczniów do zawodów sportowych.
Nie sposób jest wymienić nazwiska wszystkich uczniów, którzy na przestrzeni ostatnich
lat zajmowali wysokie miejsce w konkursach i olimpiadach. Każdy kolejny rok szkolny
przynosił liczne grono zwycięzców.
Co roku uczniowie brali udział w konkursach szkolnych dotyczących patrona szkoły
i historii szkoły; konkursach na plakat: Walka z AIDS, Woda – źródło życia, Jedz zdrowo,
konkursie z języka angielskiego Sprawdź swój angielski, Konkursie Matematycznym
„Kangur”, konkursie fotograficznym Wiosenna przyroda w twoim obiektywie, konkursie
plastyczno–filmowym Rak wcześnie wykryty = wygrane życie; międzyszkolnych
konkursach: Mistrz klawiatury, Matematyka w fizyce, Fizyka w obiektywie, Pokaż język,
Oszczędzamy energię, konkursach o zasięgu powiatowym: Moja ścieżka zawodowa,

Zanim wyjedziesz…, czyli, co warto wiedzieć planując wakacje, Ratujmy kasztanowce,
Dajmy drugą szansę śmieciom, Konkurs Piosenki Angielskiej Ocalmy od zapomnienia;
konkursach ogólnopolskich: geograficznym Geo–Planeta, Moje finanse z klasy do klasy,
Konkursie Wiedzy Biblijnej, Statystyka – magia liczb, Spółdzielnie uczniowskie szkołą
przedsiębiorczości, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Test „Matematyka
Plus” itp.
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Stypendia
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub
wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując
w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Od roku szkolnego 2005/2006 do 2020/2021 – stypendium to otrzymało 22 uczniów
Ekonomika.
Stypendium Starosty Wołomińskiego Talent otrzymują uczniowie oraz absolwenci za
wybitne osiągnięcia szkolne. Celem stypendium jest wspieranie edukacji uzdolnionej
młodzieży w różnych dziedzinach aktywności szkolnej i pozalekcyjnej.
W latach 2005/2006–2020/2021 stypendium to otrzymały 403 osoby oraz, w roku
szkolnym 2006/2007 przyznano 17 stypendiów Nowy Talent.
Młodzieży z naszej szkoły przyznawane są też stypendia w ramach projektu
stypendialnego Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.
Od 2016 do 2019 roku 10 stypendystów rozwinęło swoje pasje nieujęte w podstawie
programowej danej klasy, takie jak: fotografia, Photoshop, charakteryzacja, wizaż,
programy graficzne i rachunkowe. Przeprowadzili też zajęcia dla innych uczniów,
mobilizując ich do lepszych wyników w nauce i podjęcia starań zakwalifikowanie się do
projektu stypendialnego.
Akcje charytatywne
Dzięki aktywności Samorządu Uczniowskiego szkoła angażuje się w wiele akcji
charytatywnych, np. Szlachetna Paczka, Serduszko, Mikołaj, Pomóż dzieciom przetrwać
zimę, Moje ferie z pasją, Nakrętka, Adopcja serca, Pomoc dla Gruzji, Serce dla serca.
Młodzież chętnie pomaga w organizacji imprez dla dzieci z Klubu Sportowego Orione
czy TPD.
Od 2003 r uczniowie biorą udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Inicjatorem
zbiórki pieniędzy jest Towarzystwo Nasz Dom, które pozyskane pieniądze przeznacza
na tworzenie rodzinnych domów dziecka w Polsce. Od wielu lat uczniowie współpracują
z Domem Dziecka w Dębinkach.
Prace Szkolnego Wolontariatu, od lat, koordynuje pedagog szkolny Joanna Denis.
Wolontariusze pomagają chorym, samotnym i starszym. Zbierają dary, wyręczają
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w pracach domowych, pomagają w nauce lub po prostu uprzyjemniają komuś czas
swoją obecnością.
W 2012 roku wolontariusze z naszej szkoły oraz ich opiekunka otrzymali od Burmistrza
Wołomina podziękowanie za pracę: Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
dziękuję Wam za wszystko, co robicie dla Gminy Wołomin. Trud, jaki wkładacie
w codzienną pomoc bliźnim zasługuje na ogromny szacunek. To Wy sprawiacie, że życie
wielu potrzebujących staje się lepsze. To wasza bezinteresowność i skromność czyni
Was ludźmi wyjątkowymi. Stanowicie wzór do naśladowania dla wszystkich mieszkańców
Gminy Wołomin. Życzę Wam dużo sił do dalszej pracy wolontariusza, by Wasza pasja
niesienia pomocy malowała uśmiech na twarzach bliźnich i była inspiracją dla innych.

z nauczycielami WOS-u z całego powiatu. Organizacja konferencji: Elżbieta Lewkowicz,
Małgorzata Wieczorek, Dorota Zadrożna.
23 listopada 2017 r. w ZSE im. S. Staszica odbyła się III Konferencja Naukowa pod
hasłem Jak być osobą przedsiębiorczą w Polsce? Organizacja konferencji: Małgorzata
Wieczorek.
30 listopada 2018 r. w ZSE im. S. Staszica w Wołominie odbyła się IV Konferencja
Naukowa pod tytułem Czy Polki wybiły się na niepodległość? Jej celem było zwrócenie
uwagi na pozycję kobiet we współczesnej Polsce, w setną rocznicę uzyskania przez nie
praw wyborczych oraz dostrzeżenie stereotypów, które ograniczają rozwój społeczny
różnych grup. Organizacja konferencji: Marta Igielska.
Od 13 lat uczniowie naszej szkoły korzystają z możliwości udziału w sobotnich
wykładach i pokazach doświadczalnych organizowanych przez najlepszych wykładowców
i demonstratorów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz MiNI Akademii
Matematyki prowadzonych przez wykładowców Wydziału Matematyki i Nauk
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Uczniowie naszej szkoły, pod opieką Elżbiety Lewkowicz, co roku uczestniczą
w powiatowych uroczystościach, będących żywą lekcją historii.
Dnia 16 września 2017 r. przygotowali w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości
w Wołominie oprawę artystyczną z okazji Dnia Sybiraka, a dnia 17 września 2018 r. klasa
III r wzięła udział w uroczystości czczącej Dzień Sybiraka przy obelisku poświęconym
pamięci Zesłańcom Sybiru i Osobom Represjonowanym w latach 1939–1956. Natomiast
dnia 12 kwietnia 2018 r. – uczniowie wzięli aktywny udział w powiatowej uroczystości
upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej.
1 marca 2018 r. uczniowie Ekonomika oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynarki
Wojennej RP mieli zaszczyt gościć w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie,
prezentując międzyszkolny spektakl Piosenka nam nie da zapomnieć, w ramach
projektu Przystanek Historia. Nasi uczniowie wraz z Wiktorią Chmielewską z „Czwórki”
zaśpiewali Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos. Następnie przypomnieli ważną
kartę naszej historii – losy Sybiraków. Od strony merytorycznej i organizacyjnej występ
przygotowała nauczycielka języka polskiego – Elżbieta Lewkowicz, zaś od strony
muzycznej – nauczycielka SP nr 4 – Anna Zakrzewska. 7 stycznia 2019 r. uczniowie
klas 3R i 1PR wzięli udział w inauguracji działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej
w nowym budynku biblioteki. Uczniowie ZSE od lat współpracują z biblioteką, towarzyszyli
też zamknięciu starego budynku i otwarciu nowego.
24 kwietnia 2018 r. – Dzień Książki i Praw Autorskich – tradycyjnie już uczniowie
Ekonomika, pod kierunkiem Elżbiety Lewkowicz, zaangażowali się w Czytanie na
Balkonie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Nałkowskiej w Wołominie. Uczniowie
kl. 2 pr przeczytali wiersze patriotyczne, wpisujące się w obchody stulecia odzyskania
niepodległości przez nasz kraj.
Spotkania w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów
2018 – uczniowie klasy 2 r wzięli udział w spotkaniu z siostrą Michaelą Pawlik –
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Gazetka szkolna
W 2006 r. powstał pomysł wydawania gazetki szkolnej Ziomek Ekonomek. W skład
zespołu redakcyjnego weszli następujący uczniowie: Magdalena Maciąg, Agnieszka
Ołdak, Olga Kaczyńska, Agnieszka Kacprzak, Marlena Górecka, Karolina Sander, Anna
Siuchta, Robert Koński. Opiekunowie: Elżbieta Krawczyk, Małgorzata Andrzejewska,
Dorota Zadrożna. W numerze 11/2006 znalazły się m.in. artykuły: Stanisław Staszic,
11 listopada – Wolna Polska, Nasze wojaże po Polsce (relacja z wycieczki do
Zakopanego), Moja nowa szkoła, Andrzejki.
Współpraca z organizacjami i instytucjami
Uczniowie szkoły regularnie uczestniczą w koncertach Filharmonii Narodowej, zajęciach
edukacyjnych w lokalnych instytucjach oraz w zajęciach edukacyjnych prowadzonych
na terenie szkoły przez przedstawicieli lokalnych instytucji i szkoły wyższe. Powyższe
działania są rezultatem szeroko zakrojonej współpracy z organizacjami i instytucjami
w lokalnym środowisku.
Co roku, jesienią, w Izbie Muzealnej Wodiczków odbywają się zajęcia edukacyjne dla
uczniów klas pierwszych. Lekcje muzealne prowadzi Danuta Michalik – Prezes Fundacji
„ODA” w Wołominie. Prowadząca przybliża młodzieży pasjonujące dzieje i działalność
rodziny Wodiczków, szczególnie na rzecz kraju i lokalnej społeczności i książki.
12 października 2015 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
odbyła się I Konferencja Naukowa pod hasłem Czy warto być aktywnym obywatelem?
Współorganizatorem konferencji był Powiat Wołomiński i Miasto Wołomin. Wzięli
w niej udział uczniowie Ekonomika oraz uczniowie gimnazjów (5 szkół) i szkół
ponadgimnazjalnych (3 szkoły) wraz z nauczycielami historii i wiedzy o społeczeństwie
z powiatu wołomińskiego. Organizacja konferencji – Marta Igielska.
9 listopada 2016 r. w ZSE im. S. Staszica odbyła się II Konferencja Naukowa pod
hasłem Co każdy konsument wiedzieć powinien? Jej cel to nie tylko przyjrzenie się prawom
konsumenta i ochrony konsumentów, ale też skłonienie uczniów do refleksji na temat
globalizacji polskiej gospodarki i krytycznego odbioru reklam. Oprócz uczniów naszego LO
na sali znaleźli się przedstawiciele ośmiu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz
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dominikanką, misjonarką w Indiach, publicystką poruszającą tematykę z zakresu socjologii
i religioznawstwa.
Młodzież z Ekonomika jest często zapraszana na warsztaty i spotkania w Pałacu
w Chrzęsnem zarówno organizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury, jak też Powiat
Wołomiński. Za każdym razem jest to świetna przygoda dla uczniów, natomiast Pałac
w Chrzęsnem zyskuje młodych fanów.

za bardzo dobre wyniki w nauce, dokonania sportowe, wzorową frekwencję i pracę
w samorządzie.
Uczniowie chętnie biorą udział w wycieczkach. Zwiedzili m.in. Lwów, czeską Pragę,
Wrocław, Poronin, Opinogórę, Gołotczyznę, Lublin, Zamość, Sandomierz, Toruń, Gdańsk,
Malbork i in.
Wyjeżdżają w góry i nad morze. Uczestniczą w wycieczkach do Sądu Najwyższego,
Sądu Rejonowego, Sejmu RP, Narodowego Banku Polskiego, na Giełdę Papierów
Wartościowych, na Powązki, do Muzeum Narodowego, Muzeum Literatury im.
A. Mickiewicza, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Romantyzmu, Muzeum
Ziemi, Zamku Królewskiego, Cytadeli Warszawskiej, Instytutu PAN w Warszawie, Muzeum
Zofii Nałkowskiej w Wołominie, do przedsiębiorstw przemysłowych, na targi edukacyjne
i targi pracy.
Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi biorą udział w wycieczkach
organizowanych przez Annę Ślusarz.
Wycieczki zagraniczne – Litwa (Wilno i Kowno), Czechy (Praga), Słowacja (Bratysława,
Brno), Austria (Wiedeń), Węgry (Budapeszt), Ukraina (Lwów), Włochy (Florencja, Bolonia,
San Marino), Szwecja. Wycieczki krajowe – Kraków, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Zamość,
Kaszuby, Polesie, Roztocze.
Co roku (oprócz 2020 i 2021 – pandemia) maturzyści Ekonomika pielgrzymują do
sanktuariów maryjnych – Jasna Góra, Licheń lub Loretto – zanosząc intencje dziękczynne
i prośby do Ducha Świętego o mądrość podczas egzaminów i w rozeznaniu swojej drogi
życiowej.
Tradycją szkoły jest witanie wiosny na wesoło. Dnia 21 marca, przebrani zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele biorą udział we wspaniałej zabawie konsolidującej całą
szkolną społeczność.
W szkolny kalendarz wydarzeń na stałe wpisał się Szkolny Dzień Zdrowia, organizowany
w kwietniu przez nauczycielki biologii – Katarzynę Szubę i Mariolę Żach.
Pod koniec roku szkolnego uczniowie biorą udział w Szkolnym Dniu Sportu
organizowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego.
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Uroczystości i zwyczaje szkolne
Corocznie przygotowywane są apele i akademie oraz organizowany jest udział
młodzieży w wykładach i wystawach poświęconych ważnym wydarzeniom w historii
Polski, np. z okazji rocznicy napaści Niemiec i ZSRR na Polskę, czy Święta 3 Maja.
13 października odbywa się w Naszej Szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. To wyjątkowe święto jednoczy całą społeczność szkolną. Dyrekcja Szkoły
przekazuje piękne życzenia, kierując je zawsze do nauczycieli, uczniów i pracowników
szkoły. W czasie uroczystości nauczyciele otrzymują Nagrody Dyrektora Szkoły za
osiągnięcia w pracy dydaktyczno–wychowawczej.
Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości corocznie koordynuje
nauczycielka historii Marta Igielska, organizując z tej okazji happeningi historyczne,
turnieje wiedzy, konkursy, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych itp.
Dnia 9 listopada 2018 r. w naszej szkole obchodziliśmy stulecie odzyskania
niepodległości przez Polskę. Na uroczystym apelu cała społeczność szkolna odśpiewała
hymn narodowy, włączając się w ogólnopolskie śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego
w placówkach oświatowych. W kolejnej części uroczystości odbył się finał III Turnieju
Wiedzy Polska niepodległa 1918–1921. Jury przyznało sześć nagród: I miejsce ex aequo
zajęli Krzysztof Konczalski z klasy 3h i Cezary Stefaniak z klasy 3t.
W ramach obchodów stulecia niepodległości wszystkie klasy przygotowały kokardy
narodowe. Oprócz tego na zaproszenie Prezes Fundacji ODA pani Danuty Michalik,
uczniowie brali udział w warsztatach w Izbie Muzealnej im. Rodziny Wodiczków, podczas
których uczniowie wykonali 100 kokard narodowych.
Pozostając w zgodzie z tradycją, w wigilię św. Andrzeja łącznicy biblioteczni zapraszają
naszych drogich Czytelników do zabawy w przepowiadanie przyszłości.
Corocznie wspominany jest dorobek naukowy i postawa życiowa Stanisława Staszica,
którego imię nasza szkoła nosi od 1980 r.
Od lat tuż przed feriami świątecznymi wystawiane są Jasełka.
W Dzień Zakochanych czytelnicy zapraszani są do pięknie udekorowanej czytelni na
randkę w ciemno z… książką. Spośród okazjonalnie opakowanych w formie prezentów
egzemplarzy, wybierają oni jeden, nie znając tytułu ani autora dzieła.
Tradycją szkoły jest Gala Stasiulków (wyróżnienie uczniów o charakterystycznych
osobowościach), które zawsze wywołują wspaniały aplauz, ale i ogromną falę wzruszenia.
Gala ta ma miejsce po oficjalnych przemówieniach i wręczeniu świadectw oraz nagród

73

Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna jest ważnym centrum informacyjnym szkoły, z którego korzystają
uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. W bibliotece czytelnicy
znajdują różnorodne źródła informacji, ciekawe książki, pomoc w wyszukiwaniu
potrzebnych materiałów i w doborze literatury oraz ciszę i odpowiednią atmosferę do pracy.
Biblioteka szkolna, w ramach promocji czytelnictwa prowadzi szereg akcji bibliotecznych:
kiermasze książek, wystawy tematyczne i wystawki nowości, konkursy czytelnicze,
konkurs fotograficzny Ubrani w książkę, maraton czytania, bookcrossing oraz kultywując
tradycje ludowe: andrzejki, mikołajki, walentynki. Uczniowie chętnie biorą udział zarówno
w imprezach, jak i różnego rodzaju pracach bibliotecznych. Należy tu zwrócić uwagę na
wyróżniającą postawę trzech sióstr Ksion: Doroty (obecnie nauczycielka przedmiotów
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zawodowych), Emilii i Magdaleny, które przez wszystkie lata nauki systematycznie
pracowały na rzecz biblioteki. Zajęcia w bibliotece prowadzą Renata Wawryszewicz (do
roku 2014) i Hanna Zarazińska.

wychowawczą w środowisku i na rzecz dzieci i młodzieży, mającą na celu upowszechnianie
turystyki i krajoznawstwa”.
W 2016 r. katechetka – Katarzyna Stępniak otrzymała dyplom za zajęcie I miejsca
w konkursie dla nauczycieli religii Diecezji Warszawsko–Praskiej w kategorii prezentacja
multimedialna Wiara szuka zrozumienia.
W 2018 r. nauczycielka wychowania fizycznego – Anna Zborowska wzięła udział
w OTYLIADZIE 2018 – nocnym maratonie pływackim, który odbył się w wołomińskim
Huraganie. W ciągu 12 godzin przepłynęła 29 km, co dało jej I miejsce. Na 1853
zawodników startujących w całej Polsce zdobyła 9 miejsce wśród kobiet i 40 w klasyfikacji
ogólnej.
Wiceprezes Zarządu Fundacji GPW – Alina Bączar–Bednorz i Prezes Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyznali wyróżnienie Małgorzacie Wieczorek
w konkursie dla nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne na scenariusz
lekcji na temat rynku kapitałowego i inwestowania.
Pani Bożena Czapkiewicz Uchwałą nr 67/2020 Zarządu Oddziału Okręgowego
w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie powołania Prezydium Klubu nauczycieli przedmiotów ekonomicznych (…)
Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie (…) została powołana do Prezydium Klubu
nauczycieli przedmiotów ekonomicznych na kadencję 2020–2023.
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Wyróżnienia
Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele
uczestniczą w konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach organizowanych
przez różnego rodzaju placówki. Szkoła stale organizuje wewnątrzszkolne szkolenia
nauczycieli.
W 2010 r., podczas uroczystego spotkania w Miejskim Domu Kultury, podsumowującego
projekt edukacyjny Katyń – musimy pamiętać, burmistrz Wołomina uhonorował Medalem
90-lecia Wołomina osoby szczególnie zasłużone w przygotowanie projektu. Medal
otrzymała m.in. nauczycielka historii – Marta Igielska, która w realizację projektu
zaangażowana była od początku, współtworząc jego kształt i sprawując opiekę nad
przebiegiem. Celem tej niezwykle cennej inicjatywy było zainteresowanie młodzieży
historią naszego narodu, a przede wszystkim kultywowanie i szerzenie pamięci o zbrodni
katyńskiej w społeczeństwie.
Dnia 6 kwietnia 2011 r., wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych – Stefan Zacheja
otrzymał medal Zasłużony dla Wołomina, który został przyznany uchwałą Rady Miejskiej
za wybitne dokonania na płaszczyźnie zawodowej. Kapituła przyznając medal doceniła
ogromny wkład dyrektora Stefana Zachei w budowanie wizerunku ZSE i niezaprzeczalne
osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze w ponad trzydziestoletniej pracy z młodzieżą.
Komitet Organizacyjny Konkursu w Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza
w Rzeszowie zaświadcza, że Dorota Zadrożna – nauczyciel przedmiotów zawodowych
była członkiem Komisji Konkursowej finału XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu
Rachunkowości, w dniach 7–8 marca 2013 r.
W sobotę 18 czerwca 2016 r. wicedyrektor – Anna Ślusarz własnoręcznie posadziła
magnolię na skwerku przy ulicy Legionów. Była jedną z 10 wołominianek, które w ramach
akcji prowadzonej przez Fundację ODA i Urząd Miasta Wołomin zostały uhonorowane
tym przywilejem. Wytypowane zostały kobiety wspierające rozwój lokalnej kultury,
przedsiębiorczości, aktywizacji społecznej i innych obszarów życia miasta. Nasza pani
wicedyrektor została szczególnie doceniona za szerzenie pozytywnego wizerunku
Wołomina na forum krajowym. Przykładem tego jest choćby coroczny udział ekipy
z Ekonomika w Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim i zajmowanie tam od lat I miejsca.
Zawdzięczamy jej też organizację gier terenowych, rajdów pieszych i rowerowych,
budowanie szczególnie więzi wśród uczniów i absolwentów oraz podtrzymywanie
życzliwej, serdecznej atmosfery w szkolnej społeczności.
24 października 2017 r. Anna Ślusarz otrzymuje wyróżnienie Nauczyciel Kraju
Ojczystego, które przyznaje Zarząd Główny PTTK w uznaniu „szczególnych zasług
nauczycieli oraz innych osób prowadzących systematyczną pracę edukacyjno-
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Podziękowania
W 2009 r. menedżer sportu – Jarosław Plewnicki złożył podziękowania Bożenie
Czapkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
w Wołominie za wsparcie przy realizacji rozgrywek piłkarskich Business Liga o Puchar
Starosty Powiatu Wołomińskiego.
Nauczycielka przedmiotów zawodowych – Teresa Woś corocznie otrzymuje dyplomy
z podziękowaniem od prof. dr hab. Stanisława Owsiaka – przewodniczącego Komitetu
Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej – prezesa
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za zaangażowanie i wkład pracy włożony
w organizację zawodów szkolnych oraz opiekę naukową nad uczestnikami kolejnych
edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Podsekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP – Irena Woycicka przesyła podziękowanie
szkolnemu koordynatorowi – Elżbiecie Mikołajek za udział w realizacji kolejnych edycji
projektu Dzień przedsiębiorczości przygotowującego młodzież do świadomego wyboru
drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej.
Nauczycielka Katarzyna Tlaga otrzymała certyfikat Lidera Wołomińskiej Sieci Szkół
Promujących Dawstwo Krwi i Szpiku (2010).
Organizatorzy Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Tłuszczu z okazji 10-lecia jego istnienia składają serdeczne
podziękowania Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
za wytrwałość, systematyczny udział i wspaniałe przygotowanie uczniów, życząc
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jednocześnie szkole i nauczycielom – opiekunom dalszych sukcesów w propagowaniu
twórczości K. K. Baczyńskiego.
Doradca metodyczny – Joanna Śliżewska (2010) złożyła podziękowanie za udział
nauczycieli i uczniów reprezentujących szkołę w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym
„Przekonujemy się do prywatyzacji” oraz konkursie krajowym AD REM. Szczególne
podziękowanie za ogromne zaangażowanie, innowacyjne metody pracy oraz aktywizację
zespołów klasowych otrzymali: Dorota Górecka, Małgorzata Kłak, Anna Ślusarz, Dorota
Zadrożna, Ewa Kesler, Elżbieta Mikołajek.
Sekretarz ds. Misji – ks. Grzegorz Młodawski SAC z Pallotyńskiego Sekretariatu
Misyjnego przesłał serdeczne wyrazy podziękowania dyrektor Bożenie Czapkiewicz,
nauczycielce Katarzynie Stępniak oraz siostrze Danucie Wandzie Gilla za współpracę,
w ramach której odbyły się katechezy misyjne dla uczniów (2010).
W 2012 r. prezes Wołomińskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” Halina
Wojakowska złożyła podziękowanie za współpracę dyrektor Bożenie Czapkiewicz,
pisząc: Wołomińskie Towarzystwo Śpiewacze „Echo” wyraża wielką wdzięczność za
przychylność i okazywaną pomoc w możliwości rozwoju naszego zespołu. Składając
gorące podziękowanie, mamy nadzieję na dalsze wsparcie i szansę na korzystanie z Pani
pomocy oraz służenie w razie sytuacji związanej z uroczystościami Szkoły, możliwością
oprawy chóralnej. Podziękowania dla szkoły składa Damian Kuraś (PROINWEST) za (…)
życzliwość i pomoc, jaką okazali Państwo wspierając nasze działania na rzecz instytucji
charytatywnych, które dzięki Państwa ofiarności współfinansujemy.
W 2016 r. Prezes Fundacji ARKA – Arkadiusz Rychta złożył podziękowanie Annie Mazur
i Hannie Zarazińskiej za dostrzeganie problemów osób niepełnosprawnych, życzliwość,
pomoc i czynne wspieranie idei integracji.
17 września 2017 r. Związek Sybiraków koło Wołomin złożył serdeczne podziękowanie
dla Elżbiety Lewkowicz oraz uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława
Staszica w Wołominie za bezcenne wsparcie przy organizacji wołomińskich obchodów
Dnia Sybiraka. Państwa obecność i zaangażowanie świadczą o dużej świadomości
potrzeby pamiętania o Zesłańcach Syberyjskich. Dzięki takiej postawie pamięć o nas
nigdy nie zaginie!
W 2018 r. Starosta Wołomiński złożył pismo z podziękowaniem dla Bożeny Czapkiewicz
– Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie,
w którym czytamy: W związku z zakończeniem V kadencji Zarządu i Rady Powiatu
Wołomińskiego pragniemy serdecznie podziękować za wspólną pracę na rzecz Powiatu.
Wraz z Panią tworzyliśmy zespół, który dobrze i kompetentnie wypełniał powierzone nam
zadania. Pani wiedza i doświadczenie były nieocenione i służyły rzetelnemu wykonywaniu
obowiązków Starosty, a także Zarządu i Rady Powiatu Wołomińskiego. (…)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych składa podziękowanie dla Marii Czarneckiej –
Kamińskiej z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie za
wspieranie idei upowszechniania wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród młodzieży
poprzez zaangażowanie szkoły w projekt edukacyjny Lekcje z ZUS (2019).

Dyrektor Centrum Edukacji Filmowej – Marek Kaczkowski przyznał nauczycielce
języka polskiego – Elżbiecie Lewkowicz certyfikat zaświadczający, że: Centrum Edukacji
Filmowej w Wołominie potwierdza aktywny udział w ogólnopolskim programie edukacji
filmowej oraz współpracę zarówno w trakcie czynności organizacyjnych, jak i w procesie
ewaluacji realizowanego projektu (2019).
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski złożył podziękowanie za udział
w ogólnopolskiej akcji Szkoła pamięta (2019), pisząc: Cieszę się, że tego dnia byliśmy
razem i uczciliśmy pamięć naszych bohaterów oraz podziękowanie za wspólne
odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji Szkoła do hymnu, 8 listopada
2019 r. o godzinie 11:11.
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Wyposażenie szkoły
Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, pracownie komputerowe
z dostępem do Internetu, centra Informacji Multimedialnej, siłownię, salę gimnastyczną,
boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz nowoczesne boisko wielofunkcyjne.
Do 12 grudnia 2019 r. wykonane zostało zadanie Modernizacja pracowni informatycznej
nr 12 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie, które zrealizowane zostało przy
pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego
Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. W ramach zadania
szkoła otrzymała 19 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office oraz
CorelDRAW.
Co roku ze środków zgromadzonych na koncie Rady Rodziców opłacane są koncerty
Filharmonii Narodowej, spektakle teatralne, opieka lekarska, pomoce dydaktyczne.
Część środków przeznaczana jest na zapomogi dla uczniów, nagrody indywidualne
i klasowe, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, konkursy i olimpiady oraz organizację
uroczystości szkolnych.
Praca szkoły w czasie pandemii
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz wytycznych MEN (w związku
z zagrożeniem zachorowania na koronawirusa COVID-19) w dn. 16–25.03.2020 r.
dyrektorzy szkół i nauczyciele szkół prowadzonych przez powiat wołomiński zobowiązani
są do wdrożenia systemu nauki zdalnej dla uczniów 2020 r. uczęszczających do
szkoły m.in. przez dziennik elektroniczny, skrzynki e-mail, platformę e-podręczniki i in.
Szkoła pracuje zdalnie do końca roku szkolnego 2019/2020, następnie stacjonarnie,
hybrydowo i znów zdalnie od 26 października 2020 r. W dniach 12 marca – 26 czerwca
2020 r. zajęcia stacjonarne w naszej szkole zostają zawieszone. Zajęcia edukacyjne w
szkole prowadzone są w formie kształcenia na odległość – nauczanie zdalne. Wszyscy
zobowiązani są do pozostawania w domach, unikania skupisk ludzkich i stosowania
szczególnych środków ostrożności.
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Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 na stanowisku zastępcy dyrektora
szkoły kończy pracę Anna Ślusarz, a na stanowisku kierownika praktyk zawodowych
Elżbieta Mikołajek.
W okresie pełnym nowych wyzwań i wymagań związanych z pandemią wicedyrektorem
szkoły zostaje Dorota Zadrożna, a kierownikiem szkolenia praktycznego – Małgorzata
Kłak.

49. Wójcik Kamila 50. Zadrożna Dorota 51. Zarazińska Hanna 52. Zborowska Anna
53. Zielińska Anna 54. Żach Mariola 55. Żmudzka Katarzyna.
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Rok 2020 to kolejny jubileusz szkoły. EKONOMIK kończy 80 lat!
Od 26 października 2020 r. zajęcia edukacyjne w szkole znów prowadzone są w formie
kształcenia na odległość.
W dniu 19–23 października 2020 r. uczniowie klas pierwszych i drugich dołączyli
do około miliona uczestników akcji, biorąc udział w Europejskim Tygodniu Kodowania.
W tym roku Polska zajęła I miejsce jako organizator największej liczby inicjatyw
kodowania. Nasza szkoła dołożyła cegiełkę do tego sukcesu. Koordynatorem akcji była
Karolina Kozłowska.
16 marca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Wołominie odbyło się uroczyste
podpisanie porozumienia o współpracy przez dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Wołominie Bożenę Czapkiewicz oraz
dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Grzegorza Kryckiego.
Na mocy porozumienia obie instytucje podejmą współpracę w zakresie prowadzenia
nauki młodzieży na kierunkach o profilach medycznych: medyczno–pielęgniarski
i medyczno–asystencki od roku szkolnego 2021/2022.
Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2020/2021
Przewodniczący – Mikołaj Nowakowski; zastępca – Wiktoria Walczak; członkowie –
Julia Kurowicka, Jakub Bohatyrowicz.
Opiekunowie Samorządu: Edyta Wojda–Kielak, Anna Ślifirczyk, Edyta Wojdyna.
Członkowie Rady Pedagogicznej w dniu 1 września 2020 r.
1. Czapkiewicz Bożena 2. Andrzejewska Małgorzata 3. Bąk Marta 4. Bieńczyk Beata
5. Czarnecka Kamińska Maria 6. Czarnogórska Elżbieta 7. Denis Joanna 8. Dmowska
Pancek Barbara 9. Dudek Bogusław 10. Dzięcioł Barbara 11. Feja Edyta 12. Gaul Lucyna
13. Gajcy-Czapigo Małgorzata 14. Godlewska Paulina 15. Gołębiewska Lidia
16. Górecka Dorota 17. Grabowska Joanna 18. Gryz Agnieszka 19. Igielska Marta 20. Janik
Magdalena 21. Jasiona Bogumiła 22. Kamińska Anna 23. Kesler Ewa 24. Kłak Małgorzata
25. Kozłowska Karolina 26. Krawczyk Elżbieta 27. Krupska Katarzyna 28. Kurtz Tomasz
29. Lisowska Urszula 30. Lewkowicz Elżbieta 31. Łęcka Violetta 32. Maj Małgorzata
33. Matys Artur 34. Mikołajek Elżbieta 35. Olewińska Joanna 36. Ologele Yahaya
37. Pytel Grażyna 38. Sikorski Artur 39. Sobolewska Barbara 40. Stępniak Katarzyna
41. Szuba Katarzyna 42. Ślifirczyk Anna 43. Ślusarz Anna 44. Tomaszewska Karolina
45. Więch Agnieszka 46. Wojda–Kielak Edyta 47. Wojdyna Edyta 48. Woś Teresa
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Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki (Bożena Kryńska), pomoc pedagoga szkolnego
(Joanna Denis) i psychologa szkolnego (Marta Bąk) oraz zatrudnia nauczyciela
bibliotekarza (Hanna Zarazińska).
Administratorem strony szkoły: https://zsewolomin.edupage.org jest Małgorzata Kłak.
Stronę facebooka szkoły: https://www.facebook.com/EkonomikWolomin/ i stronę
pedagoga: https://pedagog4u.wordpress.com/ prowadzi Joanna Denis.
Administracja i obsługa
St. specjalista ds. kadr – Urszula Król; sekretarz szkoły – Marzena Zabłocka;
stażysta – Emilia Koźlik. Pozostali pracownicy niepedagogiczni: Ewa Borkowska, Marcin
Chmielewski, Danuta Fedorczyk, Piotr Gondek, Zbigniew Jaworski, Bożena Klos, Alicja
Konstanciak, Jan Królik, Grażyna Lewandowska, Bożena Materka, Barbara Oniszk,
Tadeusz Oniszk, Jadwiga Szczęsna, Wioletta Roguska.
EKONOMIK – warto tu być!
W roku szkolnym 2020/2021 szkoła kształci w Technikum Ekonomicznym w zawodach:
technik ekonomista, technik handlowiec, technik reklamy, technik rachunkowości,
technik logistyk i technik spedytor. Obok technikum szkoła prowadzi kształcenie
w IV Liceum Ogólnokształcącym w klasie public relations z elementami psychologii.
Profil szkoły zmusza dyrekcję i kadrę pedagogiczną do ciągłego czuwania nad
permanentnym jej rozwojem i dostosowaniem programu nauczania do zapotrzebowania
lokalnego rynku pracy.
W lutym 2021 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego podjął decyzję o uruchomieniu
w IV LO w ZSE im. St. Staszica w Wołominie klasy o profilu medyczno–pielęgniarskim
i medyczno–asystenckim.
W Rankingu Techników 2021 opublikowanym 27 stycznia 2021 r. przez PERSPEKTYWY
Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Wołominie
prowadzone przez Powiat Wołomiński uzyskało tytuł „BRĄZOWA SZKOŁA 2021”.
W rankingu 2021 r. analizowano wyniki 1743 techników w kraju. Nasza szkoła po raz
kolejny znalazła się wśród trzystu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych, następnie
ponadpodstawowych w Polsce:
BRĄZOWA SZKOŁA 2015
SREBRNA SZKOŁA 2016
BRĄZOWA SZKOŁA 2017
BRĄZOWA SZKOŁA 2018
BRĄZOWA SZKOŁA 2019
BRĄZOWA SZKOŁA 2020
BRĄZOWA SZKOŁA 2021.
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Na przestrzeni ostatnich lat działalności edukacyjnej szkoła wypracowała szereg
rozwiązań w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki i organizacji. Stworzyła nową
jakość, będącą rezultatem połączenia tradycji z nowoczesnością oraz klimatu rzetelnej,
codziennej pracy z serdeczną atmosferą. Wdrożone działania okazały się kluczem do
sukcesu wołomińskiego Ekonomika.
Kierując się słowami Stanisława Staszica – patrona naszej szkoły: Talent jest jak
kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu
wielką nada, mamy głębokie przeświadczenie, że młody człowiek potrzebuje zarówno
kształcenia, jak i wychowania, by stać się szlachetnym i wartościowym profesjonalistą,
który w swoje działania wkłada tak zdobyte tutaj umiejętności, jak i serce.

Uroczyste przekazanie sztandaru szkoły kolejnemu pocztowi 2012.

70 lat szkoły - 2010.

Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej 2017 Michał Piekut i Paweł Słoński
oraz wychowawca Artur Matys, nauczycielka przedmiotów zawodowych Dorota Górecka
i dyr. Bożena Czapkiewicz.
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Dzień otwarty ZSE - gościmy gimnazjalistów 29.04.2019.

IV Konferencja Naukowa 2018 - p.Danuta Michalik, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji ODA
i p. dyr. Bożena Czapkiewicz.

XIV i XV Rajd Szlakiem
Bitwy Warszawskiej 2021.

Praktyki zagraniczne – Malaga 2018.
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Moje adresy
– moi sąsiedzi
I. ARTYKUŁY,
STUDIA,
ROZPRAWY

Hanna Zarazińska
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVII, 2021

Wanda Lipińska

Moje adresy – moi sąsiedzi
Rozpoczęłam ten cykl w VIII tomie „Rocznika Wołomińskiego”, kontynuując go
w tomie IX i X. W zakończeniu wspomnień X tomu zapowiedziałam, że niebawem
zmienię – po dwudziestu kilku latach – i ten adres. Choć nadal mieszkam pod
05-200, to jednak już za rogatkami miasta. Ale i to miejsce ku granicom miasta zdąża.
Odwiedzałam wcześniej miejsce, gdzie miałam zamieszkać, jeżdżąc w odwiedziny
lub z potrzeby opieki nad wnukami, gdy były młodsze. Spacerowałam z nimi po ich
nowej ulicy i dziś potwierdzam to, co było kiedyś w domyśle. Każda posesja i dom to
osobna wyspa, zamknięta enklawa za ogrodzeniem czy żywopłotem, rządzi się własnym
rodzinnym kodeksem i mało stycznych ma z innymi wyspami.

Dyrektor Bożena Czapkiewicz, wicedyrektor Anna Ślusarz, wicedyrektor Elżbieta Wozińska,
Kierownik szkolenia praktycznego Elżbieta Drab.

Administracja Marzena Zabłocka, Małgorzata Urbaniak, Bożena Owczarek, Hanna Gadomska,
Urszula Król, Olga Sasin, Magda Kindeusz, Magdalena Dąbrowska.

Nasza ulica
Ulica Tramwajowa jest długa na ponad półtora kilometra. Zamieszkanych około
trzydziestu domów. Budynek, w którym mieszkałam pod ostatnim adresem w Wołominie
był czteropiętrowy, pięcioklatkowy, miał pięćdziesiąt mieszkań, mieścił może sześćdziesiąt
rodzin. W jednym budynku mieszkało tu więcej ludzi niż na całej Tramwajowej. Znaliśmy
się choćby z widzenia, a na pewno wszyscy się sobie kłaniali, tworząc jakąś tkankę
społeczną. Do dziś, gdy się spotykamy gdzieś „na mieście”, zawsze wymieniamy uśmiechy
i ukłony. Z niektórymi podtrzymujemy znajomość bardziej czynną. Na Tramwajowej starsi
mieszkańcy są w mniejszości, znają się, jednakże relacje są bardziej oficjalne. Nowi
dopływają cienkim strumykiem i odgradzają się anonimowością. Z początku wielu z nich
z zaciekawieniem i zdziwieniem reagowało na nasze ukłony z auta, dziś już skinieniem
głowy reagują i ta zmiana cieszy. Nie chodzi o to, by wchodzić w cudze domy i życie
bezceremonialnie, ale czuć wokół jakąś więź społeczności. Mieć świadomość odrębności
całej ulicy. Przecież symbolicznej i historycznej. Czuć się wyróżnionym mieszkańcem.
Mieć wpływ na jej wygląd, stan i charakter.
„Rocznik” otwiera drzwi
Poznaliśmy osobiście już kilka rodzin. Kluczem otwierającym niektóre drzwi był
„Rocznik Wołomiński” – okazał się ciekawą lekturą, zachęcającą do podzielenia się swoją
tutejszą historią. Jeden z sąsiadów, p. Zbigniew Sasin, nawet był na którymś spotkaniu
redakcyjnym z propozycją artykułu.
Państwa Sasinów poznałam przez kuzyna – a mojego kolegę z młodości spod mojego
pierwszego adresu – również Sasina. Też się odgraża „kolega Ryszard Sasin, że coś
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napisze do „Rocznika” o Sasinach, jako klanie i swojej rodzinie znanych sportowców
z wołomińskiego Huraganu. To właśnie dzięki zachęcie pana Zbigniewa poznałam naszą
najstarszą sąsiadkę. Po pierwszej rozmowie poczułyśmy sympatię i znalazłyśmy wspólne
zainteresowanie. Spotkałyśmy się kilka razy na krótkie pogaduszki, zaś na historie dłuższe
umawiałyśmy się na później. To „później” było – jak to w życiu bywa – już zbyt późno.
Ale to, czego nie dopowiedziała osobiście, spisała na kilku kartkach i przekazała, więc
o Niej w dalszej części napiszę.

Plany spółki tramwajowej były ambitne. Miała połączyć drugą linię tramwajową
z Radzyminem i Koleją Marecką, ale I wojna światowa zaprzepaściła ten rozwój. Linie
tramwajowe okazały się na tyle ważne i strategiczne, że utrwalono je nawet w „Atlasie
Królestwa Polskiego” i na mapach wojskowych.
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Opis miejsca
W różnych dawnych i obecnych źródłach można przeczytać o początkach wołomińskich
letnisk. Większym podsumowaniem o tworzącym się mieście i okolicach jest „Wołomiński
Niezbędnik Historyczny”. Także w „Wieściach Podwarszawskich” były cykle artykułów
o mieście i okolicach. W kilku wydaniach „Rocznika” pisali o historii gminy mieszkańcy
i regionaliści, stąd też moja znajomość tematu. Nakreślę tylko szkic wprowadzający do
dalszej opowieści.
Letniskowe historie okolic Wołomina zapisały się w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku.
Jeden ze współwłaścicieli gruntów, p. Ferdynand Hoesick, był redaktorem naczelnym
ówczesnego „Kurjera Warszawskiego”. Na łamach tegoż dziennika zachęcał ciekawymi
anonsami bogatszych warszawskich mieszczan do zakupu działek na „letnisko”.
Korzystne ceny gruntów, urokliwa sosnowa okolica na piaszczystych górkach miała
niezaprzeczalne walory zdrowotne. Z Warszawy dojazd możliwy był Koleją Warszawsko
–Petersburską. Pociąg miał przystanek w Wołominie, zaś z niego furką, dorożką czy
autem można było dojechać na miejsce. W międzyczasie niektórzy właściciele dworów
czy jedynie ziemi zaczęli budować letnie domy, wille i pensjonaty gotowe do sprzedaży.
Także większe gospodarstwa wiejskie wynajmowały pokoje i przyjmowały mieszczuchów
na letni wywczas i jadło z gospodarstwa, oferując ponadto zdrowe powietrze i okalający
teren las pełen dóbr. Szybko – jak na tamte pionierskie czasy – powstały domy, domki
czy altanki. Około 1910 r. zanotowano ponad 150 nowych domów, z czego część
całorocznych. Zaczęły się „wędrówki ludów” i letnie ożywienie w Górkach Mironowych,
Helenowie, Czarnej, Zagościńcu, Zenonowie, czy Lipinkach. Wołomin rozrastał się jako
miasto. Sprzyjająca koniunktura pomogła właścicielom tutejszych letnisk, w czasie, gdy
Warszawa postanowiła zmienić linie tramwajowe na elektryczne. Rzutcy właściciele
działek szybko zareagowali zakładając spółkę, która odkupiła od warszawskiego
magistratu zbędne już konne tramwaje. Spodziewali się, że inwestycja przyniesie zysk
z biletów i podniesie wartość działek ze względu na dogodny dojazd. Powstały łącznie
trzy linie tramwajowe: 1 – od dworca, przez okolice dzisiejszej ul. Ogrodowej, gdzie był
dwór państwa Wojciechowskich, dalej ul. Legionów do ul. Gryczanej, w okolice lasów
Nasfeterów; 2 – najdłuższa – dworzec, ul. Piłsudskiego, Radzymińska, ul. Witosa
w Czarnej, ul. Boryny w Helenowie, ul. 100-lecia w Zagościńcu, aż do ul. Tramwajowej
w Zenonowie; 3 – dworzec, ul. Laskowa, ul. Słowackiego, ul. Łukasiewicza do dworu
Kordkiewiczów w Nowej Wsi.
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Fragment mapy „Karte des Westlichen Russlands. Warszawa-Nord” 1916
z zaznaczoną linią tramwajową, prowadzącą z dworca w Wołominie do Zagościńca.
Jestem pełna podziwu dla bardzo współczesnego dziś – a nowatorskiego wówczas –
zarządzania tą firmą tramwajową. Były promocje na bilety weekendowe, abonamenty na
miesięczne bilety i inne formy zachęcające do korzystania z przewozu. Tramwaje działały
do początku II wojny światowej. Letnicy wyjechali do domów, pensjonaty nie działały,
wiejskie sklepy również. Szybko letniska w Zenonowie, Zagościńcu i pozostałe stały się
miejscem stacjonowania żołnierzy niemieckich aż do wiosny 1940 r. zajęto wszystkie
wille, pensjonaty i domki letniskowe. Później, przez całą okupację niemiecką, letniskowe
domy stały opustoszałe aż do lata 1944 r., kiedy po przelewającym się froncie, okopach
w lesie i bombardowaniach obydwu okupantów cała okolica została zdewastowana,
a wiele domów całkowicie zniszczonych. Po sierpniowych walkach w dużym domu pana
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Dutowa, który przetrwał do dziś, zorganizowano szpital polowy, zaś wszystkie nadające
się do zamieszkania domy zajęli Rosjanie aż do wiosny 1945 r.
Wagoniki tramwajów stały w zajezdni jeszcze latem 1945 r., jednakże cały drewniany
hangar podczas okupacji mieszkańcy i okupanci wykorzystali na opał.

z tym miejscem. Obiecywała, że spisze je dokładniej dla mnie, bym wykorzystała w jakiś
sposób właśnie w „Roczniku Wołomińskim”.
Złośliwość losu oddaliła w czasie nasze spotkanie, przejrzenie książek i dokumentów do
oddania. Dobrze, że te ważniejsze przekazała do Fundacji Ośrodka Karta, a przedwojenny
strój lotnika do Muzeum Wojska Polskiego.
To ja byłam słabszym ogniwem, które się zerwało i odwlekło osobiste, owocniejsze
spotkanie. Złamała mi się noga po upadku i unieruchomiła mnie na ponad rok. I znów
machałyśmy, kłaniałyśmy się sobie przez szyby aut lub gdy byłam przed domem. Mąż
zatrzymywał samochód i zamieniałyśmy kilka zdań.
Mówiła, że coś pisze dla mnie, a czas biegł nieubłaganie. W listopadzie 2019 r.
podarowałam Jej swój tomik wierszy obiecując, że zaproszę na promocję. Promocja
miała się odbyć pod koniec marca 2020 r., jednakże ogłoszono pandemię, więc izolacja
przekreśliła na długo możliwość osobistych spotkań. Wszyscy którzy nie musieli, rzadziej
wychodzili z domów. Znów wszyscy machaliśmy sobie z aut i wymienialiśmy z oddali
ukłony. Jeszcze zimą 2020 r. jeździła sama autem do sklepu, wiedziałam przecież ile ma
lat. Nadal była dość sprawna fizycznie i intelektualnie. Nagłe pogorszenie zdrowia moim
zdaniem było spowodowane traumatycznym zdarzeniem. W przedwielkanocny piątek,
10 kwietnia, w nocy włamali się do Jej domu przez tarasowe drzwi złodzieje. Zabrali
pieniądze i to co było dla nich ciekawe. Była trauma, lęk i jeszcze rozczarowanie postawą
policji. Sprawców nie złapano. Sprawę umorzono, ale to był między innymi powód
pogorszenia stanu zdrowia. Po tym zdarzeniu miała zawroty głowy i 13 maja 2020 r.
przewróciła się, dotkliwie poturbowała. Od tej pory opiekowała się nią niemal na stałe
p. Wiesia.
Nie wiedzieliśmy nic o tym zdarzeniu, aż na początku czerwca nasza zaprzyjaźniona
pani listonoszka przyniosła do mnie wraz z korespondencją dużą kopertę, mówiąc, że
p. Zakolska prosiła o przekazanie do moich rąk. Oczywiście, gdy przeczytałam pierwszą
kartkę z opisu zdarzenia i stanu zdrowia natychmiast zadzwoniłam. Odebrała pani Wiesia.
Poprosiłam, by spytała panią Janinkę o zgodę na moją wizytę. Poinformowała mnie, że
pani Janina siedzi w fotelu i można z nią rozmawiać. Podreptałam do Niej, by chociaż
wyrazić współczucie i zaoferować ewentualną pomoc. Zastałam Ją tak zmienioną, że
zabrakło mi słów, jakimi chciałam Ją powitać i podziękować za ten wysiłek i gest, którym
było tych osiem kartek A4 zapisanych opowieścią o przeszłości i teraźniejszości Jej życia
w tym miejscu. A to Ona mnie przepraszała, że mnie zawiodła, obiecując wcześniej
więcej dokładniejszych informacji. Przepraszała w swoim liście i osobiście. Odebrało
mi głos, co się rzadko zdarza i całą pewność siebie. Niemal 90-letnia kobieta ze łzami
w oczach przeprasza, że nie dotrzymała słowa. To ginące już pokolenia z takim poczuciem
obowiązku czy zobowiązań. Pobyłam z Nią godzinkę, dziękując za przekazany tekst,
z którego obiecałam skorzystać i to ja przeprosiłam za opieszałość. Była już słaba, serce
odmawiało posłuszeństwa (wiem o tym), miała świadomość odchodzenia, swojego
zagubienia i niemocy wśród tak wielu dokumentów i zdjęć.
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Zapisane relacje – osobiste spojrzenie
Coraz mniej żyje osób z tych pokoleń, z tamtych trudnych lat, które mogłyby z pamięci
własnej je opisać. Kilka takich osobistych opowieści zapisano w różnych formach. Mam
wycinki prasowe z 2005 r. Wspomnienia pana Franciszka Stańczaka w redakcji p. Agaty
Bochenek. Zamieszczone w „Wieściach Podwarszawskich” pod tytułem „Zagościniec –
mój dom, moja ojczyzna”. W czterech cotygodniowych opowiadaniach streścił niemal cały
wiek zapisany w Jego pamięci: o życiu mieszkańców, ich rolniczej doli, pracy, życiu dzieci,
zwyczajach, świętowaniu i wojennych opresjach. Opisał również w skrócie kolejnych
właścicieli Zagościńca, skąd przywędrował. Także kim był jego dziadek, który osiedlił
się tu z rodziną pod koniec XIX wieku. Pan Franciszek urodził się w 1913 r., tuż przed
wybuchem I wojny światowej. Pamiętał nie tylko rolnicze życie w Zagościńcu, ale też
jego letniskową historię – z tramwajem włącznie, a także zimowe, zwyczajowe spotkania
właścicieli ziemskich z okolicy, którzy należeli do Spółki Myśliwskiej i organizowali tu
polowania. Przyjeżdżali też z Warszawy ci, co nie mieszkali tu na stałe i ich goście.
Zatrudniali miejscowych do nagonki, w której ci chętnie uczestniczyli, bo zimą było mniej
pracy, można było coś zarobić, a dla wszystkich była to wówczas też forma „rozrywki”.
Inne, własne spojrzenie na miejsce i czas zmieniający Zagościniec przedstawił
pan Karol Boński ze wspomnień p. Jadwigi Kuchy (ur. 1931 r.) w XIV tomie
„Rocznika Wołomińskiego”. Mieszkała tu do 1947 r., jako dziewczynka uczestniczyła
w przedstawieniach i zabawach, na których zbierano fundusze na budowę kaplicy dla
miejscowych i letników. W tym miejscu pojawia się styczna z bohaterką mojej opowieści
– panią Janiną, która miała tyle samo lat, co pani Jadwiga i już od 1935 r. od wiosny
do jesieni tu mieszkała. Wspominały te same zabawy i tych samych sąsiadów, więc
jako dziewczynki mogły się znać i wspólnie bawić. Po wojnie – już jako nastolatki –
prawdopodobnie się już nie spotkały.
I tu już o pani Janinie Zakolskiej
Robiliśmy zakupy w sklepie w pobliskim Helenowie i z parkingu niemal równocześnie
wyjechaliśmy ze starszą kobietą. Wcześniej zwróciłam na nią uwagę, gdy z zakupami
wsiadła do auta i poprosiłam męża byśmy wolniej jechali za nią. Kobieta – o dziwo –
skręciła w naszą ulicę. Potem otworzyła sobie bramę i wjechała zgrabnie na podwórko.
Przejechaliśmy powoli obok tej bramy, a potem wypytałam pana Zbyszka Sasina, co to za
dzielna kobieta. Troszkę mi opowiedział. Nazajutrz zadzwoniłam do furtki, by podarować
„Rocznik Wołomiński”. Porozmawiałyśmy w ogrodzie i umówiłyśmy się na pogaduszki, gdy
przejrzy wydanie. Kilka razy na krótkich wizytach opowiedziała o swoich powiązaniach
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dobrym powietrzem, lasem, urodą okolicznych pól i łąk, a także orzeźwiającą w upalne
dni kryształowo czystą rzeczką, która zimą wylewała na łąki, tworząc lodowiska, na które
specjalnie przyjeżdżali. Wiosną te namoknięte łąki pełne były kaczeńców, a przybrzeżne
krzewy robiły się białe od wierzbowych „kotków”. Palili w kominku, a zaprzyjaźniona
gospodyni przygotowała na rozgrzewkę rosół z kogutka i z jakimiś wiejskimi smakołykami.
Wieczorem wracali autem ojca do Warszawy. Ten sielankowy czas przerwała we wrześniu
1939 r. II wojna światowa. Tata Konstanty został internowany w Rumunii i przez całą
okupację dom pozostawał bez opieki rodziny.

Pani Zakolska z panią Wiesią
Cały wielki stół z górą był założony materiałami „do przebrania”. Tylko Ona sama
znała wartość i aktualność każdego papierka czy zdjęcia. Wszystkiego nie ogarnęła
i nie przyporządkowała. Zmarła 13 lipca. Gdy przyszłam do syna po pogrzebie miał
na tym stole jeszcze duży stos i chyba większy ambaras, bo nie wiedział, gdzie wiele
z tych rzeczy przyporządkować. Pozostał na całe wakacje i jakoś z pomocą państwa
Wilimów, pani Wiesi i dalszej rodziny musiał ogarnąć to i resztę domu. Nie wiem zbyt
dużo na ten temat, bo jestem tylko dalszą sąsiadką. Zaprzyjaźnieni z panią Zakolską
państwo Wilimowie na spotkaniu dopowiedzieli, że skrupulatnie spisała wytyczne dla syna
i przyjaciół, sporządziła rozliczenia i zarządzenia tak, by nikt nie miał wątpliwości, co do
decyzji. Do końca, niemal, świadoma i odpowiedzialna za siebie. Wzbudza podziw nie
tylko we mnie, szacunek dla osoby, kobiety dzielnej i wzoru sąsiada.
Ulica Tramwajowa ze wspomnień pani Janiny Zakolskiej
„Niedawno zaskoczyła mnie wiadomość, że jestem najstarszą mieszkanką przy
ul. Tramwajowej”. Takim wstępem zaczęła opis tej znajomości z ulicą, dzielnicą i ludźmi,
którzy tu się zapisali obecnością dobrą i złą. Dobre wspomnienia przeważyły szalę zysków
i strat, bo twierdziła zawsze, że nie zamieniłaby tego miejsca na inne. Była czteroletnim
brzdącem, gdy ojciec – Konstanty Zakolski – w 1935 r. zakupił tu zalesioną działkę
z drewnianym domem na letnie miesiące. Mieszkali w Warszawie, ale pan Konstanty
urodził się i mieszkał na wsi koło Płońska w dużym majątku ziemskim z młynem,
który sprzedano po śmierci jego ojca. Dwanaścioro dzieci poszło do szkół i na studia
w Warszawie. Wciąż tęsknił za namiastką „swojej ziemi” i tym zakupem spełnił marzenia,
a także stworzył swojej rodzinie ich ulubione miejsce na wiele lat. Cieszyli się ciszą,

Tata pani Janiny, pan Zakolski, w obozie dla internowanych w Rumunii.
Jak wiadomo nie tylko domy letniskowe, pensjonaty i wille zarekwirowało wojsko
niemieckie. Z lepszych domów wyrzucono tutejszych mieszkańców, by się zakwaterować.
W mieście zajęto też szkoły i cenniejsze budynki. Taki stan trwał do wiosny 1940 r., kiedy
wojsko opuściło wieś. Tramwaje nie jeździły, ponieważ nie miały kogo i gdzie wozić.
Przez dalszą część okupacji, aż do lata 1944 r. tym domem, jak i pozostałymi opiekowali
się ci sąsiedzi, którzy jeszcze zostali we wsi. Część wywieziono na roboty do Niemiec,
do obozów, część wyjeżdżała do innych miejsc czy rodziny. W lipcu przechodził tędy
front walk między Rosjanami a Niemcami, wypędzono mieszkańców, pokopano okopy
w lasach, na polach, na drodze. Ale największe szkody miastu i okolicom przyniosło
bombardowanie i przejazd czołgów. Przez tydzień od końca lipca trwała na przedpolach
Warszawy trzecia, pod względem wielkości, bitwa pancerna. Trochę przemilczana, bo
przegrali ją nasi późniejsi okupanci. Niemcy wycofywali się na zachód i wszystkie nadające
się do zamieszkania domy zajęli teraz Sowieci, gdzie pozostali całą jesień i zimę, aż
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do wiosny 1945 r. Zaczęli wracać dawni, stali mieszkańcy Zagościńca i zajmowali nie
zawsze swoje domy, bo większość była zniszczona. Naprawiali, remontowali skromnymi
środkami, aby tylko zamieszkać. Gdy powrócił z internowania tata Ninki – pan Konstanty
Zakolski – była już 16-latką, dojrzałą nad wiek, jak pokolenie przedwojennych dzieci.
Gdy przyjechali tu do Zenonowa zastali smutny widok zniszczenia domów, ziemi i lasów.
Ich dom ocalał, ale był w opłakanym stanie. Zaginęła większość wyposażenia. Część
zniszczyli żołnierze, niektóre rzeczy zabierano do żołnierskiego szpitala. Ocalałe domy
zasiedlali ci, którzy wrócili wcześniej do swoich ogołoconych dobytków. Na werandzie
przywitał Zakolskich portret Stalina, zaś drewniane ściany były zapisane „grażdanką” aż
do piętra. Później żałował, że tak szybko je zamalowali bez czytania, ale to był imperatyw,
by zatrzeć ślady okupantów i ich wandalizm.
Zdjęte zostały i spalone okiennice, niektóre meble, książki, wiele drzew z lasu wokół
domu. Najbardziej było im żal starych sosen, które ogołocono z gałęzi. Były blisko domu,
„pod ręką”, na opał. W ojcu pani Janiny odezwało się inżynierskie powołanie. Wszystko
udało się naprawić, odnowić, z czasem wyposażyć w brakujące, potrzebne sprzęty.
Przecież cały kraj był zniszczony. We wsi nadal nie było prądu, doprowadzono go dopiero
25 lat po wojnie. Pan Konstanty zainstalował na zewnątrz budynku akumulatory, a po
kilku latach silnik motocyklowy do pompowania wody czystej, jak ze źródła, z własnej
30-metrowej studni.

Jako anegdotę pani Janina zapisała fakt odzyskania żeliwnej wanny z łazienki. Pan
Konstanty, gdy się dowiedział, że jest u jednej z sąsiadek, odwiedził ją i posłużył się miłym
zwrotem „słyszałem, że była pani łaskawa przechować naszą wannę”. Odzyskał dobro
bez komentarzy i sprzeciwów. Warto ponadto odnotować, że wanna zakupiona w 1935 r.
służy do dziś w nowym domu i pozostaje w znakomitym stanie. To wzór znakomitej
produkcji.
Tymczasem wchodziły nowe PRL-owskie przepisy. Nie można było mieć dwóch
mieszkań, upaństwowiono wszystkie prywatne zakłady, fabryczki i warsztaty. Czas działał
na korzyść rodziny, bo w 1953 r. Janina była już pełnoletnią obywatelką i tata przepisał
na Jej nazwisko własność tego domku i działki, ale swoją fabryczkę w Warszawie stracił.
Z walorów tego miejsca korzystała cała rodzina i pan Konstanty aż do końca swych dni
w 1971 r. Jeszcze przez wiele lat spotykały się tu siostry, ciocie, wnukowie i przyjaciele
rodziny. Bywały także niedziele, że było zbyt mało miejsc przy obiadowym stole i goście
jadali na dwie zmiany. Oprócz walorów przyrodniczych w miarę dorastania dzieci z rodziny
i zaprzyjaźnionych, rozrastała się „infrastruktura” rozrywkowa na działce. Zamontowano
huśtawkę, powstało boisko do siatkówki, piaskownica, zaś latem funkcjonował minibasenik na trawniku, dla którego konkurencją dla dzieci były domowe psiaki. Pani
Janina wspomniała o krążących pogłoskach i planach budowy sanatorium na wzór
otwockich, ale na pogłoskach się skończyło. Ówczesne władze korzystały z pozyskanych
z reprywatyzacji budynków, a tu większe wille i pensjonaty już nie istniały.
Nowy rozdział w życiu pani Janiny jeszcze bardziej ją związał z tym miejscem, gdy
w 1960 r. przyszedł na świat Jej syn Tomasz. Tu były idealne warunki, by większą część
roku spędzać z małym dzieckiem. Trwało to wiele lat, aż do jego dorosłości. Wcześniej,
gdy podrastał, zaprzyjaźnił się z dziećmi sąsiadów. Lubił spędzać z nimi czas wolny
od szkoły, w tym całe wakacje. Ta znajomość i koleżeńskość przetrwała z niektórymi
do dziś. Choć teraz spotykają się tylko w jego wakacje i relacje nieco się rozluźniły, to
kontakt pozostał. Pan Tomasz zakotwiczył się podczas stypendium doktoranckiego
w USA na uniwersytecie Columbia. Sam ma już dorosłego, studiującego syna. Przyjeżdżają
w wakacje do Zenonowa i pan Tomasz zapowiada, że tu zamieszka na emeryturze. Czas
pokaże. Miałam okazję poznać obydwu – syna i wnuka pani Janiny.
Pan Tomasz żyje w innym świecie, przyjeżdża do nas jak do skansenu. Jako doktor
informatyki i wykładowca tej technicznej dziedziny, tu na pewno ładuje akumulatory na
cały uczelniany czas. Obiecywał, że przyjedzie tego lata, ale wciąż ten covidowy czas
jest ograniczeniem.
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Przełomowe decyzje
Stary drewniany dom nadgryziony zębem czasu miał już 60 lat. Wymagał ciągłych
napraw i nakładów finansowych, niewspółmiernych do efektów i oczekiwań oraz potrzeb
w XX wieku. Znów los przyniósł dobre i złe wydarzenia, które jednak skłoniły panią Janinę
do radykalnych decyzji w życiu osobistym i losów starego domu.
Stary dom przed rozbiórką.
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Po transformacji ustrojowej 1989 r. wystarała się z przyrodnią siostrą o symboliczne
odszkodowanie za upaństwowioną po wojnie fabryczkę ojca. W tym samym niemal
czasie jej mama złamała nogę w biodrze i to unieruchomiło ją na 10 lat. Sprzedała więc
mieszkanie mamy, zabierając ją pod opiekę do swego mieszkania, ponieważ tylko tu
mogła jej zapewnić całodobową opiekę. Skromne fundusze z odszkodowania i część
pieniędzy ze sprzedaży mieszkania pozwoliły na odważny krok, by rozebrać stary dom
i według gotowego projektu zbudować nowy. Łatwiej było z przygotowaniem strony
technicznej, gorzej z wykonawstwem. Mogła nadzorować tę budowę kilka godzin 2-3
razy w tygodniu, zostawiając mamę pod opieką. Wiadomo, że bez nadzoru każda praca
się ślimaczy i tu nieocenioną pomocą była rodzina Wilimów. Szczególnie pan Mirosław,
którego znała od brzdąca – kolega Jej syna, uczestnik zabaw i psot okazał się bardzo
odpowiedzialnym przyjacielem. On dopilnowywał, pomagał, doradzał w czasie budowy
nowego domu i był przez następne kilkanaście lat pomocą w każdej dziedzinie. Budowa
domu trwała prawie 5 lat, ale pani Janina na stałe wprowadziła się dopiero po śmierci
mamy w 2002 r.

miejsca prysłby, jak bańka mydlana. W takich przypadkach też pomagał pan Mirosław.
Jego żona Elżbieta była wsparciem w zdrowotno-kobiecych i domowych problemach.
Poznałam osobiście państwa Wilimów za sprawą tegoż opowiadania o pani Zakolskiej.
Dotychczas tylko wymienialiśmy ukłony, oni z kolei znali mnie z Jej opowiadań. Zacni
to ludzie, byli dla Niej niemal rodziną w senioralnych latach. Choć ona, dzielna kobieta
niemal 90-letnia, jeździła sama autem po zakupy do najbliższych sklepów. To, czego nie
musiała załatwić osobiście, załatwiała przez telefon czy Internet.
Miała techniczny zmysł, może po ojcu inżynierze. Syn też ma techniczne upodobania.
Gdy przyjeżdża do Zenonowa „dłubie” w swoim starym fiaciku. Jak tylko pojawi się tego
lata, poznam go z Karolem Bońskim – fanem starych aut. Rzutka i światła pani Zakolska
chciała choćby w symbolicznym darze uhonorować pomocnika i doradcę, pana Mirosława
Wilimia. Zaprojektowała i zamówiła w pracowni medalierskiej medal z niecodzienną
dedykacją – prostą i wiele mówiącą, streszczoną w jednej łacińskiej sentencji: „Vicinus
bonus ingens bonum”, co udało mi się przetłumaczyć jako „dobry sąsiad wielkim dobrem”.
Akurat w tym przypadku nie jest to przesadą ani na wyrost. Każdemu życzę takich
sąsiadów, sobie również, choć nasze domy oddalone są co najmniej o pół kilometra.
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Medal ufundowany
przez panią
Zakolską dla pana
Mirosława Wilima –
„dobrego sąsiada”.

Nowy dom. Przed domem pani Janina z panią Elżbietą Wilim.
Na pierwszym planie auto pani Janiny.
W trakcie budowy zdarzały się kradzieże. Ukradziono m.in. kaloryfery, piec centralnego
ogrzewania i drzwi. Już po wprowadzeniu nazbierało się jeszcze więcej zniszczeń
i kradzieży: rowery, kosiarki, taczki, ponton, opony z garażu, przecięta wielokrotnie
siatka ogrodzenia. Las wokół domu ułatwiał wejście na posesję, ale bez tych drzew urok

Jeszcze wspomnienia osób niecodziennych
W swoim opisie życia w Zenonowie pani Janina wspomina osoby, które zostały
w Jej pamięci, bo wyróżniały się czymś w codzienności zdarzeń. Jeszcze sprzed wojny
pamiętała ogrodnika – oryginała, o którym też w swoich wspomnieniach napisała
Jadwiga Kucha („Rocznik” XIV). Musiał być typem niepospolitym, skoro wiele osób go
zapamiętało, bo w kilku publikacjach o nim czytałam. Dla miejscowych był niegroźnym
dziwakiem i pożytecznym nauczycielem - ogrodnikiem. Pamiętała, że hodował rzadkie
rośliny oraz melony, arbuzy i dziwną odmianę brzoskwiń, podobną do dzisiejszej
nektarynki. Dziś byłby eko–guru jako wegetarianin. Prowadził ekologiczny ogród, a swoje
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ubranie sprowadzał w prostocie do niezbędnego minimum. Podobno stronił od kobiet,
miał środki i możliwości, a żył prościej niż wieśniacy, czego nikt nie mógł wtedy pojąć.
Wspomina również z sentymentem ładny, ale nieistniejący już dom na rogu ulicy
Jagodowej i Stulecia, w którym mieszkał znany w świecie artystycznym malarz – pan
Błażej Iwanowski. Nie wiem, czy się poznali osobiście, ale darzyła go sentymentem
i śledziła jego twórczość. Na którejś z aukcji zakupiła jedną z wczesnych jego prac,
datowaną na lata 30. XX wieku – typowe dla tego okresu ładne i klimatyczne „mimozy
w wazonie”. Chciała, żeby obraz został w Zagościńcu przez związki artysty z miejscem,
a że z wdzięcznością chciała obdarować panią Elżbietę Wilimową, podarowała jej ten
obraz. Będzie Ją przypominał.

Zadbany uroczy domek
Pani Janina także z sentymentem, ale i z żalem napisała o swojej sąsiadce „przez płot”,
pani Kazimierze Żółtowskiej. Łączyła je nić sympatii i podobna wrażliwość na urodę świata,
tego bliskiego przede wszystkim. Nie wiem, czy była autochtonką, ale tu mieszkała, od
zawsze. Znała okolicę, doceniała jej urok oraz szczodrość lasów i pól. Jak potwierdzili
w rozmowie państwo Wilimowie miała najładniejszy ogród na ulicy Tramwajowej i zadbany
uroczy domek. Zanim się sprowadziłam zapamiętałam już tylko ruinkę w dzikim ogrodzie,
w której nocowały czasem różne bezdomne typy. Ktoś kupił tę działkę, rozebrał już ten
domek i pewnie za jakiś czas postawi nowy. Pani Żółtkowska była również malarką, ale
swoje prace traktowała chyba amatorsko i hobbystycznie. Ponoć malowała ładne pejzaże,
również swojej ulicy i kwiaty, które darzyła szczególnym sentymentem. Pani Janina nie
miała żadnej z jej prac. Pani Kazimiera zmarła w 1997 r., zanim pani Janina zamieszkała
na stałe. Mówiła, że pani Kazimiera nauczyła ją zbierać i rozpoznawać grzyby oraz zioła,
które rosły tu w obfitości, bo ziemia była czysta.
Z sentymentem i wdzięcznością wspominała w swoich zapiskach o „nieludzkim
doktorze”, bo weterynarzu Zbigniewie Jarockim z Kobyłki, który przez 35 lat opiekował się
Jej wszystkimi psiakami. Ostatniego staruszka jeszcze poznałam zanim tu zamieszkałam,
potem już nie chciała wziąć żadnego psa. Mówiła do mnie, że mógłby zostać bez domu,
gdyby wcześniej od niego odeszła. I tak, jak czasem mówię i ja, twierdziła, że takiego
doktora chciałaby dla siebie w ostatniej niemocy. Nie wiem czy doktor jeszcze żyje, ale
rodzinie będzie miło. Także z Kobyłki był mistrz stolarski, pan Panasewicz, który odratował
i odrestaurował zabytkowe meble. Przetrwały 40 lat w szopie. Była pełna podziwu dla
jego artyzmu, fachu i rzetelności.
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Nota biograficzna
Błażej Iwanowski (1889–1966) uczył się rysunku u znanych profesorów, studiował
w Warszawskiej Szkole Rysunku (1907–1910), potem w Warszawskiej Szkole Sztuk
Pięknych (1910–1912), należał do kilku grup twórczych: Zachęta, Zespół, Niezależni,
WTA. Swoje prace wystawiał wielokrotnie w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Sopocie
i innych miastach. Zajmował się malarstwem sztalugowym, martwą naturą i portretem.
Malował także motywy architektoniczne, również wnętrze Zamku Królewskiego
w Warszawie, Wawelu i Malborku.

„Mimozy w wazonie” autorstwa Błażeja
Iwanowskiego, zakupione na aukcji
przez panią Janinę.
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Wspomnienia Karoliny Laskowskiej
Nie tylko pani Zakolskiej żal było zatartych śladów dzieciństwa i młodości, związanych
ze starym domem i wkroczeniem w inne wartości piękna. Dla wielu krewnych i znajomych,
którzy tu bywali i ich dzieci była to jakaś strata części radosnego dzieciństwa. Gdy
powiedziała znajomym, że chce przekazać wspomnienia o tym domu „nowej sąsiadce”,
która pisze do „Rocznika Wołomińskiego”, posypały się opowieści, w większości przez
telefon, o zapachach, dźwiękach, przygodach. Ale tylko p. Karolina z Londynu przesłała
e-mail ze wspomnieniami związanymi ze starym domem. Chociaż osobiste, są spójne
ze wspomnieniami innych z młodszego pokolenia. Stary dom pozostał symbolem
nostalgicznym prostych zabaw, prostego życia i przyjaźni młodzieńczych bez zobowiązań
i zależności.
W swoim liście p. Karolina pisała, że był to dla niej magiczny dom z duszą, z pociemniałego od deszczu drewna, wysmaganego wiatrem. Deski wyglądały jak wyrzeźbione.
Wielka weranda i okiennice skrzypiały. Podobnie drewniane schody trzeszczały
tajemniczo strasząc dzieci wieczorami. Wszyscy dorośli i dzieci mieli na werandzie
miejsce w wiklinowych fotelach na czas sjesty, czytania książek czy opowiadań
o różnych wydarzeniach. Stół, pomimo iż długi, nie zawsze wszystkich mógł pomieścić,
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Moje adresy – moi sąsiedzi

szczególnie na niedzielnych obiadach, kiedy goście jedli „na raty”. W pamięci pozostały
zenonowskie przysmaki, takie jak wiejski twarożek z poziomkami prosto z lasu, jedzony
zaraz po rannej pobudce z piernatów. Oknem zaś – razem ze słońcem – wdzierały się
zapachy lasu, sadu, łąk i ziół. Z tyłu domu też były drewniane, ale kręcone wąskie schodki,
które prowadziły do małych pokoików na piętrze. Tam znaleźć można było archaiczne
stare łóżka, szafki nocne, komódki i maleńkie balkoniki przypominające loże w teatrze.
Klimaty przywołujące opisy „Ani z Zielonego Wzgórza”, ówczesnej lektury. Na parterze
miejsce miało serce domu – kuchnia, z której cały dzień snuły się kuszące zapachy dla
wiecznie głodnych, bawiących się na powietrzu dzieci. Kaflowe piece dogrzewały podczas
chłodniejszych jesiennych dni. Dom zawsze był pełen ludzi, gwaru gości, sąsiadów,
dostawców zenonowskich wiktuałów i plączących się pod nogami psiaków. Na dużym
podwórzu między drzewami stała huśtawka, boisko do siatkówki i dla nieco młodszych
– piaskownica z żółciutkim piaskiem, który przynoszono z górek w lesie w wiaderkach
lub na małej taczce. Dla starszych dzieci i nastolatków przeznaczone były tajemnicze
wyprawy do lasu, zabawy w podchody i odkrywanie zarośniętych krzewami opuszczonych
altanek, domków czy bunkrów – zapewne pozostałości po wojnie. W pamięci pozostał
obraz piaszczystej drogi wśród drzew, która pachniała po deszczu grzybami, czy zapach
sosnowego pyłku na wiosnę lub dla odmiany strzelających w kominku szyszek. Zostały
w pamięci gościnne, serdeczne progi w zaprzyjaźnionych gospodarskich domach kolegów
równolatków z rodziny Gajaków, Wilimów i innych, których nazwiska trudno dziś przywołać
z pamięci. Żadna współczesna zabawa dla dzieci czy eskapada do parków rozrywki nie
zastąpi tamtych zabaw wśród prawdziwych zwierząt, ptaków i czystej przyrody. Dlatego
z żalem żegnano stary dom z tysiącem wspomnień, choć nowy był równie gościnny…,
ale to już inna bajka, inne pokolenia. Trzeba było dorosnąć, by docenić przywołane
z pamięci tamte niepowtarzalne chwile. Pani Karolina zwierzyła się kiedyś pani Janinie,
że chciałaby na swoją senioralną porę kupić taki podobny, drewniany dom. Jeśli nie
zmieni zdania, życzymy powodzenia – choć nie ma powrotu do początku życia, ale jakaś
namiastka cieszy.

liczyć. Pani Elżbieta mówiła mi podczas spotkania, że przy całej akuratności i pomimo
obowiązku wobec innych, o sobie zapominała, nie miała systematyczności w braniu
leków czy kontrolowania własnego zdrowia. Ale w końcu przeżyła piękne lata i odeszła
pogodzona, świadoma tego, że dokonał się Jej czas. Znałyśmy się więcej z widzenia,
mniej z osobistych spotkań, ale takie silne osobowości są bliskie mojej mentalności
i pełna podziwu zatrzymam tym opisem pamięć o Niej nie tylko w mojej pamięci.
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W podsumowaniu zalet i wad
Pani Janina w zakończeniu swoich wspomnień napisała, że decyzja o zamieszkaniu tu
na stałe była najlepszą decyzją w Jej życiu. Żałowała, że tak późno zrobiła ten odważny
krok. Z mijającego życia, dość długiego w tej przystani, pamiętała trudne początki
i zgrzebność pierwszych lat. Ciągłe wyłączanie prądu (który był już z elektrowni), brak
gazu, telefonów, odległość do jakiegokolwiek sklepu, piaszczystą drogę aż do stacji
kolejowej, na której „wytapiała panewki” w aucie. Dziś już wszystko jest. Gaz, prąd,
telefon komórkowy, ogrzewanie, telewizja, Internet, droga, asfalt, który jest aż do stacji
i dalej. Pozostały uciążliwe kradzieże, niszczenie ogrodzenia, doszło zaśmiecanie lasu.
Mimo tych wad, zalety przeważały i mówiła, że cieszy się, póki może urokiem życia
na „swojej ojcowiźnie”. Doceniała ulotność chwil z szacunkiem do pamiątek i tego
dobrego, co przyniosło jej życie – również dobrych ludzi, na których mogła zawsze

99

Na koniec – marzenie/życzenie
Od dawna o tym myślę, że warto by upamiętnić ten czas rodzenia się miasta z lasów,
letnisk i ogrodów. Mógłby, przy okazji odnowionej ulicy 100-lecia w Zagościńcu, u wylotu
ulicy Tramwajowej powstać symboliczny znak – tablica w kształcie tramwaju i napis, że tu
była zajezdnia tramwajów konnych, gdy Wołomin był młodym miastem, a także letniskiem
dla Warszawy. Ponosi mnie wyobraźnia, ale marzenia się spełniają. W Duczkach powstała
tablica upamiętniająca Mucharskich, ostatnich właścicieli i założycieli dzielnicy Duczki.
Liczę więc, że moje życzenie, z pomocą ludzi dobrej woli, doceniających wyjątkowość
tej ulicy, też niebawem się spełni.
Niektóre nazwiska osób, które pisały o Wołominie i okolicach: Marzena Kubacz,
Jarosław Stryjek, Łukasz Rygało, Zofia Michalik, Magdalena Janik, Anna Wojtkowska,
Karol Boński, Agata Bochenek, Dariusz Walczak i wielu innych, warto znaleźć w internecie
lub bibliotece.
Podziękowania za podzielenie się osobistymi wspomnieniami o pani Janinie Zakolskiej
– dla pana Tomasza Jackowskiego, państwa Elżbiety i Mirosława Wilimów oraz pana
Zbigniewa Sasina.
Szczególne podziękowania za odszyfrowanie moich hieroglifów panu Janowi
Bartnikowi.
Fotografie pochodzą z albumu państwa Wilimów.
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Najważniejsze rzeki okolic Wołomina
w kontekście historii powiatu
W powiecie wołomińskim jest wiele rzek i setki cieków. Odcinki trzech rzek
bardziej znanych tworzą częściowo nawet naturalną granicę naszego powiatu:
Bug, Narew i Liwiec. Jest też kilkanaście rzeczek np. Osownica, Pniewniczanka,
Ruda, Boruczanka, Cienka, Moszczona, Rynia, Borucza, Gołębnica, Beniaminówka,
Ząza, Górznik, Samica. Trzy rzeki Czarna (55 km), Długa (49 km) i Rządza (66,5 km)
przepływają w pobliżu Wołomina.
Nie sposób pisać o rzekach w pobliżu Wołomina fragmentarycznie, opisując ich
bieg tylko w naszym powiecie. Uważam, że tego typu opracowanie w formie artykułu
należy odnieść do całości biegu omawianych rzek z zaakcentowaniem ważniejszych
na nich wydarzeń spoza powiatu i również ziem poprzedzających powstanie powiatu
wołomińskiego, czyli kiedyś radzymińskiego i stanisławowskiego.
Połączenia
Tylko Rządza, jako ostatni lewy dopływ Narwi ma ujście do Zalewu Zegrzyńskiego
na terenie powiatu wołomińskiego w Starych Załubicach tuż za połączeniem koryt Bugu
i Narwi. Tak to widać na aktualnych mapach, ale gdy ominiemy podniesiony poziom
wody w Zalewie Zegrzyńskim na skutek zapory pod Dębem, okaże się, że Rządza miała
swoje dawne ujście w Ryni. Dwie pozostałe kończą swój bieg w Kanale Żerańskim, ale
kiedyś miały swoje ujście w Narwi w okolicach Nieporętu, a Długa nawet w Wiśle, czy
w Skrzeszewie. Źródła tych rzek są niewiele oddalone od naszego powiatu, bo w okolicach
Mińska Mazowieckiego, gdzie na obszarze Wysoczyzny Kałuszyńskiej promieniście
z niej spływają.
Okazuje się, że omawiane rzeki są ze sobą połączone. Zabiegi wykonania połączeń
między rzekami mają podłoże zabezpieczeń przeciwpowodziowych w razie możliwości
pozbywania się nadwyżki wód w danej rzece. Rzeka Rządza ma w miejscowości Stary
Kraszew w pobliżu jazu początek rowu nazwanego Rowem Białym i przebiegającym
wzdłuż drogi Stary Kraszew – Czarna i kończącym się we wsi Czarna na rzece Czarnej.
Z kolei Czarna poprzez różne cieki i odnogi łączy się z Czarną Strugą, a ta w okolicach pól
bitewnych pod Ossowem z 1920 r. łączy się z Długą, z podobnych powodów związanych
z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi.
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Bieg naszych
najpopularniejszych rzek
i połączenia między nimi.

Dorzecza
Rządza – dawniej Razcza, Złota, Rynia, na mapie z XV w. Sribrna, ma początek
we wsi Chróście koło Wólki Kałuskiej, pow. Mińsk Mazowiecki. Dopływy: (lewe) Biały
Rów i kilka niemianowanych, (prawe): Cienka, (dawniej Jesionka czy Jasienica, do niej
dopływy: Borucza i Rynia), Rządza Rasztowska, Radziowizna i inne niemianowane.
Rządza przepływa przez Załubice, Stary Kraszew, k. Klembowa.
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Czarna – ma źródła pod Jakubowem, pow. miński, przy drodze Jakubów – Dobre.
Dopływy lewe: Czarna Struga (wody z łączących dopływów), wody z pozostałości
Kan. Królewskiego. Dopływy prawe: Biały Rów, Górznik. Czarna przepływa przez pow.
miński, wołomiński (blisko Wołomina, Czarną, Nadmę, Marki-Struga) i ujście w pow.
legionowskim. A nasza bliska Czarna, kiedyś 50–60 lat temu była, jak Rządza. Tuż za
Wołominem pod mostem kolejowym w stronę Zagościńca znajdowało się zagłębienie
zwane „trzeciakiem”, które gromadziło rzesze mieszkańców Wołomina. Tu łapaliśmy
najczęściej miętusy, wyciągając je z korzeni drzew (karpy) podmytych przez rzekę, czy
robiąc błotno-piaskowe tamy. Przyszły czasy nowych zakładów, rozbudowy „Stolarki”,
„Nafty”. Regulacja rzeki zamieniła ją w przysłowiowy rów. Znikł „trzeciak”. Teraz powoli
Czarna nieco odżywa. Już od kilku lat pokazały się ryby. Woda bardziej przeźroczysta,
dno raczej czyste. A była to rzeka w czołówce najbrudniejszych w naszym powiecie.
Rozlewiska bliżej „trzeciaka” w zimie tworzyły olbrzymie lodowiska. I odbywały się
młodzieżowe mecze hokejowe, wyścigi na łyżwach, sankach, butach itp. Rozrywki nie
brakowało. Nie trzeba było jechać gdzieś na ferie. Tu był pełny relaks. Ale to wszystko
na zalanych przez rzekę polach, co powodowało wielkie straty.

Po prawej: ujście Rządzy do Zalewu Zegrzyńskiego i wyspa Euzebii.
Długa – dawniej Świniarka, Wintuga, Zonza (a nawet Zomza – z racji nieprawidłowo
odczytanego biegu głównej rzeki). Ma początek w Starej Niedziałce k. Mińska Maz.
Dopływy lewe: Czarna Struga (dawniej Cięciwa), Długa (w górnym biegu rzeczka
o podobnej nazwie), Zonza (Ząza, Zaza), dopływy prawe: rów Magenta (ok. 3 km),
projektowe nazwy: Doprowadzalnik F i G, Lewandów oraz szereg cieków niemianowanych.
Przepływa przez Halinów, Okuniew, Zielonkę i Marki, uchodząc do Kanału Żerańskiego
w dzielnicy Warszawy – Białołęka blisko ul. Kobiałka w pow. legionowskim.

Ujście Czarnej do Kanału Żerańskiego (na wprost zabudowa hydrotechniczna – ponur).
Powiat wołomiński to powierzchnia ponad 950 km2, a dorzecza wszystkich rzek to
niemal 2/3 tego terenu. Przy czym dorzecze Rządzy jest największe i liczy ogółem
ok. 466,5 km2, dorzecze Długiej 255 km2. Pozostały obszar to dorzecza Beniaminówki
i odcinków Bugu, Liwca i ich dopływów.
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Dorzecza Rządzy, Długiej i Czarnej.
Historia biegu omawianych rzek
Rzeka Rządza przez wieki była nieuregulowana, aż do kilku odcinków w XX wieku,
a w związku z tym z pewnością miała kilka starych koryt, „starorzeczy”, do których
nieregularnie i na przemian w czasie powodzi, a zwłaszcza po niej powracała, co i obecnie
też się zdarza. Na przeglądanych mapach z różnych lat nie zauważyłem większych zmian
na Rządzy, poza niestałymi, czasem powstałymi jeziorami popowodziowymi i sztucznymi
zbiornikami. Natomiast zmiany widoczne na mapach zachodziły na biegu rzek Czarnej
i jeszcze większe na Długiej. Najstarsze dostępne mapy z 1760 i 1772 roku pokazują
Długą, jak uchodzi do Wisły pomiędzy Tarchominem a Dąbrówką naprzeciw Łomianek.
Również inna mapa pokazuje, jak Długa jest ujściem Mieni, rzeki uchodzącej obecnie do
Świdra, czy Długiej mającej ujście w rzece Brodnia, również do Kanału Bródnowskiego.
Czarna na mapach starszych ma źródła za Radzyminem, na innych mapach w ogóle
nie uwidoczniona lub ma źródła pod Mostówką, na innych uchodzi pod Ossowem do
Długiej, a w nowszych źródłach pod Jakubowem. Z kolei blisko niej ma źródła Czarna
Struga połączona z Czarną przez system kanałów mającej ujście w Długiej. Kiedyś
będąc dopływem Długiej uchodziła w niej pod Skrzeszewem w Poddębiu do Narwi,
a przez wieki wpływała za Nieporętem w system licznych rozgałęzień rzeczno-błotnych,
a nawet jeziorek i uchodziła nimi do w/w rzeki. Teraz podobnie jak Długa ma ujście
w Kanale Żerańskim. W okresie między 1761–1783 rokiem miały miejsce dziewięciokrotnie
gigantyczne powodzie. Możliwe, że bezradny, ówczesny kartograf miał problem
z ustaleniem na istniejącym wielkim obszarze bagien (Opolice) kierunku biegu rzek.
A może pomylono blisko siebie występujące inne rzeki.

Najważniejsze rzeki okolic Wołomina
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Są też mapy z okresu do 1800 roku, na których Długa połączona jest z korytem Brodni
i uchodzi w Skrzeszewie. To było możliwe, albowiem by ratować pałac w Nieporęcie król
Zygmunt III Waza polecił w ramach wydanej dyspozycji „zebrać wody z puszczy”. Zatem
rzekę Długą skierowano w inne koryto omijając Nieporęt, ale najpierw z Marek skierowano
na północ od Kobiałki i pomiędzy Rembelszczyzną i Kątami Węgierskimi połączono
w Michałowie z korytem rzeki Brodni. Stąd do Narwi daleko od Nieporętu. Czarna w tym
czasie miała ujście k. Nieporętu w Narwi.
Nie wiadomo z jakiego powodu, ale już 20 lat później Długa zamiast dalej płynąć przez
Józefów k. Wieliszewa została zawrócona i połączona z Czarną. A Czarna mija MarkiStrugę, skręca na południe i płynie w kierunku Olesina i Kobiałki.
Mapa z 1800 roku pokazuje, że obydwie te rzeki połączyły się w Stanisławowie
Pierwszym i płyną przez Nieporęt do Narwi. W latach 1819–20 powstał projekt osuszenia
bagien, co w całości zaowocowało dopiero w 1838 roku, kiedy pojawiło się nowe
rozwiązanie – Kanał Królewski. Na mapach prawdopodobnie nastąpił błąd, bo pokazał
się jako Kanał Bródnowski, a dopiero w 1855 roku przebiegający przez Stanisławów
Pierwszy kanał był w budowie. Niestety nazwa kanału nie wzięła się stąd, by uczcić króla
polskiego, ale carów rosyjskich, którzy przyjmowali tytuł króla Polski od 1831 do 1917
roku. Tylko w 1831 roku Sejm zdetronizował cara z tytułu Króla Polski. W międzyczasie
do ostatecznych zmian w XX wieku powstały: Kanał Nowy i Kanał Markowski.
Długa została podzielona na odcinki, które przybrały różne nazwy: do Zielonki Długa,
od Zielonki – Kanał Markowski. Druga wersja w materiałach: do ujścia Kanał Magenta
do Długiej po prostu Długa, bo ma charakter naturalnego potoku nizinnego, a dalej od
ujścia Kanał Magenta w stronę Marek. Długa jest silnie zmienna. Umocnione brzegi,
oczyszczone dno, wysokie obwałowanie na przestrzeni kilku kilometrów i określenie –
Kanał Markowski. Należy jeszcze dodać, że do momentu budowy Kanału Żerańskiego,
Długa kończyła swój bieg w okolicach Wieliszewa.
Drobne zmiany w biegu Czarnej zostały opisane wcześniej. Kanał Królewski pozostał
bez zmian aż do lat 60. XX wieku, kiedy w części został pochłonięty przez Kanał Żerański.
Fragment Kanału Królewskiego, który pozostał, zaliczono początkowo do rzeki Czarnej.
Zmiany są uwidocznione na mapach powojennych Polski.
Ogólnie o młynach
W Polsce młyny pojawiały się od połowy XIII wieku. Przedtem oczywiście i potem,
ale już w mniejszym stopniu, stosowano żarna. Młyny z wyglądu były do siebie podobne
pełniąc oczywiście te same funkcje. Na naszych ziemiach w pierwszej kolejności
konstruowane były przez osadników niemieckich. By powstał młyn były potrzebne nie
tylko dobre warunki wodne, ale także dobra koniunktura gospodarcza. Sprawdzano czy
w pobliżu powstającego młyna jest zboże, czy są osady ludzkie, a także wydobycie rudy,
wyrób sukna, papieru, prochu, desek, również skór, bo można było mielić korę dębu do
jej garbowania. Młyn w tamtym czasie to po prostu fabryka wykorzystująca siłę wody
do powstania wielu ówczesnych dziedzin przemysłu i rzemiosła. Poprzez młyny nasze
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rzeki stanowiły siłę napędową również ówczesnych narzędzi mechanicznych: przede
wszystkim młotów w kuźnicach zwanych hamerniami do obróbki żelaza miękkiego np.
z rud limonitu, czy w warsztatach przetwarzających metale, do napędu pił tarczowych
w tartakach, szabelniach rodzaj płatnerstwa – wyrób szabel, olejarniach, mieleniu rud.
Częstokroć w obecności nachylonego koryta rzecznego z tej przyczyny i budowie młyna
ze wskazaniem na w/w manufaktury, nadawano nazwy osad i wsi zbliżone do różnych
odmian typu Huta, Hutka, Ruda, Rudka. Z okolic Ryni nad Rządzą zaczynał się spław
na Narwi, nawet do Gdańska, a drzewo było dostarczane z różnych miejscowości
w pobliżu Wołomina.
Brzegi rzek wykorzystywano na wymianę za miody, albo zakupienie brzegu rzeki do
dobrania piasku na budowę grobli czy wałów np. w okolicy Radzymina. Ryby wydaje
się, że były bardziej okazałe.
W młynarstwie od strony technicznej powstawały najpierw młyny z kołem horyzontalnym
(poziomym), a dopiero później wertykalne (pionowe) czyli te najpopularniejsze w polskim
i europejskim pejzażu. Stare rozwiązanie to koło pionowe, podsiębierne z tzw. kołem
walnym, gdzie woda poruszała je od dołu, powodując obracanie w kierunku przeciwnym
do prądu rzeki. Nie wymagało to wówczas spiętrzenia wody, budowy zbiorników wodnych,
sypania grobli, wykonywania systemu zastaw, tam, śluz czy kanałów. Pamiętajmy, że
wówczas rozwojowi młynarstwa w większości towarzyszył rozwój hodowli ryb. Nie
tylko istniał przemiał zboża na mąkę, był także przemiał do produkcji kaszy, słodziku
jęczmiennego dla browarów, czy do produkcji tłoczenia oleju z miażdżonego siemienia.
XVI i XVII wiek to największa ilość funkcjonujących młynów.
Niestety wojny spowodowały zniszczenie lub dewastacje młynów. W XVIII wieku
ponownie w miarę odbudowano przemysł młynarski, ale od końca XIX wieku wprowadzano
już turbiny wodne, młyny parowe, nieco później spalinowe i elektryczne, ale w małych
prowincjonalnych młynach z dala od miast, gdzie ilość wody nie była zbyt duża, koła
młyńskie przetrwały do lat 50. XX wieku.

działały na Rządzy już tylko cztery młyny. Teraz pozostały po nich najwyżej ruiny lub progi
wodne ze zbiornikami. Na Czarnej w 1485 roku do wystawienia młyna był upoważniony
Radzymin. Również miejscowość Czarna posiadała młyn. Na Długiej były młyny
w Markach w 1565 rok. Był też młyn w Zielonce plus dwa inne w XVI wieku, a także
w Turowie koło Ossowa oraz w Nieporęcie. Należy dodać, że rzeki Rządza i Czarna mają
od źródeł charakter rzeki górskiej. Wody czyste, dno piaszczyste i płytkie. Początkowo są
wąskie, a z biegiem rozszerzają się i dostęp szybkiego nurtu dostają od szeregu cieków
i rowów zwłaszcza wiosną. W czasie długotrwałych opadów Rządza jest nieobliczalna
i nawet zmienia koryto, wracając do swoich starorzeczy sprzed kilkudziesięciu lat. Często
powoduje straty w miejscowościach leżących blisko brzegu. Szacuje się ogólnie, że
w XVI wieku pracowało na ziemiach polskich około 3000 kół wodnych. Młynarze byli
niezwykle cenieni w społeczeństwie, a zawód młynarza był dziedziczony. Pochodzę
z rodu zajmującego się kiedyś młynarstwem. Wiem, że mistrzowie sztuki młynarskiej, bądź
przyuczeni z doświadczeniem, byli zatrudniani przez właścicieli młynów, na jakiś czas
albo na wykonanie określonych prac. Bywało, że w ciągu życia pracowali u kilkudziesięciu
właścicieli młynów. Moi przodkowie pracowali w okolicach i na ziemi łódzkiej.
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Młyny na tytułowych rzekach
Doliczono się 8 młynów w Stanisławowie (ówczesny powiat) w XVI wieku i na podległych
ziemiach z okolicznymi rzekami: Ptak, Pieczonka, Serwatka, Krupa, Czeszek, Biernat,
Suchy i młyn na Osownicy. Po potopie szwedzkim pozostały tylko dwa. Ponad 100 lat
później wojska Suworowa również zniszczyły ważniejsze obiekty w mieście. W Starym
Kraszewie na miejscu pokaźnego jazu też był młyn, o czym zaświadcza umieszczona
tam historyczna tabliczka. W 1470 roku funkcjonował młyn książęcy między Wiśniewem
a Mlęcinem, a także w Nowym Ruszowie i w Tomkowie, powyżej młyna w Ruszowie.
Były jeszcze młyny w Woli Polskiej, Witkowiźnie, w Tymoteuszowie. W 1556 roku młyn
w Rządzy, a w 1565 roku w Wiśniewie aż trzy młyny: Grzegorz Ruszaj, Wisłaszek
i Wiączek. Również wieś Olechowizna, Krupowizna i Hryniewizna posiadały młyny
w późniejszym okresie w XVII/XVIII wieku. Były też młyny na Rządzy w Turzu,
Czubajowiźnie i Laskowiźnie. Na początku XX wieku między Stanisławowem a Załubicami
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Ogólnie o powodziach
Na terenie Polski zjawiska pogodowe skutkują dużymi powodziami raz na kilkanaście
lat. Ale każdego roku mamy do czynienia z podtopieniami terenu na skutek roztopów
śniegu, czy wezbrania wód w lokalnych ciekach, po ulewach, czy przy krótkich opadach.
Przez płaski brzeg Wisły na odcinku praskim dochodziło do przelewów na teren
rozległego bagna Opolice, ciągnącego się od Grochowa po Nieporęt, Zegrze. Ten labirynt
rzek roztopowych tworzył olbrzymią sieć wzajemnie połączonych dróg wodnych i stąd
teren ciągle był bagnisty i zalany. Teraz już, po wielu regulacjach i postawieniu wielu
zabezpieczeń w postaci przeróżnych budowli hydrotechnicznych: zastawek, jazów,
mnichów, przepustów i zbiorników retencyjnych, wydawałoby się, po spiętrzeniu wody
na zaporze w Dębem, że nie powinno być powodzi. Jednak jest tzw. zjawisko „cofki”,
czyli podwyższenie lustra wody postępujące w górę biegu cieku, powstające wskutek
podnoszenia się wody w zbiorniku końcowym, do którego ten ciek uchodzi. W tym
przypadku oszczędniejsze spuszczanie wody na zaporze w Dębem, bo taki jest wymóg
w przypadku opadów w dorzeczu Bugu, powoduje cofanie wód czasem aż do Barcic,
a w przypadku Narwi aż do Pułtuska. Na Rządzy, jak pokazują mapy, okolice Klembowa
to teren zagrożony. A najwięcej powodzi było między Ostrówkiem a Poświętnem. Na
Czarnej to tereny aż za Wołominem, a na Długiej do Zielonki po Sulejówek. Wielkie
zbiorniki zbierają nadmiar wody. Dla Rządzy we wsi Rządza, dla Czarnej – stawy
w Zawiesiuchach, dla Długiej sztuczny staw w Ossowie i Halinowie. Te zbiorniki poprzez
spiętrzenie na jazach dostarczają wodę wiosną do stawów rybnych w Halinowie i Ossowie,
a w pozostałych okresach dostarczają wodę na skutek ubytków spowodowanych
parowaniem.
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Walka z powodziami to również budowa wałów różnych typów, skutecznie zabezpieczających przed powodziami. Jest to proces czasochłonny, o dużych nakładach finansowych. Towarzyszy temu gromadzenie dużej ilości materiałów, wycinanie drzew,
likwidacja zagrożenia stwarzanego przez korzenie, potrzeba sprowadzenia ciężkiego
sprzętu. Należy dodać, że na naszych tytułowych rzekach jest usypanych kilkadziesiąt
kilometrów wałów, a mimo to rzeki są czasem niespodziewanie grymaśne i potrafią
wypłukać obwałowanie czy po prostu przerwać wał.

Prace regulacyjne
Z pewnością od dawna właściciele ziemscy próbowali walczyć z upartymi rzekami,
regulując je w jakimś stopniu. Ale zanotowany początek pierwszych prac regulacyjnych
i melioracyjnych na wspomnianych bagnach zwanymi Opolice, zaczęły się w XV wieku,
a w XVII wieku król Zygmunt III Waza polecił ściągnięcie wody, która groziła zalaniem
Pałacu Myśliwskiego w Nieporęcie. Prace tego typu trwały aż po drugą połowę XX wieku.
Trwają i w dzisiejszych czasach, ale już w mniejszym stopniu i innym zakresie. Głównie
miały one na celu osuszanie podmokłych i zabagnionych terenów, nie wytrzymujących
nadmiaru wód opadowych i roztopowych.
Od czasów XVI/XVII w. sprowadzani osadnicy – Holendrzy zwanymi Olędrami, a tak
naprawdę Niemcy holenderskiego pochodzenia osuszali między innymi na Mazowszu
podmokłe grunty, przekopywali kanały, budowali młyny i wiatraki. Sadzili wierzby
i topole, których zadaniem było zatrzymanie lodów na rzekach w czasie roztopów. Działali
w Augustówku za Markami i kilkunastu wsiach w okolicy Białołęki i wielu innych wokół
Warszawy. Nawet królewski akt głosił, że otrzymują w dzierżawę 40-letnią zalesioną,
bagnistą działkę i w przeciągu trzech lat tej wolnizny mają obowiązek wykarczować
las i zbudować gospodarstwo. Oprócz możliwości założenia swojego cmentarza
i szkoły mogli budować młyny w miejscu osiedlenia się. Określenie „niemieccy koloniści”
(pochodzili również z obecnie polskich obszarów depresji) wpisywano jako Niedrunger od
zamieszkania na terenie depresji, a nie od słowa Niderlandy. Na samym Mazowszu było
ponad 1,5 tysięcy osad, głównie na nieużytkowanych zalewowych terenach. Ci osadnicy
potrafili drogą zakładania całego systemu rowów, grobli itp. doprowadzić do niebywałej
zmiany. Zanotowany jest też fakt, że zmienili bieg rzeki Długiej, nieco cofając jej koryto
i połączyli z Czarną i dalej płynęły obydwie po prawej stronie Izabelina do Nieporętu. Na
innych mapach z XIX wieku rzeka Czarna tworzy dwie rzeki. Jedna od źródeł do Długiej,
uchodząc dawną Cięciwą, a druga ma źródła w pobliżu ujścia pierwszej pod Mostówką
i dalej płynęła dawnym biegiem, uchodząc do Długiej. Długa też miała dziwną historię,
bowiem w 1426 roku uchodziła do Narwi pod Nieporętem różnymi korytami. W XVII w.
przeniesiono koryta Czarnej-Długiej na zachód i utworzono Kanał Królewski. Mapa
z 1760 roku pokazuje, że Długa z dopływem Czarnej płynęła do Wisły. W okresie 1761–
1983 dziewięciokrotne pojawiały się gigantyczne powodzie i prawdopodobnie kartograf
nie ustalił w istniejącym wielkim bagnie kierunku jej biegu, albo pomylił blisko siebie
występujące rzeki. Na mapie z 1800 roku Długa jest połączona z korytem rzeki Brodni
i uchodzi w Skrzeszewie. W połowie XIX w. ponownie skierowano ją do Wieliszewa.
Wreszcie w 1919 roku rozpoczęto budowę kanału obwodowego dla potrzeb żeglugi.
Początek budowy miał być na Gocławiu i prowadzić do kanału Bródnowskiego, a potem
łączyć się z zaprojektowanym kanałem. Niestety zapał trwał krótko, po roku przerwano
zamierzenie budowy kanału, a kontynuowano w latach 1935–38 co zaowocowało wąskim
kanałem o długości 2,5 km, jednak na większą skalę rozwinięto prace regulacyjne
i melioracyjne. Jeszcze wcześniej władze carskie miały pomysł, by połączyć Wisłę
z Dnieprem, poprzez skanalizowanie Bugu od Brześcia do Małkini i dalej do Warszawy.
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Powodzie na terenie naszego powiatu
W „Roczniku kapituły Poznańskiej” odnotowano opady deszczu, który padał przez
trzy miesiące od kwietnia do lipca 1253 roku, a wszystkimi polami i drogami można było
żeglować. Odnotowano też na ziemiach w okolicach rzeki Wisły powodzie w latach 1269,
1270, 1304, 1337, 1368.
Na terenie powiatu wołomińskiego powodzie, jak piszą historycy, istniały zawsze.
Teren ten był niemal niedostępny na skutek wielkich bagien. A powodzie na Narwi, Bugu
i zwłaszcza Wiśle znacznie przyczyniały się do takiego stanu. Mniej więcej do lat 50 XV
wieku nie zgromadzono żadnych lub nieliczne, statystyczne źródła, które umożliwiłyby
zanotowanie powodzi na mniejszych rzekach. Chyba, że były jakieś zapiski w młynach,
parafiach czy kronikach większych miejscowości.
Jest kilka kategorii powodzi, ale główne to roztopowe i opadowe. Np. na terenie
naszego powiatu w 1979 roku powódź roztopowa, a opadowe w 1903, 1934, 1960,1962,
1970, 1977, 1980, 1997, 2001.
Powódź na Rządzy w 1948 roku podmyła tory kolejowe w okolicach Poświętnego.
Największa powódź na rzece Długiej była w 1994 roku. Spowodowała wielomilionowe
straty, zalanych zostało kilkaset hektarów. Starsi mieszkańcy Zielonki twierdzili, że
najbardziej dotkliwa była powódź w 1979 roku. Na naszym terenie deszcze nawalne
(oberwanie chmury) spowodowały powódź w Markach w sierpniu 2006 roku. Podobnie
w 2010 i 2011 roku zalewając np. w Markach-Strudze, szosę Warszawa – Białystok.
Na olbrzymich terenach dorzeczy Bugu i Narwi powodzie roztopowe były w 1940, 1953,
1958,1970/71. Woda opadała przez miesiąc. W latach 1979, 1994 – pokrywa lodowa
miała 50 cm. W 2011 podtopionych było kilkanaście wsi.
Ogólnie o skutkach powodzi
Powódź powoduje olbrzymie straty. Niszczone są sieci kanalizacyjne, zalewane
szamba, wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków. Stwarza zagrożenie dla zdrowia
mieszkańców przez możliwość zaistnienia epidemii, zatruć pokarmowych przez
salmonellę, czerwonkę, czy żółtaczkę pokarmową. Powódź przyczynia się również do
infekcji. W okresie ostatnich lat nie notowano obiektów zatopionych na skutek powodzi.
Nie było też skażenia wód i gleby. Występowały natomiast podtopienia w gospodarstwach
indywidualnych.
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Miał powstać kanał Żerań – Zegrze, celem odwodnienia całej doliny bródnowskonieporęckiej oraz zlewni Długiej i Kan. Bródnowskiego. Wreszcie kanał łączący Wisłę
z Narwią zbudowano w latach 1951–58. Miał szerokość 25 m i głębokości 2,5–3 m oraz
długość 17,3 km. Nazwany został Kanałem Żerańskim. Rozwiązanie pozwoliło na znaczne
ograniczenie ciągłego zalewanie gruntów. Równolegle wzniesiono zaporę pod Dębem
tworząc zarazem zbiornik retencyjny zwany Zalewem Zegrzyńskim, a oficjalnie Jeziorem
Zegrzyńskim, o śr. głębokości 5–8 m. Dodatkowo usypano blisko 60 km wałów wzdłuż
Narwi, Bugu i Kanału, licząc na zamknięcie tematu możliwości powodzi. Zalew Zegrzyński
powstał poprzez zalanie wodą blisko 800 ha podmokłych łąk, bagien i zdecydowanie
większości gorszych gruntów w okolicach Nieporętu. Jak mówią wykonawcy zalano
również kilkanaście budynków w części rozebranych. Także obszary wyciętych lasów,
niestety z pozostawionymi pniami, zwanymi również karpami. Ta niedbałość wynikła
zapewne z ówczesnej mody PRL-u, aby wykonać pracę „na termin”, a był nim 22 lipca
1963 roku. Decyzję o lokalizacji Zalewu podjęto 13 lutego 1951 roku. Powstanie stopnia
wodnego pod Dębem nastąpiło 20 września 1955 roku (elektrownia wodna składająca
się z 4 turbin o mocy 20 MW, produkcja roczna ok. 91 GkWh). Wszystkie te plany snuto
bez udziału mieszkańców. Kiedy przyszedł niemal natychmiastowy nakaz napełniania
zalewu, chłopi chcieli urzędników po prostu z rozpaczy „potopić”, ponieważ stracili siano

dla swoich przydomowych hodowli na zimę. W całości zostały zalane wsie: Zagroby,
Pilawa, Rybaki oraz dwa jeziorka: Ostrowite i Białobrzeskie.
Powodzie na tych terenach powodowała głównie Wisła. To ona, poprzez system
wodny okolicznych i dość rozległych bagien, powodowała podniesienie poziomu wód.
Przyczyniał się do tego płaski teren nizinny. Już wtedy zaczęto rozbudowywać systemy
wałów przeciwpowodziowych na Wiśle w okolicach Warszawy i okolic, jednakże nie były
to prace dość skuteczne i najbliższe okolice ustępowały przed nieobliczalną siła żywiołu.
W latach 1960–70 rozpoczęto regulowanie – „prostowanie” rzek Czarnej i Długiej. Na
szczęście Rządzę wyregulowano tylko na kilku odcinkach. Rządza, jako jedyna płynie
swoim naturalnym korytem. Czarna podzieliła się na dwie rzeki, po ostatniej zmianie
z dłuższym biegiem, wykorzystując stare koryto Długiej, uchodząc do Kanału Żerańskiego.
Długa miała kilka miejsc łączenia się z Narwią i w końcu uchodzi, jak Czarna, do Kanału
Żerańskiego. I to jest ewenement na skalę historii Polski. Nie było takiego terenu w naszym
kraju, by nastąpiło tyle zmian w nazewnictwie i zmian biegu rzek. Należy jeszcze dodać,
że jak prześledzimy dokładną mapę naszego powiatu i najbliższych okolic, to pierwsze
zdania artykułu są naprawdę prawdziwe. To są setki rowów i kanałów melioracyjnych,
odwadniających, czy odprowadzających wodę z gruntów.

Jaz na Rządzy w Starym Kraszewie (w części pozostałość po młynie).

Jaz na Czarnej (kiedyś kąpielisko mieszkańców Wołomina i okolic).
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Fauna i flora
Wszystkie nasze rzeki wchodzą w skład obszarów: Natura 2000, w przypadku
Czarnej i Długiej, rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi, Białych Błot, rezerwatu Mosty Kolińskie
(poligon). W przypadku Rządzy również Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Rzeki mają w odległości 50 m strefę chronioną i nie wolno ingerować np. w wycinanie
zarośli, usuwanie przewróconych drzew itp. Nadleśnictwo Drewnica, bagno Feliksów,
Białe Błota, rezerwat Grabicz, rezerwat Dębina, Nadleśnictwo Mińskie wspomagają
w występowaniu bardzo wielu gatunków ptactwa i ryb w stałych zbiornikach: karpi, linów,
karasi. Kompleksy leśne są bogate w dziki, sarny, lisy, zające, jenoty. Występuje trochę
łosi. Są także znane z wodnego życia wydry i bobry, a także rzadkiego rzęsorek (podobny
do myszy i paraliżujący swoje ofiary). Płazy i gady: setki ślimaków winniczków, jaszczurki
zwinki i żyworodne, kumaki nizinne, padalce zwyczajne, ropuchy szare, rzekotki drzewne,
zaskrońce zwyczajne, żaby moczarowe, trawne, żmije zygzakowate. W parkach dworskich
jest interesujące ptactwo w Nowym Cygowie, w Krubkach – Górkach, czy w parku wiejskim
w Poświętnem. Również ptactwo należące do przywodnych np.: bączki, czajki, perkozki,
ale i dzięciołki, jastrzębie czy kosy. W okolicach rzeki Czarnej na licznych rozlewiskach
jest wiele chronionych gatunków ptactwa: żurawie (tereny lęgowe), bociany czarne, czaple
siwe, dzięcioły zielone, wilgi (ptak tropikalny, a w naszej strefie klimatycznej rozmnażający
się). Gatunków ryb w naszych rzekach nizinnych jest bez liku np.: szczupaki, lipienie,
okonie, wzdręgi, płotki, klenie, jazie, karpiki, leszcze, krąpie, pstrągi potokowe, a nawet
rzadkie miętusy i kozy. Również nie brakuje drobnicy typu: ukleje, jazgarze, kiełbie czy
jelce. W naszym powiecie nad rzekami rosną wszystkie popularne gatunki drzew, ale także
czarne olchy, brzozy, wierzby, czeremchy oraz wiele innych chronionych gatunków: dęby
szypułkowe, lipy drobnolistne, czarne brzozy, jesiony wyniosłe, brzozy brodawkowate,
jarzęby pospolite, osiki, trzęślice modre. Bogate w żółte kaczeńce brzegi Rządzy nadają
piękna jej brzegom. Podobnie jest z pozostałymi rzekami, których brzegi są porośnięte
innym kwieciem np. dziką różą czy innymi kwiatowymi samosiejkami. Niekiedy można
spotkać rzadkie gatunki storczyków czy wilcze łyko, ale również rosiczkę okrągłolistną,
listerę jajowatą, podkolan biały, bagno zwyczajne, widlaka gajowego, borówkę bagienną,
wełniankę wielokwiatową, żurawinę błotną, modrzewnice zwyczajną, grzybnia białego,
goździka piaskowego, konwalię majową, kalinę koralową czy kruszynę pospolitą. Rzeki
to również turystyka, a bliskość rzek i zalewów wpływa na rozwój agroturystyki. Na
Rządzy od Starego Kraszewa do Załubic jest szlak kajakowy o długości ponad 20 km.

Jaz i zalew na Rządzy we wsi Rządza pod Stanisławowem.

Wydarzenia historyczne w pobliżu naszych rzek
Nie piszę tu o codzienności na przestrzeni wieków, kiedy ziemie obecnego powiatu
wołomińskiego były miejscem pobytu przeróżnych wrogów, rabusiów i zaborców, a jedynie
o ważnych wydarzeniach w tymże okresie.
Wołomin jest młodym miastem liczącym niewiele ponad 100 lat, chociaż już był
znacznie wcześniej wzmiankowany w XV wieku. Ale odkryte artefakty z okolic Wołomina,
czy pochodzących z terenów w pobliżu, czy między rzekami Rządzy, Czarnej i Długiej,

Ryszard Musiałowicz

Najważniejsze rzeki okolic Wołomina

mówią już o pobycie człowieka pierwotnego na tych terenach w okresie paleolitu, czyli
sprzed 8–12 tys. lat temu. Tutaj wkroczył człowiek, typowy łowca, zbieracz i rybak
równocześnie. Tu znaleziono krzemienne groty do łuku, noże, skrobacze, ciosaki, harpuny
rogowe, haczyki do wędek (Maciołki, Rasztów). Następny okres – mezolit 8–4,5 tys.
lat temu (artefakty: Arciechów, Dąbrówka, Dręszew, Klembów, Kuligów, Ludwinów,
Michałów, Krusze, Marki, Maciołki, Zielonka i in.) I wreszcie neolit 4,5–1,5 tys. (hodowla
zwierząt, uprawa ziemi, osiedla z jam wykopanych w ziemi, wszelkiego rodzaju narzędzia).
W kulturze neolitycznej: wszystkie kultury poczynając od ceramiki wstępnej rytej, poprzez
ceramikę wstęgowa kłutą, kulturę lendzielską, kulturę pucharów lejkowatych (Dobczyn,
Grabie Stare, Klembów, Krzywica, Siwek Tuł i in.), następnie kultura amfor kulistych
(Klembów, Ostrówek, Ząbki, Zielonka i in.) i kultura ceramiki sznurowej (Dręszew, Grabie
Nowe, Klembów, Pasek, Ostrówek, Rżyska, Wołomin, Wólka Kozłowska, Ząbki i in.).
Pozostała jeszcze kultura ceramiki grzebykowo-dołkowej (Kraszew, Lipka, Maciołki,
Tłuszcz, Tuł, Wołominek, Załubice, Zielonka i in.). Następna epoka to epoka brązu.
Przyjmuje się, że trwała od 1800 do 700 lat p.n.e. W Wołominie są ślady okresu starszego,
tzw. kultury trzcinieckiej (także Dąbrówka, Dobczyn, Kobyłka, Kraszew, Marki, Mostówka,
Radzymin, Rżyska, Tłuszcz, Wolica). Kultura łużycka średnia z epoki brązu dała o sobie
znać poprzez bardzo liczne w Wołominie zazwyczaj artefakty znalezione na wydmach
i polach ornych (Krzywica, Wolica). Ostatnia epoka to epoka żelaza od 700 lat p.n.e.
Podzielona na najstarszy halsztacki (700–400 p.n.e.), lateński (400–0 p.n.e.), wpływy
rzymskie (0–375 n.e.), wędrówka ludów (375–570 n.e.) oraz wczesnośredniowieczny.
I tu kończy się archeologia, a zaczynają się dzieje poświadczone źródłami pisanymi.
Tutaj powinienem zaznaczyć skąd te nazwy. Wiadomo, że słowa pisanego nie było,
a archeolodzy musieli jakoś zaznaczyć poszczególne okresy występowania artefaktów.
Więc najpopularniejsze z nich, występujące najczęściej w danym okresie nazywano np.
kulturą amfor kulistych. Przeważnie nazwy się wzięły od sposobu pochówku naszych
przodków, czy sposobów wykonywania ceramiki.

Czarnej. Dzielnych mieszkańców pochowano na drodze z Kobyłki do Czarnej w mogile
z dużym kamiennym słupem z wielkim krzyżem. Pomnik przetrwał do połowy XIX wieku.
Jesienią 1794 roku doszło do tragicznej klęski Kościuszki pod Maciejowicami.
Ostateczny cios miał mu zadać słynny korpus gen. Suworowa, który chciał koniecznie
dostać się jako pierwszy na Pragę przed korpusem wojsk litewskich gen. Mokronowskiego,
by odciąć drogę odwrotu formacjom, które unikały spotkania z Suworowem.
24 października Suworow i drugi korpus gen. Fersena spotykają się w Stanisławowie.
W tym czasie wojska litewskie przekraczają Bug w Popowie pod Serockiem. Carscy
generałowie nie mając wystarczających informacji wywiadowczych, ruszyli jeden na
Okuniew, a Suworow na Kobyłkę. W tym czasie wojska litewskie wkraczały już na Pragę,
a tylko jedna dywizja pozostała w Kobyłce, by osłonić główne siły i założyła obóz na
dzisiejszej ul. Napoleona k. przystanku Ossów. O północy doszły posiłki z Pragi gen.
Byszewskiego. Teraz wojska litewskie miały ok. 5500 żołnierzy, 1100 jazdy i 9 dział.
Wojsko było mało doświadczone i nie brało udziału w żadnej z bitew. Tymczasem wojska
Suworowa to 11000 żołnierzy, wytrawnych weteranów zaprawionych w wojnie z Turcją
z 20 działami. Cały korpus prowadził oddział Kozaków. W Ossowie natknęli się na
Litwinów, sądząc, że to mały oddział powstańczy. Wkrótce zaczęły dochodzić pozostałe
jednostki korpusu Suworowa. Widząc to gen. Byszewski podjął decyzję o wycofaniu się na
Pragę, dając rozkaz odwrotu. W czasie walk oddział powstańczy osłoniwszy się gęstym
ogniem niechcący mocno uszkodził lewą wieżę kościoła w Kobyłce. Przez przeważającą
siłę ognia i energiczny napór Rosjan nasze oddziały rzuciły się do ucieczki do Zielonki
i na Pragę. Gen. Byszewski dał także nakaz odwrotu nie biorącej udziału w walce
piechocie. Odwrót przebiegał trzema drogami jedną na Zielonkę i Pragę, drugą na Marki
i trzecią lasami też na Pragę. Suworow postanowił rozprawić się z głównymi siłami, które
posuwały się do Zielonki. Szybka kawaleria Suworowa wyprzedziła lasami kolumnę wojsk
litewskich przy rzece Długiej i doprowadziła do rozczłonkowania kolumny powstańczej.
Jednakże maszerująca piechota nie uległa panice i zaatakowała rosyjską kawalerię, która
ukryła się w lasach i połączywszy się z innymi oddziałami kozackimi dotarła do Karczmy
(miejsce obecnej stacji kolejowej Zielonka). Gdy czoło kolumny przeszło Długą, Kozacy
zaatakowali tył kolumny, rozbijając ją. Litwini akurat cofając się trafili na wezbrane wody
rzeki Długiej, która odcięła im dalszą drogę. W tym czasie przyjechał gen. Suworow i gen.
Potiomkin, który nakazał jeździe zejść z koni i uderzać pieszo szablami. Okolica pokryła
się rannymi i trupami. Gdy nadciągnęły nowe pułki Rosjan osaczyły powstańców, ale
część się rozpierzchła. Do niewoli dostał się gen. Byszewski, 25 oficerów i 400 żołnierzy,
stracono wszystkie działa. Zginęło 450 powstańców, ale ta postawa uratowała kolumnę
gen. Mokronowskiego, a większość Litwinów i tak brała udział w szeregach obrońców
Pragi, która padła 4 listopada, a 6 listopada podpisano kapitulacje, za rok nastąpił trzeci
rozbiór Polski.
W wyniku trzeciego rozbioru Radzymin i Wołomin stały się wsiami granicznymi zaboru
austriackiego, a Kobyłka i Ząbki pozostały w zaborze pruskim. W wyniku zwycięstw
Napoleona w 1806 roku wojska francuskie wkroczyły na Mazowsze. Na podstawie traktatu
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Działania wojenne
Podczas wielkiej bitwy pod Białołęką (dzisiaj dzielnica Warszawy), stoczonej 28-30 lipca
1656 roku między armią polską a szwedzko-brandenburską działania wojenne zostały
zakończone tzw. pierwszą rzezią Pragi. Objęły okolice Wołomina. Południowe skrzydło
wojsk polskich złożone z 12 chorągwi jazdy pod komendą Stefana Czarnieckiego, wiążąc
walką zwycięskie oddziały Karola Gustawa, umożliwiły dość sprawny odwrót armii polskiej,
po czym wycofały się w porządku do Okuniewa.
Podczas powstania kościuszkowskiego, w dniach Insurekcji 17-18 kwietnia 1794
roku, chwycili za broń mieszkańcy Kobyłki, zmuszając do wycofania się oddział rosyjski.
W pościg za nimi ruszyli robotnicy manufaktury pasów słuckich z jej właścicielem
Filsjeanem na czele, ale ukryci w lesie Kozacy wypadli na słabo uzbrojonych robotników
i zabili właściciela i kilku innych, a pozostałych utopili w wezbranej wówczas rzece
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w Tylży powstało Księstwo Warszawskie. Większość ziem pruskich weszło w jego skład,
jednak bez ziem z zaboru austriackiego. Gdy wybuchła wojna francusko-austriacka
w kwietniu 1809 roku polskie wojska przeprawiwszy się przez Wisłę, podjęły natarcie
przeciw Austriakom. Grupa gen. Jana Henryka Dąbrowskiego zaatakowała Radzymin,
rozpraszając jednostkę austriacką. W wyniku tych działań znaczna część z Wołominem
i okolicami weszła w skład Księstwa Warszawskiego. Po upadku Napoleona ziemie nasze
przyłączono do Królestwa Polskiego i Wołomin z okolicami stał się częściowo nowym
organizmem administracyjnym.
W czasie powstania listopadowego 1830 roku na wydmie w pobliżu obecnego Domu
Rencistów był budynek, w którym szyto mundury dla polskich wojsk. Teraz nazywany
Szwalnią lub Szwalnicą.
Jeszcze jeden z epizodów historycznych w pobliżu ziem obecnego pow. wołomińskiego,
ale na rzece Osownica wsi Makówiec Duży. Wojska polskie pod dowództwem gen.
Skrzyneckiego 17 lutego 1831 roku pokonały wojska rosyjskie gen. Rosena. Poległo
ponad 300 polskich żołnierzy i ponad 700 rosyjskich. We wsi jest mogiła poległych
i pomnik poświęcony bohaterom bitwy o przeprawę na rzece Osownicy. Maria Konopnicka
poświęciła temu wydarzeniu wiersz pt. „Pod Dobrem”.

Kajetana Jankowskiego. Ciągle zmieniała miejsce rozlokowania, by być nieuchwytną
dla przeważających sił carskich wojsk, a jednocześnie by uniknąć bezpośrednich starć
z wyszkolonymi i lepiej uzbrojonymi Rosjanami. Na mapie mniejszych bitew i potyczek
powiatu i okolic są Marki, Radzymin, Jadów, Sulejów, Międzylesie, Okuniew, Nieporęt. Na
terenie powiatu jest kilka miejsc, gdzie od ponad 150 lat spoczywają polegli powstańcy,
którzy zginęli w czasie tych potyczek, bądź jako ranni rozstrzelani, bądź wytropieni
z udziałem zdrajców albo aresztowani przypadkowo. Mieszkańcy naszych ziem byli
uczestnikami w większych oddziałach powstańczych biorąc udział w walkach z wojskami
cara. Natomiast większość brała aktywny udział wspierając postępowaniem swój sprzeciw
poprzez śpiewanie zakazanych pieśni narodowych, wygłaszano podburzające kazania,
noszono oznakę żałoby narodowej. Pod krzyżami przystrojonymi żałobnymi barwami na
wieńcach i kokardami biało-czerwonymi odprawiano nabożeństwa dla pamięci poległych.
Polscy urzędnicy na znak protestu zapuszczali zakazane brody i wąsy. Bardziej aktywna
ludność brała udział w wykonywaniu wyroków śmierci na Polakach wspierających
zaborcę. Przedstawiciele ziemiaństwa dostarczali konie, produkowali i przechowywali
broń, dowozili żywność i pocztę. Kobiety wszystkich stanów od hrabianek po szwaczki
nosiły symbole żałoby narodowej, licznie pomagały rodzinom walczących, rannych
i poległych. Były kurierkami i łączniczkami. Należy dodać, że członkami Rządu
Narodowego był nauczyciel z Radzymina Roman Żuliński, odpowiedzialny za łączność
pocztową, transportową i wywiadowcza, stracony razem z Romualdem Trauguttem
5 sierpnia 1863 roku oraz architekt ppłk Józef Kajetan Jankowski, wybitny dowódca
powstańczy z pow. stanisławowskiego, a w Rządzie Narodowym sekretarz stanu
odpowiedzialny za koordynację rozmaitych spraw.
Administracja zaborcy rosyjskiego za złowrogi stosunek do nich, pozbawiła wielu
miejscowości praw miejskich. W naszym powiecie i okolicach prawa te straciły: Jadów
miasto od 1819 roku, Okuniew od 1538 roku, Stanisławów od 1523 roku, Serock od 1417
roku, Wyszków od 1430 roku, Kamieńczyk od 1428 roku, Liw od 1421 roku, Dobre od
1530 roku i ponad 320 innych miast. To świadczyło o wręcz buntowniczym nastawieniu
mieszkańców. Akurat w tym momencie miastu Mińsk Mazowiecki (1421) zmieniono nazwę
na Nowo - Mińsk tłumacząc, że Mińsk już jest na Białorusi.
W 1915 roku doszło do spalenia Dworca Petersburskiego w Warszawie, zniszczenia
mostu na Liwcu k. Urli i krótkotrwałych walk pod Beniaminowem. W momencie tworzenia
państwowości polskiej w 1918 roku Polska Organizacja Wojskowa (POW) rozpoczęła
rozbrajanie Niemców, przejmując kontrolę w Radzyminie, Wołominie, Jadowie, Tłuszczu.
Na całej Równinie Wołomińskiej i terenach przyległych trwały walki z bolszewikami
w 1920 roku usiłującymi zawładnąć Europą. Niestety zamiar się nie udał i po bohaterskich
walkach i tzw. Cudem nad Wisłą, wojska polskie zwyciężyły tę nawałę.
II wojna światowa przyniosła gigantyczne straty, śmierć ludzki i zniszczenie kraju.
Tu między biegami rzeki Czarnej, Długiej i Rządzy między Wołominem, Radzyminem,
Markami na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku toczyła się trzecia co do wielkości po
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Jak Dwernicki pod Stoczkiem
Tak Skrzynecki pod Dobrem
Jak szeroki kraj polski
Sercem wsławił się chrobrem... (pierwsza zwrotka)
...Skąd ta siła, moskalu
Ja ci zaraz to powiem
Polak sercem się bije
A ty tylko – ołowiem (ostatnia).
Na początku powstania 1863 roku cały odcinek petersbursko-warszawskiej Kolei
Żelaznej od Warszawy przez Wołomin do Białegostoku znalazł się pod kontrolą
powstańców. Partyzantka powstańcza zajęła stacje, opróżniając kasy w Tłuszczu,
Łochowie, Małkini, opanowała Łapy i Czyżew. Na trasie od Warszawy niszczono
urządzenia telegraficzne, trakcyjne, sygnałowe i przerwano na przeszło tydzień połączenia
kolejowe. Gdy linię opanowały wojska rosyjskie powstańcy prowadzili typowe działania
partyzanckie i dywersyjne przez niszczenie torów, mostów, taboru kolejowego. Znana
była przegrana przez powstańców potyczka w Kietlance pod Małkinią (3 maja 1863 roku),
gdzie wykolejono pociąg. Ostrzeliwano i niszczono transporty wojskowe wszystko pod
dowództwem naczelnika stacji Warszawa Petersburska inż. Ignacego Mystkowskiego.
Na terenie ziem obecnego powiatu wołomińskiego nie odbyły się większe bitwy
w okresie powstania styczniowego, ale zaskakujące potyczki i starcia, czy prawie
mniejsze bitwy z udziałem partyzantki powstańczej pod dowództwem ppłk Józefa
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Kursku i Faleise bitwa pancerna, w której brało udział ponad 1000 czołgów sowieckich
i niemieckich.

Od 1889 roku wchodziła również gmina miasta Kamieńczyk (przyłączona z powiatu
węgrowskiego, Kamieńczyk stracił prawa miejskie w 1869 r.) z pozostałej części powiatu
stanisławowskiego utworzono powiat nowomiński. Osady Marki i Ząbki pozostały
w powiecie warszawskim. W 1916 roku gubernator niemiecki zarządził likwidację powiatu,
a gminę radzymińską i ręczajską z Wołominem przyłączył do powiatu warszawskiego,
a pozostałe tereny do nowo utworzonego powiatu mińskiego. Od 1918 r. Stanisławów
wchodzi w skład powiatu mińskiego. W 1975 roku trafia pod województwo siedleckie,
a od 1998 roku ponownie w powiecie mińskim, ale w województwie warszawskim.
Dopiero w 1919 roku reaktywowano powiat radzymiński, który istniał aż do 1952
roku, kiedy to powstał w to miejsce powiat wołomiński. Należy dodać, że już w 1919
roku przedstawiciele gmin radzymińskich byli za przeniesieniem siedziby powiatu do
Wołomina, argumentując większą liczbą mieszkańców. Niestety nie uzyskali zgody
władz zwierzchnich. Pod względem powierzchni pow. radzymiński z 1866 roku do 1916
roku (50 lat) był większy i liczył ok. 1400 km2 od obecnego pow. wołomińskiego od 1952
i który ma obecnie 955,4 km2.
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Zarys historii powiatu
Już od przełomu XV–XVI wieku Rzeczpospolita była podzielona na województwa
i powiaty. Tereny okolic Wołomina należały do województwa mazowieckiego, ziemi
warszawskiej, powiatu warszawskiego. Po rozbiorach Księstwo Warszawskie było
podzielone na 10 departamentów i 100 powiatów. W 1816 roku powstałe Królestwo
Polskie przybrało inny podział, bowiem w miejsce departamentów powołano większe
województwa zwane obwodami, a od 1837 roku pojawiły się gubernie. W 1842 roku
wprowadzono nowe powiaty administracyjne w miejsce obwodów oraz okręgi w miejsce
powiatu. Zrezygnowano też z urzędu namiestnika, a od 1874 roku powołano stanowiska
gubernatorów i ponownie utworzono 10 guberni i 85 powiatów. W 1867 roku po utworzeniu
guberni warszawskiej powstało 13 powiatów i tak pozostało do uzyskania niepodległości,
kiedy w to miejsce powołano województwo warszawskie i powiat radzymiński
W 1810 roku Stanisławów zostaje miastem powiatowym, a w 1816 roku siedzibą
miasta obwodowego (rok wcześniej na miasto obwodowe wyznaczono Okuniew, ale
z racji, że ta miejscowość wówczas była prywatna powrócono do Stanisławowa). Tak
więc województwo warszawskie posiadało trzy obwody: warszawski, stanisławowski
i rawski. Do obwodu stanisławowskiego z miastem obwodowym Stanisławowem
należały dwa powiaty: stanisławowski i siennicki (Siennica była w rękach prywatnych
i nie mogła być stolicą miasta obwodowego). Stanisławów nazywany dawniej Ciskiem już
w XVI wieku był najludniejszym miastem na Mazowszu posiadającym między innymi 263
rzemieślników i 79 piwowarów. Wkrótce z uwagi na brak lokali dla administracji stolica
obwodu stanisławowskiego zostaje przeniesiona do Mińska Mazowieckiego. W 1821
roku powrócono do pierwotnej koncepcji i przeniesiono stolicę obwodu do Stanisławowa.
W latach 1831–1866 nastąpił szereg zmian, a mianowicie zmieniono przynależności
administracyjne. Ostatnie ogniwo administracji to właściciele wsi, których wyznaczono
na wójtów. Jednakże po powstaniu listopadowym ich pomoc nie była wystarczająca dla
carskiej nadrzędnej administracji i postanowiono stanowiska wójtów powierzyć płatnym
urzędnikom mianowanym przez rząd. Nie w pełni to się udało. A kilka miejscowości
między innymi wsie Wólka Radzymińska, Ruda i Mamki zmieniły przynależność
administracyjną do innego powiatu. Po wprowadzeniu guberni zmieniono ich ilość
z 8 do 5 i przywrócono powiaty. A komisarzy obwodowych zamieniono na naczelników
powiatowych. Po powstaniu 1863 roku represje władz carskich doprowadziły do likwidacji
powiatu stanisławowskiego w 1866 roku, z którego powstał powiat radzymiński i nowomiński. W 1869 roku Stanisławów traci dodatkowo prawo miejskie i staje się tylko
siedzibą władz gminy i jako gmina już niemal graniczna została włączona do pow. nowomińskiego. Powiat radzymiński utworzono z części dawnego powiatu stanisławowskiego
i obejmował 9 gmin: radzymińską (z Kobyłką), klembowską, małopolską, ręczajską
(z Wołominem), międzyleską, zabrodzką, „rudzienkowską”, „strachówkowską” i jadowską.
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Powiat radzymiński za caratu i obecny pow. wołomiński. Linia ciągła – granice pow.
radzymińskiego 1907 roku. Linia przerywana – granice obecnego powiatu wołomińskiego.
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Mosty Bailey’a
Na rzece Czarnej, tuż za granicą powiatu wołomińskiego w stronę Kan. Żerańskiego
są dwa mosty Bailey’a. Mosty o interesującej składanej konstrukcji wykorzystywane
masowo w II wojnie światowej przez wojska alianckie do forsowania przeszkód wodnych.
Po wojnie Polska otrzymała takie cztery do wykorzystania w miejscach zniszczonych
w czasie działań wojennych. Podobno takie mosty były używane również przez wojska
gen. Maczka. Wynalazca tego mostu otrzymał tytuł szlachecki, a znany Melchior
Wańkowicz określił, że w czasie II wojny światowej wynaleziono trzy najważniejsze rzeczy
w służbie ludzkości: penicylinę, radar i mosty Baileya.

Najważniejsze rzeki okolic Wołomina
Ciekawostki
Herb Klembowa to złoty falisty rosochacz, który
symbolizuje dwie rzeki: Rządzę i Cienką na zielonym polu.
Liście dębu to rezerwat „Dębina”, kolumna – to godło rodu
Klembowskich, a podkowa to rodzina Żymirskich.
Rosochacz – rogi łosia, które
później przybiorą formę
szerokich łopat.

Herb Tłuszcza ma na błękitnej tarczy brązowego bobra,
który siedzi na belce, a pod nią ciemniejsze, błękitne pole
symbolizujące rzekę.

Herb Tłuszcza.

Mosty Bailey’a.

Nazwy kilku miejscowości naszego Powiatu spisane ze starych map
Załubyce – Załubice
Arcechów – Arciechów
Oszóv – Ossów
Wolumyn, Volumin, Zacięciwa – Wołomin
Tłuściec – Tłuszcz
Slipna – Słupia
Wolyca – Wolica
Ronsza – Rządza
Rynów – Rynia
Kobylka, Targowa Wola – Kobyłka,
Kulgów – Kuligów
Sierock – Serock
Sribna – Rządza
Maciałki – Maciołki
Zagościńce – Zagościniec

121

122

Ryszard Musiałowicz

Okoniów, Długa Wola – Okuniew
Rasztowo – Rasztów
Wola Ząbkowa – Ząbki
Radzymino – Radzymin
Miąsze – Miąse
Mędowo – Dwór w Wołominie
Kawieczyno – Kawęczyn
Kamieniec – Kamieńczyk
Zieleńce – Zielonka
Magenta – osada między Zielonką a Rembertowem
Na terenie obecnego poligonu:
Kolin
Momki – Mamki
Kaleń
Kalentki
Debyna – Dębe Małe
Była tu także droga łącząca te miejscowości i dochodząca do szlaku brukowego
Warszawa – Radzymin przez Wołomin.
Skąd nazwa Volumin (Wołomin)?
W początkach XVI wieku Volumin był małą wioską drobnoszlachecką. W kierunku
obecnego Radzymina rozciągały się bory książąt mazowieckich. W lasach istniały liczne
barcie. Więc gospodarka leśna odgrywała dużą rolę w życiu codziennym miejscowości.
Wosk, miód, skóry zwierzęce, smoła do obrabiania dachów, kleńce – deszczółki na
dachy tzw. gontem kryte, znajdowały zbyt na chłonnym rynku Pragi i rozwijającej się
Warszawy. Sam Volumin leżał w niedostępnej okolicy pośród gęstych lasów i bagien,
przez które z trudem przedzierali się kupcy pędzący bydło na sprzedaż do Pragi. Podobno
w okolicznych lasach grasowali zbójcy, którym te wymienione „skarby” łatwo odbierano
kupcom, stąd powstało przysłowie „wole omiń”, dające początek nazwie miejscowości.
Inna wersja mówiła o licznej grupie wioskowych podejrzanych typów o niepewnych
intencjach. Jeszcze inna wersja mówi, że właściciel folwarku był bardzo wykształconym
człowiekiem i w jego domu znajdowało się dużo książek – woluminów, stąd określono
nazwę osady.
Mosty i brody
Mosty większe były rzadkością, a jak były przeważnie po jakimś czasie zabrała je
powódź. W to miejsce najpopularniejsze były brody, czyli przy niskich stanach poziomu
wody w rzece umożliwiały – przekroczenie – przeprawę bez mostu i łodzi. Na ziemiach
naszego powiatu w XVI wieku nie było żadnego mostu, najbliższy to łyżwowy – Warszawa,
nie licząc małych czy kamiennych na mniejszych rzeczkach. Według map z XV/XVI w.
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brody były na drogach głównych, czy łączących ważniejsze miejscowości i to w miejscach
spłyconych. Na starych mapach zaznaczono, że na Rządzy był bród koło: k. Wolicy,
k. Łosia, k. Ostrówka, k. Kraszewa, pod Rasztowem, pod Klembowem.
Na Długiej: k. Legionowa, k. Marek, k. Ossowa, k. Długiej-Kościelnej, pod Okuniewem.
Na Czarnej: k. Zabrańca, k. Majdanu, k. Strugi, k. Słupna, k. Duczek, k. Pustelnika.
Z pewnością podane brody nie wykorzystują pełnej ich listy, a na pewno były
w miejscach skrzyżowania ówczesnych dróg z rzekami. A jak wykonywało się brody,
przeprawę na rzece?
„[...] prętów 16 położone drzewo, a na tym dyle ciosane rzędnie położone [...]” - „Historia
Mazowsza”. Są też wymieniane informacje o pobieraniu myta za przejście brodu, a także
nakazywanie korzystania z dróg oficjalnych, by z nich korzystać z prawem ściągania
należności. Inne drogi miały być zamknięte pod groźbą kary za ich korzystanie. Budowano
też prowizoryczne mosty z gałęzi, czy ułożonych pustych beczek. Od około XV wieku
regularnie używano pływających mostów zwanych też łyżwowymi. Ich konstrukcję
można było w uproszczeniu opisać jako kładkę ułożoną zazwyczaj na zacumowanych
łodziach. W Europie ten sposób przekraczania rzeki był znany już w starożytnej Grecji
i Rzymie. Mosty pływające w razie pilnych potrzeb były po obu brzegach rzeki spinane
linami i łączone. Wówczas przejeżdżano bez problemów całą szerokość rzeki. Mosty
te były nieodporne na wezbrane rzeki po ulewach. Aby ułatwić przeprawę przez rzekę
stosowano tzw. moszczenie przepraw, czyli układanie na dnie rzeki głazów, kamieni, pni,
gałęzi itp. Najeźdźcy, np. Litwini, aby móc skorzystać z tego samego brodu w drodze
powrotnej oznaczali go, wbijając w dno żerdzie. I gdy byli zajęci rabowaniem okolicy,
miejscowi rybacy wbite przez nich pale wyciągali i wbijali je w innym głębszym miejscu
powodując czasem niespodziewane straty grabieżcom.
W pobliżu okolicy obecnego powiatu wołomińskiego zapisane są w historii przepraw
przez rzeki mostem pływającym przez Narew wojska polskie idące na Grunwald, czy
wojska Jagiełły idące przez Bug przeciw wojskom Świdrygiełły. Dzięki właśnie mostom
pływającym było łatwiej przeprawić artylerię.
Znane główne historyczne szlaki
Dodajmy, że przez okolice Wołomina przebiegał szlak łączący odległe tereny
z dostępem do innych narodów np. odcinek tzw. szlaku wschodniego, który łączył
Mazowsze z Rusią Kijowską, przebiegający z Targówka przez Stare Bródno, Grodzisk,
Słupno, Radzymin, Łoś w kierunku Broku, tudzież z odgałęzieniem na Liw. Drugi szlak
tzw. północny przebiegał również od wsi podwarszawskich przez Serock.
Drogi i szlaki kolejowe
W 1862 roku oddano do użytku, budowaną przez kilka lat, linię kolejową z Warszawy do
Petersburga, przebiegającą przez Ząbki, Zielonkę, Kobyłkę, Wołomin, Tłuszcz, Łochów,
Małkinię. W 1897 roku zrealizowano linię kolejową z Ostrołęki do Pilawy przez Mińsk
Mazowiecki, Stanisławów, Tłuszcz, Wyszków. Rozstaw torów zgodnie z duchem czasu
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szerokotorowy – rosyjski 1524 mm, poprawiony później na europejski 1435 mm. Od
1899 roku działała też kolejka wąskotorowa z warszawskiego Targówka do Radzymina,
utworzona wówczas głównie do przewozu towarów włókienniczych z Marek i cegły
z rozsianych wokół cegielni (Radzymin, Ciemne, Cegielnia, Pustelnik, Marki).
Na północ od Warszawy było bardzo mało dróg utwardzonych. Wybudowany w 1835
roku trakt łączył Warszawę z Radzyminem przez Wołomin, a także w latach 1868–1919
tzw. drogę forteczną łącząca Zegrze z Wawrem przez Zielonkę, Rembertów i drugą
z Ostrowi Mazowieckiej do ówczesnego Nowomińska (obecnie Mińska Mazowieckiego).
Pozostałe drogi były nieutwardzone i ciężko przejezdne w okresie deszczów.
Bibliografia:
Fotografie w większości autora z wyjątkiem ujścia Rządzy oraz Zalewu i jazu we wsi Rządza – Mariola Roztocka.
„Gospodarka okolic Wołomina w XV wieku” – Michał Janik.
„Dzieje Wołomina i okolic” pod redakcją Leszka Podhorodeckiego.
„Powstanie Styczniowe” (Uczestnicy, instytucje, wybrane zdarzenia) – Tow. Przyjaciół Miasta Kobyłka.
„Suchą stopą czy skacząc w fale. Przekraczanie rzek przez wojska polskie od XI do początku XVI wieku”
–Tadeusz Grabarczyk 2017.
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Filmowa „Oaza” przy ul. Pocztowej
Jednym z celów Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów
w Wołominie jest gromadzenie zbiorów, dokumentów i książek dotyczących historii
regionalnej. Szczególnym zainteresowaniem pracownicy biblioteki darzą budynek,
w którym mieści się siedziba placówki1. Przez wiele lat gromadzono informacje,
które pozwalały uzupełnić luki w historii tego miejsca.
Dzięki szeroko zakrojonym poszukiwaniom pracowników w posiadaniu biblioteki
znalazły się trzy cenne, przedwojenne dokumenty zapisane odręcznie w języku rosyjskim2.
Te pisma – podanie o otwarcie kina, protokół z oględzin tej nieruchomości3 oraz akt
oględzin wsi Wołomin4 – opowiadają nie tylko losy bibliotecznego budynku, lecz także
historię XX-wiecznego Wołomina – spokojnego wakacyjnego ośrodka, dotkniętego I i II
wojną światową.
Początki kina zapisane na kartach dokumentów
Na początku XX wieku Wołomin był niewielką wsią, w której zamieszkiwało około
2 tysięcy mieszkańców5. Bardzo szybko zaczęło się to zmieniać – dzięki bliskości kolei
warszawsko-petersburskiej miejscowość zaczęła budzić zainteresowanie nie tylko
mieszkańców okolicznych terenów, lecz także inwestorów. Szczególnie często zaczęli
się tu pojawiać letnicy, zauroczeni wiejskim, spokojnym klimatem. Potencjał Wołomina
zauważył dziedzic ziemski – Gustaw Granzow – który zaczął popularyzować wieś jako
piękną miejscowość letniskową6. Urokliwe krajobrazy, bliskość Warszawy, dogodny
dojazd i starania Granzowa przyniosły zamierzony skutek. Z roku na rok przybywało willi
i domków letniskowych, co pozwoliło małej wsi na rozwój gospodarczy. Pojawiało się coraz
więcej domów mieszkalnych, sklepów, warsztatów, fabryk. Duża część nowej zabudowy
1

Pełna historia budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie, mieszczącego
się obecnie przy ul. Ogrodowej 1A, została już opisana w „Roczniku Wołomińskim”. Zob. B. Żurawska, Dawno temu na
Ogrodowej, „Rocznik Wołomiński” 2019, t. XV, s. 83-100.

2

Wszystkie dokumenty zostały sporządzone odręcznie przed reformą ortografii rosyjskiej w latach 1917-1918. Tłumaczenie
omawianych tekstów: mgr filologii rosyjskiej Elżbieta Przewoźnik.

3

Archiwum m. st. Warszawy, Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Zarząd Powiatowy Radzymiński (1867-1917) – 349,
Pozwolenie na otwarcie kina w Wołominie, 1912.

4

Archiwum m. st. Warszawy, Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Zarząd Powiatowy Radzymiński (1867-1917) – 360,
O uporządkowaniu wsi Wołomin, k. 12, 13.

5

J. Bublewski, Szkice o starym rynku w Wołominie https://dawny.pl/szkice-o-starym-rynku-w-wolominie/ [dostęp:
8.06.2021].

6

L. Podhorodecki, Rozwój Wołomina w XX wieku na tle wybranych miast Mazowsza https://dawny.pl/rozwoj-wolominaw-xx-wieku-na-tle-wybranych-miast-mazowsza/ [dostęp: 8.06.2021].
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przemysłowo-usługowej tworzona była z myślą o letnikach, czego przykładem może
być kino „Oaza”7 powstałe w 1912 roku niedaleko stacji kolejowej. Jego historia wiąże
się nieodłącznie z siedzibą Powiatowej Biblioteki Publicznej, która obecnie funkcjonuje
w wyremontowanym budynku dawnego kina.
Mimo licznie gromadzonych danych pracownikom biblioteki nie udało się dotrzeć
do dokumentów zaświadczających o dacie powstania budynku mieszczącego się
przy dawnej ulicy Pocztowej (obecnie ul. Ogrodowa8). Możemy jednak przypuszczać,
że powstał między 1905 a 1911 rokiem. Henryk Wojciechowski, właściciel majątku
Wołomin, na początku XX wieku opracował plan zabudowy wsi i podzielił tereny na działki
budowlane. Według pozostałej dokumentacji większość tych zlokalizowanych przy kolei
została sprzedana do 1905 roku9. Ponadto zachowała się również księga wieczysta dla
okolicznych nieruchomości z ul. Warszawskiej, również z tego samego roku10.
Otwarcie iluzjonu
Możemy być pewni, że budynek powstał przed 1912 r., ponieważ pierwszy zachowany
dokument na jego temat pochodzi właśnie z 24 lutego tego roku. Właściciel nieruchomości
– Osip Grodzki – napisał wówczas podanie do urzędu powiatu radzymińskiego z prośbą
o pozwolenie na otwarcie iluzjonu11. Swoje plany motywował wygodą letników, którzy
licznie przybywali do Wołomina w miesiącach letnich.
Dokument nie zawiera więcej informacji, dzięki którym można byłoby zidentyfikować
Osipa Grodzkiego, pierwszego znanego czasom współczesnym właściciela nieruchomości
przy ul. Pocztowej. Wiemy jedynie, że był mieszkańcem wsi Wołomin, która należała
do gminy Ręczaje. Imię Osip wskazywałoby na pochodzenie wschodnie12. Brak jednak
dokumentów poświadczających jego korzenie.
W następstwie pisma Osipa Grodzkiego urząd powiatu zarządził inspekcję
nieruchomości przed wydaniem pozwolenia na rozpoczęcie działalności. Drugi dokument
z 28 lutego 1912 roku, będący w posiadaniu biblioteki, to protokół z oględzin budynku
zawierający jego szczegółowy opis (fot. 1, 2, 313). W składzie komisji inspekcyjnej, oprócz
przewodniczącego Pomocnika Administracyjnego, znaleźli się również: lekarz, inżynier7

Nazwa kina – „Oaza” – zaświadczona jest na planie iluzjonu załączonym do protokołu oględzin.

8

Zmiana nazwy ulicy nastąpiła w międzywojniu. Na mapie Wołomina z 1933 roku, dostępnej w Powiatowej Bibliotece
Publicznej, widnieje już nazwa ul. Ogrodowa.

9

J. Bublewski, Szkice o starym rynku w Wołominie https://dawny.pl/szkice-o-starym-rynku-w-wolominie/ [dostęp:
8.06.2021].

10 Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Otwocku, Hipoteka w Wołominie, sygn. 738, Księga hipoteczna „Osada
Kupcza” pow. radzymiński, z lat 1905-1949 wydzielona z dóbr Wołomin i Krępe powiat radzymiński.
11 W przytaczanych dokumentach nie występuje określenie kino, tylko ówcześnie używany w tym kontekście iluzjon. W tej
pracy używam zamiennie obu tych nazw jako synonimów. (Iluzjon – przestarz. «kino (głównie w początkowym okresie
filmu niemego)». Definicja za: Uniwersalny słownik języka polskiego, pod. red. S. Dubisza, t. 1, Warszawa 2003, s. 1192).
12 Rosyjskie imię Осип (Osip) to odpowiednik polskiego imienia Józef. Informacja o pochodzeniu imienia za Słownikiem
rosyjsko-polskich imion męskich dostępnym na stronie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego (https://ltg.pl/slownikrosyjsko-polski-imion-meskich/ [dostęp: 22.06.2021]).
13 Wszystkie fotografie i dokumenty wykorzystane w tym artykule pochodzą ze zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny
i Stefana Nasfeterów w Wołominie.
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Oryginalny protokół oględzin kina
„Oaza” z 28 lutego 1912 r.
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architekt, Naczelnik Wołomińskiej Straży Pożarnej oraz wójt gminy Ręczaje. Ze względu
na nieczytelne podpisy nie jesteśmy w stanie podać danych osobowych wymienionych
osób. Jednak dzięki skrupulatności ich działań możemy dowiedzieć się nie tylko o kształcie
i wymiarach pomieszczeń, lecz także o wyposażeniu i zapleczu technicznym. Ponadto
do pisma został załączony wyrys budynku, który dopełnia obrazu iluzjonu.

budynek był długi na 54 stopy. Ponadto z tyłu znajdowało się dodatkowe mniejsze
pomieszczenie gospodarcze dobudowane do tylnej ściany mające długość 17 stóp
16 cali, co optycznie jeszcze mocniej wydłużało nieruchomość. Sąsiadujące budynki
dzieliły ściany z iluzjonem po prawej i po lewej stronie – współdzielone ceglane mury
zajmowały łącznie 35 stóp długości kina. Jedynie pozostałe 19 stóp budynku wychodziło
na podwórze, usytuowane na tyłach kina. Według wyrysu iluzjon nieznacznie wystawał
również z przodu przed sąsiadujące domy.
Do kina wchodziło się przez drzwi, otwierane na zewnątrz, które według planu
znajdowały się między dwoma oknami. Pierwszym pomieszczeniem od frontu była
poczekalnia. Protokół zawiera informację, że była „niewielkich rozmiarów” – miała wymiar
12 na 9 stóp i wysokość 12 stóp. Komisja nie uznała wielkości pomieszczenia za defekt
– w wyjaśnieniu czytamy, że nie będzie to wpływało na funkcjonowanie iluzjonu i wygodę
oczekujących widzów. Kino było przeznaczone na około 100 osób – o czym świadczy
poniżej opisana sala kinowa. Właściciel zakładał, że z seansów kinowych korzystać
będą głównie przyjeżdżający do Wołomina letnicy. Wspomina o tym również protokół,
dzięki któremu możemy dowiedzieć się o liczbie mieszkańców wsi w 1912 roku. Do
przedwojennego podwarszawskiego Wołomina na wakacje zjeżdżało się nawet 15 tysięcy
osób. Być może założono, że poczekalnia w miesiącach letnich nie będzie zapełniona,
jeśli pogoda pozwalała na oczekiwanie przed wejściem – dlatego pomieszczenie przeszło
pozytywnie inspekcję komisji.
Po prawej stronie od poczekalni znajdowała się kasa z kabiną. Z załączonego planu
dowiadujemy się, że było to pomieszczenie o kształcie kwadratu o boku 6 stóp i 3 cali.
Umiejscowione było na niewielkim podwyższeniu w stosunku do poczekalni, prowadziły
do niego żelazne schodki. Całość również była obudowana żelazną ramą, co pozwoliło
wydzielić je od poczekalni. Kasa służyła do sprzedaży biletów na seanse i obsługi
widzów, natomiast kabina pełniła funkcje gospodarcze: znajdowało się w niej podstawowe
wyposażenie sanitarne – beczka z wodą oraz szczotka do mycia podłóg.
Z poczekalni przechodziło się do dużej sali kinowej, którą w protokole nazwano
widownią. To największe pomieszczenie, które zajmowało większość budynku. Miało
długość 45 stóp i niemalże 20 stóp szerokości. Warto zaznaczyć, że sala kinowa była
wyższa niż front budynku – strop zaczynał się na 14 stóp wysokości. Oprócz przejścia
przez poczekalnię na widowni było troje dodatkowych drzwi znajdujących się na
prawej stronie na końcu pomieszczenia. Wszystkie wychodziły na podwórze i możemy
przypuszczać, że były to przejścia techniczne, prowadzące do gospodarczego budynku na
tyłach. Warto również dodać, że nad wszystkimi drzwiami, również tymi na sali widowni,
znajdowały się napisy – niestety, komisja nie podała ich treści w akcie oględzin.
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Plan budynku kina „Oaza”
załączony do aktu oględzin
z 28.02.1912 r.

Budynek kina był długim, jednopiętrowym, wąskim prostokątem usytuowanym między
dwoma domami przy ulicy Pocztowej. W najszerszym miejscu budynek miał niecałe 20
stóp14 (19 stóp 9 cali) i zwężał się nieco z tyłu do 18 stóp i 9 cali. Mimo wąskiej fasady
14 Stopa – metrol. «jednostka długości (…) dawniej używana była w Polsce i wynosiła 0,2 do 0,45 m». Definicja za:
Uniwersalny słownik języka polskiego, pod. red. S. Dubisza, t. 3, Warszawa 2003, s. 1401.
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Wiedeński kształt
Osoby zajmujące się inspekcją nieruchomości zwróciły również uwagę na wyposażenie
sali kinowej. Mimo dokładnego opisu brakuje w protokole najważniejszej informacji –
w którym miejscu usytuowana była scena wraz z ekranem kinowym. Jedyne zdanie
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w protokole mówi o odległości od pierwszego rzędu siedzeń: „Scena znajduje się
w normalnej odległości od widzów”15. Wiedząc jednak, gdzie umiejscowione były
maszyny do wyświetlania filmów oraz całe zaplecze techniczne, możemy stwierdzić,
że ekran znajdował się na lewej ścianie od wejścia z poczekalni. Maszyneria natomiast
znajdowała się po przeciwległej ścianie, na tyłach budynku. W dobudowanym niewielkim
pomieszczeniu znajdowały się dwie maszyny: „maszyna dynamo o mocy 50 amperów
systemu Siemens i Szukiert oraz gazomierz o sile 8 koni mechanicznych”16.
Drugim ważnym elementem sali kinowej są krzesła, które w wołomińskim iluzjonie
„Oaza” miały kształt wiedeński17. W protokole znajdujemy informację, że iluzjon
przygotowany był na 106 miejsc siedzących. Musiały być ustawione przodem do wejścia
z poczekalni, skierowane w stronę sceny oraz ekranu. Miejsca podzielone zostały
na prawą i lewą z przejściem pośrodku: „z prawej strony jest 11 rzędów po 4 krzesła
w każdym rzędzie i 1 rząd ma 3 krzesła, a z lewej strony jest 12 rzędów po 5 krzeseł
i 1 rząd, a w nim 3 krzesła”18.
Ponadto w protokole znalazły się informacje o wyposażeniu kina pod względem
wypełnienia standardów bezpieczeństwa. W całym budynku łącznie znajdowały się
3 gaśnice systemu „Minitax” – w poczekalni, na widowni oraz w kabinie. W dokumencie
znajdujemy wyjaśnienie, że gaśnica to obowiązkowy element iluzjonu na wypadek
zapalenia się taśmy filmowej. Obszernie opisano również oświetlenie elektryczne
budynku oraz podano dane osoby odpowiedzialnej za przyłączenie prądu podczas prac
budowlanych. Inspekcja komisji wykazała, że również pod tym względem iluzjon jest
wyposażony prawidłowo. W dokumencie nie znalazła się jednak informacja o liczbie lamp
(jedynie wspomnienie, że jest ich wystarczająco na budynek z takim przeznaczeniem).
Przewody były dobrze zabezpieczone podwójną izolacyjną osłoną. Pracami instalacji
elektrycznej kierował Piotr Francewicz Olszewski. W protokole znalazło się więcej
informacji o nim niż o samym właścicielu – Osipie Grodzkim. Dowiadujemy się, że był
36-letnim elektromechanikiem, który ukończył kursy za granicą oraz posiadał „świadectwa
monterskie ze 111 Pułku Dońskiego z 25 lipca 1901 r. (sygn. akt 686) oraz z firmy
wieliczkowskiej E.N. Frejtman z 16 marca 1909 r.”19.

wojenne ominęły w 1915 roku Wołomin20 postępujący rozwój gospodarczy, ciągły wzrost
liczby mieszkańców i transporty przechodzące przez miejscowość mogły spowodować
niedociągnięcia w brukowaniu ulic czy uporządkowaniu rowów oraz ścieków. Szczególnie
ostatni problem wydawał się naglący, gdyż zalegające na ulicach, w rowach czy kałużach
nieczystości nie były korzystne dla zdrowia mieszkańców, a głód, strach i wojna zwiększały
zagrożenie epidemiczne. Protokół zawierał również informację o wielkości zaludnienia
w 1915 roku. Według danych komisji ludności miejscowej było około 7 tysięcy
mieszkańców stałych, jednak Wołomin cieszył się wciąż rosnącą popularnością wśród
letników, dlatego w miesiącach letnich liczba zamieszkujących wzrastała do nawet
20 tysięcy. Warto zauważyć, że kilka lat wcześniej w protokole dotyczącym otwarcia
iluzjonu liczba letników oszacowanych w dokumencie wynosiła 15 tysięcy osób. Wzrost
o 5 tysięcy w przeciągu 3 lat obrazuje popularność miejscowości oraz może tłumaczyć
problemy, z którymi borykała się miejscowość. Jego dokładną treść i opracowanie
postaramy się umieścić w kolejnym wydaniu „Rocznika Wołomińskiego”.
Wszystkie omówione dokumenty możemy obejrzeć w sali wystawowej „Oaza”
w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie przy
ul. Ogrodowej 1A.
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Oględziny miejscowości
Kolejny dokument, już niezwiązany bezpośrednio z budynkiem biblioteki, lecz dotyczący
jego okolicy, pochodzi z 18 kwietnia 1915 roku. Jest to akt oględzin wsi dokonany pod
nadzorem Naczelnika Powiatu Radzymińskiego. Dotyczy braków w infrastrukturze
oraz wynikających z tego pogarszających się warunków sanitarnych. Chociaż działania

15 Cytat pochodzi z przetłumaczonego aktu oględzin.
16 Cytat pochodzi z przetłumaczonego aktu oględzin.
17 Krzesło wiedeńskie – rzem. «krzesło mające oparcie w wygiętego kabłąkowato pręta i siedzenie wyplatane z rafii».
Definicja za: Uniwersalny słownik języka polskiego, pod. red. S. Dubisza, t. 2, Warszawa 2003, s. 334.
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Śladami pamiątek dawnych lat
To wszystkie informacje zawarte w protokole z 1912 roku. Niestety, biblioteka nie jest
w posiadaniu dokumentów, w których znalazłyby się dane dotyczące powstania budynku,
postaci pierwszego właściciela Osipa Grodzkiego, jego działalności w Wołominie oraz
funkcjonowania iluzjonu i jego popularności wśród letników i mieszkańców. Wybuch
I wojny światowej niewątpliwie pokrzyżował dalszy rozwój iluzjonu – nie był to jednak
koniec jego istnienia. W 1926 roku właścicielem nieruchomości był Jakub Tomczak –
z artykułu w piśmie branżowym wiemy, że za jego czasów również funkcjonowało tu
kino pod nazwą „Oaza”21. Następnie w latach 30. działalność przejęli dzisiejsi patroni
Powiatowej Biblioteki Publicznej – Helena i Stefan Nasfeterowie. Oprócz iluzjonu
we frontowej części budynku mieściły się również mieszkania. Warto wspomnieć, że
w wołomińskim kinie bywał bratanek Stefana – Janusz Nasfeter, polski reżyser znany
z takich filmów, jak Małe dramaty, Zbrodniarz i panna czy Motyle. II wojna światowa,
kolejne piętno odciśnięte na życiu ludzi XX wieku, widoczne jest również w lokalnej
historii opisywanego budynku. Przedwojenny właściciel kina „Oaza” w wyniku przemian
politycznych stracił prawa do nieruchomości. Mimo zniszczeń wojennych i transformacji
systemu nie zmieniło się przeznaczenie budynku. Nadal front budynku zajmowały
mieszkania oraz funkcjonowało tam kino – początkowo pod nazwą „Apollo”, niedługo
później „Bałtyk”, a od 1952 roku „Hel”. Iluzjon – noszący przez 50 lat wiele nazw –
emitował filmy do 1967 roku. Następnie w jego murach, które przetrwały dwie wojny

18 Cytat pochodzi z przetłumaczonego aktu oględzin.

20 L. Hass, Wołomin na początku XX wieku (do 1918 roku) [w:] Dzieje Wołomina i okolic, red. L. Podhorodecki, Warszawa
1984, s. 87.

19 Cytat pochodzi z przetłumaczonego aktu oględzin.

21 B. Żurawska, Dawno temu na Ogrodowej, „Rocznik Wołomiński” 2019, t. XV, s. 86.
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światowe, prowadzono dalszą działalność kulturową. Mieściło się tu m. in. Centrum
Kultury Robotniczej, kawiarnia oraz biblioteka. Najdłużej zadomowiła się w tym miejscu
Biblioteka Pedagogiczna. Z czasem jej księgozbiór tak się powiększył, że w 1981 roku
zajęła cały budynek.
W 2009 roku ze względu na stan budynku przy Ogrodowej zdecydowano się na
przeniesienie biblioteki do lokalu przy ul. Warszawskiej 22. Kilka lat zastanawiano się
nad dalszymi losami nieruchomości, która już w tamtym momencie mogła liczyć 100 lat.
Dopiero w 2016 roku zapadała decyzja o przebudowie i przeznaczeniu budynku – miał
dalej służyć okolicznym czytelnikom i miłośnikom literatury. Oficjalne otwarcie biblioteki,
która przekształciła się w międzyczasie w Powiatową Bibliotekę Publiczną, nastąpiło
w 2018 roku.
Przez ponad 100 lat istnienia mury iluzjonu przechodziły szereg transformacji.
Przyglądając się zmianom w elementach konstrukcyjnych czy pozostałych pamiątkach,
możemy dojrzeć jego pierwotne przeznaczenie i dotknąć lokalnej historii. Podczas
funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej kubatura i pomieszczenia w budynku
wskazywały na jego wcześniejsze przeznaczenie. Wysoko umiejscowiony sufit, wąskie
pomieszczenie dawnej sali kinowej stanowiły tło dla woluminów umiejscowionych
w magazynie, a zamurowane otwory w ścianach świadczyły o dawnych przejściach
i łączeniach budynku. Fotografia 5. przedstawia magazyn Biblioteki Pedagogicznej
umieszczony w dawnej widowni kina „Oaza” za czasów Osipa Grodzkiego – obrazuje
wysokość i szerokość sali kinowej.

Obecnie Powiatowa Biblioteka Publiczna funkcjonuje w wyremontowanym budynku
dawnego kina „Oaza”. Mury konstrukcyjne zostały niezmienione – widoczne w czytelni
ceglane elementy dekoracyjne mają nawiązywać do przeszłości ukrytej pod nową
elewacją. Pierwotna klatka schodowa została wyburzona, a w jej miejscu powstała nowa,
dobudowana do pierwotnej kubatury. Współcześnie nie jest to już budynek jednopiętrowy.
Czytelnicy mogą korzystać z wypożyczalni i czytelni na pierwszym piętrze, które zostało
wygospodarowane z wysokiej sali kinowej. Sala konferencyjna oraz zbiory regionalne
zajmują drugie piętro, dobudowane ponad wysokość dawnego iluzjonu. Magazyn oraz
sala wystawowa, które znajdują się na parterze, zlokalizowane są w dawnej widowni,
natomiast gabinet znajduje się od frontu dawnego budynku przy ul. Pocztowej, w miejscu
dawnej poczekalni oraz kasy. Na posesji biblioteki w prawym rogu znajduje się również
ozdobna latarnia, która prawdopodobnie stanowiła element kina „Oaza” prowadzonego
przez patronów biblioteki Helenę i Stefana Nasfeterów. W czasach funkcjonowania
Biblioteki Pedagogicznej była wmurowana w schody znajdujące się naprzeciw wejścia
do budynku. Teraźniejszość, którą widzimy na pierwszy rzut oka w nowocześnie
wykończonych pomieszczeniach i bogatym księgozbiorze, przeplata się w Powiatowej
Bibliotece Publicznej z filmową przeszłością budynku, którą staramy się pielęgnować.
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Widok z antresoli na księgozbiór Biblioteki Pedagogicznej.
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Budynek Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie
przy ul. Ogrodowej 1A. Zdjęcie współczesne.
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Irena Łazarska

Wspomnienia syberyjskie – relacje sióstr Krystyny
Karkowskiej i Ireny Łazarskiej
Razem z rodzicami i rodzeństwem (Lidia lat 13, Kazimierz lat 10 oraz my, Krysia
lat 7 i najmłodsza Irenka lat 5) mieszkałyśmy na obrzeżu Puszczy Augustowskiej
w leśniczówce położonej wśród malowniczych lasów w miejscowości Klonowo.
Było tam pięknie, cicho i spokojnie. Tata był gajowym, a mama prowadziła dom
i opiekowała się nami. Żyło się nam dostatnio i szczęśliwie. Nasze radosne
dzieciństwo skończyło się nagle w mroźną noc 10 lutego 1940 roku.

65 lat po II wojnie światowej – siostry od lewej: Irena, Lidia i Krystyna.
Irena Łazarska i Krystyna Karkowska są członkiniami Wołomińskiego
Koła Sybiraków i od kilkudziesięciu lat są mieszkankami Wołomina.
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Irena Łazarska

Wspomnienia syberyjskie

Nasze rodzeństwo na
poziomkach nieopodal
leśniczówki.

Z całą rodziną na polanie
przy leśniczówce
w Klonowie.
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Głęboką nocą, gdy cała rodzina była pogrążona we śnie, ktoś gwałtownie załomotał do
drzwi. Okrzyki „Otwierać! Wychodzić!” mieszały się z płaczem najmłodszych. Przyjechali
po nas! Dom był okrążony i oświetlony. Tata zerwał się pierwszy na nogi i skrył się na
strychu. Uważał, że przyjechali po niego.
Ponaglali nas
Mama po chwili wahania otworzyła drzwi. Do mieszkania wdarli się cywile i „bajcy”, zbiry
w dziwnych czapkach uzbrojeni w karabiny. Krzyczeli głośno. Szukali gospodarza. Zaczęli
plądrować dom. Ślady odciśnięte w śniegu, który tej nocy nawiał wiatr do przedsionka,
zdradziły kryjówkę taty. Odczytano rozkaz przesiedlenia. Nakazano natychmiast ubrać
się i spakować. Ojca, popychając lufami karabinów, postawiono pod ścianą. Każdą
część ubrania, którą nakładał na siebie – sprawdzano. Tamci ciągle pokrzykiwali. Mama
płakała i nie wiedziała, co ma robić. My, dzieci, również płakaliśmy tuląc się do mamy.
Choć nie rozumieliśmy, co się dzieje, przerażało nas zdenerwowanie rodziców. Mama,
co mogła, wrzucała do kufra, zabrała trochę jedzenia. Oprawcy ponaglali nas. Nie minęło
nawet pół godziny, gdy załadowano nas i nasz skromny, chaotycznie wybrany dobytek
na sanie zaprzężone w konie. W ostatniej chwili jeden z tych cywilów wrzucił nam na
głowy poduszki i pierzyny, którymi mama nas otuliła i już niebawem okazało się to dla
nas prawdziwie zbawienne.
Sznur zaprzęgów
Mróz tej nocy był trzaskający, było ciemno, zimno i strasznie. Konie brnęły
w olbrzymich zaspach śniegu i zaczęliśmy oddalać się od naszego ciepłego domu. Jak
później okazało się opuściliśmy nasze cudowne Klonowo na zawsze. Jadąc, od czasu
do czasu wychylaliśmy nosy spod pierzyn i widzieliśmy przed nami i za nami sznur
zaprzęgów, a w nich zmarzniętych ludzi i zmęczone, oszronione konie. Jazda trwała
dość długo. Nastał dzień. Nasz wujek, nauczyciel, dowiedziawszy się o wywózce,
wyszedł na drogę i przekazał rodzicom kwotę stu rubli. Była to, jak okazało się później,
bardzo znacząca pomoc. Dojechaliśmy do miejscowości Jastrzębna. Panował tu wielki
niepokój i zamieszanie – tłumy ludzi, płacz i lament; przejmujące pożegnania z bliskimi,
którym los oszczędził tułaczki. W Jastrzębnej załadowano nas do wagonów towarowych
przeznaczonych do przewozu bydła. Wewnątrz, na dwóch poziomach, po obu stronach
szerokich, zasuwanych drzwi zbudowane były drewniane prycze. Na środku wagonu stał
piecyk, tzw. „koza”. Nam udało się zająć miejsce na „górnym pokładzie”, gdzie wydawało
się, że będzie nieco cieplej. Trudno ocenić, ile rodzin było upchniętych w pociągu, ale
wiele z nich to byli znajomi rodziców z pobliskich miejscowości. W naszym wagonie było
trzydzieści siedem osób. Zamknięto drzwi na ciężkie, metalowe rygle. Pociąg ruszył.
Modlitwa, płacz dzieci
Byliśmy pełni niepokoju nie wiedząc, dokąd nas wiozą, jaki los nas czeka. Podróż
trwała długo. Nam, dzieciom zdawało się, że trwa bez końca. Aż trudno w to uwierzyć,
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że początkowo jazda pociągiem jawiła się nam jako wielka atrakcja! Niektórzy w wagonie
byli bardziej przezorni od nas, zabrali więcej żywności. Mieli chleb, kiełbasę, jaja i inne,
trwalsze produkty. Mama niewiele wzięła, uważała, że nas zaraz rozstrzelają, więc po
co miała brać cokolwiek? Towarzysze niedoli dzielili się z nami czym mogli. Pociąg od
czasu do czasu zatrzymywał się, najczęściej gdzieś w polu. Wszyscy jak na komendę
wyskakiwali z wagonu, kucali, gdzie kto mógł. Było to upokarzające. Nie wolno było
oddalać się od wagonu, gdyż pilnowano nas z bronią w ręku. Z higieną było fatalnie.
Nie było możliwości umycia się. Pomysłowość Sowietów w upodlaniu człowieka nie
znała granic. W wagonie za ubikację służyła drewniana rynna wmontowana w ścianę.
Dla zapewnienia odrobiny prywatności ktoś później zawiesił prześcieradło, oddzielając
„toaletę” od reszty wagonu. Mocz i kał zamarzały i powstawał straszliwy fetor, do tego
brudne i cuchnące ciała pasażerów. Nie było czym oddychać. Modlitwa, płacz dzieci,
rozpacz, jęki ludzi starszych towarzyszyły nam cały czas. Coraz bardziej dokuczał nam
głód i zimno. Zaczęły się choroby. Ludzie umierali. Zwłoki na postojach wyrzucano do
rowów. Po drodze, jak okiem sięgnąć było pusto i biało od śniegu. Niekiedy, gdzieś
w oddali były jakieś zabudowania, wtedy wspominaliśmy Klonowo, nasz dom, naszych
przyjaciół, zwierzęta, kotka i pieska, nasz kościół w Jaminach, rodzinę w Sztabinie,
a w końcu także nasze ulubione potrawy. W podróży donikąd usypiał nas monotonny
stukot kół. Irena będąca wtedy pięciolatką wspomina, że „stukot kół i kłęby pary buchające
z lokomotywy przerażały mnie”. Czasem pociąg zatrzymywał się przy pompie, gdzie
nabierał wody do parowozu. My też korzystaliśmy z okazji, żeby ją zdobyć. Koleżanka,
której prycza znajdowała się przy maleńkim, zadrutowanym okienku pracowicie
rozplątywała „zabezpieczenia”. Dzięki temu można było kubkiem uwiązanym na sznurku
czerpać śnieg, topiony później na „kozie”. Niekiedy dostawaliśmy wrzątek i zupę.
Z opałem też był problem. Paliliśmy co się dało. Rzadko udawało się zdobyć trochę węgla
z pociągów stojących na sąsiednich torach. Gdy ogień w piecyku wygasał, natychmiast
w wagonie robiło się zimno, a ściany pokrywały się szronem. Wreszcie po około siedmiu
tygodniach koszmarnej podróży wysadzono nas w miejscowości Solikomsk, w obwodzie
Perm, na Uralu.

lasu, a za swą ciężką pracę otrzymywali niewielki przydział chleba. Najmłodsza z sióstr
została przyjęta do przedszkola. Jak dziś relacjonuje Irena: „Dzieci nie były mi przyjazne,
a ja nie pozostawałam podobno im dłużna. Skarżono na mnie, że biję i drapię inne
dzieci. Prawdopodobnie wynikało to z trudności w porozumiewaniu się”. Latem żyliśmy
z dobrodziejstw natury. Zbieraliśmy jagody, grzyby i wszystko, co nadawało się do
jedzenia. Mama i inne kobiety chodziły do wsi Pudźwa (ok. 4 km). Tam sprzedawały
swoje ubrania, rzeczy przywiezione z Polski za wiaderko ziemniaków, rzepę czy
cebulę. Miejscowi też niewiele posiadali, głodowali jak my. W październiku 1940 roku
w poszukiwaniu lepszych warunków do życia pozwolono nam zmienić miejsce pobytu.
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W domach zesłańców
Wśród ośnieżonych gór, majestatycznych iglastych drzew, nad urwiskami wiła się
droga. Saniami do osady Miel (ok. 100 km dalej) dotarliśmy po kilku dniach. Były tam
drewniane domki dwuizbowe, które przydzielano dla kilku rodzin. W środku znajdował
się piec (taki prawie kominek), na którym też można było gotować. W pierwsze święta
wielkanocne mama ugotowała na wodzie zacierki z żytniej mąki (nie wiadomo, skąd
była ta mąka). Mama płakała, nie mogła nic przełknąć. Tata pocieszał ją, a my jedliśmy
w milczeniu. Po rozpoznaniu terenu przez dorosłych i dzieci okazało się, że kiedyś Miel
zamieszkiwali zesłańcy. Świadczyły o tym mogiły z krzyżami, na których były nazwiska
całych rodzin. Odkrycie to było dla nas wielkim szokiem. Zamieszkaliśmy w ich domkach
– być może i nas czeka taki los? Ojciec nasz i inni mężczyźni pracowali przy wyrębie
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Machorka na niedźwiedzie
Pojechaliśmy bardziej na południe Uralu do miejscowości Czuroczna. Niestety, nie
poprawiło to naszej sytuacji bytowej. Mieszkaliśmy w podobnych domkach, zakwaterowani
po cztery rodziny. W izbie była płyta kuchenna i byle jaki stół, a spaliśmy, jak zwykle,
pokotem na podłodze. Tutaj również kiedyś mieszkali skazańcy. W osadzie było też więcej
miejscowych. Do najbliższego miasta szło się kilka godzin. Mężczyźni nadal pracowali
przy wyrębie lasu i spławie drewna. Często widywaliśmy wygrzewające się na zboczach
gór niedźwiedzie. Listonosz, Polak, zajmujący się dostarczaniem poczty, zabezpieczał
się przed atakami niedźwiedzi rozsypując na drodze okruchy liści machorki – zwierzęta
od tego zapachu gubiły trop. Poczta wtedy jeszcze działała i dzięki temu dostawaliśmy
z Polski przesyłki. Zadziwiające, że przez cały ten czas pobytu na Uralu docierała do
nas finansowa pomoc od wujka, nauczyciela. Sporadycznie dostawaliśmy też skromne
paczki żywnościowe od bliższej i dalszej rodziny, a także od przyjaciół. Przykładowo
na taką przesyłkę składał się woreczek grochu z ukrytym w środku kawałkiem słoniny.
Zawsze przesyłki sprawiały nam wiele radości, a my modliliśmy się za darczyńców. Mama
pracowała w kołchozowej stołówce. Ponieważ ciągle głodowaliśmy, mama podkradała
jedzenie, jeśli tylko była taka sposobność. Było to jednak bardzo niebezpieczne i groziło
poważnymi konsekwencjami. Mimo to wyrzucała gałkę kaszy czy kartofel przez okno,
dla dzieci, które tam czatowały. Latem oprócz owoców leśnych łowiliśmy ryby w sieć,
zrobioną przez brata z ażurowego obrusa. Zadaniem dziewczynek było naganianie ryb
przez wypłaszanie ich spod kamieni. Rzeki górskie są niebezpieczne, czasami bystry
i zimny nurt nie pozwalał utrzymać się na nogach, często wpadało się z głową do wody. Po
udanych połowach była prawdziwa uczta! Komary dokuczały okrutnie, było ich mnóstwo.
Miejscowi mieli specjalne siatki na głowy. My takich nie mieliśmy. Skazani byliśmy na
ciągłe ukąszenia. Swędzące ślady po ukłuciach widoczne były przez wiele miesięcy.
Kolejne miejsce
Dzieci też pracowały. Wyrywały chwasty na polach i otrzymywały za to kawałek chleba.
Tata umiał grać na akordeonie. Niekiedy, razem z kolegą z leśnictwa, panem Janikiem,
potrafiącym grać na skrzypcach, akompaniowali śpiewającym. Dorośli śpiewali i niektóre
fragmenty tekstów wryły się w naszą pamięć na zawsze, między innymi taki refren:
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„Czarna kawa, trochę chleba
I do tego baju baj
Bo taki los wypadł nam
Że dziś tu, a jutro tam
Taki los dał nam Bóg
Że nie wiemy, gdzie nasz próg”.
Latem 1941 roku dotarła do nas wiadomość, że „Polacy przebywający na terenach
Związku Radzieckiego mogą zamieszkiwać na naszych ziemiach wszędzie oprócz
miast I kategorii i strefy przygranicznej”. Na tej podstawie pozwolono nam na ponowną
zmianę miejsca zamieszkania. Najpierw jechaliśmy wozami zaprzężonymi w woły. Często
musieliśmy wysiadać, by zwierzętom było lżej i dla nas bezpieczniej. Trzymaliśmy się
pojazdu, by na stromym zboczu nie zsunąć się w przepaść. Tak dotarliśmy do rzeki
Wiszery (Wyszery). Tutaj załadowano nas na okropne, brudne barki po wapnie i węglu.
Płynęliśmy kilka tygodni. Pewnej nocy usłyszeliśmy silne uderzenie. Zrobiło się wielkie
zamieszanie. Ktoś krzyknął, że toniemy! Do barki powoli napływała woda. Ojciec
umieścił nas wysoko na „tobołkach”. Wody przybywało coraz więcej, sięgała stojącym
nieomal do pasa. Na szczęście pomoc nadeszła w porę. Barkę ściągnięto do brzegu
i wyszliśmy na ląd. Noc spędziliśmy pod gołym niebem, przemoknięci i zziębnięci. Po
jakimś czasie przypłynął „normalny” statek. Był oświetlony, miał dwa pokłady i bardzo
głośno pracujący silnik. Zajęliśmy przytulny kącik. Dostaliśmy coś ciepłego do jedzenia
i czuliśmy się, jak w niebie. Dotarliśmy do Krasnowiszerska i tam musieliśmy wysiąść.
Dalej jechaliśmy pociągiem przez Ufę, Złotoust, Czelabińsk, Kurgan do Pietuchowa. Była
to, jak dowiedzieliśmy się później Omskaja Żeleznaja Doroga – linia kolejowa, która dalej
prowadziła przez Pietropawłowsk do Omska. W Pietuchowie, niewielkim wtedy mieście
w obwodzie kurgańskim, skończyła się nasza podróż koleją. Rozdzielono nas po kilka
rodzin do różnych kołchozów. My trafiliśmy do Starej Bieriozowy, oddalonej od pociągu
o około 10 km. Początkowo umieszczono nas w jakimś budynku (duża świetlica?).
Słoma na podłodze służyła każdej z rodzin za legowisko. Po pewnym czasie zaczęto nas
przydzielać na kwatery. Większość trafiła do tamtejszych rodzin. Tata wystarał się dla
swoich o samodzielną ziemiankę. Była ulepiona z gliny, słomy i krowiego łajna. Ściany
grubości prawie jednego metra do połowy osadzone były w ziemi. Małe okienko wyłaniało
się tuż nad jej powierzchnią. Na jej „dachu” rosły wysokie chwasty. W rogu izby stał piec
do przyrządzania posiłków i ogrzewania. Spaliśmy na podłodze, a w pomieszczeniu
nie było żadnych sprzętów. Powoli urządziliśmy się. Pieńki służyły nam do siedzenia.
Z deski i skrzynek tata sklecił stół. Ojciec, starsza siostra i brat pracowali w kołchozie.
Uprawiany był tam: groch, zboże, ziemniaki. Jeżeli udało się wykraść trochę grochu
czy ziarna, to było wielkie szczęście. Swój łup każdy przemyślnie ukrywał: w butach,
kieszeniach, w woreczkach podwieszanych w nogawkach spodni – byleby nie złapano.
Za kradzież groziło więzienie.
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W poszukiwaniu jedzenia
Wiosną zbieraliśmy pokrzywy, lebiodę, szczaw i szczypiorek dziko rosnące na łąkach,
komosę, latem: poziomki, jagody podobne do porzeczek, a nawet jadalne kłącza na
bagnach; wszystko, co można było zjeść. Chłopcy włazili na drzewa, wybierali ptakom
jaja z gniazd. Ptaki krążyły i głośno krakały. Podobnie zdobywaliśmy jaja kacze, składane
przez ptaki na rozległych, podmokłych terenach. Niestety jaja często nie nadawały się
do jedzenia. Zbieraliśmy też kłosy po żniwach, ziemniaki i marchew po wykopkach.
„Pamiętam, że zawsze byłam głodna i to głównie zaprzątało moją dziecięcą główkę” – pisze
Irena. Z pól kołchozowych udało się czasem zerwać jeszcze przed zbiorami marchew,
rzepę czy wykopać kartofle. Wtedy trzeba było zachować szczególną ostrożność, by nie
wpaść w łapy konnego strażnika. W przeciwieństwie do Uralu ryb tutaj nie było. Jeziora
były piękne, ale zupełnie „jałowe”, bo bezrybne. Było to o tyle niezwykłe, że miejscowi
wspominali nieodległe czasy, gdy jeziora żywiły wszystkich. Okoliczne lasy były prawie
wyłącznie liściaste. Z brzóz wiosną spuszczaliśmy sok, który był słodki i odżywczy.
Wszystkie te dobrodziejstwa traktowaliśmy jako dar Boży, one trzymały nas przy życiu.
Zima zaczynała się już w październiku i trwała do maja. Temperatura spadała do – 50
stopni. Podobnie, jak na Uralu śnieg padał bardzo obficie, zaspy sięgały kilku metrów.
Chaty zasypane były po sam dach, śnieżna „kołderka” chroniła przed wiatrem. Kopaliśmy
tunele, żeby wydostać się z chaty. Mieliśmy jedną parę walonek (buty filcowe) i kożuszek
mamusi zabrany z Polski. Wychodziliśmy na dwór na zmianę opatuleni po same uszy, tak
że tylko oczy były nieco odkryte. „Zimą głód był tak dotkliwy, że pamiętam (pisze Krystyna),
że zrywaliśmy badyle po słonecznikach, z których wyciągaliśmy miąższ (taka biała pianka)
suszyliśmy ją, rozcieraliśmy, z czego z odrobiną mąki mama robiła placuszki”.
Szpital i rozstania
Latem 1942 roku mama zachorowała. Lekarze stwierdzili tyfus (dur brzuszny) i zabrano
ją do szpitala. Po tygodniu my także zachorowałyśmy. W końcu wszystkie trafiłyśmy
do szpitala w Pietuchowie. Najpierw ostrzyżono nam włosy do zera i położono do
prawdziwych łóżek. Stan mamy był bardzo ciężki, a siostry również były nieprzytomne
od wysokiej gorączki. „Mnie (pisze Krysia) nie wiem jakim cudem los oszczędził. Po
kilku dniach obserwacji zostałam wypisana do domu. Byłam zawiedziona, chciałam być
dłużej w szpitalu, dawali jeść i łóżko było normalne!”. W tym czasie, kiedy przebywałyśmy
w szpitalu nasz brat Kaziu (12 lat) wyjechał z armią Andersa. Ojciec uważał, że to wielka
szansa na uratowanie syna. Pożegnanie było przykre. Mama i siostry ciągle chore,
niemal nieprzytomne. Brat widział je tylko przez okno. „Ja poszłam do toalety (pisze
Krysia), gdzie przez mały lufcik, z daleka, pomachałam bratu. Widziałam, że tata i brat
płakali”. Bóg sprawił, że mama i siostry przeżyły tę straszną chorobę. W stanie skrajnego
wyczerpania wróciły do „domu”, w którym ściany zamarzały, a dach groził zawaleniem.
Po staraniach taty przekwaterowano nas do domu kobiety, gdzie spotkała nas nowa
„atrakcja” – pluskwy, które zjadały nas żywcem! „Pewnej nocy (wspomina Krystyna)
pluskwa weszła mi do ucha, czułam jakbym miała tam konia z kopytami. Krzyczałam, jak
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oszalała, mama przyszła mi z pomocą. Wlała coś do ucha i tym sposobem pozbyłam się
„potwora”. Potem spaliśmy jakiś czas pod gołym niebem, aby uniknąć tych pasożytów”.

Fragment listu Taty z 30 sierpnia 1943 r., 6 września 1943 r. już nie żył: „[…] U nas
tymczasem nowości żadnych nie ma. Czekamy zbawienia i nikt nas nie ratuje […]”,
„[…]Podupadłem na zdrowiu, bardzo jestem spuchnięty, nie mogę chodzić, tylko skóra
i kości. Jestem oberwany bez bielizny, płaszcza, koca. Zimno teraz dokucza, wszystko
pokradli, a co zostało to przejadłem. Taki jest tu żywot każdego z nas. […]”.
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Listy
Mężczyzn w kołchozie prawie nie było, wszyscy na wojnie. Ci, którzy zostali byli
w większości starzy lub chorzy. Nasz tata nie został z nami długo. Władze sowieckie,
którym brakowało „mięsa armatniego”, postanowiły, że Polacy, zwłaszcza mężczyźni
muszą przyjąć ich obywatelstwo. Wiedzieliśmy, że jeśli podpiszemy nakaz, to do ojczyzny
już nigdy nie wrócimy. Wszyscy dorośli postanowili, że obywatelstwa nie przyjmą.
Aresztowano ojca i innych Polaków, przetrzymywano ich w budynku szkoły przez jakiś
czas i nakłaniano do zmiany decyzji. Lidia, nasza starsza siostra, wówczas 16-letnia,
też została zatrzymana. Mamę zostawili do opieki nad młodszymi dziećmi. Wszyscy byli
bardzo przygnębieni. „Pewnego dnia, wieczorem mama wysłała mnie z jedzeniem do taty
– wspomina Krystyna. Mama nie była w stanie iść, bo miała bardzo silną migrenę. Tata
był smutny, zmartwiony, zdjął obrączkę z palca i powiedział: daj mamie, bo słyszałem,
że dziś w nocy nas wywiozą. Mocno mnie przytulił, miał łzy w oczach i prosił, żebym
ucałowała mamę i siostrę Irenkę. Był to ostatni raz, kiedy widziałam tatę”. Następnego
dnia rano w szkole nie było już nikogo. Po pewnym czasie dowiedzieliśmy się, że siostra,
ojciec i pozostali Polacy zostali skazani na dwa lata więzienia za odmowę przyjęcia
obywatelstwa i karę odbywają w Kurganie. Miasto to było oddalone od naszego kołchozu
o ok. 300 km. Żadnych wiadomości stamtąd nie mieliśmy, byliśmy załamani. Modliliśmy
się nieustannie o ratunek z Nieba. Z późniejszej relacji siostry dowiedziałyśmy się, że
ojciec był bardzo chory, a słabych do pracy już nie brali.
Fragmenty listu naszego Taty z więzienia w Kurganie z 13 marca 1943r: „[…] przy
ciężkiej pracy przy spławie drewna zarabiałem 2 ruble, a chleb kosztował 1,90 rubla. […]”.

143

W poszukiwaniu mogiły
We wrześniu 1943 roku mama otrzymała zawiadomienie, że ojciec nie żyje. Wbrew
wszystkim przeciwnościom postanowiła pojechać do Kurganu. Podróż była koszmarna,
jechała bez biletu pociągiem z obawą, że zostanie złapana. Chciała upewnić się, czy to
prawda, że tata nie żyje i zobaczyć grób. Gdy dotarła na miejsce, wyjaśniła strażnikom,
że chce zobaczyć, gdzie mąż został pochowany i odebrać osobiste rzeczy zmarłego.
Strażnik z ironicznym uśmiechem powiedział, że „u nas grobów nie ma, że wszyscy
idą w jedną jamę”. Mama mimo wszystko domagała się pokazania, gdzie ta jama jest,
bo męża na pewno rozpozna po złotych koronkach. To jeszcze bardziej go rozbawiło
i powiedział: „u nas złota nie zakopują”. Po tej rozmowie mama była zrozpaczona i już
o nic nie pytała. Po 50 latach w 1994 r. odpowiedź władz rosyjskich w sprawie pochówku
brzmiała podobnie, co prawda nie tak drastycznie.

Odpowiedź władz
sowieckich w sprawie
śmierci Taty.

List od Taty.
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Spotkanie
Siostra przetrzymywana w tym samym więzieniu wiedziała, że ojciec już nie żyje.
Mężczyźni umierali tam masowo z wycieńczenia i głodu. Postanowiła działać, by uniknąć
podobnego losu. Zdobyła szary papier, taki z worka po cemencie i napisała listy po
rosyjsku z prośbą o ułaskawienie dla siebie i jeszcze trzech koleżanek. Listy zostały
zaadresowane: Wierchowny Sowiet Sowietskowo Sojuza i wysłany do Moskwy przez
przekupionego strażnika. Po półtorarocznej pracy przy produkcji amunicji w fabryce
zbrojeniowej zdarzył się cud: trudno dziś osądzić, na ile było to skutkiem działania siostry,
niemniej młode kobiety wymienione w listach – wszystkie zostały zwolnione. Było lato,
ciepły wieczór po upalnym dniu. Niespodziewanie ktoś zastukał do okna. Była to nasza
siostra Lidzia. Wróciła z więzienia. Radość ogromna, ale też łzy po utracie ojca i brata
(ciągle nie było od niego żadnych wieści, żywiliśmy jednak nadzieję, że chociaż on żyje).

(guma do żucia wytwarzana przez miejscowych). Byłyśmy zadowolone, bo warto było
nie spać tej szczególnej nocy.
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Dzielenie się domem
Po jakimś czasie mama poznała Rosjankę, która nazywała się Anisja Pawłowna. Jej
mąż i syn byli na wojnie. Ona mieszkała z piątką dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Dom miała
nieco większy i bardzo zadbany, choć ubogi. Ona przyjęła nas do siebie. Była zacną
kobietą, pracowała w kołchozie. Miała własną krowę i dwie owce, ogród z warzywami.
Dzieliła się z nami wszystkim, choć sama niewiele miała. Mama jej dzieciom szyła ubranka,
dziergała na drutach sweterki, skarpety, rękawiczki z ich własnej wełny. „Ciocia” ciężko
pracowała. My oprócz pracy w kołchozie, robiliśmy zapas drewna na zimę, a dla krowy
i owiec gromadziliśmy siano. Pomagaliśmy sobie nawzajem. Wspólnie urządzaliśmy pranie
korzystając z sąsiedztwa jeziora. Nie było proszku do prania. Mydło było rzadkością.
Używano ługu rozcieńczając popiół w wodzie (woda robiła się bardzo miękka, taka śliska
i to ułatwiało usuwanie brudu). Latem często kąpaliśmy się w jeziorze, zimą chodziliśmy
do bani (rodzaj mokrej sauny), w której okładaliśmy się nawzajem brzozowymi witkami.
Wzruszające były chwile, kiedy dzieci Rosjanki, u której mieszkałyśmy, razem z nami
klękały i modliły się. W rogu pokoju wisiała przystrojona pięknie ikona. Każdy głośno
wypowiadał swoją prośbę. My modliliśmy się między innymi o zdrowie i powrót do Polski.
Dzieci rosyjskie prosiły: „Bożeńka, Bożeńka daj nam chleba, żeby najeść się do syta”.
Prosiły też, aby papa i brat wrócili z wojny, a najmłodszy synek marzył o całej beczce
kapusty. Braciom tak podobały się nasze modlitwy, że nieustannie o nie zabiegali. Dwaj
najmłodsi chłopcy nie opuszczali domu, siedzieli na przypiecku, bo mieli zaawansowaną
krzywicę. Mieli duże głowy, cienkie rączki, nóżki i duże brzuchy. W okresie świąt Bożego
Narodzenia nasza gospodyni smażyła o północy bliny. Leżeliśmy wszyscy na „patałkie”
(rodzaj drewnianej antresoli zawieszonej ok. pół metra pod sufitem – stąd nazwa)
i czekaliśmy na swoją kolej. Najpierw bliny dostawali Wowa i Szura, ci mali chłopcy
z pieca, a potem my, pozostałe dzieci. Po tej uczcie szłyśmy z Wierą (ich starszą siostrą)
po prośbie, wędrując od domu do domu. Taki był obyczaj. Tego dnia nikt w kołchozie nie
spał. Wszystkie dzieci ruszyły zdobywać prezenty. Najczęściej dostawaliśmy kartofel,
mrożoną marchewkę, czasem zamrożony serek. Prawdziwym rarytasem była „żuwaczka”

145

Wyprawa po sól i chleb
W okolicy (około 35 km) znajdowało się duże jezioro słone. „Pewnego razu, latem
wybrałam się z mamą w grupie kilku osób po sól do tego jeziora (napisała Krystyna).
Wyruszyliśmy o świcie. Mama przygotowała na tę wyprawę ziemniaki ugotowane z cebulą
i solą oraz wodę do picia. Wędrówka zajęła nam cały dzień. Po przybyciu na miejsce (nad
Jezioro Niedźwiedzie) zachwycił nas piękny widok. Słońce już zachodziło, paliły się ogniska.
Jezioro gładkie, jak lustro, lśniło na złoto i czerwono. Było naprawdę duże, drugiego brzegu
wcale nie było widać. Przy ogniskach siedzieli ludzie. Niektórzy z nich stawiali specjalne
blachy z wodą i odparowywali ją uzyskując czystą sól. Inni odpoczywali, szykowali jedzenie.
My, po nocy przespanej pod gołym niebem wzięliśmy się do zbierania soli z brzegu. Sól
była mokra, zanieczyszczona piaskiem. Rękami zgarnialiśmy ją do przygotowanych na tę
okazję woreczków. Droga powrotna z takim ładunkiem była bardzo uciążliwa. Każdy dźwigał
jakiś ciężar. Mama miała dwa woreczki przewieszone przez ramię. Upał był straszny, sól
ściekała jej po plecach. Po tej wyprawie mama cierpiała dłuższy czas, miała prawdziwe
rany. Ja też miałam swój woreczek, ale niosłam go w rękach. Kiedy indziej nazbierałam
na łące szczaw i dziko rosnący szczypiorek. Został powiązany w pęczki i przygotowany
do sprzedaży. Na targ trzeba było iść prawie 10 kilometrów. To handlowe przedsięwzięcie
udałoby się całkiem znośnie, gdyby nie przykry incydent. Kiedy zostało już tylko kilka
pęczków miejscowy chuligan („żulik”) ukradł resztę szczypiorku. Niemniej, wyprawa była
udana, bo za zarobione kopiejki kupiłam coś do jedzenia. Innym razem mama wysłała mnie
z kobietami do kołchozu oddalonego od nas o 15 km. Tam, za wydziergane na drutach
przez nią wyroby dostałam dwa bochenki chleba. Był ciepły, pachnący, smakowity. W drodze
powrotnej skubałam po troszeczku, nie mogąc oprzeć się pokusie. Zjadłabym cały, ale
wiedziałam, że na ten chleb czeka mama i siostry (bałam się też mamy, że może będzie
zła jeśli zjem więcej). Był to najsmaczniejszy chleb, jaki kiedykolwiek jadłam.
Edukacja
Nie sposób tego wszystkiego opisać, co przeżyliśmy, są to tylko fragmenty zapamiętane
na całe życie. Trzy córki Anisji chodziły do szkoły, a my razem z nimi. Kontynuowaliśmy
naukę języka rosyjskiego, rachunków, przyrody, robiliśmy też kartki okolicznościowe dla
bohaterów wojennych. Po powrocie z więzienia języka polskiego nauczała nasza siostra
Lidia. Do szkoły uczęszczało około trzydzieścioro dzieci zesłańców polskich. Warunki
były bardzo trudne, brakowało zeszytów, ołówków. Pisaliśmy na gazetach, atramentem
zrobionym z sadzy i buraków. Czytać i pisać po polsku uczyliśmy się z książeczek do
nabożeństwa i innych niewielu dostępnych książek (np. „W pustyni i w puszczy”). Te
lekcje przysparzały nam wiele radości. Po jakimś czasie zaczęła docierać do nas pomoc
z UNRRY. Nie było tego wiele, ale dostaliśmy zeszyty, ołówki, nawet kredki. Poprawiło
się też wyżywienie.
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Droga powrotna
Koniec wojny, maj 1945 rok. Wszyscy mieszkańcy kołchozu zebrali się przed jakimś
urzędem, gdzie było bardzo wesoło. Była muzyka, śpiewy i tańce. Były też łzy radości
i nadzieja, że może wrócimy do kraju. Minęło jednak sporo czasu zanim stało się to
naprawdę. W marcu 1946 roku wsiadamy do sań, zabieramy nasz skromny dobytek.
W Pietuchowie lokujemy się w pociągu. Odżywają wspomnienia. Widzimy takie same
paskudne wagony, jakimi przyjechaliśmy z Polski. Na drogę dostajemy zapomogę
z UNRRY w postaci konserw rybnych, sproszkowanych jaj i innych produktów. Podróż
trwa kilka tygodni. Jest jednak całkowicie inna niż ta sprzed sześciu lat. Wracamy bez
taty, bez brata, znowu w nieznaną przyszłość. Wagony udekorowane polskimi flagami,
transparentami w rodzaju „Ojczyzno, witaj nas”. Rok po zakończeniu wojny, 20 kwietnia
1946 roku znaleźliśmy się w Polsce. Dziwnie okrężną trasą przez Kraków, Częstochowę,
Opole i dojeżdżamy do Warszawy. Przez otwarte drzwi ukazuje się nam okropny widok.
Same zgliszcza i ruiny. Nie ma domów, nie ma Warszawy, nie ma stolicy. Wszyscy są
poruszeni i zasmuceni. Co za barbarzyństwo! To uczyniła wojna.

studia z zakresu filologii rosyjskiej. Irena po ukończeniu szkoły podstawowej podjęła
naukę w Liceum Pedagogicznym, a następnie skończyła studia, także filologię rosyjską.
Krystyna, po kolejnych latach tułaczki po bliższej i dalszej rodzinie, nadrabianiu zaległości
edukacyjnych, ukończyła warszawską szkołę pielęgniarską. Całe życie pracowała
w tym zawodzie. Brat Kazimierz osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie też kształcił
się i został księdzem. Po raz pierwszy odwiedził nas w 1958 roku. Klonowo pozostało
dla nas miejscem magicznym. Odwiedzamy je od czasu do czasu z dziećmi, wnukami
i prawnukami z wielkim sentymentem wspominając beztroskie lata dzieciństwa.
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Drożdżówki na warszawskiej Pradze
Pociąg zatrzymuje się na wysokim nasypie. To stacja Warszawa Wschodnia. Postój
przewidziany jest na kilka godzin. Korzystając z wolnego czasu nasza siostra Lidia
z koleżanką odwiedza ciocię, siostrę mamy. Nie zastaje jej w mieszkaniu na ulicy Targowej,
ale sąsiedzi kierują ją do sklepu, w którym ciocia pracuje. Ciocia wita je słowami: „Nędzarze
wrócili!”. Wyraźnie jest wzruszona i przejęta. Ma łzy w oczach. Robi się zamieszanie. Ciocia
opowiada przypadkowym klientom o swoich gościach prosto z Syberii. Potem kupuje
przepyszne drożdżówki, o jakich można było tylko śnić na zesłaniu. Lata biedy wbrew
wszystkiemu nauczyły nas empatii, wrażliwości, współczucia – skromnym podarkiem od
cioci dzielimy się z innymi w wagonie. W końcu opuszczamy Warszawę. Pociągiem przez
Olsztyn i Ełk docieramy do Grajewa, dalej ciężarówką do Augustowa.
W Polsce na nowo
Wciąż nie wiemy, czy ktoś nas tam spotka. Czekamy pod chmurką bardzo długo.
Wreszcie przyjeżdżają po nas kuzyni. Jedziemy furmanką około 25 km. Wujostwo
zatrzymują nas u siebie, goszczą i karmią. Są serdeczni. Jest dobrze, choć też
ciasno, za to bezpiecznie i miło. Cieszymy się, że wróciłyśmy do naszej wytęsknionej,
ukochanej Polski. Nasz dotychczasowy dom w Klonowie jest już zajęty. Bez ojca i tak nie
mogłybyśmy w nim zamieszkać. Już po paru dniach poszłyśmy do szkoły. Umiałyśmy
niewiele. Prawdziwych książek nie oglądałyśmy często. Zaczęłyśmy też przygotowania
do I Komunii, co zajęło nam całe wakacje. Bardzo trudno było nam wszystko pojąć,
a tym bardziej zapamiętać. Miałyśmy wtedy 12 i 14 lat.
Siostra Lidia po powrocie podjęła pracę w szkole. Sukcesywnie, z dużą determinacją
dokształcała się, zaliczała dostępne kursy przygotowawcze i została nauczycielką.
Nasza rodzina zamieszkała razem z nią. Lidzia uczyła się przez kolejne lata. Skończyła
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Refleksje
To były relacje z przeżyć obydwu sióstr. A teraz kilka zdań – wniosków, które ukształtowały się w czasie dorosłego życia pani Ireny.
Oczywiście 10 lutego 1940 roku to dzień masowych wywózek Polaków na Sybir.
Byliśmy skazani na deportację, jak setki tysięcy naszych rodaków. Pokrótce opisałyśmy
z siostrą nasze trudne życie na zesłaniu. Nasze wspomnienia poświęcamy tym, którzy
mało wiedzą o przymusowych wysiedleniach Polaków na Syberię w latach 1940–1946.
Napisałyśmy je w nadziei, że nigdy nikogo więcej nie spotka podobny los. Choć nas gnębili
Sowieci, już o nich nie myślimy. Zbrodniarzami byli i Stalin, i Hitler. Zobaczyłyśmy, jakich
okropności wojny ludzie doświadczali w Polsce. Też ginęli, też zostawali bez domów,
ale byli na swojej ziemi, za którą walczyli i umierali. A my? W imię czego znaleźliśmy
się na obcej ziemi i zostaliśmy bezdomnymi tułaczami, żebrakami znosząc tyle zła,
chłodu i głodu, strachu, upokorzenia, przeżywając wszystko co najgorsze może spotkać
człowieka? Gdzie się podziało
nasze beztroskie dzieciństwo,
komu je poświęciliśmy, my biedne
maleństwa, nie mające w ręku
książeczki, kredki, ołówka, lizaka,
cukierka przez całe sześć lat?
Nie mieliśmy nic, co byłoby nasze
własne. Pamiętać jednak musimy,
że uprowadzenia, mordy, szantaże,
zamachy, terror to umiejętności
Sowietów, to opanowali do perfekcji.
Los, jaki zgotowali nam nasi przyszli
„przyjaciele” Sowieci ze Stalinem
na czele wywarł głębokie piętno na
całe nasze życie.
Dotrzymałyśmy słowa
i nawiązałyśmy korespondencję
z naszą Anisją Pawłowną
(fragment jej listu).
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II. ŹRÓDŁA,
MATERIAŁY,
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Wiersz Pani Ireny Łazarskiej
To były straszne czasy
Krzywda nam się wielka stała
I tkwi w nas niczym twarda skała
Chcę to wszystko zatrzeć w pamięci
Ale to się nie da, mimo szczerych chęci
Los często dla nas niełaskawy
Dzieciństwo miałam ciężkie
Doświadczyłam losu tułacza
Co godności mojej uwłaczał
Znosiłam nędzę, głód i chłód
I wszelki inny trud
Domem moim była lepianka
Łóżkiem z gliny podłoga
Stołem deska byle jaka
A jedzeniem pokrzywy zerwane spod płotu
Lęk nam zawsze towarzyszył
W każdej dnia godzinie i czuję
Że to nigdy nie minie
Bałam się obcych, złych ludzi
Bałam się o Mamę i Tatę
O siostry moje, o brata
Bałam się o losy świata
Nie miałam chleba, kartofli i mleka
Nie miałam lizaka, ciasteczka i cukierka
Nie miałam książeczki, zeszytu, ołówka
I tym się martwiła dziecięca główka
Wrogowie uczynili wiele zła
Chcieli nas złamać, pognębić i zniszczyć
Nie daliśmy się jednak ugiąć
Tym siłom nieczystym
Nie opuściła nas wiara, nadzieja, ufność
A hart ducha, duma narodowa, patriotyzm
Były naszym sprzymierzeńcem
Bibliografia:
– Wspomnienia syberyjskie na podstawie relacji pisemnych:
Krystyny Karkowskiej „Wspomnienia” i Ireny Łazarskiej „Moje przeżycia na Syberii – 2262 dni walki
o przetrwanie”.
– Fotografie i zeskanowane pamiątki z kolekcji sióstr j/w.
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Wołomińska młodzież
w Powszechnej Organizacji SP1 i HSP2
Szaleńczy zaiste to był pomysł, aby do odbudowy Polski z jej powojennych
zniszczeń, do realizacji zadań planu sześcioletniego (1949−1955), wykorzystać
ręce polskiej młodzieży. Od 25 lutego 1948 roku funkcjonowała w naszym kraju
Powszechna Organizacja „Służba Polsce” (SP) i w stosownym czasie upominała
się o swych młodych obywateli. Nie pytano ich czy chcą, nie pytano rodziców czy
pozwolą – stali się z przymusu ochotnikami... bez wyrażenia ochoty.
Dziewczęta i chłopcy – można ich było spotkać w owym czasie m.in. na budowach
w całej Polsce. Oni stanowili dla państwa wielką, prawie darmową siłę roboczą. Szli do
pracy ze śpiewem na ustach, które głosiły całemu światu swój hymn:
„Nie lęka się pracy, nie – SP, hej SP,
Bo swą przyszłość widzi w niej SP, hej SP.
Dalej z nami fundamenty kłaść pod gmach Polski nowy,
Maszeruje rozśpiewana brać w przyszłości świat tęczowy”.
Władze szkolne i Związek Młodzieży Polskiej (ZMP)3 przywiązywały wielką wagę do
pracy w tej organizacji i „czynów społecznych” wykonywanych przez młodzież. Toteż
w pocie czoła, pracą z nakazu, młodzi budowali, co dzień „zręby socjalizmu”. Ale „chichot
historii” sprawił, że zamiast „sprawiedliwego ustroju społecznego” – doczekaliśmy się
tylko… kapitalizmu z „nieludzką twarzą”, głębokiego kryzysu i masowego bezrobocia.
W latach 1948–1955 tłumaczono, że to zaszczytny obowiązek i powinność pracy
dla Polski. Jedni byli w 48. brygadzie SP w Rawce koło Skierniewic i ładowali piasek
do wagonów, inni w 46. brygadzie w Braniewie budowali tory kolejowe, jeszcze inni,
zgrupowani w 109. brygadzie na Żuławach, zbierali buraki cukrowe i osuszali tereny

1

Powszechna Organizacja „Służba Polsce” (SP) – polska organizacja paramilitarna przeznaczona dla młodzieży w wieku
16−21 lat, istniała od 1948 do 1955 r. Komenda Powiatowa SP mieściła się w Radzyminie przy ulicy 11 Listopada 7 do
1952 r. W Archiwum Akt Nowych w Warszawie znajduje się dokumentacja dotycząca Komendy Głównej Powszechnej
Organizacji „Służba Polsce”, sygn. 224. Informacja uzyskana od Jarosława Stryjka.

2

Harcerska Służba Polsce (HSP) – program ZHP w latach 1948-1949,, którego celem była realizacja ważnych zadań
społecznych tego okresu (m.in. powojennej odbudowy kraju) oraz ukazanie roli ZHP w zmienionych warunkach
ustrojowych. Pracę nad programem HSP rozpoczęto w 1947 roku, natomiast przystąpienie do programu ogłoszono na
naradzie komendantek i komendantów chorągwi w marcu 1948 roku.

3

Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) – młodzieżowa organizacja ideowo-polityczna, działająca w Polsce w latach 1948–
1957, wzorowana na radzieckim Komsomole.
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nadwiślańskie, kolejne brygady pracowały przy odbudowie Warszawy, w kopalniach
i kamieniołomach. W całej Polsce trwały prace na placach budów, na polach, na drogach.
Wołomińscy chłopcy także tam pracowali, byli w 39. brygadzie.
W 2011 roku panowie Mirosław Sott4, Janusz Maciej Wiśniewski5, Waldemar Winiarski6,
Jerzy Szymanowski7 przyjęli moje zaproszenie i odwiedzili „starą budę”, Jerzy Rebandel8
skontaktował się telefonicznie. To właśnie w tym budynku, przy ulicy Feliksa Paplińskiego
(obecnie Wileńska 32) w Państwowej 11-letniej Szkole Ogólnokształcącej stopnia
Podstawowego i Licealnego w Wołominie, w 1951
roku zdali maturę. Ówcześni osiemnastolatkowie mieli
swoje plany i marzenia, na pierwszym miejscu stawiali
studia wyższe, na które w tymże roku nie wszyscy
chętni zdążyli złożyć papiery.

W Waszej codziennej pracy mieszczą się potężne źródła siły, z których naród polski czerpać
będzie soki odżywcze i potężniejszą moc swego odrodzenia« oraz umundurowanie
drelichowe, które po ukończeniu turnusu mogliśmy sobie zatrzymać. Zakwaterowano
nas w namiotach 24-osobowych po dwie drużyny. Do drużyn dobieraliśmy się sami,
klasami szkolnymi, tworząc w ten sposób przyjazne i wesołe towarzystwo. Codziennie
rano wychodziliśmy do pracy ze śpiewem »O Nowej to Hucie piosenka« albo »Nie lęka
się pracy, nie – SP, hej SP«, by mierzyć się z przydzielonymi nam obowiązkami, które
w początkowych dniach dosyć często się zmieniały, np. raz wywoziliśmy lub przywoziliśmy
piasek na budowę, innym razem woziliśmy stal budowlaną ze stacji PKP Mogiła. Tak
mijały pierwsze dni pracy w naszej szkolnej brygadzie. Niestety, ta dość lekka, przyjemna,
a nade wszystko wesoła praca rychło się skończyła. Każdy z nas otrzymał nową, w tzw.
trójkach murarskich. Polegało to na tym, że murarz układał, a raczej dosuwał do siebie
na wyłożonej zaprawie cegły. Naszym obowiązkiem było też przepinanie sznurków
wyznaczających pion i poziom wznoszonego muru. W tamtym okresie wielu prostych
ludzi marzyło o zawodzie murarza, który był bardzo pożądany – trzeba było odbudować
kraj po działaniach wojennych. Rekrutacja była duża, ale pod względem wyuczonego
zawodu dawała wiele do życzenia. Mniej liczyła się dokładność wykonanej pracy,
a bardziej ilość postawionego muru. Każdy chciał być przodownikiem, a taki fachowiec,
przychodząc do pracy marzył tylko o jednym – postawić więcej muru niż wczoraj. Jeżeli
ktoś był na wspaniale oddającym tę prawdę filmie Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru,
to doskonale mógł wczuć się w realia panujące przy budowie Nowej Huty.
Razem z kolegą ze szkolnej ławy Tadzikiem Tlagą zostaliśmy skierowani do przywozu
zaprawy murarskiej na budowę jednego z bloków, tak zwaną »Japonką«. Był to wielki,
metalowy pojemnik, na dwóch wąskich, żelaznych kołach. Ten bardzo ciężki i niewygodny
pojazd dodatkowo obciążony, zapadał się w miękki grunt. Jeden z nas pchał, a drugi
ciągnął. Dla dwóch, dosyć mocnych i zdrowych młodzików nie było to zadanie łatwe, tym
bardziej, kiedy przy napełnianiu przesadzano z ilością zaprawy. To wszystko było jeszcze
do zniesienia gdy mur był niski, ale gdy stawał się coraz wyższy, naszą »Japonkę« trzeba
było ciągnąć po rusztowaniach na górę. Stawało się to prawdziwą drogą przez mękę. Na
nic zdawały się pochwały podczas uroczystych, porannych apeli, powiększane zdjęcia
wywieszane na obozowych tablicach, a także małe nagrody w postaci tandetnych »piór
wiecznych«, które mam do dzisiaj. Myśmy po prostu byli tą pracą wykończeni.
Nie pamiętam, po ponad siedemdziesięciu latach, ile czasu trwała ta gehenna budowy
Nowej Huty. Pamiętam tylko, że kiedy przychodziła poranna pobudka, prosiłem Boga,
aby ten dzień już minął, w tej chwili. Wiele razy prosiliśmy naszego opiekuna o jakąś
pomoc lub zmianę pracy, jednakże, pomimo zrozumienia naszej sytuacji, nic nie zmieniał.
Po jakimś czasie prośby nasze zostały wysłuchane i zostaliśmy przeniesieni do innej
»odpowiedzialnej pracy«. Ładowanie wsadu do betoniarki. To była dopiero fucha! Proszę
sobie wyobrazić dwóch »łopaciarzy« bez przerwy sypiących piach i wapno do betoniarki.
Tu nawet o najmniejszym odpoczynku nie mogło być mowy. Kolejka odbiorców po towar
stawała się nie do zrealizowania. Do każdej betoniarki przypisanych było dwóch wiozących
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Pomimo wielu minionych lat, żywy w pamięci
pozostał im tamten czas wejścia w dorosłe życie, ze
świadectwem dojrzałości i zaczęły się wspomnienia...

Mirosław Sott, 1951 r.
„Szkoła wysłała nas, w sumie 20–30 uczniów na obóz »Służba Polsce« w okolice
Krakowa do wsi Czyżyny, Mogiły, Bieńczyc gdzie zaczęto budowę miasta (osiedla)
Nowa Huta oraz Kombinatu Hutniczego. Była to 39. brygada, a my byliśmy jej junakami.
Otrzymaliśmy legitymację junacką podpisaną przez Prezydenta RP Bolesława Bieruta,
opatrzoną mottem »Taka będzie przyszłość Polski, jaką Wy potraficie stworzyć.
4

Mirosław Sott, ur. 1932 r., absolwent Szkoły Podstawowej przy ulicy Drewnianej w Warszawie (1946). W Wołominie
ukończył Gimnazjum przy ul. Kanałowej 3 (po zmianie nazwy ul. Graniczna 3, obecnie ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa
5) i Państwową 11-letnią Szkołę Ogólnokształcącą stopnia Podstawowego i Licealnego przy ul. Feliksa Paplińskiego 32,
obecnie ul. Wileńska 32, (1951). Odbył 3-letnią służbę wojskową, pracował m.in. w warszawskich kinach jako operator.

5

Janusz Maciej Wiśniewski, absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Jezuickiej w Kobyłce, Państwowej 11-letniej
Szkoły Ogólnokształcącej stopnia Podstawowego i Licealnego przy ul. Feliksa Paplińskiego 32, obecnie ul. Wileńska 32
w Wołominie (1951), Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1959).

6

Waldemar Winiarski, ur. 1933 r., absolwent Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie, Państwowej 11-letniej Szkoły
Ogólnokształcącej stopnia Podstawowego i Licealnego przy ul. Feliksa Paplińskiego 32, obecnie ul. Wileńska 32
w Wołominie (1951), Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1957), pracował m.in. 20 lat w Prezydium Rady
Narodowej m.st. Warszawy.

7

Jerzy Szymanowski, ur. 1934 r., mieszkaniec Wołomina od 1936 r. W czasach okupacji niemieckiej uczeń klasy I−IV
Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia w Lipinach (obecnie Wołomin), klasy V Szkoły nr 2 przy ul. Miłej 22, następnie
klas VI i VII Szkoły nr 2 przeniesionej na ul. Nową 4. W roku szkolnym 1947/1948 uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej nr
1, następnie uczeń klas IX−XI Państwowej 11-letniej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia Podstawowego i Licealnego przy
ul. Feliksa Paplińskiego 32, obecnie ul. Wileńska 32 w Wołominie (1951). Jako student trzeciego roku na Politechnice
Warszawskiej, wykładał matematykę w Liceum dla Pracujących w Wołominie, w budynku, w którym ukończył maturę.
Pracował także przy ul. Miłej 22 w Technikum i Liceum Ekonomicznym. W następnych latach zatrudniony był m.in.
w Hucie Szkła Wołomin na stanowisku głównego mechanika z podległym pionem energetycznym.

8

Jerzy Rebandel, ur. 1934 r., uczeń i absolwent wołomińskich szkół: Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 przy ul. Miłej
(1944), która została przeniesiona na ul. Nową 4 (róg ul. Warszawskiej), Gimnazjum przy ul. Kanałowej 3 (po zmianie
nazwy ul. Graniczna 3, obecnie ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 5) i Państwowej 11-letniej Szkoły Ogólnokształcącej
stopnia Podstawowego i Licealnego przy ul. Feliksa Paplińskiego 32, obecnie ul. Wileńska 32, (1951). Absolwent
Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej.
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na taczkach i dwóch na »Japonkach«. Odejście na chwilę za swoją potrzebą stawało
się niemożliwe. Pracując na takim stanowisku na pewno biliśmy na głowę najlepszego
»układacza« cegieł. Ale cóż my – byliśmy tylko pomocnikami »przodowników pracy«.
Jedyną naszą pociechą było to, że zaprawy nie można było zostawić na drugi dzień.
Betoniarkę należało dokładnie umyć, w związku z tym pracę kończyliśmy trochę wcześniej.
Zwykle około szesnastej i udawaliśmy się, zawsze ze śpiewem na ustach, do swojego
miejsca postoju – obozu.
»Znów się pieśń na ustach rwie – SP, hej SP,
Nierozłączne siostry dwie, młodzież i SP.
Szumem wabi siny morza brzeg, wzywa pieśń Warszawy.
Rytmem łopat rozdzwonimy wnet piastowskie szlaki sławy... «
Tu czekał na nas »apetyczny« obiad: krupnik, a na drugie danie ziemniaki z kawałkiem
kiełbasy, czasem kaszanki, wątpliwej świeżości, lub śledzia słonego, bo prosto z beczki.
Po obiedzie wypełniano nam czas zajęciami z przysposobienia wojskowego (PW),
wychowania fizycznego (WF). Były też wykłady o historii, Nowej Hucie, Polsce Ludowej,
Krakowie. Braliśmy także udział w ćwiczeniach fizycznych, na które składały się pływanie,
biegi, strzelanie, tor przeszkód. Każdy z nas miał książeczkę wydaną przez Główny
Komitet Kultury Fizycznej. Można w niej było przeczytać m.in. że »Braterska współpraca
postępowych sportowców świata umacnia obóz pokoju«.
Inne szkolenia nas nie obowiązywały, ponieważ byliśmy tzw. młodzieżą wykształconą.
Pozostały czas, poza zajęciami świetlicowymi, zapełnialiśmy sobie przeważnie grą
w piłkę oraz wszelkimi wygłupami, jakie wymyśliliśmy sobie sami. Jako zapłatę za dobrze
wykonaną pracę, w niedzielę, oczywiście nie każdą, dostawaliśmy przepustkę na cały
dzień. Jeździliśmy wtedy do Krakowa, bo było blisko. Wystrojeni w nowe mundurki,
wypożyczone tylko na przepustkę, zwiedzaliśmy Kraków i jego zabytki, a także, za
pieniążki, które przysyłali nam rodzice, popadaliśmy w rozkosz obżarstwa, które miało
nam starczyć na cały tydzień. Po powrocie z przepustki trzeba było zdać nowe ubranka,
a przywdziać stare, robocze, bo od poniedziałku wzywała nas praca. Tak mijał tydzień
za tygodniem, aż po dwóch miesiącach wakacji zadowoleni, uśmiechnięci i szczęśliwi
z nieocenianej młodości wracaliśmy do domu. Tu dopiero czekała na nas najprzyjemniejsza,
»najcięższa praca – nauka«, przygotowująca do egzaminów na wyższe studia”.
Na widok grupowego zdjęcia sprzed siedemdziesięciu laty, obecni na spotkaniu
koledzy prześcigają się w rozpoznawaniu młodych, prężnych junaków. Prędko
dostrzegają siebie, następnie rozpoznają kolegów, lecz nie wszystkich: bo ten mundur
i furażerka, i obecnie pogarszający się wzrok... Mimo to pamiętają, że w Nowej Hucie
byli: Wiesław Antolak, Ryszard Chajęcki, Waldemar Czapkiewicz, Andrzej Dąbrowski,
Zbigniew Deszczak, Bohdan Domurat, Kazimierz Kotkiewicz, Lech Leśniewski, Bohdan
Marcinkiewicz, Edward Mikowiec, Leonard Miłakowski, Jerzy Ostrowski, Jeremiasz
Olszewski, Andrzej Orczykowski, Jan Orłowski, Jerzy Płocieńczak, Ryszard Powała,
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Bronisław Rogóyski, Mieczysław Różanek, Henryk
Rudnik, Andrzej Sarnociński, Mirosław Sott, Wojciech
Stelcer, Lech Suski, Tadeusz Tlaga, Wojciech Utracki,
Józef Wierzbicki, Waldemar Winiarski, Janusz Maciej
Wiśniewski, Bogdan Wróblewski, Ignacy Zabłocki.

Janusz Maciej Wiśniewski, 1951 r.
Janusz Maciej Wiśniewski dodaje: „Jest rok 1951
w Wołominie. Zdajemy maturę w miejscowym liceum.
Szkołę odwiedzają oficerowie Ludowego Wojska
Polskiego i prowadzą rekrutację... do szkół oficerskich.
Budzi to umiarkowane zainteresowanie wśród absolwentów. Dyrektor Jan Kopcewicz9
zachęca nas i rzuca hasło: »Szkoły oficerskie nie gryzą«. To nie odnosi skutku. Zgłasza
się tylko jeden ochotnik – Wiesiek Dąbrowski (doszedł do stopnia pułkownika).
Nieoczekiwanie pojawia się wiadomość, że jedziemy do Nowej Huty z brygadą »Służba
Polsce«. Okazuje się, że zostaliśmy wcieleni do tej brygady jako ochotnicy, chociaż
nikt nas o nic nie pytał. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że dyrekcja szkoły wykazała
się poprawnością polityczną, zapisując młodzież męską z dwóch klas maturalnych jako
ochotników do budowy Nowej Huty – sztandarowej inwestycji socjalizmu.
Wśród »ochotników« powoduje to pewne komplikacje, bo niektórzy z nas zamierzali
starać się o przyjęcie na wyższe studia, inni chcieli iść do pracy zarobkowej. Znaleziono
trzecie wyjście.
Następuje przymusowa koncentracja »ochotników« i wyjazd pociągiem, składającym
się z wagonów bydlęcych – przez Warszawę i Kraków do wsi Bieńczyce koło Krakowa.
Tam zostajemy zakwaterowani w namiotach wojskowych, prawdopodobnie z UNRRY10,
rozbitych na chłopskich polach.
9

Jan Kajetan Kopcewicz (ur. 7 VII 1905 w Bodzanowie, pow. Płock – zm. 19 VI1970 w Skępem, obecnie woj. kujawskopomorskie). Nauczyciel łaciny i śpiewu, s. Stanisława (organisty) i Marii, dwukrotnie żonaty: z Sabiną Honoratą z d.
Jaskółowską Iº voto Drop (1912−1972) − nauczycielką i z Antoniną z d. Łukowską (1912–1965) – długoletnią nauczycielką
matematyki w Liceum Pedagogicznym w Wymyślnie. Absolwent gimnazjum, liceum humanistycznego i Wydziału Filologii
Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Przed 1939 pracował w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Hrubieszowie.
Służył w wojsku w Zambrowie, w kompanii ciężkich karabinów maszynowych. W czasie okupacji niemieckiej pracował
na Lubelszczyźnie jako księgowy w młynie, dzięki czemu nie został aresztowany. We wrześniu 1944 zamieszkał
w Wołominie, wstąpił do Związku Nauczycielstwa Polskiego, pełnił funkcję wiceprezesa Sekcji Szkolnictwa Średniego.
Był współorganizatorem Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kanałowej 3 (po zmianie nazwy ul. Graniczna
3, obecnie ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 5) w Wołominie; opiekunem drużyn harcerskich, brał udział w zbiórkach
harcerskich, ogniskach, wyjeżdżał z harcerzami na obozy i kolonie letnie, prowadził chór szkolny, przygotowywał
programy muzyczno-wokalne i instrumentalne na imprezy szkolne. Pełnił funkcję dyrektora Państwowej 11-letniej Szkoły
Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego przy ul. Feliksa Paplińskiego 32 (obecnie ul. Wileńska 32)
w Wołominie (1950–1962), był nauczycielem historii i bibliotekarzem w Liceum Pedagogicznym w Wymyślnie, gm.
Skępe, pow. Lipno (1962−1968). Ponadto był miłośnikiem gry w szachy, inicjatorem turniejów szachowych dla nauczycieli
i uczniów, z których wielu uczestniczyło w krajowych i międzynarodowych zawodach szachowych.

10 UNRRA – Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy – żartobliwie zwana Unrą albo ciocią
Unrą, została założona 9 listopada 1943 r. w Waszyngtonie. Miała na celu niesienie pomocy wyniszczonym przez wojnę
krajom Azji i Europy. Największy wkład finansowy w jej funkcjonowanie wniosły Stany Zjednoczone, Kanada i Wielka
Brytania. Pomocy zaczęto udzielać wyzwolonym krajom jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej. Szybko
okazało się, że Polska, jako najbardziej zrujnowane przez wojnę państwo, stała się jej największym beneficjentem.
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Jest upalny lipiec, obok namiotu stoją kopce zżętego zboża. Stajemy przed komisją
lekarską, która orzeka, że wszyscy są zdrowi. Potem kolejno: łaźnia, umundurowanie,
lokowanie w namiotach, podział na plutony należące do 39. brygady »Służba Polsce«.
Następnego dnia rano maszerujemy do pracy z pieśnią na ustach. Pracujemy
przy budowie osiedla mieszkaniowego dla budowniczych kompleksu przemysłowego
Nowa Huta, który powstaje na terenach wsi Bieńczyce, w pobliżu wsi Mogiła i zespołu
klasztornego Opactwa Cystersów z XIII wieku. Wykonujemy następujące prace: wykopy
pod budynki, pomoc murarską, dowożenie materiałów budowlanych, dostarczanie
i układanie zbrojenia i inne prace pomocnicze. Praca wre.
Pewnego dnia pojawia się informacja, że na terenie naszej budowy ma być podjęta
próba pobicia rekordu Polski w układaniu cegieł w ciągu ośmiu godzin pracy przez
tak zwaną »trójkę murarską«. Budzi to olbrzymie zainteresowanie. Wzrasta napięcie.
Część silnych fizycznie junaków zostaje przydzielona »trójce murarskiej« do pomocy.
Gromadzimy się przy dużym wykopie. Fundamenty są już wytyczone. »Trójka murarska«
zajmuje stanowiska, a przydzieleni do pomocy junacy, wśród nich Mirek Sott, Tadzik Tlaga,
czekają w pogotowiu. Wokół wykopu gromadzą się tłumy: przedstawiciele miejscowych
władz, oficjalne osobistości ze stolicy, ekipa Polskiej Kroniki Filmowej, sprawozdawcy
Polskiego Radia, junacy i przypadkowi widzowie. Zostaje wydana komenda »start«. Po
ośmiu godzinach morderczego wysiłku pada upragniony rekord, który pobił szef Piotr
Ożański11 z dwoma cywilami murarzami, pada też ze zmęczenia »trójka murarska«, leje
się krew z pokaleczonych palców, opadają z sił junacy.
Jednak wszyscy cieszą się z wykonanego zadania.
Po latach obejrzeliśmy w kinie zdjęcia dokumentalne z tamtych wydarzeń wmontowane
przez Andrzeja Wajdę do głośnego filmu fabularnego Człowiek z marmuru.

w stylu socrealizmu toną w bujnej zieleni, co powoduje, że urbanistyka i architektura nie
rażą fałszem i monumentalizmem.
Siedzimy przy kawiarnianym stoliku i rozmawiamy z jednym z budowniczych tej
dzielnicy. Pochodzi z Polesia, a my jesteśmy z Mazowsza. Wspominamy dawne czasy,
zapamiętane krajobrazy, porównujemy lata młodości z dniem dzisiejszym. Obiecujemy,
że jeszcze tu kiedyś wrócimy. Czy tak się stanie?”.

Pięćdziesiąt lat później wybraliśmy się do Nowej Huty. Wędrujemy po miejscach
zapamiętanych z tamtego czasu. Wieś Mogiła z opactwem cystersów to wspaniale
zachowany zabytek, który odwiedzaliśmy wtedy, modląc się o szybkie zakończenie
pobytu. Teraz też go odwiedzamy i przez chwilę modlimy się w miejscowej kaplicy.
Oglądamy zarośla, w których bumelowaliśmy, a które dzisiaj są terenem mieszczącym
duży park leśny. Obok Wisła toczy swoje wody jak dawniej. Wreszcie docieramy do
miejsca, gdzie pracowaliśmy i gdzie rozegrały się powyższe wydarzenia. Trafiamy do
kawiarni Stylowa, znajdującej się przy placu, od którego biorą początek trzy symetrycznie
wychodzące aleje (jak w Wersalu). Wokół zabudowa mieszkaniowa. Bloki mieszkalne

W rozmowie telefonicznej Jerzy Rebandel dodał: „Latem 1948 roku także wołomińscy
harcerze wyjechali na ochotniczy, czterotygodniowy obóz HSP do Olecka nad Jezioro
Oleckie Wielkie. Wcześniej, w czasie pogadanek i rozmów z drużynowymi, młodzież
dowiedziała się, że będzie pracować w polu. Szefem obozu był hufcowy dh por. Wojciech
Borsuk12. Druh Jan Mierzejewski13 był gospodarzem Komendy Hufca i organizował obóz
wspólnie ze Stanisławem Majewskim z Zielonki i druhem Włodzimierzem Grzelakiem
z Tłuszcza. Wcześniej z władzami rejonowymi Olecka i dyrektorem PGR-u (prawdopodobnie
Państwowe Gospodarstwo Rolne Karolewo) organizatorzy uzgodnili warunki pobytu,
a w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” sprawy wyżywienia. W pobliskich laskach
rozbito obóz dla ok. 180 harcerzy z drużyn wołomińskich: 64. drużyny im. Stefana Batorego
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11 Dzięki filmowi Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru, zrealizowanemu pod koniec lat 70., Piotr Ożański jest obecnie
najbardziej znanym polskim przodownikiem pracy. Tyle że znany jest nie pod swoim nazwiskiem, a pseudonimem:
Człowiek z marmuru. Filmowy przodownik to Mateusz Birkut. Idea przodownika pracy pochodziła z ZSRR. Do Polski
dotarła wraz z nowym komunistycznym porządkiem. Rywalizacja i bicie rekordów szybko rozszerzyło się na różne
branże, m.in. włókiennictwo, hutnictwo czy budownictwo. Przodowników pracy nie mogło oczywiście także zabraknąć
we flagowym przedsięwzięciu „sześciolatki”. Nowa Huta miała stać się modelowym socjalistycznym zakładem i miastem.
Przybyli na miejsce pracy junacy, bardzo szybko zaczęli wyścig „przodowników pracy”. Sztandarowy projekt wymagał
jednak nie tylko przekraczania norm, ale też pojawienia się bohatera. I wtedy na scenie pojawił się Piotr Ożański. Oficjalnie
na pomysł bicia murarskiego rekordu wpadł sam. Otrzymał zgodę na bicie rekordu dla uczczenia 6. rocznicy Manifestu
Lipcowego.
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Relacja z wakacji sprzed ponad siedemdziesięciu laty nie byłaby pełna, gdyby zabrakło
Harcerskiej Służby Polsce (HSP). Latem 1948 roku w obozach HSP wzięło udział około
80 tys. harcerzy i harcerek z całej Polski, czyli ponad 20% członków ówczesnego Związku
Harcerstwa Polskiego. Akcja letnia przebiegała pod znakiem HSP, czyli realizacji czterech
kierunków-zadań: „Las i rola”, „Odbudowa”, „Kultura i Oświata”, „Dziecko i Zdrowie”.
Liczyła się każda para rąk do pracy. Harcerze
pomagali m.in. w prowadzeniu przedszkoli dla dzieci
wiejskich, organizowaniu ambulatoriów dla miejscowej
ludności, oczyszczaniu lasów, pielęgnowaniu szkółek
leśnych, przecieraniu pasów przeciwpożarowych,
zbieraniu i niszczeniu stonki ziemniaczanej. Najczęściej
pomagali przy żniwach i sianokosach oraz w zbieraniu
płodów rolnych. Wraz z programem HSP wprowadzono
specjalny zestaw odznak sprawnościowych.

Jerzy Rebandel, 1951 r.

12 Dh por. Wojciech Borsuk, ur. 1928 r., ps. „Kajman”, członek ZHP „Szare Szeregi” uczestnik powstania warszawskiego
– zastępca dowódcy plutonu w Batalionie „Sokół”, zgrom. „Sarna” członek Kręgu „Zamek” Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Szarych Szeregów, redaktor Materiałów Historycznych tegoż Stowarzyszenia. Odznaczony m.in.
Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem AK. Zmarł 2 kwietnia 2014 w wieku 86 lat. Prawdopodobnie jego ojciec ze swoim
bratem prowadzili punkt naprawy rowerów przy ul. Marcina Kasprzaka, obecna Kościelna.
13 Jan Mierzejewski, ur. 1929 r., absolwent Publicznej Szkoły Powszechnej w Wołominie, tajnych kompletów stopnia
licealnego prowadzonych przez Krystynę Kwapiszewską, Technikum Szklarskiego przy ul. Hożej w Warszawie, pracował
m.in. w biurze projektów Przemysłu Szklarskiego przy ulicy Żurawiej w Warszawie.
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z drużynowym Zbigniewem Chrupkiem; 9. Mazowieckiej Męskiej Drużyny Harcerzy im. gen.
W. Sikorskiego z drużynowym Tadeuszem Nachtmanem, w drużynie tej byli m.in, Waldemar
Winiarski, Bohdan Domurat, Ignacy Zabłocki, Tadeusz Zachaj, Jeremiasz „Jarek” Olszewski,
Zbigniew „Jary” Jasiński; 51. drużyny im. gen. Jarosława Dąbrowskiego z drużynowym
Januszem Radzio z Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 i drużyny harcerskiej ze Szkoły
nr 4 w Wołominie. Na obozie była także drużyna harcerzy ze Schroniska dla Chłopców,
ze Strugi, którą prowadził drużynowy – ksiądz (nazwisko nieznane). Na wzgórzu, w lesie,
u stóp jeziora obóz rozbiła także 172. drużyna im. Waleriana Łukasińskiego z Kobyłki
(generała, działacza niepodległościowego, więźnia Twierdzy Szliselburskiej). Komenda
hufca dysponowała trzema namiotami: w jednym było biuro, w drugim magazyn, a w trzecim
prycze dla druhów z komendy. Harcerze mieli rozbite 24-osobowe namioty z UNRRY,
w nich prycze z siennikami wypełnionymi słomą, poduszki, koce itp.
Co mają do powiedzenia uczestnicy tamtych wydarzeń, dźwigający na swoich barkach
ósme, a nawet dziewiąte krzyżyki?
Druh Jan Mierzejewski codziennie dbał o dowożenie furmankami artykułów
spożywczych, takich jak: chleb, mleko, jabłka, ser biały, ziemniaki, buraki itp. Zakupy
robił na targu lub bezpośrednio u gospodarzy. Pokwitowaniem był rachunek na kartce
papieru z podpisem sprzedającego i trzech kupujących harcerzy. Z każdego grosza
otrzymanego z Kuratorium Oświaty i Komendy Chorągwi Mazowieckiej w Warszawie
należało się rozliczyć. Zdarzyło się tak, że pieniądze na czas nie dotarły do banku
w Olecku, bank nie chciał dać pożyczki „To wsiadłem o 23.00 do pociągu i dojechałem
do Warszawy następnego dnia w południe. Pobrałem jeden milion złotych z Kuratorium
Oświaty, zapakowałem do skórzanej torby oficerskiej, pożyczonej od Staśka Majewskiego
i zaprowiantowany przez mamę na powrotną drogę wróciłem do obozu”.
„Takie wakacje były i tak to działało w owym czasie – mówi Janusz Wiśniewski.
Organizowano tak jak przed wojną letnie harcerskie obozy dla młodzieży. ZHP włączał
się w działalność Harcerskiej Służby Polsce, której celem była mobilizacja młodzieży
do odbudowy ojczyzny, a jednocześnie oddalenie widma ograniczenia działalności
harcerstwa i jej likwidację w przedwojennym kształcie (skauting). Rano pobudka, modlitwa,
gimnastyka, toaleta w jeziorze, śniadanie, zbiórka i wyjazd na wozach drabiniastych,
rzadziej traktorach, na pola folwarku przekształconego w PGR – do zbioru buraków, zboża
i siana. Pogoda taka jak w lipcu tego roku: ulewy, wichury i przebłyski słońca. W czasie
niepogody chroniliśmy się w olbrzymich stodołach, gdy świeciło słońce praca wrzała.
Po południu powrót do obozu. Obiady i kolacje naszej drużynie częściowo zapewniali
pracownicy PGR-u. Wieczorami ogniska: śpiewanie pieśni harcerskich, patriotycznych,
wspomnienia, żarty i recytacje. Drużynowy – druh Jerzy Kniołek − ściągnął na obóz
dwóch uczestników powstania warszawskiego. Przybliżali nam oni powstańcze zmagania
na barykadach Warszawy i jej ostateczną zagładę. To brzmiało niezwykle patriotycznie
i wzniośle. Dowódcą całego zgrupowania drużyn harcerskich powiatu radzymińskiego był
również powstaniec warszawski – Wojciech Borsuk, co nadawało całej akcji niezwykle
patriotyczny charakter, mobilizowało do pracy i dawało przykład młodemu pokoleniu”.
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Jerzy Szymanowski, 1951 r.
Jerzy Szymanowski wspomina: „Po ukończeniu
w 1948 roku ósmej klasy w Publicznej Szkole
Powszechnej nr 1, jako harcerz 64. drużyny wspólnie
z innymi wybierałem siano z zalanych łąk i ładowałem
na wozy drabiniaste. Później wielką przygodą była
jazda na wierzchołku takiej fury siana. Pewnego
razu magazynowy Leszek Suski obdarował mnie,
po kryjomu, masłem i marmoladą. Szmugiel się
wydał, gdy spadłem z siana, a te pożądane artykuły
spożywcze wytrysły rękawami spod mojej koszulki.
Na łące pracowaliśmy przez cztery godziny dziennie,
pozostały czas spędzaliśmy na grach, zabawach i różnych imprezach harcerskich oraz
kąpielach w jeziorze”.

Waldemar Winiarski, 1960 r.
Waldemar Winiarski był wówczas uczniem gimnazjum i harcerzem 9. Mazowieckiej Męskiej Drużyny
Harcerskiej. Pamięta, że na obozie szczególną pozycję
zajmowała praca w polu. Wszyscy byli świadomi,
że w powojennym czasie brakowało żywności tak
niezbędnej przy odbudowie zniszczonego kraju.
Harcerze za swoją pracę nie otrzymywali pieniędzy,
w zamian mieli zakwaterowanie, wyżywienie i jak
mówią „przygodę życia” oraz poczucie dobrze
spełnionego obowiązku.

Wszyscy moi rozmówcy mówią: to była mordercza praca, ale byliśmy młodzi, pełni
zapału i werwy. No i wierzyliśmy, że tak trzeba. Nie żałują trudu i wysiłku, gdyż „wicher
dziejowy” zmiótł z polskiej areny politycznej PZPR14, ZMP i „Służbę Polsce”, ale budynki
stoją, po torach jeżdżą pociągi i nadal służą społeczeństwu.
Żal tylko, że w tym było dużo fałszu..
Nadal marzą o życiu w Polsce – kraju europejskim – normalnie rządzonym przez
autentycznych gospodarzy, bez absurdów, bez przemocy, bez przymusu.
14 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) powstała w 1948 r., w wyniku połączenia Polskiej Partii Robotniczej
i Polskiej Partii Socjalistycznej, sprawowała władzę autorytarną do 1989 r., starając się kontrolować każdy przejaw życia
społecznego i gospodarczego.
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Wołomin VI 1946, zastęp „Wilki”
9. Mazowiecka Drużyna Harcerzy
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Wołominie. Zastępowy Tadeusz
Zachaj stoi obok szeregu harcerzy.
W szeregu: proporcowy Karol
Żmudzki, za nim: Jeremiasz „Jarek”
Olszewski, Mieczysław Różanek,
Ryszard Izdebski, Waldemar
Winiarski i Zdzisław Przygoda, ze
zbiorów Waldemara Winiarskiego.

Wołomin 9 VII 2021, spotkanie: Anny Wojtkowskiej, Mirosława Sotta,
Waldemara Winiarskiego, ze zbiorów Anny Wojtkowskiej.
Ich szkoła…

Lata 1948–1957, budynek Państwowej 11-letniej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia
Podstawowego i Licealnego przy ul. Feliksa Paplińskiego, obecnie Wileńska 32 w Wołominie.
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Wołomin 3 II 1951, STUDNIÓWKA, wśród uczniów Jan Kajetan Kopcewicz – dyrektor
szkoły w latach 1950–1962, Sabina Honorata Drop-Kopcewicz – nauczycielka, w latach
1946–1950 – dyrektor szkoły, a w latach 1950–1953 wizytator zakładów kształcenia
nauczycieli w Kuratorium Okręgu Warszawskiego, Maria Dmochowska – nauczycielka,
wychowawczyni oraz przedstawicielki Komitetu Rodzicielskiego p. Rzeczkowska
i p. Stelcerowa. Na 78 uczniów w klasach jedenastych egzamin dojrzałości złożyło pomyślnie
tylko 64 abiturientów. Dzisiaj, na zdjęciach, trudno wskazać wszystkich z imienia i nazwiska,
niektórych na zdjęciu nie ma, są natomiast zaprzyjaźnieni koledzy z innych klas, toteż niżej
wymieniam alfabetycznie wszystkich abiturientów z roku szk. 1950/1951: Wiesław Antolak,
Janina Antoniak, Danuta Bartnicka, Maria Bobowska, Halina Cichońska, Andrzej Cichowicz,
Andrzej Dąbrowski, Bohdan Domurat, Teresa Dzikowska, Zbigniew Grzegorzewski, Ryszard
Izdebski, Zbigniew Jasiński, Zofia Jugo, Lucyna Kania, Barbara Kaszyńska,
Zofia Kozakiewicz, Helena Kruk, Krystyna Kubińska, Urszula Kwapiszewska,
Marianna Lacek, Irena Lebensztejn, Henryka Lisawa, Leonard Miłakowski, Hanna Nadaj,
Maria Nowicka, Jeremiasz Olszewski, Andrzej Orczykowski, Barbara Orych, Jerzy Ostrowski,
Lidia Peczyńska, Teresa Piętka, Barbara Pilipow, Jerzy Płocińczak, Edward Podgórski,
Danuta Podhorodecka, Leszek Podhorodecki, Romana Prokop, Ryszard Powała,
Jerzy Rebandel, Ludgarda Rogóyska, Bronisław Rogóyski, Elżbieta Rostkowska,
Mieczysław Różanek, Henryk Rudnik, Janusz Rzeczkowski, Wiesława Sałyga,
Andrzej Sarnociński, Julian Smoleński, Zdzisława Sobczyk, Janina Sosnowska,
Wojciech Stelcer, Lech Suski, Barbara Szcześniak, Jerzy Szymanowski, Tadeusz Tlaga,
Wojciech Utracki, Alina Ważyńska, Barbara Wicińska, Waldemar Winiarski, Janusz Maciej
Wiśniewski, Bogdan Wróblewski, Ignacy Zabłocki, Alina Złotek, Barbara Żółtowska.
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Wołomin VI 1951, spotkanie po egzaminie maturalnym abiturientów klasy XI A i XI B;
od lewej, pierwszy rząd: Ryszard Powała, Zbigniew Jasiński, Barbara Orych,
Andrzej Cichowicz; od lewej, drugi rząd: Barbara Burian, Barbara Pilipow,
Barbara Kaszyńska, Maria Zachaj, Barbara „Baja” Wicińska, Romana „Roma” Prokop,
Halina Cichońska, Irena Lebensztein; od lewej, trzeci rząd: Edward Podgórski,
Mieczysław Różanek, Ignacy Zabłocki, Janusz Rzeczkowski, Jerzy Szymanowski,
Lech Suski, Leszek Podhorodecki, Jerzy Rebandel, Wojciech Utracki, Julian Smoleński,
Bogdan Wróblewski, ze zbiorów Waldemara Winiarskiego.
„Nierozłączne siostry dwie, młodzież i SP”

Nowa Huta VII/VIII 1951 – po pracy posiłek; od lewej: Jerzy Ostrowski, Bohdan Domurat,
Leonard Miłakowski, Waldemar Winiarski, ze zbiorów Waldemara Winiarskiego.
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Nowa Huta VII/VIII 1951, junak
Mirosław Sott przed namiotem,
ze zbiorów Mirosława Sotta.

Odznaka Powszechnej Organizacji
„Służba Polsce”.
1951, pierwsza strona okładki legitymacji
junackiej Powszechnej Organizacji
„Służba Polsce”, ze zbiorów Waldemara
Winiarskiego.

Nowa Huta VII/VIII 1951, 39. brygada SP z Wołomina: Wiesław Antolak, Ryszard Chajęcki,
Waldemar Czapkiewicz, Andrzej Dąbrowski, Zbigniew Deszczak, Bohdan Domurat,
Kazimierz Kotkiewicz, Lech Leśniewski, Bohdan Marcinkiewicz, Edward Mikowiec, Leonard
Miłakowski, Jerzy Ostrowski, Jeremiasz Olszewski, Andrzej Orczykowski, Jan Orłowski,
Jerzy Płocińczak, Ryszard Powała, Bronisław Rogóyski, Mieczysław Różanek, Henryk
Rudnik, Andrzej Sarnociński, Mirosław Sott, Wojciech Stelcer, Leszek Suski, Tadeusz Tlaga,
Wojciech Utracki, Józef Wierzbicki, Waldemar Winiarski, Janusz Maciej Wiśniewski, Bogdan
Wróblewski, Ignacy Zabłocki, ze zbiorów Mirosława Sotta.

Nowa Huta 4 VII – 20 VII 1951, przy obozowej zupce (okres obfity w kaszę i robaki), od
lewej: Ryszard Powała, Andrzej Orczykowski, Mirosław Sott, ze zbiorów Mirosława Sotta.

164

Anna Wojtkowska

Wołomińska młodzież w Powszechnej Organizacji SP i HSP

Nowa Huta VII/VIII 1951, koledzy
z 37 brygady PO SP: „Goguś”,
„Patyk” i Bronek, ze zbiorów
Waldemara Winiarskiego.

Kraków, na Wawelu przy Kaplicy
Zygmuntowskiej, od lewej:
Mieczysław Różanek, Mirosław Sott,
Jerzy Płocińczak, Ryszard Powała,
Janusz Kotkiewicz, ze zbiorów
Mirosława Sotta.

Kraków, na przepustce: Andrzej
Dąbrowski i Waldemar Winiarski, ze
zbiorów Waldemara Winiarskiego.
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Nowa Huta VII/VIII, na luzie,
z papieroskiem, przed obozowiskiem:
Bohdan Domurat i Waldemar
Winiarski, ze zbiorów Waldemara
Winiarskiego.
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Nowa Huta VII/VIII 1951, przed
namiotem obozowa „orkiestra”:
Mirosław Sott „gra na miotle”,
Andrzej Orczykowski na gitarze,
Ryszard Powała na akordeonie,
Mieczysław Różanek i Tadeusz Tlaga
– „soliści”, ze zbiorów Mirosława
Sotta.

Nowa Huta VII/VIII 1951, przed
namiotem: „dyrygent” Ryszard
Powała (siedzi), gitara Andrzej
Orczykowski, akordeon Mirosław
Sott, ze zbiorów Mirosława Sotta.
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Okładka książeczki służbowej nr 42
Waldemara Winiarskiego – harcerza
Mazowieckiej Męskiej Drużyny
Harcerzy im. gen. W. Sikorskiego
w Wołominie, ze zbiorów Waldemara
Winiarskiego.

Wołomin 1 X 1945, jedna ze stron
legitymacji harcerskiej Waldemara
Winiarskiego, ze zbiorów Waldemara
Winiarskiego.

Anna Wojtkowska
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Radzymin 10 XII 1950, zaświadczenie wydane st. junakowi Waldemarowi Winiarskiemu przez
Komendę Powiatową Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Radzyminie, informujące
o nagrodzeniu odznaką za prace społeczne II stopnia, ze zbiorów Waldemara Winiarskiego.

Nowa Huta 19 VIII 1951, zaświadczenie wydane junakowi Waldemarowi Winiarskiemu przez
39 Brygadę Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” celem przedłożenia na uczelnię,
ze zbiorów Waldemara Winiarskiego.

Wołomin 1 VI 1945, legitymacja Waldemara Winiarskiego – młodzika, pełniącego funkcję
szeregowego sanitariusza w Drużynie Harcerskiej im. gen. W. Sikorskiego w Wołominie,
ze zbiorów Waldemara Winiarskiego.

Nowa Huta 4 VIII 1951, legitymacja wydana Waldemarowi Winiarskiemu uprawniająca
do noszenia odznaki „Sprawny do Pracy i Obrony” stopnia pierwszego,
ze zbiorów Waldemara Winiarskiego.
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Moje życie WSPOMNIENIA
II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY,
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVII, 2021

Maria Sobolewska
Warszawa 1951, legitymacja
kontrolna odznaki „Sprawny
do Pracy i Obrony” stopień
I-szy wydana Waldemarowi
Winiarskiemu, ze zbiorów
Waldemara Winiarskiego.

Moje życie
Ponieważ Krystyna urodziła się tam na zesłaniu, więc jako osesek i dziecko
niewiele zapamiętała z tułaczych i ciężkich warunków zesłańców bezwzględnie
wykorzystywanych przez sowiecki aparat represji. Te wspomnienia powstały
na podstawie wielokrotnych rozmów z mamą Krystyny Baczewskiej o tamtych
nieludzkich czasach, by zostały spisane i utrwalone dla potomnych i ludzi
zainteresowanych tamtymi syberyjskimi zsyłkami.

Pani Krystyna Baczewska jest członkinią Związku Sybiraków w Wołominie.
Mama pani Krystyny – Marysia, czyli piękna Marysieńka, bo tak ją nazywano, urodziła
się w Piątnicy blisko Łomży. Pochodziła z dość zamożnej rodziny. Ta piękna dziewczyna
o dużych oczach i długich warkoczach w wieku 24 lat, została wydana za mąż za Stefana
Gardowskiego, pochodzącego z zamożnej rodziny z majątku też w pobliżu Łomży.

Człowiek z marmuru, zdjęcie na którym Piotr Ożański muruje Nowa Hutę, Krowoderska.pl.

Życie rodzinne
Stefan to był bardzo przystojny, wysoki mężczyzna o czarnych falowanych włosach,
wówczas żyjący bez ojca, któremu zmarło się niespodziewanie dość wcześnie. Dwaj bracia
Stefana byli już żonatymi mężczyznami. Mama Stefana, jako pani wielkiego gospodarstwa,
zatrudniała wielu pracowników w polu, obejściach gospodarczych (duża stodoła) ogrodzie
(pasieka) i domu. Lubiła czytać książki, robić serwetki na drutach i często objeżdżała granice
swojej posiadłości bryczką zaprzęgniętą siwkami, by spełnić obowiązek swojego doglądu
nad gospodarstwem i cieszyć oko nad jego zadbanymi uprawami.

Maria Sobolewska

Moje życie

„Moja mamusia zamieszkała w tym domu, ciągle tęskniła do swojej Piątnicy. Kochający
mąż, nasz tato dawał upust tej tęsknocie odwiedzając jej rodzinne strony. Po dwóch
latach urodził się syn Ryszard, po czterech Jan, w rok później Halinka i nadszedł 1939
rok, wybuchła II wojna światowa”.

i wstawił kraty w otwór, który służył za okienko. A trzeciego dnia tata musiał iść do pracy
przy wycince lasu, ponieważ panowała taka zasada: jak nie pracujesz nie jesz. Za cały
dzień pracy tatuś zarobił pół kilograma chleba na pięć osób.
Po sześciu miesiącach pobytu mama urodziła Krystynę, bardzo się obawiając o jej
losy. Był styczeń 1942 r. Pół roku później zabrali wszystkich polskich mężczyzn pod
przymusem poboru do wojska i trzymali ich do grudnia. Pozostawione w kołchozie kobiety
nie wiedziały, gdzie ich mężowie. Ciężko było mamie wykarmić czworo dzieci i prosiła
o pomoc figurkę Matki Bożej, do której mama ciągle się modliła. Dodam, że tę figurkę
Matki Bożej rodzice przed wojną zakupili w Częstochowie.
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Przyszedł oprawca ze wschodu – relacja
Kiedy Sowieci zagarnęli po 17 września ziemie łomżyńskie, zajęli się wkrótce wywózką
wszystkich zamożniejszych obywateli oraz zarządzającymi podstawowymi urzędami
na podstawie list polskich elit sporządzanych przez NKWD i miejscowych komunistów.
Pogłoski o wywożeniu rodzin do ZSRR okazały się prawdą, ale nas to trafiło dopiero
11 czerwca 1941 r., tuż przed atakiem Niemiec na ZSRR. Przyszli rankiem dwaj
„sołdaty” i nakazali w 30 minut spakować się i wynieść. Na podwórzu czekała furmanka
przygotowana na dowóz na dworzec kolejowy w Białymstoku. Mama usiłowała uprosić
żołnierzy o litość, tłumacząc, że ma troje małych dzieci i z czwartym jest w ciąży. Nieczuli
na prośby popędzali nas do furmanki. Tata pierwszy wyszedł
z domu z Halinką na ręku i z uczepionym drugiej – Rysiem.
A mamusia wyszła za tatą trzymając figurkę i mając przy
sobie Jasia.
Figurka Matki Bożej, z którą rodzina się nie rozstawała, także
przez okres zesłania.
Ta piękna Marysieńka, objęła figurę Matki Bożej, przytuliła
do siebie i całując powiedziała: Matko Boża strzeż i chroń
nas. I z tą Matką Bożą, i z moim braciszkiem Jasiem wyszła,
płacząc.
Działo się to 11 czerwca 1941 roku. Po drodze mijaliśmy
wiele rodzin tak samo popędzanych na wywózkę. Na
dworcu – wagony do przewozu bydła, żadnych łazienek,
ani łóżek. Nikt nie wiedział, dokąd jechaliśmy. Rodziny
z dziećmi, ludzie niemożebnie ściśnięci. Szybko zaczęły się
choroby i umieranie. Ciała zmarłych eskortujący żołnierze
wyrzucali z wagonu przez uchylone drzwi. Jechaliśmy
długo, kilka tygodni i ciągle towarzyszył nam stukot kół o szyny i jęki wywożonych
w nieznane ludzi. Pociąg wreszcie zatrzymał się na stacji Dzieruń (Dzhurun, Żuryn),
w obwodzie aktiubińskim, 130 km na południe od miasta Aktobe w północno-zachodnim
Kazachstanie. Kiedy wszyscy wysiedli z wagonów i zgromadzili się na placu, zaczęły
podjeżdżać wózki zaprzężone w osiołki i wielbłądy. Dzieci posadzono na wózkach,
a dorośli szli na piechotę ok. 90 km do kołchozu Budionne. Na miejscu pokazano moim
rodzicom wykopaną w ziemi piwnice i nakazano w niej zamieszkać. Pierwszą noc rodzice
z małymi dziećmi spędzili w tym bunkrze. Drugiego dnia tatuś oczyścił tę ziemiankę
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Śmierć Taty
W pewien grudniowy dzień przyszedł do naszej ziemianki znajomy i powiedział, że:
„2 km stąd leży nieżywy tatuś”. Mama wzięła sanki i razem z najstarszym synem z Rysiem
przyciągnęli tatusia do ziemianki.
Była straszna zima, straszne mrozy i śniegi, nie było możliwości ażeby wykopać dół
i pochować tatusia. Co się stało, jak umarł? Czy skatowany, zamęczony przez sowieckich
siepaczy, bo nie chciał przyjąć sowieckiego obywatelstwa? Czy zachorował, czy zamarzł
w drodze do domu? Do dzisiaj nie znamy przyczyn śmierci 43-letniego mężczyzny,
naszego taty. Przez 9 dni ciało tatusia było w ziemiance, razem z nami. Dopiero Rysio
zauważył, że na górce w pobliżu domu jest mniej śniegu. Mamusia z bratem przenieśli
ciało na sanki, powieźli na górkę, pochowali, przysypali ziemią ze śniegiem. Kiedy
poszliśmy na drugi dzień na grób tatusia, zobaczyliśmy tylko poszarpane ubranie. Wilki
zjadły rozszarpując ciało, nie zostawiając ani kosteczki. Wyobrażacie sobie przeżycia
psychiczne małych dzieci, kiedy nie dość, że umiera ich kochany rodzic, to jeszcze
pozostają po nim tylko poszarpane ubrania. Mama po śmierci taty rozpoczęła pracę
w kołchozie, również i brat Ryszard pracował tam przy koniach. Cały czas narażał
swoje życie. Czyszcząc końskie żłoby, wybierał niedojedzone ziarna, płukał je w wodzie
i nocą przynosił do ziemianki. Mamusia mełła te ziarna na kamieniach i z tej brudnej
mąki piekła nam placki. Placki te nazywaliśmy podpłomykami, ale były tylko od czasu do
czasu, jak Rysiowi udało się ukraść trochę tego ziarna. Kiedy nam głód bardzo dokuczał
żuliśmy zwierzęce skóry. Krysia, jako najmłodsza i najsłabsza po latach stwierdziła, że
ktoś musiał czuwać nad nią, bo mimo głodu, chorób i dokuczliwego zimna wszystko to
przeżyła. Ale tak praktycznie pewnie wszystko zawdzięczają swojej opiekuńczej i zaradnej
mamie. Mimo że nie była krawcową nauczyła się szyć na maszynie i dorabiała po pracy
w kołchozie krawiectwem, by jakoś powiększyć ilość chleba ponad przydziałowy stan,
którego porcja była bardzo niewystarczająca na rodzinę – pół kilograma dziennie. By
jakoś urozmaicić i zdobyć coś do jedzenia, zbieraliśmy pestki słonecznika, zrywaliśmy
dziki szczaw, gotowaliśmy ziemniaczane obierki i szereg innych bogactw lasu i łąk byleby
w miarę oszukać głód. Po śmierci taty byliśmy jeszcze trzy lata w kołchozie. Zapamiętałam
to miejsce, chociaż miałam kilka lat, bo nie dało się zatrzeć w pamięci tych przykrości
jakie miało dziecko wiecznie niedojedzone i głodne.
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„Mamo, ja mam buty!”
Pod koniec wojny przewieziono nas na Ukrainę, gdzie między innymi przez nieco
lepsze warunki, udało nam się podreperować zdrowie. Wydaje mi się, że w 1946 r. wyszło
rozporządzenie, że Polacy mogą wracać do kraju. Zajął się nami Czerwony Krzyż. Na
polskiej granicy zebrali nas w takiej dużej sali, jak w teatrze. Wchodziło się na scenę,
a za kurtyną był magazyn. Przy wejściu do magazynu stały dwie panie, które poleciły nam
zdejmować stare ubranie z wszami i pluskwami i wrzucać je do oddzielnego kontenera.
Pamiętam, jak by to było dziś. Miałam sześć lat, a te panie ubrały mnie w beżowe paltko
z czarnym kołnierzem i buty we wzorki i kazały iść do mamusi. A ja wyszłam za kurtynę
i na całą salę krzyknęłam z radości. „Mama, ja mam buty!” Przez sześć lat nie miałam
butów tylko szmaty na nogach. Po tej jakby odprawie, każdy już mógł wracać w swoje
rodzinne strony, albo w to miejsce, z którego został wywieziony.
Mamy majątek po powrocie z zesłania
My oczywiście pojechaliśmy do swojego majątku i zobaczyliśmy spalony dom, spalone
stodoły, zarośnięte i zachwaszczone pola. Nasza gospodarka tak zadbana przed wojną,
była w ruinie. Brak jakichkolwiek narzędzi, wszystko pokradzione, ani pługa, ani grabi,
nie było po prostu nic. Jak tu cokolwiek uprawiać, kiedy nic nie ma. Mamusia usiadła
na kamieniu i gorzko, długo płakała. Miała inną wizję i wyobrażenie o tym miejscu. Po
tych pięknych, krótkich czasach sprzed wojny pozostała jej szczęśliwie czwórka dzieci
i tylko figurka Matki Bożej, z którą się nie rozstawała. Tydzień po powrocie najstarszy brat
Rysio poprosił mamę, by pozwoliła mu wyjechać do Warszawy, gdzie wkrótce wyuczył
się zawodu i został krawcem. Gospodarstwo mama sprzedała sąsiadom, jak się okazało
za oszukańczą cenę, za marne grosze.
Wkrótce wyjechaliśmy stamtąd i zamieszkałyśmy z mamą w Wołominie. Padł wybór
tego miasta, ponieważ brat taty zamieszkał tu wcześniej i chcieliśmy być razem w pobliżu
siebie. Brat Jasiek wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Siostra Halina skończyła szkołę
w Bartoszycach i tam zaczęła pracować na poczcie w Piątnicy. Ja po skończeniu szkoły
zaczęłam pracować w Warszawie w FSO. W wieku 23 lat wyszłam za mąż i zamieszkałam
w Kobyłce. Mama mieszkała z moją nową rodziną i dożyła 86 lat. Po jej śmierci w 1999
roku postanowiłyśmy z siostrą Helenką pochować naszą mamę „piękną Marysieńkę”
w Piątnicy pod Łomżą, w jej rodzinnych stronach, gdzie spędziła najszczęśliwsze lata
życia. Figurka Matki Bożej, która podróżowała w naszej poniewierce po świecie z naszą
rodziną jest dalej z nami do tej pory. A że w międzyczasie byłam w Stanach Zjednoczonych
przez okres 15 lat, figurka zgodnie już z naszą tradycją także była ze mną i moim mężem.
Bibliografia:
– relacja pisemna pani Krystyny Baczewskiej „Moje życie”,
– zdjęcia ze zbiorów Związku Sybiraków Koła w Wołominie,
– zdjęcie autorki: figurka Matki Bożej będąca w posiadaniu Pani Krystyny.
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Obozy wędrowne w Technikum Przemysłu
Szklarskiego w Wołominie
Co to jest obóz wędrowny? Zgodnie z definicją to wyjazd trwający minimum pięć
dni, podczas którego uczestnicy przemieszczają się i nie mają stałego miejsca
pobytu.
Szczególną popularnością wśród organizatorów cieszą się noclegi w schroniskach,
a obecnie również w gospodarstwach agroturystycznych. Niejednokrotnie uczestnicy
takich wyjazdów śpią w namiotach, kiedyś pod pałatką, noszą w plecakach artykuły
żywnościowe przydające się w miejscach, w których nie ma sklepu spożywczego.
Dobre strony i wyzwania
Główne zalety takiego obozu to możliwość zwiedzenia małym kosztem. Wielogodzinny
umiarkowany wysiłek fizyczny pomaga w utrzymaniu kondycji zdrowotnej i fizycznej.
Noclegi w namiotach pozwalają zmniejszyć koszty takiej imprezy. Posiadanie całości
wyposażenia przy sobie ułatwia ewentualne, nagłe zmiany planów. Obóz wędrowny
umożliwia łatwiejsze przebywanie w rejonach, gdzie nie jest jeszcze rozwinięta struktura
noclegowa czy transportowa. Wadami jest konieczność transportowania całości
wyposażenia oraz żywności, a także konieczność przygotowania miejsca noclegu
oraz mniejsza mobilność. Istnieje też możliwość przeciążenia organizmu uczestników
w przypadku nieodpowiednio dobranego tempa marszu.
Obozy wędrowne w TPSz
Już od wczesnych lat po powstaniu Technikum Przemysłu Szklarskiego dzięki pasji
organizowania pieszych wędrówek przez naszych pedagogów Stanisława Piotrowskiego
(w TPSz od 1954/55) i Mieczysława Gwiazdeckiego (w TPSz od 1955/56) były urządzane
obozy wędrowne dla chętnych uczniów w okresie wakacji szkolnych. Do ekipy dołączała
także pani Emilia Piotrowska, jako wychowawczyni, aby opiekować się wędrującymi
dziewczętami. Należy podkreślić, że od początku, wędrowanie miało na celu nie tylko
zapoznanie się z walorami poznawczymi ciekawych turystycznie regionów kraju, ale
również przy tej okazji zwiedzanie znajdujących się na szlaku wędrówek hut szkła.
W trakcie roku szkolnego niektóre klasy miały organizowane przez dyrekcję czy technologów
wycieczki jedno – czy dwudniowe do wybranych hut, przeważnie do nowo powstających
lub do bardziej znanych. Organizowano także miesięczne praktyki zawodowe w hutach
szkła dla uczniów klas trzecich i czwartych, których zaliczenie warunkowało przejście do
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następnej klasy. We wczesnych lat 50. XX wieku w okresie wakacji i nie tylko młodzież
miała obowiązek pomagania rolnikom przy zbieraniu stonki ziemniaczanej, przy
wykopkach albo żniwach.
Obozy wędrowne to spanie w namiotach, dźwiganie artykułów spożywczych i garnków,
kociołków, wspólne posiłki często z puszek i z gorącą herbatą, w zmiennych nastrojach,
szlaki piesze do wybranego obiektu albo do autobusów czy pociągu, zwiedzania, ciągłe
zainteresowanie i specyficzna integracja uczniów z różnych klas. Grupa liczyła zazwyczaj
od 15 do 20 osób. Wędrówka trwała do dwóch tygodni. Pierwszy taki obóz wędrowny
zorganizowano w 1957 r.

szybko zasnęli i niekiedy nogi sobie poukładali na głowach kolegów. I tak do Krakowa,
dopiero w Krakowie nastąpiła walka o miejsca siedzące w przedziałach. Nasz obóz
wywalczył wszystkie siedzące. Po prawie szesnastu godzinach łącznej jazdy nareszcie
ktoś krzyknął: – Widać góry! Tak, nasze kochane Tatry, widziane przez większość po raz
pierwszy, zwiastowały niedługi czas do wysiadki. Ruszyliśmy do sklepów kupować artykuły
spożywcze. Ktoś zaproponował nocleg na strychu i w dużej góralskiej izbie. Kierownik po
podpisaniu umowy rozmieścił nas w tych izbach. Niestety ci na strychu strasznie zmarzli,
bo dach był dziurawy i wchodziło zimne górskie powietrze, a w dodatku dwóch kolegów
było na okrągło w nocy polewanych deszczem. Po śniadaniu obfitym w kaszę i płatki
zrolowano pałatki, bo nie zanosiło się na pogodę i ruszono w miasto. Najpierw zakupy
pocztówek i wizyta na poczcie. Potem oglądanie miasta. Piękne góralskie domki, masa
wycieczek, gromady ludzi i w niedalekiej zdawałoby się odległości Tatry. To stanowiło
imponujący konglomerat samych interesujących ciekawostek. Z miasta wędrówka na
Gubałówkę skąd znakomita panorama Zakopanego. Potem w wytwornej śródmiejskiej
jadalni obiadek i wycieczka do kina na film „Czarownica” z przepiękną Mariną Vlady. Po
seansie wędrówka na Krzeptówki do naszej kwatery. Syci po kolacji i pełni dziennych
wrażeń poszliśmy spać. I tak codziennie. Nazajutrz Morskie Oko przez Jaszczurówkę, i to
nie żarty. Wzięliśmy ze sobą trochę jedzenia, a dokładnie: 50 kg konserw, 20 kg chleba,
2 kg zupy, 5 kg boczku wędzonego, 10 kg wędlin i 5 kg sucharów turystycznych. Potem
Bukowina Tatrzańska i spanie w schronisku. Rankiem budzi nas kłótnia sporządzających
śniadanie. Śniadanie miało się składać z jednego kociołka zupy i jednego kociołka
gorącej herbaty. Tak więc woda gotowała się w dwóch kociołkach. Jeden gotującą się
wodę osolił, posypał pieprzem i innymi przyprawami, a drugi gorliwy dyżurny nie wiedząc
o tym, dosypał herbaty i cukru. W rezultacie śniadanie opóźnione całą godzinę.
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Kronika obozu – 24 czerwca – 5 lipca 1957 r.
Na pierwszym obozie wędrownym byli uczniowie różnych klas I-III.

Ekipa na zbiórce przed
internatem.

Pierwsza sprawa to wybranie Rady Obozu składającej się z przewodniczącego,
kwatermistrza, łącznika topografa i sanitariusza. Na zebraniu rozdanie biletów kolejowych
i ustalenie terminu zbiórki do wyjazdu. Miejsce zbiórki to plac szkolny. W internacie wyjazd
poprzedza przepierka, suszenie, cerownie, zszywanie, uzupełnianie braków w szybkim
tempie i układanie wszystkiego w plecakach. Młodzież dochodząca do szkoły miała już
wszystko przygotowane. Czekając na przewodniczącego obozu nasi „strunowcy” (gitara
i mandolina) grali „Wiśniowy sad”. Po przeglądzie sprzętu część rzeczy musiała ulec
zwrotowi do internatu: buty na słoninie, duże lusterka, garnitury. Z pociągu wysiadka
na dworcu Warszawa-Śródmieście (wyjście drewnianymi schodami na ul. Emilii Plater
bez tunelu) i piechotką na dworzec Warszawa Główna Osobowa. Kolacja na dworcu.
Kwatermistrz kupował 48 bułek i 48 serdelków. O 0.52 odjazd do Zakopanego. Na 20 min.
przed odjazdem podstawiono pociąg. Ruch szalony, koniec czerwca, wszyscy chcą jechać,
a chętnych cały dworzec. W dodatku podstawiany pociąg miał następujące wagony:
pierwszy sypialny, drugi pierwsza klasa, sześć zarezerwowanych, a dla pozostałych jeden.
Zaczęliśmy zajmować miejsca przy toalecie w klasie pierwszej. Kierownik obozu zawołał
z peronu: – Czy wszyscy wsiedli? – Taaak!!! – zabrzmiała odpowiedź. – Dobrze to teraz
mnie wciągnijcie – usłyszeliśmy. Potężniejsi siadali pierwsi, a młodsi i lżejsi prawie na nich.
Kwatermistrz zaczął rozrzucać wszystkim po dwie bułki i dwa serdelki. Tylko raz nie trafił,
skorzystał ktoś za oknem. Pociąg wreszcie ruszył. Zmęczenie spowodowało, że niektórzy

Gotujemy
obiadek.

177

178

Ryszard Musiałowicz

Obozy wędrowne w Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie

179

Po posiłku krótka wędrówka szlakiem Kostki-Napierskiego, niestety nieco zboczyliśmy
z trasy i nadrobiliśmy w sumie 13 km. Najważniejsze, że mieliśmy lokum w stodole.
I po przebojach „struniarzy” i grze w nogę poszliśmy spać. Następny ranek. Mycie
w górskim strumyku i wędrówka w kierunku Czorsztyna przez zamek w Niedzicy. Oglądamy
przepiękne Pieniny. Obóz podzielił się na dwie grupy. Jedna poszła po prowiant, a druga
na szukanie miejsca na biwak. Po kłótni z kierownikami kasy spółdzielczej i Poczty nasz
kierownik Piotrowski dopiero uzyskał pieniądze na zakup produktów. Są tacy. „A nie,
bo nie”. W środku Czorsztyna: fasolowa na boczku i makaron z konserwami i ziemniaczki
z kiełbasą. Pan Stanisław zakupił 10 kg poziomek na deser. Na wieczór kąpiel w Dunajcu
i oglądanie skupiska robaczków „świętojańskich”. Dzisiaj niedziela. Wszyscy się byczą.
Nawet dyżurni mają wolne. Do wieczora zwiedzamy ruiny zamku czorsztyńskiego
i ganiamy robaczki „świętojańskie”. Na następny dzień już przed 6.00 namioty poskładane
i o 8.00 już gotowi do następnego etapu. Z osady flisackiej na trzech tratwach bierzemy
kurs na Szczawnicę. Plan: 24 km w 4 godziny. Po drodze oglądamy Trzy Korony.

Hartujemy się nosząc nasz kociołek.
Zdążamy po deszczowym błotku. Co jakiś czas jakiś obozowicz zjeżdża „tyłkiem”
po wyznaczonej trasie. Nareszcie Rytro i jadalnia, a tam zupka szczawiowa i podwójny
kotlet schabowy. W miejscowości zaopatrujemy się w bryndzę i ruszamy za Poprad
rozłożyć biwak. Niestety bryndza w większej ilości zapowiada sensacje żołądkowe
i zachorowało pół obozu. Po środkach przeczyszczających wszystko wróciło do normy.
Nasi kierownicy – opiekunowie mają przygotowany program i usiłują się „zmieścić
w czasie”, dlatego poranne „zwalanie namiotów”, gdy pobudka nie pomaga, przyspiesza
wstawanie. Z dworca w Rytrze jedziemy z oporami przez Muszynę do Krynicy. W Krynicy
każdy dostał półkilogramową puszkę z gęsiną. Co za radość. Do tego smażone kartofelki
i jeszcze grzybki. Palce lizać.

Ruszamy na Szczawnicę.
Wreszcie Szczawnica, oglądamy miasto i udajemy się po posiłku szybko spać. Jutro
nowy morderczy marsz. Do Rytra przez Przehybę. Po morderczym, prawdziwym,
zdobycznym marszu czeka nas schronisko, a w nim kolacyjka: baranina z fasolką i woda
źródlana. Po szybkiej burzy piękna pogoda. Skumplowaliśmy się z turystami z Krakowa,
którzy zdążali do Szczawnicy.

Nareszcie trochę
czasu na opalanie.

Ryszard Musiałowicz

Obozy wędrowne w Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie

W Krynicy trzy dni zwiedzania miasta. Wreszcie przyszedł czas, że kierownictwo
zapowiedziało, że odjeżdżamy do domu. Smutek w całym obozie. Zżyliśmy się ze sobą, jak
jedna rodzina i ukochaliśmy nasze proste środki, którymi w tej rodzinie dysponowaliśmy.
Teraz starannie układamy wszystko w plecakach. Na podróż zostaliśmy doskonale
zaprowiantowani. Każdy dostał chleba ile chciał, 1/2 kilograma kiełbasy, dużą puszkę
szprotów zagranicznych, 1/4 kilograma szynki, 1/2 kilograma czereśni i czekoladę. Do
picia zabraliśmy kryniczankę. O 20.00 likwidacja obozu i pożegnanie. Z całego serca
dziękowaliśmy naszym opiekunom za wspaniały czas, chociaż nieraz pełen trudów.

1961
Uczestniczyłem w wędrówce po Ziemi Kłodzkiej (huty szkła w Polanica-Zdrój
i w Szczytnej Śląskiej). Trasa ta była wielokrotnie powielana, bądź modernizowana
w różnych latach z uwzględnieniem wielu zabytków, uzdrowisk i hut szkła, które cieszyły
się wielkim zainteresowaniem uczestników obozów wędrownych i cennych szklanych
pamiątek.
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Zbiórka przy naszym
obozowisku z pałatek
na obrzeżu PolanicaZdrój.

Jedna ze zbiórek.

VII 1960 – Wrocław – Kłodzko – Bystrzyca Kłodzka – Lądek-Zdrój – Stronie
Śląskie (huta szkła kryształowego) – Góry Stołowe – Szczeliniec Wielki

Kudowa-Zdrój.
Spotkanie
obozowiczów
z dyr. Rostkowskim.
VIII 1963 nad morzem

Zwiedzanie Gdańska.
Czy poznacie tu dyr. Andrzeja Rudnika?
Tak, tak to pierwszy stojący z lewej ponad 60 lat temu.
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VII 1968
20 osób. Działdowo (huta szkła), Uzdowo, Grunwald, Olsztynek, Stawigudy, Olsztyn,
Ostróda, kanał Elbląski, Elbląg, Tolkmicko, Krynica Morska, Frombork.
VI/VII 1970
20 osób. Kętrzyn, Węgorzewo, Giżycko, Mikołajki, Pisz, Wejsuny, Ruciane, Szczytno,
Olsztyn.
VI/VII 1971
23 dziewczyny. Trasa: Frombork, Tolkmicko, Krynica Morska, Elbląg, Ostróda, Olsztyn,
Olsztynek, Grunwald, Uzdowo, Działdowo (huta szła).
VI/VII 1972
20 dziewczyn. Trasa: Trzebiatów, Niechorze, Kamień Pomorski, Dziwnów,
Międzywodzie, Wolin, Międzyzdroje, Świnoujście, Szczecin.
Sprzątanie plaży.
1963
20 osób. Trasa: Kielce, Św. Katarzyna, Puszcza Jodłowa, Łysica, Św. Krzyż, Gołoborze,
grób Wiśniowieckiego, Nowa Słupia, Rudki – kopalnia pirytów, Góra Chełmowa, Ostrowiec
Świętokrzyski, Huta Ostrowiec – kombinat metalurgiczny, Opatów.
Prace społeczne (wymóg kuratorium) stawianie snopków koło św. Katarzyny oraz
wykop i układanie chodnika w Opatowie.
VI/VII 1964
20 osób. Trasa: Opole, Polanica-Zdrój,(huta) Góry Bystrzyckie, torfowiska (topieliska
rezerwat), Kłodzko, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie (huta szkła kryształowego), Bystrzyca,
Wambierzyce, Karłowo – Góry Stołowe, Kudowa-Zdrój, trasa 100 zakrętów, Czermno,
Duszniki-Zdrój (również kuglernia czyli szlifiernia kryształów), Szczytna Śląska (huta
szkła), Batorów (kuglernia).
VII 1965
20 osób. Jelenia Góra, Miłków, Karpacz, szczyt Kopa, Śnieżka, Śnieżne Kotły, Hala
Szrenicka, Szklarska Poręba (huta szkła Julia), Świeradów-Zdrój, Szrenica, Piechowice
(filia huty szkła), zamek Chojnik, Cieplice Śląskie-Zdrój, ponownie Jelenia Góra (huta
szkła).
VII 1967
20 osób. Trasa Działdowo (huta szkła), Uzdowo, Grunwald, Olsztynek, Stawigudy,
Olsztyn, Ostróda, kanał Elbląski, Elbląg, Tolkmicko, Krynica Morska, Frombork.

Obóz z dziewczynami.
VIII 1973
14 dziewczyn i 6 chłopców. Trasa: Szczecinek, Łączna, Jeleń, Pile, Żerdno, Stare
Drawsko, Czaplinek, Czarnkowo, Szwajcaria Połczyńska, Goworkowo, Połczyn-Zdrój,
Koszalin, Ustronie Morskie, Kołobrzeg.
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Źródła
Magistrowi Stanisławowi Piotrowskiemu udało się zachować kronikę z obozu z 1957 r. oraz dzienniczki obozów
wędrownych z lat: 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1970, 1971 oraz sprawozdania z 1972 i 73 roku. Pan
Stanisław opowiadał, że bywał dwu albo trzykrotnie na obozach wędrownych z uczniami naszego technikum
w czasie jednych wakacji. A liczba obozów wędrownych, w których uczestniczył z Mieczysławem Gwiazdeckim
– nauczycielem rysunku technicznego z pewnością przekroczyła liczbę 25. Nie wszystkie dzienniczki
wytrzymały próbę czasu, ale z tego brakującego okresu ocalały niektóre fotografie z obozów wędrownych
z lat 1958,1959,1960,1961,1966,1969. Było wiele nowych tras, ale i część tras wędrówek powtarzała się,
ale tylko dlatego, że dwutygodniowa wędrówka przebiegała przez sprawdzone schroniska i w miarę lepsze
zaopatrzenie w art. spożywcze. Chociaż jedynie w wyroby konserwowe sklepy były w miarę zaopatrzone.
A konserwy bywały nie byle jakie. Trafiała się gęsina, kurczak, baranina i konina (jak etykietka nie była widoczna
to skonsumowano ją bez problemu), ale najczęściej tyrolska, czyli wieprzowinka i wołowinka. Często mięsku
w postaci gulaszu towarzyszyła fasolka. Ulubionym jedzonkiem były grzyby, najczęściej kupowane na targu.
Była możliwość zbierania ich w lesie, ale kierownictwo obozu nie chciało z pewnością brać odpowiedzialności
na znajomość grzybów.
W każdym niemal dzienniczku czy sprawozdaniu z obozu magister Piotrowski zwracał uwagę władzom
Kuratorium na braki zaopatrzeniowe i z jakimi trudnościami musiał walczyć razem z wędrowcami szkolnymi
na trasach. Kuratorium Oświaty otrzymywało te uwagi, przekazując je zwierzchnim władzom. Niestety,
w następnych latach nic nie zmieniało się pod tym względem. Najważniejsze dla władz Kuratorium Oświatowego
była potrzeba uczestniczenia w społecznych pracach dla dobra danego regionu. To był podstawowy punkt,
niemal najważniejszy do wypełnienia, ale zła pogoda niejednokrotnie przyczyniała się do zwolnienia z tego
obowiązku.
W związku ze zmianą pracy w 1974 r. Stanisław Piotrowski zaprzestał tego typu działalności, a tym samym
zrezygnował z niej Mieczysław Gwiazdecki, który powoli przygotowywał się do rozpoczęcia swojej działalności
agroturystycznej na Mazurach. Z prowizorycznych obliczeń wynikało, że z obozów wędrownych w czasie 1957
–1973 skorzystało ok. 450 uczniów i około 50 wielokrotnie.
Bibliografia:
– „Kronika obozu wędrownego z 1957 r.”.
– Relacje z rozmów z mgr Stanisławem Piotrowskim.
– Fotografie ze zbiorów mgr Stanisława Piotrowskiego.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVII, 2021
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10-lecie Powiatowego Uniwersytetu Otwartego
w Wołominie
Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Uniwersytety Otwarte działają na terenie
naszego kraju. Tutaj spotykają się ludzie, by dalej w miłej, przyjaznej atmosferze
poszerzać swoją wiedzę. Uroczyste otwarcie przez Burmistrza Wołomina
pierwszego UTW w Wołominie nastąpiło 4 listopada 2007 roku.
Miejscem spotkań słuchaczy był Miejski Dom Kultury przy ulicy Mariańskiej 7.
Współorganizatorką tego przedsięwzięcia była pani Jadwiga Suk, która przez dwa lata
uczestniczyła w zajęciach UTW przy Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie,
przy ul. Elektoralnej. Po utworzeniu UTW w Wołominie pani Jadwiga pełniła funkcję
Przewodniczącej Rady Słuchaczy. W powiecie wołomińskim w tym czasie UTW był
zorganizowany jedynie w Zielonce.

Inicjatywa
W 2011 roku powstała inicjatywa utworzenia Stowarzyszenia Powiatowy Uniwersytet
Otwarty, gdzie bez ograniczeń wiekowych, spotykałyby się na wykładach osoby pragnące
chłonąć wiedzę i spędzać miło wolny czas.
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Skład pierwszego Zarządu SPUO w Wołominie:
Prezes – Pani Jadwiga Suk,
Wiceprezes – Pani Hanna Pękalska,
Sekretarz – Pani Aldona Dzwonkowska.
Skład pierwszej Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca – Pani Krystyna Zajdel,
Członkowie – Pan Krzysztof Napiórkowski – Zielonka, Pan Janusz Rasiński – Radzymin.
SPUO zostało wpisane 21 grudnia 2011 roku do Krajowego Rejestru Sądowego
w Warszawie – nr KRS 0000406076. Dnia 29 grudnia 2011 roku Główny Urząd Statystyczny
w Warszawie nadał SPUO numer identyfikacyjny REGON 14584880. Formalnościom stało
się zadość 17 stycznia 2012 roku. To wtedy Naczelnik Urzędu Skarbowego Wołominie
przydzielił SPUO numer identyfikacji podatkowej NIP 1251615082. 2 lutego 2012 roku
założono dla SPUO rachunek w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.
SPUO zainaugurowało swoją działalność 14 lutego 2012 roku. Inauguracja odbyła
się w budynku Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie przy
ulicy Moniuszki 11, sala na II piętrze. Uroczystego otwarcia SPUO dokonał ówczesny
Starosta Powiatu Wołomińskiego Piotr Uściński, który był również Honorowym Członkiem
SPUO Wołomin.
Wśród zaproszonych gości byli:
Pan Grzegorz Mickiewicz – Wiceburmistrz Wołomina,
Pan Zbigniew Piotrowski – Burmistrz Radzymina,
Pan Tadeusz Deszkiewicz – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji, przedstawiciel Urzędu
Miasta Kobyłka,
Pan Marek Bochowicz – przedstawiciel najstarszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Polsce,
Pani Joanna Mądra – dyrektor Oddziału SK Banku Wołomin.
Wśród miłych gości nie zabrakło również Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów z Radzymina z panem Prezesem Januszem Rasińskim na czele. Była także
pani Małgorzata Głębicka – dyrektor MOK w Kobyłce i pani Marianna Pszczółkowska –
redaktor biuletynu „Doradca”.
Program artystyczny wykonali brawurowo uzdolnieni uczniowie ze Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie.
Siedzibą wykładów SPUO w Wołominie była sala Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości przy ul. Moniuszki 11, II piętro w Wołominie. W Radzyminie wykłady
odbywały się w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Jana Pawła II. Dniem
wykładów zawsze były i są wtorki.
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Rok akademicki
Każda Inauguracja roku akademickiego to wspólne odśpiewanie w oryginale
„Gaudeamus igitur”. To studencka pieśń hymniczna, powstała w środowisku uniwersytetu
w Heidelbergu lub Sorbony w wieku XIII bądź XIV.
Oto polskie tłumaczenie Romana Kołakowskiego (przytaczam trzy zwrotki):
Cieszmy się z każdego dnia.
Póki czas młodości!
Cieszmy się z każdego dnia,
Póki czas młodości!
Gdy przeminie wiek młodzieńczy
Trudną starość kir uwieńczy,
W ziemi spoczną kości.
******
Akademio chwała ci!
Chwała Profesorom!
Akademio chwała ci!
Chwała Profesorom!
Ziarno wiedzy w nas zasieją,
Plon mądrości zbiorą.
*********
Wiwat Rzeczpospolita
I rządzący krajem!
Wiwat Rzeczpospolita
I rządzący krajem!
Miast patroni i włodarze
Co nam pomoc niosą w darze
Dobrym obyczajem.
Słuchacze SPUO mogliby swą werwą, zaangażowaniem w tym co czynią, zadziwić
niejednego młodego studenta. Wszak młodość duszy, dobroć serca, wigor, wrażliwość,
uśmiech i empatia to ich najcenniejsze walory. Interesujące są wykłady, dyskusje,
przywiązanie do tradycji, kultura.
Słuchacze SPUO celebrują zawsze Święta Wielkanocne. Serdeczne życzenia,
dzielenie się jajeczkiem to tradycja, tak bliska każdemu z nas.
Wydarzeniem artystycznym wielkanocnego spotkania był występ chóru „Zgrana Paka”
z Kobyłki, którym dyrygowała pani Alina Stefaniak.
Otwarcie II semestru miało miejsce 16 października 2012 roku.
Tym razem przeniesiono wykłady do nowej siedziby. Odbywały się one odtąd w sali
Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie, przy ul. Orwida 22.
III i IV semestr to dla słuchaczy ogromny zastrzyk wiedzy.

Irena Rybak
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Do tej pory wykładali w SPUO Wołomin i Ząbki:
Pani Maria Paprocka – Akademia Pedagogiki Specjalnej,
Pani Maria Pijanowska – romanistka, przewodnik turystyczny,
Pani Jolanta Truszkowska – Powiatowy Rzecznik Konsumenta w Wołominie,
Pani Jolanta Koziorowska – etnolog,
Pani Marzena Kubacz – dyrektor Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich,
Pan Jan Wnuk – historyk,
Ks. dr Andrzej Rusinowski,
Pani Maria Balicka – polonistka, Honorowy Obywatel Miasta Kobyłka,
Pani Dorota Klewicka – psychologia społeczna,
Pani Marta Sokołowska – psycholog i psychoterapeuta,
Pani Teresa Walendziak – etnograf,
Pan Marek Łasisz – absolwent UJ, kulturoznawca, archeolog, doktorant UW,
Pani Jolanta Szwalbe – autorka i edytorka własnych zbiorów i cytatów,
Pani Aldona Dzwonkowska – dziennikarka, absolwentka studiów prawniczych,
Pani Ewa Kubuj – wiceprezes Banku SK Wołomin,
Pan Krzysztof Jaszczak – zaprezentował podstawy obsługi komputera,
Pani Agata Wojtkowska – firma Oleofarm Białystok,
Pani Ewa Siemaszko – pisarka, badacz losów ludności kresowej,
Pan Paweł Rozbicki – dyrektor Szkoły Muzycznej I i II st. im. W. Lutosławskiego
w Wołominie,
Pani Mariola Pryzwan – biografistka, pisarka znakomitych biografii,
Pan Grzegorz Sasin – absolwent studiów ogrodniczych,
Pan Eugeniusz Dębiński – absolwent UKSW w Warszawie,
Pan Jarosław Stryjek – historyk.

św. Jana Pawła II w Ząbkach. Uroczysta Inauguracja I SEMESTRU miała miejsce
11 lutego 2014 roku o godzinie 17.00.
Niejednokrotnie słuchacze z tych miast, tj. Wołomina i Ząbek – spotykają się,
odwiedzają, by wspólnie celebrować tradycję wielkanocną, bądź bożonarodzeniową.
Świętują Dzień Babci, Dziadka. Te dwie grupy studentów wspólnie podróżują, bawią
się, ciesząc się urokami życia. Sprawy administracyjne w Ząbkach koordynuje pani
Maria Cielesz (Przewodnicząca Rady Słuchaczy). Do roku akademickiego 2019–2020
w Ząbkach zaliczyliśmy XII semestrów, natomiast SPUO Wołomin aż XVII.
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Słuchacze SPUO to osoby niezwykle aktywne. Odwiedzili wiele miejsc w kraju i poza
jego granicami: Krynica Morska, Okuninka nad Jeziorem Białym, Sopot, Grecja, Bułgaria
(Słuchacze z Radzymina), Cypr, Tunezja, Chorwacja, Włochy – Monte Cassino. Wiązankę
kwiatów biało-czerwonych pani Suk złożyła na grobie generała Władysława Andersa.
Organizowano liczne koncerty na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, ćwiczenia
Pilates, naukę obsługi komputera, naukę języka angielskiego. Także Nordic Walking
(Stadion „Huragan”), brydż sportowy, itp. Pod mistrzowskim okiem pani Anny Głogowskiej
pilnie ćwiczyli taniec towarzyski w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie przy ulicy
Armii Krajowej 38.
Niezwykle interesujący był również świąteczny koncert w wykonaniu rodziny państwa
Bogny i Janusza Baczyńskich z Warszawy – krewnych poety Kamila Baczyńskiego.
Inicjatywa w Ząbkach
Dnia 11 lutego 2014 roku powstał kolejny Powiatowy Uniwersytet Otwarty tym razem dla
mieszkańców Ząbek. Wykłady odbywały się w sali Gimnazjum nr 1 przy ulicy Harcerskiej
9 w Ząbkach. Obecnie, po zmianach w szkolnictwie w Szkole Podstawowej nr 4 im.
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Zespół:
Obecny Zarząd SPUO to:
Prezes Jadwiga Suk (od 21 XII 2011 r.)
Wiceprezes Jadwiga Jaszczak (od 21 IV 2015 r.)
Sekretarz Stanisława Wyporska (od 21 XII 2012 r.) zmarła 07 IV 2021 r.
Komisja Rewizyjna to:
Przewodniczący Krzysztof Piotr Napiórkowski (21 XII 2011 r.)
Członek Maria Cielesz (21 IV 2015 r.), Magdalena Wacława Olbryś (21 IV 2015 r.).
Nowa siedziba
Dnia 15 października 2019 roku SPUO Wołomin zmieniło siedzibę wykładów.
Odbywają się w nowo wybudowanej Bibliotece Powiatowej im. Heleny i Stefana
Nasfeterów w Wołominie przy ulicy Ogrodowej 1A, II piętro. Życzliwość pani Joanny
Hołubickiej, dyrektora tejże placówki oraz pozostałych pracowników, są dla słuchaczy
SPUO niezwykle cenne. Komfortowe warunki sprzyjają wykładowcom i studentom. Zajęcia
odbywają się jak zwykle, w każdy wtorek w godzinach 13.45–15.30.
Lista kolejnych wykładowców, którzy w drugim pięcioleciu przedstawili zebranym wiele
różnorodnych tematów pod hasłem „Zakochaj się w Polsce”:
Pan Artur Surowiec – Biuro Podróży „ARTUR”, przewodnik turystyczny,
Pan Adam Piskorek – psycholog,
Pan Igor Pogorzelski – wykładowca akademicki, reżyser,
Pan Radosław Staniszewski – geolog,
Pani Wioletta Znychowska – Powiatowa Komenda Policji w Wołominie,
Pan Igor Strojecki – autor wystaw i publikacji postaci zasłużonych dla kultury i sztuki,
Pan Maciej Jasiński – historyk, archiwista,
Pani dr Hanna Krajewska – dyrektor Archiwum PAN w Warszawie,
Pan Adam Rosłan – filozof,
Pani Marta Igielska – historyk, absolwentka UJ w Krakowie,
Pan Daniel Kowalski – przedstawiciel UM w Wołominie,
Pani Anna Szarek–Lisiewicz – pomysłodawczyni i dyrektor Koncertów „Perła Baroku”,
w Bazylice Mniejszej p. w. Świętej Trójcy w Kobyłce,
Pani Halina Szturo – stomatolog, propagatorka medycyny naturalnej,
Pani Teresa Sadowska – autorka książki „Zdrowiej Polsko”,
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Pani dr Sambuu Tsiendiav z Mongolii,
Pan Robert Perkowski – Burmistrz Ząbek,
Pani Barbara Ślebioda – podróżnik,
Pani Iwona Truszkowska – Powiatowy Rzecznik Konsumenta,
Ks. Edward Kowara z Ząbek,
Pani Magdalena Bujnowska – dietetyk,
Pan Paweł Kordyasz – nauka języka angielskiego,
Pani dr Bożena Wiesława Jakubczak – animator kultury,
Pan Tomasz Maciążek - nauka początkowej obsługi komputera.
Oto lista niektórych miejscowości, które w kolejnych semestrach odwiedzono:
Warszawa (zwiedzanie Belwederu), Zwiedzanie Warszawskich Wodociągów.
Zwiedzanie i koncert w Warszawskich Łazienkach. Katowice, Gdańsk, Częstochowa,
Nieświerz, Kaszuby, Krynica Górska, Zamość, Borysew (słynne safari), Ciechocinek,
Tomaszów Mazowiecki, Janowiec, Grabarka, Rynia, Kuligów, Wrocław, Książ, Skansen
Wsi Radomskiej w Przysusze, Łyse (uroczystości Niedzieli Palmowej), Nieborów, Łowicz,
Spycimierz, Święta Lipka, Reszel, Krynica-Zdrój (Europejski Festiwal Operowy im. Jana
Kiepury), Karolin, Busko-Zdrój (Festiwal im. Krystyny Jamroz), nekropolie warszawskie
– cmentarze Powązkowskie, komunalny i wojskowy, Suwalszczyzna, Otrębusy. Zespół
Pieśni i Tańca Mazowsze (koncert).
Patriotyzm, pielęgnowanie wartości chrześcijańskich, ukochanie naszej Ojczyzny,
to dla słuchaczy SPUO sprawy priorytetowe. Czynnie uczestniczą też w Marszach
Niepodległości w Warszawie – 11 listopada.
W roku 2017 w semestrze wiosennym słuchacze SPUO obchodzili 50-lecie nadania
praw miejskich miastu Ząbki. 4 lutego 2019 roku wielkim wydarzeniem było 100-lecie
nadania Dekretem Józefa Piłsudskiego praw miejskich miastu Wołomin. Towarzyszące
temu wydarzeniu imprezy były bardzo wzruszające.
Wspólne zabawy taneczne, organizowane przez między innymi Radę Seniorów
w MDK Wołomin, sprawiają wiele uśmiechu i radości. Po prostu życie jest piękne, tylko
trzeba nauczyć się je cenić. Udział w kolejnych edycjach „Narodowego Czytania”, to
także poruszające wydarzenie.
Obecny czas pandemii pokrzyżował nam wiele planów. Od marca 2020 roku,
bezpośrednie wykłady i spotkania członków SPUO zostały zawieszone do czasu
odwołania. Groza, ogólna globalna rozpacz, zawładnęły światem. W okresie pandemii
pani prezes Jadwiga Suk przez cały czas kontaktowała się ze wszystkimi słuchaczami,
Wołomina i Ząbek w formie sms, e-mail i telefonicznie. Przesyłała serdeczne życzenia
świąteczne, pozdrowienia z okazji świąt, również narodowych i pocieszenia, że niedługo
będziemy się spotykać, jak dawniej. Wierzymy głęboko w to, iż dzięki naszej subordynacji
zwyciężymy i znów życie powróci do normalności. Cieszyć będą kolejne wykłady
i spotkania w gronie słuchaczy SPUO Wołomin i Ząbki. Na pewno, bo w to wierzymy!
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Klub Seniora „Słoneczna” świętował 10-lecie

Historia Klubu Seniora „Słoneczna” zaczęła się 27 listopada 2010 r.
Przewodnicząca Klubu Sabina Roszkowska tak wspomina ówczesne starania
seniorów: – Kiedy po trzydziestu pięciu latach pracy w przedszkolu przeszłam na
emeryturę, najpierw zaczęłam jeździć do Klubu Seniora w Ząbkach. Aż pomyślałam:
Boże, a dlaczego na Słonecznej nie ma takiego klubu?
– Tu przepracowałam całe życie, tu są moi wychowankowie i ich rodzice, tutaj
potrzebne jest miejsce dla seniorów. Zadzwoniłam do burmistrza Jerzego Mikulskiego
i mówię: potrzebujemy lokalu. Dołączył do nas Rafał Biały, jego mama Elżbieta, już razem
zadzwoniliśmy do prezesa spółdzielni zapytać, czy nie ma wolnego lokalu. Akurat taki lokal
był, przy ul. Wileńskiej 72. W ciągu dwóch tygodni przeprowadzono remont, wymieniono
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okna. Jednocześnie zbieraliśmy podpisy seniorów, którzy by chcieli należeć do nowego
klubu. Nazbieraliśmy 100 podpisów. Nigdy nie zapomnę, jak 27 listopada 2010 r.
spotkaliśmy się przed szkołą, na pasażu osiedla Niepodległości, a stamtąd poszliśmy
prosto do swojego lokalu, do naszego Klubu Seniora i było nas bardzo, bardzo dużo…
Pierwszy dzień był wspaniały: śpiewy, tort, szampan. Zadowoleni seniorzy powiedzieli,
że będą przychodzili do klubu. Przez pierwsze trzy lata męczyliśmy się w tym małym
lokalu. Kiedyś poszliśmy do prezes Spółdzielni z prośbą o wymianę wykładziny, bo na tej
co była źle nam się tańczyło, a tańczyć uwielbiamy. A prezes zapytał nas, czy nie chcemy
zmienić lokalu na większy? Przyprowadził nas tutaj, na Wileńską 88, a tu obraz nędzy
i rozpaczy, na podłodze gruz, w ścianach dziury. Prezes SBM Jolanta Ołdak i dyrektor
OPS Rafał Stańczyk wyremontowali ściany i podłogi, i przez wakacje przygotowali lokal.
Sami wszystko ze starego klubu przenieśliśmy, stoły, krzesła…
Czasami chciałabym zrezygnować z funkcji przewodniczącej, ale jak sobie przypomnę
tamtą przeprowadzkę, to jestem dumna, z moich seniorów. Nigdy nie powiem złego słowa
o żadnym seniorze, tyle miłych chwil przeżyliśmy razem. Może dlatego jest mi tutaj tak
dobrze, bo mam tylu dobrych ludzi wokół, nikt nigdy nie odmówił pomocy. Dziękuję Wam,
moi seniorzy, za wszystkie dobre słowa, za to co robicie.
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i marzenia, i nadal kontynuować szlachetne dzieło swojego życia” – to serdeczności od
Małgorzaty Szcześniak, dyrektor Przedszkola nr 6 „Bajka” w Wołominie. A przyjaciółka
Klubu, znakomita poetka Helena Baronicz gratulowała „zaistnienia” klubu seniora i życzyła
„szanownemu kierownictwu pomyślnego realizowania planów i zamierzeń w przyjaznej,
wspierającej atmosferze”.

Przy śpiewie, muzyce i pogadankach
Trzy dni po otwarciu Klubu, 30 listopada 2010 r., na pierwszym zebraniu dokonano wyboru zarządu. Przewodniczącą została wybrana Sabina Roszkowska,
wiceprzewodniczącą Elżbieta Biała, skarbnikiem Bożena Moduchowska, sekretarzem
Danuta Czaja. Do zarządu wybrano także Tadeusza Kielaka, Czesławę Piskorek,
Janinę Radwan, Stefana Dębowiaka i Annę Kruk, a Wanda Lipińska została Honorowym
Członkiem Klubu Seniora „Słoneczna”.
W kronice Klubu odnotowano:
„Pierwsze posiedzenie zarządu odbyło się 2 grudnia 2010 r. Na tym spotkaniu został
przygotowany projekt regulaminu i terminarz spotkań członków klubu – seniorów. Ustalono
również wysokość składek członkowskich i jaka jest możliwość ich wydatkowania.
Dnia 7 grudnia na spotkaniu członków klubu zaproponowano obecnym propozycje
zarządu. W wyniku głosowania zaakceptowano następujące decyzje:
1. wysokość składek członkowskich w wysokości 3 zł.
2. Przyjęto projekt regulaminu klubu seniora.
3. Zdecydowano, że spotkania członków klubu odbywać się będą we wtorki i czwartki
każdego tygodnia, od godz. 16.00 do godz. 19.00 przy śpiewie, muzyce i pogadankach”.
Klub Seniora „Słoneczna” od samego początku wyróżniał się aktywnością i radością
życia. Seniorzy chętnie spotykali się ze sobą i równie chętnie uczestniczyli w życiu miasta.
Z okazji pierwszych urodzin w klubowej kronice pojawiły się takie wpisy:
„Z okazji I rocznicy powstania Klubu Seniora życzę, aby kolejne lata upływały
w zdrowiu i szacunku bliskich, w atmosferze godności i radości spełniać swoje pasje
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Klub, który łączy
Joanna Zawadzka jest w Klubie Seniora „Słoneczna” od samego początku. Dziesięć
lat podsumowuje krótko: – Klub pani Sabinki łączy ludzi, a nie dzieli. Tutaj jest
wspaniała atmosfera, rozumiemy się, nie ma konfliktów. Zostawiam wszystko i zawsze
z przyjemnością przychodzę do klubu.
Od 2015 r. do klubu przychodzi chętnie Bożena Ratyńska. – Do klubu ściągnęła mnie
Sabinka Roszkowska, moja sąsiadka. Sprawdza się doskonale jako sąsiadka i jako
przewodnicząca klubu. Uczynna, serdeczna. Jest przewodniczącą od samego początku
i nawet nie mielibyśmy kogo wybrać na jej miejsce, gdyby chciała zrezygnować.
Sabina Roszkowska jest przekonana: – Takich seniorów jak ja mam, to nikt nie ma
na świecie. W moim klubie już trzy pary wzięły ślub.
Szczęśliwi małżonkowie to: Barbara Michalik i Mirosław Orychowie, Janeczka i Edmund
Puchalscy, Barbara i Marian Dmochowscy.
W karnawale zawsze są wybory króla i królowej balu. Obecnie panujący to Teresa
Pawełczyk i Andrzej Gołoś.
Powspominać miło
Dużo, bardzo dużo się w ciągu minionych dziesięciu lat działo. Wszystko zostało
skrzętnie odnotowane w kronice, dzięki temu można powspominać spotkania
Bożonarodzeniowe i śniadania Wielkanocne, jubileusze, wycieczki, ważne wydarzenia.
Takim wydarzeniem były 90. urodziny Pana Jana, które uczczono wierszem Pani Ireny
Rybak, zaczynającym się od słów:
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„Nadzieja z majem do nas przybywa.
Świat kwieciem barwny, wszędzie zielono,
Ptaszęta z wdziękiem już koncertują,
Wszyscy witają wiosnę szaloną.
Dziś Pana Jana szczególne święto
Dziewięćdziesiąte to urodziny…”
Seniorzy ze Słonecznej uczestniczyli również w uroczystości zasadzenia Dębu Pamięci
upamiętniającego zamordowanego w Katyniu ppłk. Wilhelma Kasprzykiewicza.
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Alicji Kumur, która jest w Klubie od dziesięciu lat, najbardziej podoba się to, że seniorzy
mają gdzie spędzić czas, że ciągle coś się dzieje, są wycieczki, ogniska, potańcówki. Czy
seniorom w ogóle czegoś brakuje? Odpowiada bez namysłu: – Gdyby to było możliwe,
poszerzylibyśmy lokal, żeby był większy.
Już raz lokal był zmieniany, na większy właśnie. Trzy lata po powstaniu Klub
przeprowadził się do lokalu przy ul. Wileńskiej 88. Seniorzy sami przenieśli wszystkie
niezbędne sprzęty i aktywnie uczestniczyli w przystosowaniu i zagospodarowaniu
swojego nowego miejsca. W kronice odnotowano: „Helena Ćwikła podjęła się ogromnej
pracy uszycia zasłon, firan, lambrekinów oraz dekoracji. Efekt wspaniały, widzimy to na
zdjęciu, w tym projekcie pomagała córka p. Heleny, która jest wspaniałą dekoratorką”.
A kiedy lokal został już przystosowany, z wizytą do klubu przyszli przyjaciele. Dyrektor
Przedszkola „Bajka” Pani Małgorzata Szcześniak obdarowała nas pięknymi, białymi
obrusami, a Pani Urszula Paćkowska, przedstawicielka MSPZOZ nr 2 przy ul. Wileńskiej,
przyniosła zegar, żeby odmierzał wspólnie spędzony czas.

Jubileusz nad jubileusze
Dziesięciolecie Klubu Seniora „Słoneczna” przypadło w ubiegłym roku, lecz z powodu
pandemii jubileusz odbył się dopiero 16 września 2021 roku. Takiego jubileuszu dawno
w Wołominie nie było! Klub Seniora „Słoneczna” świętował swoje 10-lecie hucznie,
radośnie, tanecznie i w gronie wielu przyjaciół. Mało komu udaje się zgromadzić tak wielu
znamienitych gości na jednej uroczystości. Mało komu udaje się tak radośnie świętować
10 minionych lat i jeszcze mieć plany na kolejne dekady. Seniorzy ze Słonecznej potrafią.
Gratulacje od gości przyjmowała przewodnicząca Klubu Sabina Roszkowska, która tę
funkcję pełni od samego początku, od 10 lat. A wśród gości byli m.in. burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan, wiceburmistrz Łukasz Marek, radni Rady Miejskiej Agata Bochenek
i Karol Cudny, proboszczowie ks. Sylwester Sienkiewicz i ks. Witold Gajda, prezes SBM
Włodzimierz Jarnutowski. Byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych klubów i instytucji.
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O to, by wszyscy czuli się dobrze, by uroczystość przebiegła w życzliwości i uśmiechu,
zadbała Pani Sabinka Roszkowska, która ma wielki dar zjednywania przyjaciół.
Dodać należy jeszcze, że jubileusz uświetniła występem operetkowym znakomita
śpiewaczka Liza Wesołowska – sopran liryczny, artystka scen operetkowych i musicalowych w kraju i zagranicą.
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Żeby zawsze było tak jak jest
Seniorzy z Klubu Seniora „Słoneczna” już mają plany na kolejnych 10 lat. Alicja Kumur
marzy, żeby zawsze było tak jak jest, żeby można było się spotykać, pobyć razem,
pośmiać się, a jak trzeba, to razem przeżyć żałobę. Bo przecież były też smutne chwile,
kiedy w styczniu odszedł ukochany klubowicz Janusz Zadrożny, w ostatnim czasie
seniorzy pożegnali także wspaniałe kobiety, które bardzo udzielały się w klubie: Czesławę
Piskorek, Halinę Grzymałę i Janinę Radwan.
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A życie toczy się dalej... Cały czas do klubu dołączają kolejne osoby, ostatnio panowie
Ludwik Kulszewicz i Jan Cozac. – Jestem w domu zupełnie sam, chciałem ciekawie
wypełnić czas. W końcu odważyłem się przyjść do klubu – opowiada pan Ludwik. – Ten
klub bardzo mi odpowiada, panuje taka miła atmosfera. Nie wiedziałem, że tak może być.
Wszystkiego najlepszego, Drodzy Seniorzy z Klubu Seniora „Słoneczna” na kolejne
dziesięciolecia!
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Okruchy pamięci – proces zapominania
						
Skoro nie można być
						
uniwersalnym i wiedzieć
						
wszystkiego, co się da wiedzieć
						
o wszystkim, trzeba wiedzieć coś ze
						
wszystkiego po trosze
								
Blaisie Pascal
Przed laty, bardzo wielu laty, na wystawie fotograficznej oglądałem tryptyk
pt. „Proces zapominania”. Trzy zdjęcia: pierwsze przedstawia twarz, drugie tę twarz,
ale już niekompletną, nieco rozmytą z pustymi miejscami, trzecie już tylko elementy
tej twarzy całkowicie nierozpoznawalne. Jakieś fragmenty trudne do identyfikacji.
A więc – zapominanie. Upływ czasu. Zacieranie się w pamięci i świadomości.
Proces naturalny. Nieubłagany.
W każdym z naszych domów znajdują się różne przedmioty, rzeczy – świadkowie
minionych czasów. Dla innych nic nie znaczące, dla nas relikwie nieomal. Coś, co zostało
po naszych przodkach. Obiektywnej wartości nikt nie badał, wartość emocjonalna, o niej
tu będzie mowa, trudna do zakwalifikowania. To nie są tylko opowieści o dramatycznych
czasach i przeżyciach, o heroicznych czynach, o traumach. Nie, nie tylko to. Chociaż
jesteśmy w znacznym stopniu, jako społeczeństwo, potomkami chłopów, to dziś, każdy
prawie ma „szlachecki” rodowód. Taki naciągnięty i na koniec dopchany kolanem, jak ta
przepełniona walizka. No cóż – takie czasy – takie mody.
A u mnie?
Idąc, zatem, tym wyżej wskazanym tropem opowiem o swoim doświadczeniu. Odkąd
pamiętam w naszym domu rodzinnym był stolik karciany, kwadratowy, mniej więcej
metr na metr. Może trochę mniej, ale nie to jest istotą. To jedyny ocalały mebel z domu
moich Pradziadków Sawickich z dworu pod Płockiem. W jakimś sensie relikwia rodzinna.
W czasach, gdy nie było radia, telewizji, Internetu, a co dziś jest trudne do wyobrażenia,
siadano przy takich stolikach wieczorami we dworach. Rozprawiano o uprawie roli,
cenach produktów rolnych, plotkach towarzyskich i wszystkim, co było przedmiotem
zainteresowań zgromadzonych. O czym jeszcze rozprawiano? Trudno powiedzieć, ale
sądząc po zdjęciach z tamtego okresu, na których panie ubrane były w czarne suknie,
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na znak żałoby po powstaniu styczniowym, rozprawiano zapewne i o tym. To były żywe
tematy nawet wiele lat później, już dawno po powstaniu.
Ja jestem chyba czwartym pokoleniem posiadaczy tego stolika. Pradziadkowie.
Dziadkowie. Rodzice. No i my!
Blat z inkrustowanego drewna. Nogi pięknie toczone. Ozdobne. Cudo.
Stolik ten ma szufladę. Początkowo służyła ona do przechowywania talii kart. Później,
gdy stolik utracił swą pierwotną, karcianą, funkcję szuflada zaczęła służyć innym celom.
My przechowywaliśmy w niej różne „skarby”. Odrabialiśmy przy tym stoliku lekcje.
Ostatecznie, już po latach, moja śp. Mama przechowywała, w szufladzie tego stolika,
kartki, które otrzymywała z okazji świąt, imienin czy pozdrowień z urlopów i wyjazdów
różnego rodzaju. I tak zostało.
Zabrałem ten stolik do swojego domu wraz z „wyposażeniem”. Początkowo bez
żadnego odniesienia do zawartości szuflady. Później jednak nabrałem do tego zupełnie
innego stosunku. Zbiór tych kartek – jaka to skarbnica i relikwiarz. Znaczna część
autorów tych kartek nie żyje. Napisane przez Nich słowa, pozdrowienia, życzenia,
wyrazy uszanowania to dotknięcie ich ręki. To słowa i znaki pisarskie stawiane ich ręką,
a ręka wykonywała to, co dyktowało serce. Jak napisałem wyżej wielu z grona tych Osób
nie ma wśród żyjących. Ślad jednak pozostał. Serdeczne słowa, życzenia, nie tylko te
szablonowe są, zostały. Istnieją. Ślad ich ręki też.
Gdzieś było, w którymś Tischnerowskim kazaniu, o tym śladzie, jaki zostawiamy na
Ziemi. Było o tym, że „jedną ręką szuka dla nas chleba, drugą zdrój zdrowych myśli
ściąga dla nas z Nieba”. Było jeszcze więcej, „że gdzie skarb twój, tam i serce twoje”.
Nie pamiętam już dokładnie, ale obiecuję poszukam.

i raportów. Może, co całkiem prawdopodobne, stawiano na nim „stakańczyki” napełnione
wódką? Pewnie tak. To ludzkie. Szczególnie na froncie.
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Te kartki, ich treść i ludzie, którzy je napisali, to rzecz warta osobnego opracowania.
Stolik Sawickich, moich Przodków, stolik służący do towarzyskiej gry w karty zasługuje
na wspomnienie. Dziś nikt przy nim w karty nie gra, chociażby z tego powodu, że nie
potrafimy. Tak zwyczajnie, po prostu, nie potrafimy. Mamy jedną talię kart, której nikt nie
używał od dziesięcioleci.
Mebel, o którym piszę, cieszy się moją ogromną sympatią, nie z uwagi na swą pierwotną
funkcję, ale dlatego, że stał się mostem łączącym nas z przodkami, poprzednikami
Pontes non muri – buduj mosty nie mury. Oni, nasi przodkowie, przy nim siadali, dotykali,
wokół toczyło się życie. W jakimś sensie Oni i te ich sprawy są z nami tu i teraz. Odkąd
pamiętam, stolik ten, zawsze stał gdzieś w centralnym miejscu. Kto przy nim wcześniej
zasiadał? Jakie dyskusje przy nim prowadzono? Do jakich konkluzji dochodzono?
Przecież rozmawiano przy nim i o sytuacji po upadku powstania styczniowego
i o odzyskiwanej niepodległości i o sanacji, i wojnach, i o tych, którzy z wojny nie wrócili...
O Wujku Zygmuncie też. Mówiono o wszystkim, co boli ludzi. Tak zwyczajnie, na co dzień.
W domu moich Dziadków, przy ulicy Długiej 26 w Wołominie, w 1944 roku był sztab
wojsk sowieckich. Być może stolik ten służył im do rozkładania map, pisania meldunków
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Sięgnijmy zatem do szuflady
Co w niej znajdziemy? Mnóstwo kartek pocztowych tzw. widokówek z różnych stron.
Kiedyś to był kanon. To było oczywiste, że takie karty się wysyła. Jak się gdzieś pojechało,
to się wysyłało takie właśnie widokówki. To było tak oczywiste jak, cytując klasyka,
„oczywista oczywistość”. Dziś uznano to za przeżytek.
Rozpoznaję charaktery pisma Rodziców, Rodzeństwa, znajomych bliższych i dalszych,
rożnych osób z Rodziny. Są też takie, których autorów nie da się już dziś zidentyfikować.
Stemple pocztowych datowników pokazują daty, często bardzo odległe. W wielu
przypadkach to pół wieku i więcej.
Jest i moja sławna kartka wysłana z obozu wędrownego w Sudetach o treści „Żyję,
jestem zdrów – Jurek”. Krótko, zwięźle, a ile informacji, i to na dodatek pozytywnych.
Miałem wtedy 17 czy 18 lat. Muszę przyznać, że przez te dobrze ponad 50 lat sposób
pisania (czytaj bazgrolenia) nic, a nic mi się nie zmienił. Wiem, że jak pisałem listy
z wojska, to podobno trudno je było odczytać tak były nabazgrane. A tajemnic wojskowych
żadnych w nich nie było, a mimo to „zakodowane”.
Wracając do zawartości wspomnianej szuflady. Są tam także zaproszenia na śluby,
kartki świąteczne, imieninowe. Dziś, gdy ludzie komunikują się przy pomocy SMS – ów,
a pisanie ręczne traktowane jest, jak jakaś upośledzona forma zapisu, nawet nie znamy
charakterów pisma innych osób. Pismo wiele mówi o charakterze piszącego. Widać
było staranność, zdolności kaligraficzne. Sama zaś treść wyraźnie określała wzajemne
relacje. Są kartki niezwykle serdeczne, co nie znaczy, że inne są mniej wartościowe.
Wszystkie są dowodem pamięci, szacunku.
Każdy zapis, ślad na ziemi, pozostawiony na tych kartach jest czymś o wartości
niezwykłej. Tu mamy kartkę zapisaną ładnym równym, niezwykle starannym, pismem
mojej Siostry adresowaną do mnie, gdy byłem podchorążym w WSOWOPL w Koszalinie.
Równie starannie zapisane życzenia naszej Ciotki dla naszych Rodziców. Inna napisana
przez Wujka, chociaż podpisana Rekonwalescent – bo z sanatorium, a adresowana
jeszcze do mojej Babci, a Jego Mamy. Pamiętam doskonale Jego charakter pisma,
dlatego rozpoznaję autora w lot. Niezwykłą, wręcz pedantyczną starannością, wyróżniają
się kartki pisane przez Stryjka. On to miał wyćwiczone w swojej pracy. Inaczej nie potrafił.
Każda litera wypracowana i jednoznaczna, żeby nie trzeba było domyślać się „co poeta
miał na myśli”. To nawyk zawodowy.
Niestety, co muszę uczciwie przyznać, te które ja pisałem wyróżniają się brakiem
staranności. Na tle innych wypadam kiepsko, blado. Dobrze, że w „Roczniku” drukuje
się, a nie zamieszcza rękopisy. Chociaż czy istnieją jeszcze rękopisy?
W jakiś sposób, naprawdę nie wiadomo w jaki, część ciekawych dokumentów znalazła
się u mojej córki. Sama była tym zdziwiona, ale postanowiliśmy, że skoro one tam już
są, to mają tam zostać. Wśród tych dokumentów jest świadectwo szkolne mojej Mamy
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z 1941 roku. Świadectwo wystawione po polsku i niemiecku, na druku dwujęzycznym.
To czas okupacji. Uwagę moją zwrócił podpis Kierownika Szkoły, to podpis Pana Piotra
Rostkowskiego. Taki sam podpis widnieje na moim Świadectwie Dojrzałości z 1969 roku,
gdy Pan Rostkowski był dyrektorem Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie.
Pośród tych dokumentów zachowały się moje listy z wojska. Szczególną uwagę zwracał
ten napisany lewą ręką, bo prawą miałem wtedy mocno kontuzjowaną. Litery są trochę
dziwne, ale za to wszystkie, co w moim przypadku jest wydarzeniem dość szczególnym.
Od tamtej pory pozostała mi umiejętność pisania lewą ręką. Może niezbyt wprawnie, ale
czytelnie. Słoiki odkręcam ręką lewą, od zawsze, ale związku z tamtą kontuzją to nie ma.

A to nie wszystko
Mamy jeszcze takie przeróżne drobiazgi, jak np. porcelanowa figurka Jezusa
dźwigającego krzyż. Sądząc po stylistyce przełom XIX i XX wieku. Figurka była
potłuczona. Moja Mama przechowywała przez lata wszystkie elementy i zostały one
złożone w całość. Sklejone. A figurka odzyskała swój dawny blask. To jest kolejna
pamiątka po pradziadkach. Taką pamiątką są też małe, metalowe Krzyżyki, które
pojawiły się dobrze ponad 100 lat temu w związku z odnowieniem kultu św. Benedykta
z Nursji. To tzw. karawaka – krzyż nazwany od hiszpańskiego miasta o tej samej nazwie,
a znany także jako krzyż choleryczny. Posiada on dwa poziome ramiona – zwane
patibum i titulus culpae. Czyli ramię, do którego przybito ręce skazańca i nad głowa
tzw. dowód winy. Na odwrotnej stronie tego krzyża znajduje się modlitwa egzorcyzmu
zapisana inicjałami czyli pierwszymi literami łacińskiego tekstu modlitwy egzorcyzmu.
Bardzo to był ciekawy czas. Po Soborze Watykańskim I, gdy nastąpiło pewne ożywienie
wiary i powstawało szereg bractw modlitewnych. Nie chcę tu cytować pełnego tekstu
egzorcyzmu, a zainteresowanych odsyłam do internetowych informacji na ten temat.
Dziś, gdy powszechne jest używanie zwrotów z ulicznego slangu angielskiego warto
chociażby zerknąć na zapisy języka, któremu zawdzięczamy około 70% polskich słów.
Wiem, że wiele osób wyrazi zdumienie, ale naprawdę aż tyle słów polskich ma swe źródło
w łacinie. Sporo też w grece, a i inne źródła nie są jakimiś pojedynczymi fenomenami
czy incydentami.
Skoro było coś dla ducha to i niech będzie coś dla ciała. Zachowały się, z całej zastawy
dwa srebrne kieliszki. Małe kieliszki do wódki. Jeden trochę sfatygowany drugi w idealnej
formie. Tyle zostało. Reszta, gdzieś zaginęła w czasie wojny. Gdy ludzi wysiedlono
w związku ze zbliżającym się frontem, ich dobytek pozostawiono na pastwę losu. Przez
ponad pól roku domy stały opuszczone i wszystko co w nich było, stawało się łatwym
łupem szabrowników. Wtedy najważniejszym było ocalić życie własne i swoich bliskich.
To było na pierwszym miejscu. Najważniejszym. Najważniejszym było by wziąć coś do
jedzenia, coś co pozwoli przetrwać. Przedmioty, w takiej sytuacji, nie mają większego
znaczenia.
Mam świadomość tego, że tych kieliszków używano dość okazjonalnie. Jak
opowiadano, używanie napojów wyskokowych było bardzo powściągliwe, a to z uwagi
na obyczaj, jak i cenę. Były to przedmioty używane sporadycznie, od czasu do czasu
i w sposób wyważony.
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A inne okruchy pamięci?
Osobą ważną i bardzo lubianą w naszej Rodzinie, i to przez wszystkich bez wyjątku
żadnego, był brat naszej Babci – Wujek Ignac – Ignacy Rybacki. Człowiek wesoły,
sympatyczny pozytywnie nastawiony do świata i ludzi. Maszynista kolejowy. To był nasz,
w zasadzie, dziadek – brat Babci czyli cioteczny dziadek, ale mówiliśmy o nim „wujek
Ignac” – nie Ignacy a Ignac. Wszyscy go lubiliśmy. Mieszkał w Warszawie na Ząbkowskiej,
a później na Dąbrowszczaków. Też na Pradze.
U Wujka Ignaca w domu, był taki wielki zegar z dwoma obciążnikami, wagami, czy jak
im tam. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. I Wujek dbał bardzo, by zegar wskazywał
precyzyjnie czas. W „spadku” po Nim mam jego zegarek kieszonkowy. Zegarek radziecki
oczywiście, ale według tego zegarka, pamiętajmy, jeździły pociągi, którymi On kierował.
Od czasu, do czasu, nakręcam zegarek Wujka Ignaca. Wiem, może to głupie, ale to jest
jakieś dialogiczne, to jakaś rozmowa między nami. Powie ktoś głupie. Może! A może nie.
To jest coś co nas – Jego – Wujka, i mnie łączy. Takie odnoszę wrażenie. Mechaniczny
zegarek, radziecki o nazwie „Molnia – Mołnia”. Dla mnie relikwia, przedmiot bezcenny,
skarb, niewymienialny na cokolwiek. Dla innych coś zupełnie bezwartościowego.
Pamiętam Wujka, gdy nas odwiedzał i opowiadał barwne anegdoty. To był bardzo wesoły
człowiek. Nawet Jego pogrzeb odbył się w Sylwestra – w dzień powszechnej wesołości.
Jestem Mu szczególnie wdzięczny za to, że odwiedził mnie, gdy jako 6-latek byłem
w sanatorium w Rymanowie. To były lata 50. tego się dziś porównać z niczym nie da. On,
Wujek Ignac, jako kolejarz, miał bezpłatne bilety kolejarskie i postanowił mnie odwiedzić.
Nie miał swoich dzieci ani wnuków, ale nas kochał, jak swoich. To było ponad 65 lat
temu, a ja pamiętam. Dobre czyny są pamiętane, a to był dobry człowiek. Bardzo dobry.
Jest jeszcze takie wydarzenie z 1920 roku. Wujek Ignac i jego Ojciec, a mój Pradziadek
Jozafat Rybacki, również maszynista kolejowy, zgłosili się jako załoga pociągu z amunicją
i wtedy powiedziano jasno – jeden z rodziny. Dwaj nie mogą. Który pojechał? – nie wiem.
Obaj nie mogli. Mądry dowódca. Tak należało postąpić. W misji dużego ryzyka – jeden
z rodziny.
Zegarek kieszonkowy na łańcuszku. Zwyczajnym łańcuszku. Tak samo zwyczajnym
jakim był jego właściciel. Zwyczajnym, ale przyzwoitym.
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No to znów coś dla ducha
Wielkim sentymentem darzę książeczki do nabożeństwa mojej Babci, mojej Mamy.
To druki dość wiekowe pisane specyficzną polszczyzną. O dość specyficznej składni
zdaniowej, innej niż ta, jaką się obecnie posługujemy. Tamta miała w sobie coś z łaciny.
Język lakoniczny, składnia łacińska. Powszechnie był stosowany czas zaprzeszły, który
dziś jest reliktem z grubsza rozpoznawalnym. W Litanii Loretańskiej w miejsce dzisiejszej
Pocieszycielki Strapionych jest Pocieszycielka Utrapionych. Sądzę, że słowo znacznie
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mocniejsze niż obecne. Bardziej adekwatne. Jednoznaczne, mówiące o tym, że owo
utrapienie się dokonało. To jeden z wielu przykładów. Nie będę omawiał innych, by nie
zanudzić czytelnika.
Mamy tam, w tych książeczkach, przedsoborową liturgię, zwaną także trydencką. Tekst
łaciński i polski obok siebie, równolegle. Pamiętać jednak należy, że ówczesna liturgia to
był dialog celebransa z diakonem, subdiakonem czy ministrantem. Gdzieś w prezbiterium,
daleko od ludzi. Niewiele z tego docierało do nawy. A słowa często nawet wypowiadane
„secreto” miały nikłą możliwość dotarcia do ogółu. Tak naprawdę mało kto słyszał, jeśli
w ogóle słyszał, wypowiadane tam słowa. Ludzie mieli książeczki, a tam było wyraźnie
„sposób słuchania mszy św.”. Wtedy się nie uczestniczyło. Słuchało się. A słuchanie
owo polegało na śpiewaniu pieśni i reagowaniu na dzwonki. To nie było, znane nam
teraz, dialogowanie. Dialogu z ludem nie było. Książeczki te zawierają także łacińskie
pieśni, dziś zupełnie nie znane w tym języku, a zastąpione tłumaczeniami polskimi. Bądź
niczym nie zastąpione. Warto, by chociaż od czasu do czasu, zabrzmiało Te Deum czy
Veni Creator – dostojnie w języku oryginału. Dostojna łacina dziś bywa cytowana głównie
w czcigodnych aulach uniwersyteckich. Dziś stara książeczka do nabożeństwa jest
skarbnicą dawnego języka polskiego, który nawet w tak konserwatywnym środowisku,
jak Kościół, w szybkim tempie ulega zmianom i uwspółcześnieniom. Dobrze to, czy źle?
Nie wiem. Mówię tylko, jak jest. Absolutnie nie chodzi mi o popadanie w skrajności tego
rodzaju, że wszystko, co stare, to dobre, a co nowe, to złe. Nie. Ja nie idę tą drogą, jak
mawiał inny klasyk. Raczej cenię sobie arystotelesowską zasadę złotego środka. Nec
timide – nec temere! I tego się trzymajmy.

Szczep. Założycielem tej drużyny, drużynowym, a później szczepowym był śp. Jacek
Wąsik. To było środowisko, w którym wyrosło wielu bardzo wartościowych ludzi. Nie
czas i miejsce na listę, bo nie o to zupełnie chodzi.
To jest jakiś okruch pamięci. Jakaś pozostałość. Co kto zapamiętał? To trudno
powiedzieć, bo każdy z nas innym jest. Co innego zapamiętuje, co innego lubi, zwraca
uwagę na istotne, dla siebie, zagadnienia. Odczuwa we właściwy dla siebie sposób
i angażuje się w sposób dla siebie właściwy. Tak właśnie jest. A środowisko? Bez
najmniejszej przesady należy stwierdzić, że to było bardzo dobre środowisko.
Tu się zawiązywały przyjaźnie, sympatie i miłości. Tak, to normalne. Tak się złożyło,
że ja z Żoną jesteśmy pierwszym małżeństwem wyrosłym z tego środowiska. Później
były następne.
Harcerstwo to był jakiś sposób, styl życia. To były zasady, ideały, ale w tamtym czasie
to były też próby wciskania w to wszystko „ideałów socjalizmu”. Różne naciski. Taka była
specyfika tamtych czasów. Przez dwa lata byłem szczepowym w Szkole Podstawowej nr 1.
Budowaliśmy kolejne, dobre, prężne środowisko harcerskie. Wszystko szło doskonale.
I wtedy właśnie, a ponieważ minęło od tamtej pory ponad 40 lat, można napisać – z dnia
na dzień pozbawiono mnie tego szczepu. To była jakaś absurdalna decyzja, do której nikt
się, co ciekawe, nigdy nie przyznał oficjalnie. Zniszczono bezmyślnie to, co zrobiliśmy,
z takim wielkim trudem. Wybudowaliśmy wielkim wysiłkiem, a ja zostałem obwołany
wrogiem socjalizmu. Obwołano mnie wrogiem ludu pracującego. W tamtym czasie to
nie było takie neutralne. To miało swoje konsekwencje. Dotkliwe. Zabroniono mi pracy
z młodzieżą. Została ze mną garstka harcerzy, którzy wtedy nie bardzo rozumieli co się
dzieje. Nikt nie stanął w mojej obronie. Zupełnie nikt. Przepraszam. Był jeden człowiek,
który mi pomógł, ale on był spoza środowiska harcerskiego. Wszyscy nabrali wody
w usta. Zostałem sam. Za niedługo, przyszedł rok 1980 i Solidarność. I wtedy to właśnie
wielu zaczęło mówić „wiesz my wtedy byliśmy z Tobą, ale nic nie mogliśmy”. Ja wiem, że
zawsze tak mówią ci, którzy lepiej by było, by się nie odzywali. Wcześniej byłem cenionym
instruktorem – Komendantem Szczepu, członkiem Komendy Hufca, a za chwilę… Po
tym przyszedł Stan Wojenny i znów zaczęto bać się mojej obecności.
Przepraszam, ale pisząc o harcerstwie musiałem napisać i o tym. Bo to jest prawda.
To element mojej i nie tylko mojej, historii. To nie jest jakiś mój nurt rozliczeniowy, ale opis
faktów. Bez nazwisk, bez oskarżeń. Zrobiono mi krzywdę i tym dzieciakom, z którymi
mieliśmy tyle dobrych planów, a niektórzy z nich do dziś to wspominają z wielką sympatią.
I to jest wielką wartością. Mija ponad 40 lat, a oni pamiętają. Znaczy, że to było coś warte.
I to nie mało. Mam na pamiątkę swój krzyż harcerski, swoją podkładkę instruktorską
i lilijkę naszytą na rękawie munduru, czapkę ze złotą lilijką. Zdjęcia w dużej części zaginęły,
ktoś brał na wystawę, później nie wracały. Trudno. Mam jeszcze gdzieś trochę slajdów.
Ta opowieść o harcerstwie to taka dygresja, opowieść, o czymś co się wydarzyć nie
musiało, ale co się wydarzyło. Niestety. Niepotrzebnie, ale się wydarzyło. Harcerstwo
jest jednak doświadczeniem, którego wymazać, ani pominąć się nie da. Zresztą po co?
To jest doświadczenie, które owocuje na całe życie. Uczy zaradności, a nade wszystko
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Powspominajmy jeszcze
Wspomnienia wiążą się z ludźmi, czasem i miejscem. Bywają wspomnieniem tego co
dramatyczne, traumatyczne nawet. Najczęściej pamięta się to, co dobre, sympatyczne,
coś co zapisało się dobrze w pamięci. Człowiek bowiem, jak czytamy w „Filozofii
Dramatu” ks. Tischnera, „żyje w ten sposób, że bierze udział w dramacie – jest istotą
dramatyczną. Inaczej żyć nie może. Jego naturą jest dramatyczny czas oraz dwa
otwarcia – intencjonalne otwarcie na scenę (która jest płaszczyzną spotkań i rozstań,
jest przestrzenią wolności, w której człowiek szuka sobie domu, chleba, Boga i w której
znajduje cmentarz) i drugie – dialogiczne otwarcie na innego człowieka”. A więc: czas,
scena życia, otwarcie na innego.
Niewiele zostało mi pamiątek z czasów intensywnej działalności harcerskiej. Krzyż
harcerski z zieloną podkładką instruktorską podharcmistrza. Czapka rogatywka.
Z munduru „wyrosłem”. Inna kategoria wagowa.
Był czas, gdy na osiedlu Słoneczna bardzo prężnie działała drużyna harcerska. Inna
niż wszystkie, dość specyficzna i unikalna. Drużyna międzyszkolna. Na ogół drużyny
harcerskie, w latach 60. funkcjonowały przy szkołach. Tu było inaczej. Tu środowisko
miało decydujący wpływ. To były dzieciaki zamieszkałe w pobliżu. Łączyło je podwórko.
To była 97. Międzyszkolna Drużyna Harcerska, która później wyewoluowała w Słoneczny
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przyzwoitości, bo odwołuje się do „szczerej woli pełnienia służby”… a także do „niesienia
chętnej pomocy”. To jest ethos niezniszczalny. To są ideały skautingu. I tych ideałów
żadne nieetyczne działania nie są w stanie zasłonić czy zniweczyć. Harcerstwo, ze swej
natury jest etyczne. Na tym polega jego siła.
Czas na podsumowanie
W otoczeniu każdego z nas są różne przedmioty, które zachęcają, prowokują wręcz do
wspomnień, nasuwają skojarzenia. Przypominają o ludziach, którzy ich niegdyś używali.
Są książki otrzymane od kogoś w podarunku. Dedykacje z odległych czasów.
Pośród sporej biblioteki mam książkę, bardzo świeżej daty. Bardzo nawet świeżej, więc
jest ona zdecydowanie jeszcze poza procesem zapominania i popadania w niepamięć,
a o której to książce wspomnieć muszę.
A właściwie, to ja nic nie muszę! JA CHCĘ!
Książka bardzo świeżutka. Rok wydania 2020, Wydawnictwo Znak. Autor Wojciech
Bonowicz i… tytuł „TISCHNER Biografia”. Książkę dostałem od autora z bardzo piękną
dedykacją. A w jaki sposób – opowiem. Otóż kochana Ula Zajączkowska, będą na
jakimś festiwalu książki, razem z Wojciechem Bonowiczem – pewnie coś opowiadała
o mojej „tischneromanii” i autor tego dzieła zapewne wzruszył się tą opowieścią, o mojej
osobie, i podarował mi swą książkę wraz z dedykacją treści następującej – tu cytuję
dosłownie – „Jerzemu Kielakowi, przyjacielowi nadziei tischnerowskiej, z serdecznymi
pozdrowieniami Wojciech Bonowicz 12.06.2021” – koniec cytatu. Boże! Zatkało mnie.
To dla mnie? Zapomniałem języka w gębie. I szczerze powiem trzyma mnie to, bo to
wydarzenie wyjątkowe. Tego, nawet w najśmielszych oczekiwaniach spodziewać się nie
mogłem, a tymczasem factum Est!
Poczułem się, jakbym dostał Orła Białego. Przyjaciel tischnerowskiej nadziei –
niesamowite. No jeszcze nikt mnie tak nie wyróżnił. Wyróżnień wiele w swoim życiu nie
otrzymałem, ale to jest lotu najwyższego. Co tu gadać. Przyjaciel nadziei, na dodatek
tischnerowskiej. Nadzieja to jedna z trzech cnót teologalnych, o których wspomina św.
Paweł w „Hymnie o Miłości”. Rzecz jest więc poważna. I ja jako Jej, tej nadziei, przyjaciel.
No, nieźle… Kto by się spodziewał.
Jak będę w Łopusznej, to pójdę, jak zwykle, na cmentarz, do Księdza Profesora,
i zapytam co on na to? Może mi wybaczy? Bo ja się już z tym tytułem zacząłem obnosić.
On pewnie wybaczy, ale znam wielu takich, którzy mi tego nigdy, przenigdy, nie są
w stanie przepuścić ani zapomnieć, a o wybaczeniu to już mowy nawet nie ma.
Tak oto Drogi Czytelniku doszliśmy do końca moich rozważań na różne tematy,
a zakończyliśmy na Nadziei. To optymistyczne, że właśnie na niej. Bo nadzieja daje
nadzieję – contra spem spero!
Bo tak naprawdę, cóż by był wart ten świat bez nadziei? On by był po prostu
beznadziejny.

O Pawle Rozbickim
III. WOŁOMIŃSKIE BIOGRAFIE,
HISTORIE RODZINNE
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVII, 2021

Małgorzata Chacińska, Mateusz Rozbicki
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Ósmego stycznia 1948 roku w Wołominie urodził się Paweł Rozbicki, człowiek
przez całe życie związany zawodowo i prywatnie z Wołominem.
Dzieciństwo i młodość mojego brata Pawła Rozbickiego – Małgorzata Chacińska
Nasze dzieciństwo, przypadające na trudne lata 60. i 70. ubiegłego wieku, nie było złe.
Mieliśmy wspaniałych Rodziców. Mama, która zawsze dbała o naszą stronę duchową,
edukację i kulturę osobistą i Tata, zapracowany, wciąż borykający się ze służbami
„bezpieki”, były AK-owiec, po pobycie na Syberii, ale zawsze z ogromnym poczuciem
humoru, zapewniał nam dobry byt jak na tamte czasy.
Paweł i ja urodziliśmy się w niewielkiej kamienicy na rogu ul. Warszawskiej i Długiej
(obecnie Legionów) w Wołominie. Dom ten został zburzony w latach 70. a na jego miejscu
pobudowano blok mieszkalny.
W 1952 r. przeprowadziliśmy się na ul. Mickiewicza 9 (dzisiaj 41) i ten dom stał się
dla nas domem naszego dzieciństwa.

Paweł Rozbicki, zdjęcie zrobione na ulicy Mickiewicza niedaleko domu rodzinnego.
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Cała nasza czwórka – Janusz (zmarł w wieku 7 miesięcy), Wojciech, Paweł, Małgorzata
i Jacek – chodziliśmy do Szkoły Podstawowej nr 1, która cieszyła się bardzo dobrą opinią
w mieście.
Paweł był zawsze wzorowym uczniem. Wraz z Elżbietą Łojkówną – profesorem UW,
rektorem WSAP, ukończyli szkołę z najlepszymi ocenami.

Od dziecka wyróżniał się szczególnymi zdolnościami w wielu dziedzinach. Jako starszy
brat imponował mi zawsze swoją wiedzą i niezwykłą wyobraźnią.
Uczęszczaliśmy na zajęcia z baletu i do miejscowego ogniska muzycznego. Brat
Wojciech grał na akordeonie. Miał nawet swój występ w audycji radiowej jako „młody
talent”.
Paweł zainteresował się fortepianem i już po roku nauki próbował grać utwory Chopina.
Gra na pianinie stała się jego pasją. Poświęcał temu niemalże cały czas wolny. Dom
rozbrzmiewał muzyką całymi popołudniami i wieczorami. Żmudne ćwiczenie pasaży
i etiud pomagało w uzyskiwaniu coraz lepszego brzmienia. Kiedy po kilku publicznych
występach było już oczywiste, że pasja do grania staje się celem jego życia, podjęto
decyzję o kształceniu dalszym w Liceum Muzycznym w Warszawie. Można tam było
zostać przyjętym tylko po ukończeniu podstawowej szkoły muzycznej. Paweł miał jedną
drogę. Musiał zdać egzamin zaliczający materiał całej szkoły muzycznej. Przygotowała
go do niego profesor Irena Kirjacka. Jednym z jej uczniów był Jerzy Maksymiuk, z którym
Paweł mijał się w drzwiach. Na prywatne zajęcia jeździł wytrwale do Warszawy. Egzamin
zdał bardzo dobrze.
Cztery lata w Państwowym Liceum Muzycznym im. K. Szymanowskiego w Warszawie
które, jak pamiętam, z gmachu przy ul. Pięknej przeniesiono na Żoliborz, to był czas
zagłębiania się w świat Wielkiej Muzyki i jej teorii. Jeździliśmy do Filharmonii i Opery
Narodowej, gdzie najczęściej z „jaskółki” słuchaliśmy koncertów. Uczniowie szkół
muzycznych opiekowali się uczestnikami konkursów Chopinowskich. Paweł miał
w 1965 r. pod opieką pianistę z Wietnamu.
Miło było gościć go w naszym domu
i słyszeć, jak starszy brat świetnie radzi
sobie w konwersacji w języku francuskim.
Pewnie dzięki takim spotkaniom zdałam
sobie sprawę, jak ważna jest znajomość
języków obcych i być może był to dla
mnie pierwszy impuls do studiowania
w przyszłości na romanistyce.
Na wakacje jeździliśmy w góry. Mama
była zapaloną taterniczką. U górali we wsi
Stasikówka wynajmowaliśmy kwatery.
Nie liczyły się warunki lokalowe, ale
możliwość chodzenia w góry i zdobywanie
szczytów. Tatry znaliśmy dobrze. Kiedy
padało czytaliśmy, graliśmy w warcaby
i w tysiąca.
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Od lewej, góra – siostra cioteczna babci Heni Olesia (Aleksandra) Cybula z domu Wilczak,
dalej Piotr Szpakowski i jego żona Maria z małą Henią Szpakowską na rękach – sąsiedzi
z Mickiewicza, dalej Franciszek i Henryka. W środku wózek z Małgorzatą. Od lewej na dole
dwóch synów Olesi Cybulowej oraz Paweł i Wojciech.

Od lewej –
Michał Pasik
(Ojciec Henryki),
Henryka, Paweł
Franciszek,
Wojciech.
W wózku
Małgorzata.

Nad Morskim Okiem.
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Paweł miał zawsze dobre pomysły. Pewnego razu postanowił, że dla naszych
przesympatycznych górali wystawimy sztukę w jego reżyserii. Tematem były góry.
Wszystko było profesjonalnie przygotowane. Każdy wiedział, co ma robić, mówić
i śpiewać. Nie zabrakło nawet kurtyny i dzwonka. Widownia oklaskiwała nas sowicie.
Wspominam też nasze dziecięce wyjazdy na wieś. Na Mostówce, w gospodarstwie
rolnym rodziców, które zwykle wydzierżawiali, mieliśmy konia. Biała, piękna i bardzo
łagodna klacz Siwka cierpliwie znosiła nasze zabawy w Indian, strzelanie z łuku
i wojownicze okrzyki.

To były wspaniałe chwile spędzane na pięknych, obsypanych kwieciem łąkach nad
malowniczą, dziką rzeką Rządzą, do której, w upalne dni, skakaliśmy z kładki i łapaliśmy
raki. Wraz z kuzynostwem wymyślaliśmy różne zabawy. Jedna z nich niemal skończyła
się tragicznie. Paweł, biegnąc do swojego ulubionego konia Maćka, znalazł się na linii
strzału z wiatrówki. Krew lała się obficie, wszyscy płakali, ale na szczęście śrut nie trafił
w skroń. Od tej pory jakakolwiek broń była zakazana.
Liceum ukończył z wyróżnieniem, a za końcowy egzamin, na którym m.in. grał utwory
swojego ukochanego F. Chopina, otrzymał najwyższą notę.
Do Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej F. Chopina w Warszawie zdał bardzo
trudny egzamin wstępny, na którym trzeba było pokonać wielu chętnych.
Już od pierwszego roku zaczął przygotowania do konkursu Chopinowskiego. Po
dwóch latach, kiedy udział w konkursie wydawał się oczywisty, nagle prowadząca go
profesor otrzymała nakaz partyjny przygotowania do konkursu, zamiast Pawła, syna
jakiegoś wysoko postawionego urzędnika. Cóż, syn podwarszawskiego rzemieślnika
nie miał szans z aparatem rządowym. Dla Pawła był to prawdziwy cios. Długo nie mógł
przeboleć tej niesprawiedliwości. Ale, jak to się mówi, czasem los zatrzaskuje drzwi, ale
otwiera okno. Myślę, że to wydarzenie zaważyło w dużej mierze na tym, że postanowił
skierować swoją przyszłość zawodową w stronę Wołomina.
Razem z Jackiem Biesiem i Jackiem Milewskim stworzyli kabaret „Zendra”
w tworzącym się w dawnym kinie „Hel” Domu Młodzieży. Później – już w nowym Domu
Kultury „Szklarynka” – zespół muzyczny „Vitrum”. Pisze o tej grupie p. Wanda Lipińska
w „Roczniku Wołomińskim” tom XIV, 319.
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Paweł – Indianin.

Jeździliśmy też do Cygowa, koło Poświętnego, gdzie mieszkała siostra mamy, ciocia
Janinka wraz z rodziną. Jeździliśmy tam zawsze z naszą kochaną babcią „Kulą”, która
dbała o nas z wielkim oddaniem i sercem.

Paweł – z lewej
oraz brat Wojciech.

Z zespołem „Vitrum” – Paweł pierwszy z prawej.
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Zawsze pełen zaangażowania, starał się wnieść coś świeżego i ambitnego do
młodzieżowej kultury miasta.
Wszyscy studenci musieli zaliczyć Studium Wojskowe, które kończyło się letnim
obozem wojskowym. Studenci wyższych szkół artystycznych, a więc Akademii Sztuk
Pięknych, Wyższej Szkoły Teatralnej i Akademii Muzycznej, byli szkoleni w Hrubieszowie.
Szkolenie kończyło się przysięgą i – jak to było w zwyczaju – spontanicznie zorganizowaną
zabawą. Poznałam na niej m.in. młodego Jerzego Bończaka, z którym wywijałam twista.

Koncerty dyplomowe najlepszych studentów odbywały się w Filharmonii Narodowej.
Dumna byłam z mojego utalentowanego brata grającego tam koncert Chopina
z orkiestrą. Po ukończeniu studiów Paweł pracował w Zespole Wojska Polskiego oraz
Szkole Baletowej w Warszawie. Po latach spędzonych za granicą, gdzie grał w różnych
orkiestrach, postanowił wrócić do domu.
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Na szczycie Zadni Mnich.
Od prawej – Paweł,
Barbara – przyszła żona,
Stanisław Rusiecki – jeden
z przyszłych pedagogów
Szkoły Muzycznej.

Przyjaźń Pawła z kolegą z roku, Andrzejem Chorosińskim, późniejszym rektorem
Akademii Muzycznej w Warszawie, zaowocowała współpracą i honorowym patronatem
nad prowadzonymi przez Pawła w latach 90. Koncertami Organowymi w Wołominie, w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej.
9 czerwca 1973 roku w kaplicy pod
wezwaniem Świętego Józefa Robotnika
zawiera związek małżeński z Barbarą
Kruk. W 1974 roku przychodzi na świat
córka Anna, w 1976 syn Łukasz oraz
w 1983 syn Mateusz.

Z żoną.
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W pociągu w Tatry.
W ciężkich latach 90. nie było łatwo
o pracę dla pianisty. Wciąż zaangażowany
w życie kulturalne Wołomina, tworzenie
Miejskiego Chóru, zdecydował się na
otwarcie szkoły muzycznej dla uzdolnionej młodzieży Wołomina i okolic.
Początki były bardzo ciężkie, ale
upór, optymizm i nieugięte dążenie
do celu pomogły mu w realizacji tego
ambitnego przedsięwzięcia. O szkole,
działalności i zasługach dla Wołomina
Pawła Rozbickiego można przeczytać
w licznych artykułach prasowych czy
„Rocznikach Wołomińskich”.
Zrobił bardzo dużo dla tego miasta
i jego mieszkańców. Potrafił wykorzystać
każdą chwilę swojego życia na zrobienie czegoś pożytecznego, dobrego i pięknego. Żył
dla muzyki i drugiego człowieka. Dla mnie jest ukochanym starszym bratem, na którego
obecność w moim życiu i pomoc zawsze mogłam liczyć ja i moja rodzina.
Inicjatywy, pasje, działalność – Mateusz Rozbicki
Od września 1974 roku rozpoczął pracę w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska
Polskiego, oprócz występów w Polsce wyjeżdżał też w celach koncertowych do innych
krajów Bloku Wschodniego, w tym między innymi do ZSRR (Moskwa) i do Korei Północnej.
Jednocześnie w latach 70. współpracował z Estradą Stołeczną. Wspominał ten czas
jako bardzo intensywną i rozwijającą pracę – grał koncerty zarówno jako solista jak
i akompaniator. W ramach tej współpracy oprócz koncertów w Polsce (sala kongresowa
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Opera Wrocławska, Opera Warszawska) podróżował
także za granicę do Budapesztu, Pragi czy Berlina Wschodniego.
Z Estradą Stołeczną brał też udział w nagraniach programu „podwieczorki przy
mikrofonie” transmitowanego przez program I Polskiego Radia.
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Akompaniował w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza
w Warszawie.
W trakcie trwania stanu wojennego zakończył współpracę z CZAWP. Dla muzyka
nie było w ówczesnych czasach możliwości zatrudnienia – zmuszony został do pracy
zarobkowej poza granicami kraju – udało mu się nawiązać współpracę z występującym we
Włoszech cyrkiem Moiry Orfei, gdzie jako klawiszowiec występował w latach 1983–1985.
W tym czasie grał też na dosyć szczególnym instrumencie klawiszowym – akordeonie.
Niewątpliwym kosztem tej formy pracy była rozłąka z rodziną, która mogła go odwiedzać
tylko w okresach wakacyjnych. Wspominał, że był moment, gdy miał możliwość
„przekroczenia” granicy i przedostania się na drugą stronę żelaznej kurtyny, ale
zdecydował się pozostać związany z Polską.
W 1989 roku wyjechał dwukrotnie do Tajlandii w celach turystycznych, z typową dla
tamtych lat domieszką celów biznesowych. W drodze powrotnej przywiózł różne rzeczy
na sprzedaż w kraju, między innymi – rzadkie wówczas – komputery. Pojechał tam
z córką – Anną, bratem Wojciechem i jego synem Piotrem.
W latach 1988–90 w sezonie letnim występował także w Austrii.

W kraju jednak nadal nie było jeszcze miejsca dla muzyka więc musiał innymi
sposobami zarabiać na chleb – w przerwach pomiędzy kontraktami zajmował się handlem
butami i torebkami. Wspomagał w tym zakresie swojego tatę – Franciszka Rozbickiego.
Organizował produkcję butów korzystając z usług lokalnych rzemieślników robiących
cholewki, obcasy, podeszwy. Wykonane przez nich buty następnie rozwoził do sklepów
zarówno w okolicach Wołomina, jak i w całej Polsce – zdarzały się wyprawy „objazdowe”
na trasie np. Bytom, Katowice, Kraków.
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Na wycieczce – Wąchock,
od lewej Paweł, córka Anna, ojciec
Franciszek – sybirak, por. AK.

Razem ze współpracownikami
niedaleko austriackich Alp.
Paweł drugi od lewej.

Przez pewien czas na początku lat 90. był też właścicielem sklepu obuwniczego przy
nieistniejącym już budynku przy ul. Legionów 7 w Wołominie, a także przez krótki czas
prowadził wypożyczalnie kaset video.
W latach 1992–93 występował w kurorcie w Bad Bevensen w Niemczech (dolna
Saksonia) – były to głównie utwory muzyki rozrywkowej wykonywane dla kuracjuszy
i turystów.
Kontrakt w Bad Bevensen był ostatnim długoterminowym kontraktem wyjazdowym.

Małgorzata Chacińska, Mateusz Rozbicki
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Przy instrumencie,
Bad Bevensen.

Razem z zespołem –
Bad Bevensen. Paweł
pierwszy z prawej.

Z Januszem Nowickim po jednym z koncertów.
W latach 1993–1994 prowadził chór miejski w Wołominie.
Od roku 1994, przy wielkim wsparciu księdza prałata Jana Sikory z parafii Matki
Bożej Częstochowskiej w Wołominie, rozpoczął się cykl Koncertów Organowych.
Zadanie było o tyle trudne, iż Wołomin raczej nie słynął w owym czasie z zamiłowania
do tak zwanej „kultury wysokiej” i do tego koncerty muzyki organowej odbywające się
w Kościele wydawały się mało atrakcyjne z punktu widzenia ewentualnych sponsorów.
Dzięki determinacji oraz dobrej woli osób na różnych stanowiskach w firmach zarówno
działających na terenie Wołomina, jak i mających swoje korzenie w Wołominie udało
się. Koncerty w różnych okresach swojego działania przyciągały większe lub mniejsze
tłumy widzów.

Po powrocie do kraju uznał, że teraz i tutaj w swojej małej ojczyźnie może rozpocząć
działać, ponieważ w zakresie kultury jest dużo do zrobienia.
W drugiej połowie lat 80. rozpoczął współpracę z Marią Januszkiewicz i Januszem
Nowickim – wykonywali oni w wielu polskich kościołach program poezji śpiewanej
pod tytułem „pieśni patriotyczne” – była to prezentacja pieśni i wierszy „zakazanych”
w czasach PRL.

Z wykonawcą
po koncercie
organowym.
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Koncerty odbywały się przez klika sezonów, w różnych okresach były cotygodniowe,
dwa razy w miesiącu lub co miesiąc. W Wołominie zaprezentowali swój talent znakomici
wirtuozi muzyki organowej, śpiewacy i instrumentaliści - niektórzy światowej sławy. Wśród
nich znalazły się takie osobistości z kraju, jak Andrzej Chorosiński, Małgorzata Sałacińska,
Józef Serafin, Stanisław Moryto, Jerzy Dziubiński czy zza granicy, jak Michał Kriweń.
W ramach tych koncertów zawitał do nas także Warszawski Chór Chłopięcy przy Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Jeden z cykli koncertów prowadził Bogusław Kaczyński – jego osoba przyciągnęła
naprawdę olbrzymie tłumy koneserów muzyki klasycznej, a nasz wołomiński cykl
koncertów został wyraźnie dostrzeżony na kulturalnej mapie Polski.
Przy realizacji większości swoich przedsięwzięć Paweł przysłowiowo „zakasywał
rękawy” i angażował siebie oraz osoby z najbliższego otoczenia w prace organizacyjne.
Samodzielnie opracowywał teksty i projekty folderów, które potem jego syn Łukasz
przenosił na komputer. Z rodziną jeździł późnym wieczorem rozwieszać plakaty, dostarczał
zaproszenia. Wykonawcy często byli goszczeni w jego domu na rodzinnym obiedzie
przed koncertem.

Przed XIII Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym im. Fryderyka Chopina
Pawłowi udało się zainicjować i zorganizować cykl koncertów pt. Prezentacje Uczestników
Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina – do naszego miasta przyjeżdżali uczestnicy
konkursu – ich występy zarówno w Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich, jak i w Miejskim
Domu Kultury w Wołominie latach 1995, 2000, 2005 umożliwiły lokalnej publiczności
doświadczenie muzyki wykonywanej zarówno przez naszych polskich artystów, jak
i przez miłośników Chopina pochodzących z zupełnie innego kręgu kulturowego – Japonii
czy Korei Południowej. Tutaj także można wspomnieć kilka wybitnych nazwisk np. Misa
Miyamoto, Masako Ezaki, Eun Joo Chung. Wielu z nich zapraszanych było też do domu,
gdzie goszczeni byli przez Pawła i Barbarę na rodzinnym obiedzie.
W roku 1995 rozpoczął realizację dzieła, które niewątpliwie pozostanie na długi czas
wizytówką Wołomina – korzystając z pomieszczeń osiedlowego klubu „Tramp” rozpoczęła
działalność Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Wołominie.
Historia szkoły opisana została przez samego Pawła Rozbickiego w „Rocznikach
Wołomińskich” z roku 2020 – w roku 25-lecia istnienia. Szkoła stała się swoistą
platformą dla różnorodnych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Powiatu
Wołomińskiego (i nie tylko). Częste koncerty zarówno pedagogów, jak i uczniów
w Muzeum Nałkowskich, w parafiach na terenie powiatu, koncerty w przedszkolach,
propagowanie muzyki klasycznej i filmowej na festynach – to wszystko trwale wpisywało
się w krajobraz kulturalny naszego powiatu.
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Od prawej Paweł, ksiądz Jan Sikora, Jerzy Mikulski, Mieczysław Romejko.
Do bardzo zabawnej historii doszło w trakcie jednego z cykli koncertów, gdzie losowana
była nagroda w postaci elektronicznych organów. Zgłoszeń było mnóstwo, losowała
osoba z publiczności, a zwycięzcą został... ksiądz prałat Jan Sikora.
W mniej więcej w tym samym czasie Paweł komponował reklamowe jingle, które
potem były nagrywane w warszawskim studiu. Tworzył także aranżacje dla artystów
występujących z programami taneczno – akrobatycznymi.

Lekcja fortepianu
w czasie trwania obozu
muzycznego w Muszynie.
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Szczególnie dla niego ważne było wspieranie Związku Sybiraków, Związku Żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych czy Wołomińskiego koła Polskiego Związku Niewidomych.
Bardzo zależało mu, aby młodzież Szkoły Muzycznej dzieliła się swoim talentem
szczególnie tam, gdzie byli potrzebni.
Wraz z uczniami uświetniał wydarzenia organizowane przez te organizacje, a także
tworzyli oprawę muzyczną dla przedstawienia autorstwa członków klubu niewidomych.
W związku z jego wsparciem dla Związku Sybiraków otrzymał Złotą Odznakę Honorową
za Zasługi dla Związku Sybiraków. Zarząd główny polskiego związku niewidomych
uhonorował go Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych.

Od połowy lat 90. współpracował z teatrem Polskim, jako pianista przy sztukach
takich jak „Pastorałka” w reżyserii Jarosława Kiliana, gdzie opracowanie muzyczne
przygotowywał Krzesimir Dębski oraz „Kram z piosenkami” w reżyserii Barbary Fijewskiej.
27 maja 2000 roku premierę miała „Zielona Gęś” w reżyserii Jarosława Kiliana, gdzie
Paweł akompaniował na fortepianie wykonując muzykę przygotowaną przez Grzegorza
Turnaua. Główną rolę grała Irena Kwiatkowska.
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Z wykonawcami „Kramu z Piosenkami” styczeń 1996 – Paweł drugi z prawej.

Podczas uroczystości poświęcenia i odsłonięcia obelisku ku pamięci poległym
i pomordowanym żołnierzom NSZ – maj 2000.
Olbrzymia praca, talent organizacyjny i charyzma Pawła pozwoliła na realizację wielu
różnorodnych wydarzeń i zaangażowanie w nich wielu wspaniałych uczniów i artystów
związanych ze Szkołą.
Szkoła – jego dzieło – w 1997 r. została uhonorowana I Nagrodą w Konkursie na
„Najwartościowsze Wydarzenie Roku” w Wołominie oraz w dniu 25 kwietnia 2012 r.
Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie została odznaczona medalem „Zasłużony dla
Wołomina”.
Równocześnie z rozwijaniem Szkoły pracował jako organizator i wykonawca przy
różnych wydarzeniach o czysto komercyjnym charakterze np. współpracował z siecią
sklepów Globi czy dystrybutorem produktów marki Danone.

W roku 1999 czynnie uczestniczył w przygotowaniach Chóru Wołomińskiego do
występu z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w katedrze św. Michała Archanioła
i św. Floriana Męczennika w Warszawie, która odbyła się 13 czerwca 1999 roku. Chór
Szkoły Muzycznej został dołączony do chóru miejskiego i wspólnie z innymi chórami
uczestniczącymi w tym wydarzeniu zapewniał oprawę muzyczną. Paweł także dołączył
do chóru w roli szeregowego chórzysty.
Będąc Wołominiakiem od urodzenia, Paweł wrócił ze swoich wypraw z mocnym
przeświadczeniem o sile lokalnych ojczyzn, zaangażował się w pracę lokalnego
samorządu.
W 1998 został radnym gminy Wołomin. W latach 2000–2002 pełnił funkcję
przewodniczącego Rady Miasta Wołomin. W swojej pracy samorządowej zawsze kładł
nacisk na inwestowanie w młode pokolenie – na sprawy oświaty i kultury, stronił od
polityki i skupiał się na merytorycznej pracy dla dobra mieszkańców.
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W czerwcu 2019 roku odbywał się III zjazd rodu Rozbickich – tym razem w Wołominie.
Będąc jednym z gospodarzy zaangażował najbliższą rodzinę i przygotowany został
koncert, gdzie kilka pokoleń wykonało wspólnie bardzo znane utwory muzyki filmowej
i klasycznej. Po raz kolejny udowodnił, że z grupy niekoniecznie profesjonalnej potrafił
wykrzesać prawdziwą muzykę.

Mecz samorządowców Wołomin–Pruszków, Paweł pierwszy z lewej.
Od roku 1997 w okresie wakacyjnym uczestniczył jako akompaniator w Studium
Dyrygentów Chórów Polonijnych oraz przy Światowych Spotkaniach Chórów Polonijnych
w Koszalinie.
Od 2000 roku nawiązał też współpracę z Podyplomowymi Studiami Chórmistrzostwa
i Emisji Głosu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie
regularnie co roku w okresie ferii pełnił rolę akompaniatora.

W trakcie Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych – lipiec 2000.

Jakim człowiekiem był prywatnie? – Mateusz Rozbicki
Lubił klasykę polskiej literatury, jego ulubioną lekturą była trylogia Henryka Sienkiewicza,
szczególnie „Potop”. Potrafił wręcz cytować niektóre fragmenty rozdziałów z powieści
lub z filmowej ekranizacji.
W swoim życiu uprawiał też wiele sportów – w swoich młodych latach wspinaczkę
górską, kajakarstwo, jazdę konną. Konno jeździł także później razem z dziećmi.
Z Łukaszem intensywnie grali w ping-ponga.
Po jego pracy we Włoszech pozostał mu sentyment do tego kraju. Wyjeżdżał tam
też na wakacje oraz towarzyszył uczniom, gdy jeździli tam na konkursy. W roku 2015
towarzyszył chórowi miejskiemu „Cantis Cordis” w trasie koncertowej odbywającej się
właśnie we Włoszech. Po kilku wyjazdach do Włoch zdecydował się na zajęcia z lektorem,
aby szlifować swoją znajomość języka włoskiego.
Cenił dobre jedzenie (szczególnie włoskiej kuchni i tradycyjnej polskiej) i lubił od
czasu do czasu coś upiec czy usmażyć. Na święta zawsze był jego smażony karp,
pasztety, indyki, pieczone mięso.
Lubił też ryby i oczywiście grillowanie
oraz wszystko, co z tym związane.
Z okazji i bez okazji zapraszał na
grilla, gdzie przygotowywał kiełbasy,
wołowinę, cielęcinę, cukinie i ryby.
Część przyrządzał w całości sam,
część przygotowywała żona, a on
odpowiednio grillował. Wspólnie
urządzali prawdziwe ogrodowe
przyjęcia.

Z grillowanym łososiem
– lipiec 2014.
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Nie można pominąć faktu, że właśnie u swojej żony miał niewątpliwie ogromne
wsparcie – gdy on realizował swoje projekty ona zajmowała się tymi bardziej przyziemnymi
sprawami. Kiedy było gorzej, wyczarowywała z prostych surowców kluski, krokiety i inne
pyszności dla całej rodziny. Gdy on musiał wyjechać – opiekowała się dziećmi bez jego
pomocy. Zawsze miał kogoś, na kogo mógł liczyć. Uzupełniali się wzajemnie wypełniając
swoje życiowe, dosyć tradycyjne role. Często chodzili razem na grzyby, lubili zrobić
sobie dłuższą samochodową wycieczkę, z tego co znaleźli mama robiła później pyszną
grzybową zupę. Przed każdym wystąpieniem zawsze dbała o to, aby miał uprasowaną
koszulę. Paweł cenił sobie nienaganny, elegancki wygląd, ale to Ona dbała, aby był on
możliwy.
Tutaj należy też wspomnieć o jego zamiłowaniu do wycieczek samochodowych.
Pamiętam, jak jeździłem z nim naszym 12-letnim Oplem Commodore do okolicznych
szewców i rzemieślników, czy czasem gdzieś dalej zawieźć towar słuchając
z samochodowego odtwarzacza chyba jedynej kasety, jaką wówczas mieliśmy – muzyki
zespołu „Wham”.
W późniejszym okresie życia, gdy pojawiły się wnuki, Paweł grał z nimi w piłkę, klasy
czy bawił się w berka i w chowanego. Wszystkie wnuki go kochały a on, co było widać,
kochał je także. Był prawdziwym dobrym, cierpliwym i ciepłym dziadkiem. Miał złote serce
i wewnętrzną młodość, którą potrafił zarażać ludzi naokoło siebie.

Z żoną Barbarą – 2017.
Gdy się go o coś prosiło, nie odmawiał, stawał na przysłowiowej głowie, aby pomóc.
Lubił też majsterkować w drewnie. Zbudował samodzielnie ławki, stoły i stołki. Największą
jego budowlą była duża altana w ogrodzie rodzinnego domu.
Stawiał sobie ambitne cele i potrafił je zrealizować. Przez lata pracy w różnych krajach,
z różnymi ludźmi i w różnych rolach wyrobił w sobie olbrzymie doświadczenie, wiedzę
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W zbudowanej przez siebie altanie – 2008.
i bardzo szerokie spojrzenie na otaczające go wydarzenia. Te umiejętności oraz wrodzone
cechy charakteru pozwalały mu na realizację naprawdę ambitnych planów i nie potykanie
się o przyziemne sprawy. Na palcach jednej ręki mogę policzyć, kiedy widziałem go
rozgniewanego lub zasmuconego. Wszystko, co się działo, przyjmował ze stoickim
spokojem i planował, jak sprawy doprowadzić do pozytywnego zakończenia. Jeżeli coś
się definitywnie nie udało, przechodził do dalszych spraw. Miał duży dystans do siebie
i potrafił śmiać się i żartować z własnych błędów. Wiele razy spotkałem się z opinią, że
jako pianista i muzyk był zdecydowanie ponad przeciętną. Jeden element bardzo często
pojawiał się w tego typu opiniach, jego niesamowita i rzadka umiejętność – potrafił grać
z nut a’vista tj. bez wcześniejszego zapoznania się z utworem i co więcej – dotyczyło
to także utworów wymagających wysokich technicznych umiejętności. Osobiście wiele
razy widziałem, jak dostawał nuty, które miał grać w ramach akompaniamentu, siadał
i grał, tak po prostu, wyglądało to tak naturalnie, jak dla przeciętnego człowieka czytanie
książki na głos tylko jego głosem był dźwięk fortepianu. Dzięki tak różnorodnej karierze
muzycznej potrafił odnaleźć się w niemal każdym gatunku muzycznym.
Tak intensywne życie, gdy wychodził rano a wracał wieczorem – koncerty, nauczanie,
praca w samorządzie – odbiły się na jego zdrowiu. W grudniu 1998 roku skarżył się na ból
w mostku – rano wyruszył na koncert, ale postanowił zajrzeć do szpitala, żeby mu „coś
dali” – okazało się, że rozpoczynał się u niego zawał serca i na szczęście został w porę
zauważony. Po rekonwalescencji wrócił jednak do intensywnego życia i pracy. Drugi zawał
w październiku 2009 roku zastał go w szkole, przy fortepianie w trakcie akompaniowania.
Odwieziono go do szpitala. Zaczął poważnie dbać o swoje nadszarpnięte zdrowie.
W grudniu 2020 roku, w trakcie trwania pandemii, zachorował na korona-wirusa. Do
szpitala trafił 14 grudnia. Choroba postępowała szybko i musiał zostać podłączony do
respiratora. Nie wytrzymało tego jego uszkodzone już serce i 21 grudnia ok. 3.00 nad ranem
zmarł w szpitalu w Wołominie. Pogrzeb odbył się w Wigilię 24 grudnia 2020 roku w kościele
Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie. Żegnany był przez rodzinę oraz wychowanków
swojej Szkoły, przyjaciół, współpracowników. Pochowany został na wołomińskim cmentarzu.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVII, 2021

Kłębek różnobarwnych nitek
moje życie jak kilim splata,
wątek trochę osnową rozjaśnia
kilka srebrnych, złotych i tka przez lata.
*
Niewidzialne a niezniszczalne splatają
z Miastem i Losem wielu,wielu z Was,
dawno wplotła się w ten wątek szlachetnym
złotem gruba nić Pawła eR i wiąże z nami
swój ślad co krok - tak tka go od lat.
*
Bywało różnie-targał nią życiowy wicher
rwał osnowę, szary tłum wplatał czarne nitki
-złe słowa- nagle spadał złoty deszcz i dalej
szedł, tkała blaskiem odbitym Jego drogę,
niejedną twarz oświetliła w szarości i wiązała
dla nas złotymi głoskami dobre wieści.
*
Wplata się póki pamięć ludzi trwa tak jak
dotąd i od nowa wciąż od nowa w wątek naszych
szarzejących dni złotą osnową, historia Miasta
zapisała Pawła imię pamięcią spiżową.
*
Pół wieku temu moja pamięć zapisała obraz
kruczoczarnego młodzieńca i przez lata wiele
miłych gestów dobrych słów, a srebrnowłosy Pan
związał złota nicią miejsca znajome, nutami
ich ważność wybrzmiewa i nas określa.
Pożegnał nas serdecznie życzeniem przedświątecznym
i odszedł niespodzianie do
KRAINY TAJEMNICY PRZEDWIECZNEJ
WIGILIA 2020 roku-smutna
Wanda Lipińska
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Budkiewiczowie – liderzy społeczności
Górek Mironowych
Nie da się opowiedzieć historii Górek Mironowych nie opowiadając dziejów rodu
Budkiewiczów, związanego z Górkami od ponad stu lat. W 2018 roku przyszedł na
świat przedstawiciel siódmego pokolenia tej rodziny.
Historia zaczęła się na początku XX wieku od zakupu gruntów i budowy obejścia. Na
dzień dzisiejszy w Górkach jest jedenaście domów, w których mieszkają potomkowie
Błażeja Jana i Balbiny z Jeznachów małżonków Budkiewicz. Dwa kolejne małżeństwa
planują budowę domów.
Błażej Jan i Balbina – założyciele górkowskiej linii rodu Budkiewiczów
Założycielami górkowskiej linii rodziny Budkiewiczów byli Błażej Jan Budkiewicz i jego
żona Balbina z Jeznachów. Błażej Jan (1868–1944) urodził się w Kobyłce (akt urodzenia
nr 12/1868 sporządzony w parafii rzymskokatolickiej w Kobyłce). Jego rodzicami byli
Stanisław Wincenty i Franciszka z Trojanowskich małżonkowie Budkiewicz. Stanisław
Wincenty Budkiewicz jest określony w akcie urodzenia jako „gospodarz z Kobełki”.
W dawnych aktach stanu cywilnego określenie „gospodarz” odnosiło się jednocześnie do
zawodu i pozycji społecznej danej osoby. Oznaczało zamożnego rolnika, często szlachcica
zagrodowego mającego tyle ziemi, by utrzymywać się z jej uprawy samodzielnie.
Błażej ożenił się z rówieśnicą Balbiną Jeznachówną. Balbina wniosła do małżeństwa
posag w postaci ziemi. Małżonkowie mieszkali i gospodarowali w Kobyłce. Doczekali się
sześciorga potomstwa. Najstarszy był syn Józef (akt urodzenia nr 181/1890 sporządzony
w Parafii Rzymskokatolickiej w Kobyłce). Następnie kolejno urodzili się: Marianna (akt
urodzenia nr 106/1892 sporządzony w Parafii Rzymskokatolickiej w Kobyłce), Jan (akt
urodzenia nr 99/1894 sporządzony w Parafii Rzymskokatolickiej w Kobyłce), Ludwika (akt
urodzenia nr 15/1897 sporządzony w Parafii Rzymskokatolickiej w Kobyłce), Filomena
(ur. w 1903 roku) i najmłodszy Władysław.
Oboje małżonkowie byli doskonałymi rolnikami. Prowadzone przez nich gospodarstwo
dzięki ich umiejętnościom, zaradności i pracowitości przynosiło przyzwoite dochody.
Z czasem w pracy pomagały dorastające dzieci, które od rodziców nauczyły się zawodu
rolnika i ogrodnika. Do rodziny dołączyły dwie synowe, żony Józefa i Jana. W 1919 roku
Józef pojął za żonę Ewę Jachacy z Krusza. Narzeczona była młodsza od niego o 11 lat.
Ślub odbył w Klembowie, parafii panny młodej (akt małżeństwa nr 63/1919 sporządzony
w Parafii Rzymskokatolickiej w Klembowie). Niedługo w ślady brata poszedł Jan, który
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ożenił się z Józefą Kurkówną, młodszą o siedem lat. Narzeczona była urodziwa i posażna.
Wniosła posag w złocie. Synowie Józef i Jan z rodzinami mieszkali z rodzicami. Córki
i najmłodszy syn Władysław zostali wyposażeni i opuścili dom rodzinny. Marianna
Budkiewiczówna dwukrotnie wychodziła za mąż. Jej pierwszy mąż zginął podczas
I wojny światowej, po drugim mężu nosiła nazwisko Kurek. Ludwika i Filomena weszły
do rodziny Napiórkowskich z Nadmy. Poślubiły dwóch rodzonych braci. Mężem Ludwiki
został Paweł, a mężem Filomeny Leon, późniejszy wieloletni sołtys w Nadmie, szanowany
gospodarz i znany w okolicy pszczelarz. W pamięci mieszkańców Nadmy pozostały
zdarzenia z 1944 roku. Sołtys Leon Napiorkowski nie bał się Rosjan i odważnie wstawiał
się za mieszkańcami przez nich prześladowanymi. Tradycje pszczelarskie kontynuuje
córka Leona, ponad dziewięćdziesięcioletnia Genowefa Zarębina i jej syn Witold.
Na początku XX wieku wiele majątków ziemskich popadło w ruinę i podlegało
parcelacji. Duża podaż gruntów rolnych była szansą dla ludzi operatywnych i zaradnych,
by powiększyć swe gospodarstwa i osiągnąć wyższy status społeczny. Jednymi
z tych, którzy skorzystali z możliwości byli Błażej i Balbina z Jeznachów, małżonkowie
Budkiewicz. Posag Balbiny został spieniężony. Za uzyskaną cenę i oszczędności kupili
na początku wieku ziemię pochodzącą z parcelacji Dóbr Ziemskich Czarna. Było to ponad
sześćdziesiąt hektarów pól uprawnych, łąk i lasów. Wydzielona w 1902 roku z księgi
hipotecznej Dóbr Ziemskich Czarna nowa księga hipoteczna nosiła nazwę „Malinowo”.
Nie bez przyczyny, ze względu na rozległe plantacje malin. Zachowały się dwie mapy
sytuacyjne okolic Wołomina, jedna z lat dwudziestych, druga z roku 1934. Na wcześniejszej
mapie nieruchomość rodziny Budkiewiczów wchodzi w skład Folwarku Czarna. Na
obu mapach widoczny jest kompleks zabudowań. Na wcześniejszej cztery obiekty na
późniejszej siedem. Fotografie nowego obejścia nie zachowały się. Przetrwała pamięć
o nim na podstawie opowiadań Jana Budkiewicza i jego dzieci.
Obejście zostało usytuowane przy dzisiejszej ulicy Łąkowej, od strony rzeki Czarna.
Centralnym budynkiem był duży, murowany dom mieszkalny z dwuspadowym dachem
krytym dachówką. Dom miał powierzchnię ponad dwustu metrów kwadratowych. Był
posadowiony od strony ulicy. Miał kilka werand. Podmurówka domu była kamienna.
Wokół ogromnego, prostokątnego podwórza znajdowały się: obora, stajnia, chlew,
kurnik, stodoła, podpiwniczony spichlerz, kuchnia zewnętrzna i wiaty na maszyny
rolnicze i pojazdy. Podczas walk Niemców z Rosjanami latem 1944 roku w dom uderzyła
bomba. Pożar zniszczył dom w całości. Do dziś mieszkańcy Górek nazywają ten
teren „spaleniskiem”. Na początku lat sześćdziesiątych w miejscu zniszczonego domu
wybudowali dom córka Jana Budkiewicza, Genowefa i jej mąż Henryk Gwarda. Ich
potomkowie mieszkają w tym domu do dziś.

Po pierwsze rynek zbytu w stolicy i w graniczącym z Górkami Wołominie był na
wyciągnięcie ręki. Wiele produktów nabywali wprost z gospodarstwa coraz liczniejsi
letnicy. W pamięci rodziny zachowały się wspomnienia o zaradnej prababce Balbinie,
która kierowała w gospodarstwie produkcją nabiału i hodowlą drobiu.
Po drugie struktura gruntów gospodarstwa złożonego z łąk i ziemi ornej pozwalała
na zróżnicowanie produkcji. Budkiewiczowie hodowali bydło, trzodę chlewną i drób.
Błażej i jego synowie uwielbiali konie, w ich gospodarstwach było ich po kilka. Pasza dla
inwentarza pochodziła z własnej produkcji. Budkiewiczowie byli znakomitymi ogrodnikami
i sadownikami. Hodowali jabłonie, czereśnie, śliwki, gruszki i maliny. Jabłka i czereśnie
kupowali hurtownicy żydowscy, warunki sprzedaży były negocjowane na długo przed
zbiorami. Podobnie było z malinami. Ogromne plantacje malin ciągnęły się aż do granic
gruntów wsi Czarna.
Po trzecie letniskowy charakter Górek Mironowych pozwalał na osiąganie dodatkowych
dochodów z wynajmu domu dla letników. Dom przeznaczony na wynajem powstał
w latach dwudziestych. Inwestorem był Jan Budkiewicz, zaradny i pracowity, jak rodzice.
Dom został wybudowany przy dzisiejszej ulicy Lipowej. Nie zachowały się jego dawne
fotografie, dysponujemy jedynie fotografią współczesną. Dom jest murowany, całoroczny.
Miał drewnianą elewację, dwuspadowy dach z lukarną i sześć drewnianych, oszklonych
werand, po jednej przy ścianach szczytowych i po dwie od ulicy i od strony podwórza.
Dom ten jest jedynym zachowanym w Górkach domem dla letników, który jest nadal
zamieszkały. Dom wynajmowała corocznie w całości zamożna rodzina żydowska
z Warszawy, właściciele odlewni. Letnicy korzystali z domu nie tylko latem. Przyjeżdżali
również zimą. Gospodarze urządzali dla nich kuligi. Goście biegali na nartach, zjeżdżali
na nartach i sankach z licznych pagórków. Konie hodowane w gospodarstwie były
przyuczone do jazdy pod wierzch. Do dyspozycji gości były siodła. Zimą miały miejsce
zabawy polegające na ciągnięciu przez jeźdźców narciarzy.
Po spaleniu domu przy ulicy Łąkowej dom dla letników stał się rodzinnym domem
mieszkalnym. Drewnianą elewację usunięto, dom został obudowany białą cegłą.
Józef i Ewa Budkiewiczowie również zainwestowali w dom dla letników. Znajdował się
on w sąsiedztwie ich obejścia. Był duży, z dwuspadowym dachem i kilkoma werandami.
Dom spłonął doszczętnie w czasie bombardowania latem 1944 roku.
Prowadzenie dużego gospodarstwa wymagało zatrudniania pracowników.
Budkiewiczowie zatrudniali pracowników stałych i sezonowych. Na stałe byli zatrudnieni
pracownicy do pomocy w domu, i przy hodowli zwierząt – dwie kucharki, opiekunka
do dzieci i kilku pracowników zajmujących się zwierzętami. W czasie żniw, kopania
ziemniaków i zbiorów owoców Budkiewiczowie zatrudniali pracowników sezonowych
z całej okolicy, z Czarnej, Jankowa, Helenowa, Kobyłki i Wołomina. Do dziś zachowała
się pamięć o Budkiewiczach, jako dobrych pracodawcach. Stali pracownicy prócz
wynagrodzenia mieli zapewnione całodzienne wyżywienie. Do stołu zasiadali w kuchni
razem z gospodarzami. Pracownicy sezonowi dostawali obiad i napoje. Tradycję
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Budkiewiczowie jako przedsiębiorcy i pracodawcy
Decyzja o nabyciu ziemi w dzisiejszych Górkach Mironowych była dla rodziny
Budkiewiczów niezwykle korzystna z punktu widzenia biznesowego.
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zapewniania wyżywienia pracownikom podtrzymywali synowie i wnukowie Błażeja
i Balbiny.

Stanisław syn Józefa i Ewy Budkiewiczów doczekał łącznie dziesięciorga wnucząt.
Drugi syn Józefa i Ewy – Marian Tadeusz miał dwoje dzieci, córkę Alicję i syna Jarosława.
Alicja ma jedną córkę Annę.
Helena po wyjściu za mąż zamieszkała w Kobyłce. Nie miała dzieci. Jej siostra
Henryka zamieszkała w Karpinie, przyjęła nazwisko męża Karpińska. Małżonkowie mieli
czworo dzieci – Alicję, Stanisława Józefa, Bożenę i Ewę Annę. Łącznie na świat przyszło
trzynaścioro ich wnucząt i tyleż samo prawnucząt.
Po podziale gospodarstwa rodzice i syn Jan z rodziną mieszkali w domu przy
dzisiejszej ulicy Łąkowej. Jan Budkiewicz był znakomitym rolnikiem i sadownikiem. Dziś
już nie ma takich wspaniałych gatunków czereśni, jakie rosły w sadzie Jana. Ja i moje
koleżanki pamiętamy do dziś sad czereśniowy dziadka Jana przy ulicy Lipowej i drzewo
czereśniowe z dużymi owocami, słodkimi i żółtymi. Nazywaliśmy te czereśnie kanarkami.
Drugim ulubionym gatunkiem były czereśnie sercówki, soczyste, kremowe z różowym
kolorkiem, o kształcie wydłużonym u dołu. Dziś tych odmian czereśni już nie ma.
Trudnym problemem dla pastwisk i pól uprawnych były piaszczyste niestabilne wydmy.
Wiatry nawiewały lotny piasek na pola i łąki, niszcząc uprawy. Jan Budkiewicz znalazł na
to skuteczny sposób. Sprowadzał z Włoch sadzonki specjalnej odmiany sosny, zwanej
sosną Banksa. Były to karłowate drzewka, przypominające nieco kosodrzewinę. Zarastały
one piaszczyste wydmy i stabilizowały grunt. Do dziś rosną na wydmach w okolicach
ulic Łąkowej i Gościniec.
Jan Budkiewicz, jego żona Józefa mieli troje dzieci: Henryka, Genowefę i Czesława.
Młodzi Budkiewiczowie chodzili do podstawówki w Kobyłce. Świat jest mały. Henryk
Budkiewicz był kolegą szkolnym mego ojca, a Genowefa chodziła do jednej klasy razem
z moją ciotką z Kobyłki. Ojciec i pan Henryk spotkali się w 1944 roku jako więźniowie
twierdzy w Zakroczymiu. Na początku lat pięćdziesiątych zostali bliskimi sąsiadami.
Żona Jana – Józefa była osobą słabego zdrowia. Mąż opiekował się nią, wynajmował
pomoc domową. Józefa zmarła w 1950 roku wieku 49 lat. Jan nie ożenił się ponownie.
Na starość mieszkał z córką Genowefą. Był charakterystyczną postacią. Nosił sumiaste
wąsy. W niedziele często przechodził obok naszego domu. Ubrany w surdut, maciejówkę
i wyczyszczone lśniące oficerki. Udawał się na mszę do kościoła do Kobyłki.
Najstarszy syn Jana, Henryk ożenił się z kuzynką z Nadmy, Józefą Napiórkowską,
córką Leona i Filomeny. Mieli troje dzieci – Andrzeja, Hannę i Małgorzatę. Andrzej z żoną
Hanną z domu Markowicz mają dwoje dzieci Martę i Łukasza oraz piątkę wnucząt. Marta
i jej mąż Marek Niegowski doczekali aż czworga potomków – Damiana, Pauliny, Jakuba
i Mikołaja. W 2018 roku Marta i Marek zostali dziadkami. Ich córka Paulina została mamą.
Nadała swemu synkowi imię Błażej.
Hanna, córka Henryka i Józefy z mężem Władysławem Radomskim mają dwóch synów
Tomasza i Dariusza. Dariusz i jego żona Agnieszka z domu Nowakówna oboje ukończyli
magisterskie studia magisterskie. Dariusz jest ekonomistą a jego żona specjalistką
administracji. Mają dwóch synów Cezarego i Pawła. Mieszkają w pobliżu rodziców.

238

Józef i Jan Budkiewiczowie i ich potomkowie
– następcy Błażeja i Balbiny w sztafecie pokoleń
Błażej i Balbina Budkiewiczowie zadysponowali swoim majątkiem za życia. Pod koniec
lat dwudziestych podzielili ziemię między dwóch synów, Józefa i Jana. Przed podziałem,
w celu spłacenia pozostałych dzieci sprzedali część ziemi. Synowie Józef i Jan otrzymali
po szesnaście hektarów każdy. Małżonkowie Józef i Ewa Budkiewiczowie wybudowali
dom i budynki gospodarcze przy dzisiejszej ulicy Lipowej. Obejście istnieje do dziś,
w stanie prawie nie zmienionym. Jedyna zmiana, to nowy dom mieszkalny. Podwórze jest
ogromne, prostokątne, otoczone budynkami gospodarczymi – oborą, chlewem, stodołą,
podpiwniczonym spichlerzem i wiatami na narzędzia i pojazdy. Z dzieciństwa pamiętam
schowane pod wiatą drewniane sanie. Do wyjazdów do miasta, do rodziny i do kościoła
służyła bryczka. Józef Budkiewicz specjalizował się w produkcji jabłek, prowadził sad
antonówkowy. Niemały dochód przynosił dom dla letników. Ewa Budkiewiczowa była
gospodarna i zaradna, umiała organizować pracę. Nawet, jak odwiedzały ją dzieciaki
z rodziny wymyślała dla nich zabawy będące jednocześnie pomocą w gospodarstwie.
W czasie spiętrzenia robót polowych w gospodarstwie pojawiali się pracownicy najemni.
Zapamiętałam taki obrazek z czasów podstawówki: babcia posłała mnie do pani Ewy po
ziemniaki. Weszłam do kuchni. Przy oknie przy stole siedział ogorzały młody człowiek
w roboczym ubraniu. Na talerzu leżały pokrojone grube pajdy świeżego chleba, stał
dzbanek z herbatą i ogromny kubas. Gospodyni stała przy kuchni i smażyła słoninkę.
Chrupiące, parujące kawałki mięsa kładła pracownikowi na talerz. Pałaszował drugie
śniadanko ochoczo, uszy mu się trzęsły. Zapach był boski.
Moja mama całe życie wspominała pączki pani Ewy. Poszła po mleko w tłusty
czwartek, akurat jak gospodyni smażyła pączki. Poczęstowała mamę, która mówiła, że
takich pysznych pączków nie jadła nigdy w życiu. Ewa Budkiewiczowa mówiła piękną
mazowiecka gwarą, która odeszła razem z jej pokoleniem. Szkoda, że nie została
nagrana, byłaby to gratka dla etnografów.
Józef i Ewa mieli czworo dzieci – Stanisława, Helenę, Henrykę i Tadeusza. Córki
wyszły za mąż za zamożnych gospodarzy. Stanisław został rolnikiem, tak jak rodzice.
Miał troje dzieci – Piotra, Jadwigę i Adama. Piotr i jego żona Stanisława z domu
Ludwiniak zamieszkali w Górkach w gospodarstwie po dziadkach. Ich syn Wiesław
z żoną Izabelą z domu Oleszkin wybudowali dom w pobliżu rodziców. Mają jednego
syna Arkadiusza, który jest znanym fotografem. Piotr Budkiewicz i jego syn Wiesław to
jedyni potomkowie Józefa i Ewy Budkiewiczów, którzy mieszkają w Górkach Mironowych.
Drugi syn Piotra Leszek Budkiewicz z żoną Angeliką z domu Rybarczyk i synem Pawłem
zamieszkali w Warszawie. Być może zamieszkają w przyszłości w Górkach, gdyż rodzice
przepisali na Leszka gospodarstwo.
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Młodsza córka Henryka i Józefy Budkiewiczów wyszła za mąż za Juliusza Tatarka.
Mają jednego syna Artura. Artur ożenił się z Katarzyną Kontowską. Para ma dwie córki
Martynę i Urszulę. Obie rodziny mieszkają przy ulicy Lipowej.
Jedyna córka Jana Budkiewicza – Genowefa (1928–1978), po mężu Gwardowa miała
dwóch synów Mirosława i Krzysztofa. Mirosław ożenił się z Ewą z domu Raźniakówną.
Są rodzicami syna Jakuba. Krzysztof ożeniła się z Agnieszką z domu Kostrzewianką.
Są rodzicami córki Julii.
Czesław Budkiewicz i jego żona Maria z domu Paciorek mieli dwie córki Elżbietę
i Teresę. Elżbieta jest absolwentką znanej, nie istniejącej już pomaturalnej szkoły
architektonicznej na warszawskim Starym Mieście. Zajmowała się projektowaniem. Teresa
wyszła za mąż za inżyniera ogrodnika Stanisława Rogowskiego. Mają córkę Magdalenę
i syna Marka. Magdalena ukończyła politologię na Uniwersytecie Warszawskim.
Nosi nazwisko męża – Kowalska. Jej mąż jest inżynierem, absolwentem Politechniki
Warszawskiej. Mają dwóch synków Bartosza i Przemysława.
Marek Rogowski ukończył studia, jest specjalistą zarządzania zasobami ludzkimi.
Jego żona Michalina z domu Jamróz skończyła medycynę, jest lekarzem. Synkowi nadali
imiona Błażej Jan.

W listopadzie 1958 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Czarnej.
W Komitecie prócz Henryka Budkiewicza działało szesnaście osób, najaktywniejszych
mieszkanek i mieszkańców Gromady Czarna. W wyniku ich działań zapadła decyzja
o budowie nowej szkoły w Czarnej ze środków publicznych. W połowie roku szkolnego
1963/1964 szkoła została otwarta. Istnieje i działa do dziś.
Pan Henryk nie miałby czasu na działalność społeczną, gdyby nie wyjątkowo pracowita
i perfekcyjnie organizująca pracę w gospodarstwie żona – Józefa, dla sąsiadów pani Józia.
Potrafiła wykonywać wszystkie czynności w gospodarstwie z wyłączeniem zaprzęgania
konia. Obrządzała inwentarz, pracowała w polu, zajmowała się plantacją pomidorów,
woziła towar na targ i do sklepu. Doskonale gotowała, słynęła z pysznej zupy pomidorowej
z własnych, świeżych pomidorów z makaronem domowej roboty. Wychowywała trójkę
dzieci. Gdy została babcią, opiekowała się małymi wnukami, dzięki czemu córka Hania
mogła pracować zawodowo jako księgowa.
Czesław Budkiewicz (1926-2014) z zawodu technik budowlany miał też zacięcie
społecznikowskie. Między innymi z jego inicjatywy powstał na początku lat siedemdziesiątych Społeczny Komitet Budowy Drogi. W efekcie w czynie społecznym została
utwardzona asfaltem ulica Lipowa. Wzdłuż ulicy powstał chodnik. Na piaszczystym
odcinku tej ulicy położono trylinkę. Była to ogromna zmiana na lepsze. Piaszczysta
góra była nie do pokonania dla pogotowia, straży pożarnej i wozów z węglem. Odcinała
nasze Górki od świata. Pan Czesław tak zawzięcie nękał decydentów w sprawie drogi, że
nadali mu przydomek „Waligóra”. Za zasługi przy budowie drogi Uchwałą nr 114/955/73
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej został odznaczony Złotą Odznaką Zasłużony
dla Województwa Warszawskiego.
Zacięcie społecznikowskie znalazło kontynuację. Elżbieta Budkiewicz, Łukasz
Budkiewicz i Marta Niegowska działają w samorządzie mieszkańców, są członkami
Rady Osiedla Wołominek.
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Jan Budkiewicz zmarł latem w 1968 roku w wieku 75 lat. Na jego pogrzeb przybyły
tłumy ludzi, rodzina, sąsiedzi i dawni pracownicy. Żałobnicy nieśli trumnę na ramionach.
Ksiądz z kobyłkowskiego kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy wyszedł do kapliczki
przy rogu ulicy Kraszewskiej i Kościelnej i dalej prowadził orszak żałobny. Podczas
nabożeństwa ksiądz wygłosił piękną mowę o zmarłym. Wspominał jego cnoty jako
wzorowego gospodarza, ojca rodziny, pracodawcy i parafianina. Podkreślał szczególnie
z jakim szacunkiem zmarły odnosił się do pracowników. Uroczystość utkwiła wyjątkowo
w mojej pamięci, bo takie pogrzeby nie zdarzały się często. Jan, tak jak wszyscy
członkowie jego rodziny spoczął na starym cmentarzu w Kobyłce, obok swej żony Józefy.
Synowie Jana – Henryk i Czesław za życia ojca i po jego śmierci byli szanowanymi
członkami naszej małej górkowskiej społeczności. Obejście Budkiewiczów przy ulicy
Lipowej było miejscem spotkań sąsiadów, wymiany informacji i poglądów. W latach
pięćdziesiątych wielkanocne święcenie pokarmów odbywało się w poszczególnych
osiedlach. Dla Górek tym miejscem było obejście Budkiewiczów. Coroczne szczepienie
psów odbywało się również w obejściu Budkiewiczów.
Henryk Budkiewicz (1924–2007) przez kilka lat był przewodniczącym Gromadzkiej
Rady Narodowej w Czarnej. Razem z kierownikiem Szkoły Podstawowej w Górkach
Mironowych Józefem Mathisem i sołtysami Czarnej, Helenowa i Jankowa podjęli starania
o budowę dla Gromady Czarna nowej Szkoły. Podstawówka w Górkach była ciasna, bez
centralnego ogrzewania i bieżącej wody. Dzieci z Jankowa i Helenowa musiały pokonywać
w drodze do szkoły kilka kilometrów, co było trudne szczególnie dla najmłodszych
uczniów. Pan Henryk doskonale to rozumiał, pamiętał swoją daleką drogę do szkoły
w Kobyłce. Kilku entuzjastów przekonało do swego pomysłu wszystkich mieszkańców.
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Epilog
W 1971 roku Górki Mironowe zostały wyłączone z Gromady Czarna i włączone do
administracyjnego obszaru miasta Wołomina. Nie oznacza to, że od razu stały się
miastem. Gospodarstwa rolne istniały prawie do końca lat dziewięćdziesiątych. Zmiany
nastąpiły na przełomie wieków. Grunty rolne położone po prawej stronie ulicy Lipowej
zostały przekwalifikowane na budowlane. Wybudowano wiele nowych domów, teren
jest zgazyfikowany, powstał wodociąg. Gospodarstwa rolne przestały istnieć. Po sadach
i plantacjach malin pozostały jedynie wspomnienia. Nikt nie hoduje koni, nie jeździ
bryczką i saniami. Chwilami żal, że zamiast domów dla letników powstają szeregowce
ma sprzedaż. Dawny spokój i cisza już nie wrócą. A szkoda.
Młodzi potomkowie Błażeja Jana i Balbiny Budkiewiczów pokończyli studia, pracują
w różnych branżach nie związanych z rolnictwem i sadownictwem. Pamiętają o swych
przodkach, dwóch najmłodszych członków rodziny nosi imię Błażej.
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Podziękowania
Dziękuję moim przyjaciołom i sąsiadom – Marii Budkiewiczowej, Hannie Radomskiej,
Małgorzacie Tatarek, Teresie Rogowskiej, Elżbiecie Budkiewicz i Andrzejowi
Budkiewiczowi za pomoc w zebraniu informacji, udostępnienie dokumentów i fotografii.
Bez ich udziału napisanie tej opowieści nie byłoby możliwe.

Fragment mapy sytuacyjnej z 1934 r. Obejście Błażeja i Balbiny Budkiewiczów.

Skany aktu urodzenia
Błażeja Jana
Budkiewicza, Józefa
Budkiewicza i Jana
Budkiewicza.

Portret Józefa Budkiewicza, Ewy Budkiewiczowej z d. Jachacy i Jana Budkiewicza.
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Orszak żałobny Jana Budkiewicza. Lato 1968 r.
Portrety Henryka, Czesława i Genowefy – dzieci Jana i Józefy Budkiewiczów.

Dom dla letników Jana Budkiewicza przy ulicy Lipowej. Wygląd współczesny.

Skan legitymacji Czesława Budkiewicza – Za zasługi dla województwa warszawskiego.
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Tadeusz Polak
– prezes SBM
w Wołominie
III. WOŁOMIŃSKIE
BIOGRAFIE,
HISTORIE
RODZINNE
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„Rocznik Wołomiński”

Skan złotej odznaki Czesława
Budkiewicza – Za zasługi dla
województwa warszawskiego.

tom XVII, 2021
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Tadeusz Polak – prezes SBM w Wołominie
Tadeusz Polak był prezesem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
w Wołominie w okresie od 1 sierpnia 1967 r. do 31 grudnia 1986 r.
Tadeusz Polak, syn Karola i Stanisławy Polak
z d. Siennica, urodził się 14 września 1925 r.
w Warszawie. Do roku 1930 rodzina Polaków
mieszkała w Warszawie. Po przeprowadzonej
w roku 1930 redukcji etatów w banku, gdzie Karol
Polak ojciec Tadeusza pracował jako pracownik
gospodarczo-pomocniczy, rodzina utraciła środki
do życia.

Tadeusz Polak (1925–1988).

Dla poprawy warunków bytowych
Karol Polak po licznych staraniach o zatrudnienie pracy nie otrzymał. Wówczas podjęto
decyzję o powrocie w rodzinne strony tj. do wsi Góry poczta Karczew nad Bugiem, powiat
Łosice. Tu rodzina Polaków od rodziny Stanisławy otrzymała w spadku ponad dwa
hektary ziemi ornej, którą zaczęli uprawiać. Karol Polak dla poprawy warunków bytowych
dodatkowo podjął pracę w pobliskim lesie należącym do hrabiego Ostrowskiego. Tadeusz
Polak po ukończeniu 7 lat życia rozpoczął naukę w Powszechnej Szkole Podstawowej
w Drażniewie, powiat Łosice. Powszechną Szkołę Podstawową ukończył tuż przed
wybuchem II wojny światowej w 1939 roku. Najtrudniejszy okres życia dla mieszkańców
tych terenów nastąpił po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej w roku 1941. W okresie
okupacji hitlerowskiej Tadeusz Polak pomagał rodzicom w gospodarstwie, razem z ojcem
pracował w lesie i odpłatnie u bogatszych wiejskich gospodarzy.
Był Tadeusz Polak jako 17-letni chłopiec wraz z zaprzęgiem konnym zabrany na okres
około 5 miesięcy, jako tak zwana „podwoda”. Było to całodobowe pełnienie dyżurów przy
gminnych posterunkach niemieckich. Dużo czasu Tadeusz poświęcił na samokształcenie;
czytał przypadkowo otrzymane książki, jak też podręczniki dla przedwojennego gimnazjum
(dokładnie tych podręczników dostał cztery sztuki). W roku 1945 Tadeuszowi Polakowi
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zaproponowano w zamian za służbę wojskową pracę w Milicji Obywatelskiej. Pracę
w Milicji Obywatelskiej, rozpoczął 1 wrzenia 1945 roku. Po wstępnym przeszkoleniu
i odbytym 3-miesięcznym stażu Tadeusz Polak został skierowany do Szkoły Podoficerskiej
w Słupsku, którą ukończył w 1946 roku. Po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej rozpoczął
pracę w Milicji Obywatelskiej pełniąc funkcję dyżurnego w Komendzie oraz dzielnicowego.
W roku 1949 został skierowany do Szkoły Oficerskiej w Łodzi, którą ukończył w grudniu
1949 roku. Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej podjął pracę w Komendzie Powiatowej Milicji
w Radzyminie i na krótko został oddelegowany do Komendy Powiatowej w Płocku. 27 lipca
1950 roku na podstawie niesłusznych pomówień i fałszywych oskarżeń Tadeusz Polak
został zawieszony w czynnościach służbowych, został odsunięty od pracy. Wszczęto
dochodzenie, śledztwo, które trwało około pięciu miesięcy. Po przeprowadzonym
śledztwie Tadeusz Polak został oczyszczony ze wszystkich zarzutów, został przywrócony
do pracy, otrzymał odszkodowanie finansowe. Po tych trudnych przejściach Tadeusz
Polak pracy w Milicji Obywatelskiej nie podejmuje, z dniem 1 lutego 1951 roku odchodzi
do pracy cywilnej.

Spółdzielnie Mieszkaniowe w Polsce
– Obligatoryjnie zrzeszone były w Wojewódzkim i Centralnym Związku Spółdzielczości
Mieszkaniowej. Związki Spółdzielcze, Wojewódzkie i Centralny Związek pełniły w stosunku
do Spółdzielni funkcję: kontrolną, nadzorczą, organizacyjno-prawną, gospodarczą
i szkoleniową. W warszawskim Miedzeszynie powołano Ośrodek KonferencyjnoSzkoleniowy dla: Członków Zarządu Spółdzielni, Członków Rad Nadzorczych Spółdzielni
i pracowników spółdzielni.
– Pracowały i prowadziły działalność w oparciu o inne niż obecnie przepisy prawne.
– Był inny rodzaj finansowania budownictwa mieszkaniowego i rozliczania kosztów
eksploatacji.
– Inwestorem zastępczym w Spółdzielni Mieszkaniowej Wołomin była Okręgowa
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Warszawa-Północ – w Spółdzielniach obowiązywały listy
przydziału mieszkań: lista podstawowa, lista warunkowa, lista przyspieszeń, lista zamian
i tzw. lista wyburzeń. Na kształt tych list miały wpływ różne instytucje i organizacje
(dotyczące kolejności miejsc na liście i samych członków umieszczanych na listach).
– Zarząd Spółdzielni w wyznaczonych dniach w tygodniu prowadził rozmowy dotyczące
przydziału mieszkań (były to rozmowy trudne, niekiedy zgłaszający się na rozmowy
wywoływali awantury).
– Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni rozpatrywała liczne skargi członków Spółdzielni
kierowane do różnych instytucji i organizacji oraz do Wojewódzkiego i Centralnego
Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.
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Nowe zadania
Po podjęciu definitywnej decyzji o odejściu ze służby w Milicji Obywatelskiej Tadeusz
Polak w dniu 1 lutego 1951 roku podejmuje pracę w Gminnej Spółdzielni „Samopomocy
Chłopskiej” w Radzyminie na stanowisku referenta personalnego. W tym czasie zostaje
skierowany na kurs dla pracowników kadr w zakładach pracy i w spółdzielczości. Kurs
ukończył jesienią 1951 roku. Następnie pracuje na stanowisku Kierownika Referatu
Personalnego w Spółdzielni Inwalidów „Jutrzenka” w Wołominie i w Wyszkowskich
Hutach Szkła. Po dwuletnim stażu na stanowiskach urzędniczych 1 września 1952
roku rozpoczyna pracę w administracji państwowej w Radach Narodowych: miejskich,
powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych. 25 lutego
1958 roku na sesji Rady Narodowej Tadeusz Polak został powołany na stanowisko
Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady w Wołominie. Tadeusz Polak po ukończeniu
nauki i zdaniu egzaminu dojrzałości 7 czerwca 1961 roku otrzymał Świadectwo Dojrzałości
numer 18/a Państwowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wołominie
(siedziba Liceum – Wołomin ul. Paplińskiego 32). Po zakończeniu kadencji Miejskiej Rady
Narodowej Tadeusz Polak powraca do pracy w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Wołominie (pracuje na stanowisku kierowniczym do 31 lipca 1967 roku). 1 sierpnia
1967 roku Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w Wołominie
powołuje Tadeusza Polaka na stanowisko Kierownika Spółdzielni (pismo L.dz. 919/67
z 11 sierpnia 1967 roku). W Spółdzielni Mieszkaniowej w Wołominie, która ostatecznie
przyjęła nazwę Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie z siedzibą
przy ul. Niepodległości 17. Tadeusz Polak pracuje do 31 grudnia 1986 roku i przechodzi
na emeryturę. Okres działalności w Spółdzielniach Mieszkaniowych w całej Polsce był
trudny. Sytuacja zmieniła się wraz z transformacją ustrojową w 1990 roku.
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Działalność eksploatacyjna i inwestycyjna SBM Wołomin w latach 1967–1986.
Zarząd pod kierownictwem Tadeusza Polaka.
Rozpoczynając pracę na stanowisku Prezesa Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Słoneczna” w Wołominie Tadeusz Polak praktycznie zastał na osiedlu Słoneczna
wybudowane wszystkie budynki mieszkalne. Biuro Spółdzielni mieściło się na parterze
w pomieszczeniach mieszkalnych budynku numer 15. Do wykonania pozostały prace
modernizacyjne, prace dotyczące uzbrojenia technicznego osiedla, wyposażenia
mieszkań w media oraz zagospodarowanie terenu osiedla. Te prace pod kierownictwem
Prezesa Tadeusza Polaka i członków Zarządu były sukcesywnie, kolejno wykonywane.
W roku 1971 na osiedlu została zakończona budowa wolnostojącego pawilonu.
W pawilonie na pierwszym piętrze urządzono biuro Spółdzielni oraz Klub Osiedlowy
prowadzący działalność społeczno-kulturalną. Na parterze budynku urządzono: aptekę,
pocztę i sklepy. Teren osiedla został zagospodarowany, urządzono zieleń, plac zabaw dla
dzieci, wykonano utwardzenie ciągów pieszych i utwardzenie dojazdów do budynków.
W roku 1975 wizytatorzy Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowego
w Warszawie protokólarnie stwierdzili, że osiedle „Słoneczna” należy do najlepiej
zagospodarowanych i utrzymanych osiedli w województwie warszawskim. Po pewnych
perturbacjach dotyczących podziału i przydziału mieszkań w wybudowanych budynkach
na osiedlu Kobyłkowska (budynki budowane w ramach zawartych umów pomiędzy
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SBM Wołomin a Przemysłowym Instytutem Maszyn Budowlanych „Budor” w Kobyłce)
Spółdzielnia po interwencji otrzymała zapewnienie władz wojewódzkich na dodatkowe
środki finansowe na dalsze budownictwo mieszkaniowe. Z własnej inicjatywy Prezesa
Spółdzielni Tadeusz Polaka zostało zawarte następne porozumienie z „Budor” Kobyłka
dotyczące budowy dwóch budynków mieszkalnych na terenie osiedla „Słoneczna”
w ramach tzw. dogęszczeń. W latach 1981–1984 budynki te zostały wybudowane
i przekazane do zasiedlenia. W budynkach tych w większości mieszkania otrzymali
pracownicy „Budor” w Kobyłce, kilka mieszkań przekazano do dyspozycji Mazowieckiego
Kombinatu Budowlanego w Legionowie (wykonawcy robót).
Osiedle Słoneczna to najstarsze osiedle mieszkaniowe. Na osiedlu w eksploatacji
jest 19 budynków mieszkalnych. W ramach całości zadania inwestycyjnego na osiedlu
Słoneczna została wybudowana infrastruktura techniczna. Wybudowano: kotłownię
osiedlową, hydrofornię osiedlową, oczyszczalnię ścieków osiedlową, studnie głębinowe,
instalację wodną, kanalizacyjną, ciepłowniczą, elektryczną a w późniejszym okresie
instalację gazową. W latach 1967–1986, gdy funkcję Prezesa Spółdzielni pełnił Tadeusz
Polak. Zarząd Spółdzielni pracował w składzie:
Tadeusz Polak – Prezes Spółdzielni (Przewodniczący Zarządu),
Edmund Cichocki – Zastępca Prezesa ds. Technicznych,
Jan Siemiątkowski – Zastępca Prezesa ds. Eksploatacji,
Jerzy Kuźmia – Członek Zarządu nieetatowy (dochodzący),
Lucjan Puławski – Pełnomocnik Zarządu ds. Samorządowo-Organizacyjnych i Kadr.
W tym składzie Zarząd kontynuował inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące na
następujących osiedlach:

Osiedle Kobyłkowska w Wołominie
Osiedle Kobyłkowska to osiedle, które praktycznie powstało z inicjatywy
Przedsiębiorstwa Budowy Instalacji Gazowych „Gazomontaż” w Wołominie. W latach
1972–1973 po otrzymaniu terenu w wieczyste użytkowanie, „Gazomontaż” wybudował
dwa budynki mieszkalne, po 30 mieszkań w każdym. Przy jednym z tych budynków
wybudowano kotłownię centralnego ogrzewania opalaną gazem. Budynki w grudniu 1973
roku aktem notarialnym „Gazomontaż” przekazał SBM Wołomin. Następne dwa budynki
mieszkalne zostały wybudowane na Osiedlu Kobyłkowska w ramach tzw. budownictwa
zakładowego przez Zakłady Stolarki Budowlanej w Wołominie (te budynki stanowią zasoby
mieszkaniowe-komunalne). W latach 1977–1984 w ramach zawartej umowy pomiędzy
SBM Wołomin a Zakładem Stolarki Budowlanej w Wołominie i Przedsiębiorstwem
Elektryfikacji Rolnictwa „Eltor” w Wołominie oraz Instytutem Maszyn Budowlach „Budor”
w Kobyłce na osiedlu Kobyłkowska wybudowano 11 budynków mieszkalnych. Zakłady
Stolarki Budowlanej w Wołominie otrzymały trzy budynki, Przedsiębiorstwo Elektryfikacji
Rolnictwa „Eltor” pięć budynków. Budynki zostały wybudowane przez grupy budowlane
tych zakładów. Trzy budynki dla Instytutu Maszyn Budowlanych „Budor” w Kobyłce
wybudował Kombinat Budowlany w Legionowie. W ramach zadania inwestycyjnego
została wykonana w całości infrastruktura techniczna osiedla. Mieszkania w tych
budynkach zostały przydzielone członkom i niekiedy kandydatom – pracownikom wyżej
wymienionych zakładów pracy.
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Osiedle Kobyłka przy ul. Ręczajskiej 1
Po przyłączeniu w dniu 8 lutego 1962 r. Spółdzielni „Wyzwolenie” w Kobyłce do
Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w Wołominie w roku 1963 rozpoczęto budowę
osiedla mieszkaniowego. W latach 1963–1964 wybudowano dwa budynki mieszkalne.
W jednym z tych budynków w przyziemiu została urządzona kotłownia osiedlowa.
Następnie po przygotowaniu lokalizacji i dokumentacji technicznej w latach 1966–1968
wybudowano trzy następne budynki mieszkalne. Następne budynki o numerach:
6, 7 i 8 zostały wybudowane w latach 1975–1976. Wykonawcą tych budynków było
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 7 w Warszawie. W ramach zawartej umowy
PRK nr 7 w Warszawie otrzymało w tych budynkach kilka mieszkań do zasiedlenia. Na
osiedlu w ramach inwestycji towarzyszących wybudowano: hydrofornię, dwie studnie
głębinowe, zbiornik na ścieki „Inhof”, w późniejszym terminie kontenerową oczyszczalnię
ścieków, instalacje dla wszystkich mediów, chodniki i drogi dojazdowe do budynków.
Osiedle Ręczajska po zagospodarowaniu, przez wiele lat było wyróżniane za wzorowe
utrzymanie czystości, porządku na osiedlu, a w szczególności za zieleń, jej bardzo dobre
utrzymanie i ciągłą pielęgnację.
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Osiedle Lipińska w Wołominie
W przyjętym przez Spółdzielnię w 1966 roku Programie Rozwoju ustalono
termin rozpoczęcia budowy osiedla Lipińska na rok 1968. Po dwuletnim opóźnieniu
spowodowanym trudnościami w pozyskaniu terenów pod budowę, pierwszy budynek
przy ul. Prądzyńskiego nr 5 (robocza nazwa) został przyjęty do eksploatacji w 1972
roku. Kolejne budynki budowano i oddawano do zasiedlenia w roku 1976. W latach
1977–1978 wybudowano na osiedlu pięć budynków jedenastokondygnacyjnych.
Wybudowano także infrastrukturę osiedlową: hydrofornię, dwie kotłownie osiedlowe,
instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i inne. Na osiedlu w ramach
zadania inwestycyjnego wybudowano dwa pawilony handlowe, przedszkole, wolno
stojący budynek przeznaczony na działalność administracyjną osiedla i urządzenie klubu
osiedlowego. W eksploatacji na osiedlu jest łącznie 25 budynków mieszkalnych, w tym
5 budynków jedenastokondygnacyjnych. Zagospodarowania osiedla w tereny zielone
dokonał Zakład Remontowo-Budowlany Spółdzielni w oparciu o zlecenie inwestycyjne
zgodnie z projektem.
Osiedle Niepodległości w Wołominie
Wskazane tereny pod budowę drugiego osiedla w Wołominie uruchomiły proces
wywłaszczania, który prowadziła Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miasta Warszawa
Północ. Pierwsze pozyskane tereny w roku 1977 przekazano Przedsiębiorstwu Robót
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Inżynieryjnych „Inżynieria w Warszawie” dla wykonania uzbrojenia: kolektory sanitarne,
ciepłownicze, instalacje wodno–kanalizacyjne i gazowe. W roku 1979 rozpoczęto
budowę pierwszego budynku mieszkalnego (nazwa robocza A-13). W dniu 8 grudnia
1979 roku nastąpiło uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego. W związku
z opóźnieniami dotyczącymi budowy ciepłowni miejskiej Zarząd Spółdzielni podjął decyzję
o wybudowaniu na osiedlu kotłowni prowizorycznej (kontenerowej) dla zapewnienia
dostawy ciepła i ciepłej wody do oddawanych budynków do eksploatacji. Kotłownia
prowizoryczna rozpoczęła pracę w roku 1982. Do grudnia 1986 roku praktycznie
została zakończona budowa budynków mieszkalnych kolonii A w tym pięciu budynków
jedenastokondygnacyjnych. Zarząd przygotował dalsze niezbędne dokumenty (projekty,
tereny, uzbrojenie, zostały wytyczone ulice osiedlowe oraz zatoki i miejsca parkingowe)
do budowy następnych kolonii B i C. Kolonia C była budowana w tzw. systemie
samowykończeń mieszkań. Kolonie D, M I, M II, M III były budowane za własne środki
finansowe przyszłych użytkowników mieszkań.
Łączny stan budynków na poszczególnych koloniach osiedla Niepodległości
przedstawia się następująco:
Kolonia A – 17 budynków, w tym osiem budynków jedenastokondygnacyjnych,
Kolonia B – 5 budynków,
Kolonia C – 16 budynków,
Kolonia D – 7 budynków,
Kolonia M I – 4 budynki,
Kolonia M II – 2 budynki,
Kolonia M III – 15 budynków.
Działalność społeczna Tadeusza Polaka
Poza pracą zawodową Tadeusz Polak udzielał się społecznie. Był od 16 roku życia
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego,
udzielał się w Klubie Sportowym „Huragan” w Wołominie. Niektórzy pamiętają
jakby polecenie Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1503–1572) o powołaniu głównie
w miastach straży ogniowej. W wydanym dziele „O poprawie Rzeczypospolitej” Andrzej
Frycz Modrzewski po pierwsze domagał się powołania straży ogniowych i nakazywał
nieżałowania pieniędzy na wyposażenie straży w sprzęt gaśniczy.
Tadeusz Polak po zamieszkaniu w Wołominie wstąpił do OSP Wołomin powołanej
w 1908 roku. W OSP Wołomin pełnił różne funkcje. W latach 1969–1973 jako członek
Zarządu (skarbnik), wówczas funkcję Prezesa OSP Wołomin pełnił Julian Moszkowski,
a funkcję Naczelnika Stefan Sasin, prowadzono budowę nowej strażnicy. Dużą pomoc
w budowie strażnicy Zarząd OSP Wołomin otrzymał od Komendanta Państwowej Straży
Pożarnej w Wołominie kpt. Czesława Trzcińskiego. Wybudowana strażnica w roku 2012
przeszła gruntowany remont, rozbudowę i modernizację. Następnie Tadeusz Polak
w OSP Wołomin pełnił funkcję Prezesa. Pełniąc funkcję Prezesa uruchomił działalność
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Tadeusz Polak
w mundurze druha
Ochotniczej Straży Pożarnej.

gospodarczą-transportową. W OSP Wołomin świadczono usługi transportowoprzewozowe (towarów), jak też transport osób (zakupiono autobus). Zarobione
świadczeniami transportowymi środki finansowe wzmacniały fundusz OSP, umożliwiały
wymianę i zakup sprzętu gaśniczego. Za działalność w OSP Wołomin Tadeusz Polak
otrzymał:
– Złoty Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa (trzykrotnie),
– Złoty Krzyż Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
– Złota Odznaka X-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
– Złota Odznaka XX-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
Tadeusz Polak był zapalonym wędkarzem, członkiem Koła Wędkarskiego w Wołominie.
Organizował i był uczestnikiem wielu zawodów wędkarskich na różnych szczeblach.
Za działalność w Kole Wędkarskim otrzymał:
– Medal XXX-lecia Polskiego Związku Wędkarskiego (1958–1988).
Pracując społecznie dla Klubu Sportowego „Huragan” w Wołominie Tadeusz Polak
pełnił różne funkcje. Był inicjatorem budowy szkoły, członkiem Społecznego Komitetu
Budowy Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie (szkoła o profilu sportowym). Brał czynny
udział przy podejmowaniu różnych decyzji dotyczących budowy obiektu „Huraganu”.
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Za działalność na rzecz wołomińskiego sportu Tadeusz Polak był odznaczony:
– Złotym Medalem Klubu Sportowego „Huragan”,
– Medalem Klubu Sportowego „Huragan”.
Za całą działalność zawodową i społeczną Tadeusz Polak otrzymał:
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
– Srebrną Odznakę Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
w Warszawie,
– Złotą Odznakę Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
w Warszawie (dwukrotnie),
– Medal Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego,
– Medal 60-tej Rocznicy Nadania Praw Miejskich Wołominowi (1979),
– Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Wołomina,
– Medal 100-lecia Urodzin Zofii Nałkowskiej,
– Medal Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.
Tadeusz Polak zmarł w dniu 19 grudnia 1998 roku. Został pochowany na cmentarzu
parafialnym w Tłuszczu (informacje o odznaczeniach, medalach i odznakach podaję po
otrzymaniu zestawienia od rodziny Tadeusza Polaka).
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Matuszewscy, to druga – po Kacprzakach – strona mojej rodziny. Moja
mama Maria wywodziła się z Kacprzaków, a mój ojciec nazywał się Aleksander
Matuszewski i pochodził z Kobyłki. Z Wołominem związał się dopiero po ślubie
z moją mamą w 1955 r. Moi rodzice byli piękną parą. W domu w Wołominie przy
ulicy Reja przeżyli wspólnie 45 lat. Mieli jedną córkę – autorkę artykułu.
Matuszewskimi interesowałam się już dawno, zanim jeszcze zaczęłam zbierać
informacje o Kacprzakach. Inspiracją była rodzinna opowieść o tym, jak to mój pradziadek
Wawrzyniec Matuszewski przegrał majątek w karty (!!!).
Potem jednak tak się złożyło, że zainteresowałam się Kacprzakami. Zajęło mi to kilka
lat. Teraz przyszedł czas na Matuszewskich.
Moi rodzice Aleksander i Maria Matuszewscy
– rok 1956.

Jakie były początki …..
To była opowieść mojej cioci Barbary, siostry
mojego ojca. Tylko ona czasem opowiadała
o dziejach rodziny. Robiła to bardzo rzadko i tylko
wtedy, kiedy sama chciała.
Otóż według jej słów: Wawrzyniec Matuszewski
– jej dziadek (a mój pradziadek) miał duży
majątek w Gostyninie; rodzinie bardzo dobrze
się powodziło: w domu była służba, a dzieci
Wawrzyńca miały osobistych guwernerów.
Ale Wawrzyniec był bardzo rozrywkowym
człowiekiem – uwielbiał grę w karty o wysokie
stawki. Nie wiadomo, jak długo wygrywał i czy
częściej wygrywał niż przegrywał. W każdym
razie nadszedł taki moment, że Wawrzyniec tak
niefortunnie zagrał o majątek w Gostyninie, że
po przegranej musiał wynosić się z rodziną ze
swojego domu. Po wielu perypetiach i długiej
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tułaczce rodzina znalazła się w Kobyłce – ale już bez Wawrzyńca, który zmarł „po drodze”.
Do Kobyłki przywędrowała prababcia Franciszka i jej dzieci.
Kiedy słuchałam opowieści cioci Barbary, wyobrażałam sobie, że rodzina Wawrzyńca
przybyła do Kobyłki nieprzypadkowo, że celem ich wędrówki była Kobyłka, bo żył tu
ktoś z rodziny. Jak wiemy, jednym z właścicieli Kobyłki był Wincenty Topór Matuszewski
– szlachcic, sędzia, mecenas Rządu Najwyższego Królestwa Polskiego. Wydawało mi
się możliwe, że Wawrzyniec Matuszewski – mój pradziadek - był jakoś spokrewniony
z Wincentym Matuszewskim, a ja jestem dziedziczką herbu Topór…
Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Moja rodzina nie miała raczej nic wspólnego
z Wincentym Matuszewskim – Wawrzyniec żył prawie sto lat później niż Wincenty, ale
historia mojej rodziny okazała się tak niesamowicie ciekawa, że chyba nie żałuję, że
jednak nie mam szlacheckiego pochodzenia...

To w Holendrach Muchnowskich umiera w 1834 roku – Jan Matusiak – pradziadek
Wawrzyńca. Akt zgonu Jana – to jeden z najstarszych dokumentów dotyczących rodziny
jaki znalazłam.

Najstarsze dzieje rodziny
Dzieje Matuszewskich zaczęłam zgłębiać w styczniu 2020 roku tuż po śmierci mojej
ukochanej cioci Zofii – drugiej siostry mojego ojca. Razem z bratową, żoną mojego
ciotecznego brata Grzegorza (syna cioci Barbary – tej od opowieści rodzinnych)
zaczęłyśmy zbierać informacje na temat Matuszewskich; większość z nich znalazłyśmy
w portalu Geneteka. Dużą część wszystkich informacji, które wykorzystałam, znalazła
moja bratowa Mariola Rudnik, której w tym miejscu pragnę podziękować, bo dopiero to
wszystko co razem udało nam się zebrać pozwoliło mi napisać ten artykuł.
Historia rodziny zaczyna się pod koniec XVIII wieku w Holendrach Muchnowskich,
parafia Mnich, powiat Kutnowski.
Poniżej zamieszczam mapkę, aby umiejscowić podane nazwy miejscowości; Mnich
znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Kutnem a Żychlinem.

Akt zgonu Jana Matusiaka z 1834 roku.
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Mapa powiatu kutnowskiego.
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Tekst tego dokumentu, napisany (jeszcze) po polsku brzmi mniej więcej tak: „...działo
się we wsi Mnich 9 lutego 1834 r. o godz. 8 rano. Stawili się Jan Matusiak – syn zmarłego
lat 33 tudzież Jan Perzyński rolnik, lat 40 mający, obydwaj na Holendrach Muchnowskich
zamieszkali i oświadczyli nam iż w dniu 6-tym bieżącego miesiąca lutego o godzinie 19-tej
po południu na starość umarł Jan Matusiak na Holendrach Muchnowskich zamieszkały,
lat osiemdziesiąt mający, żonaty; zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Konstancję, lat
sześćdziesiąt mającą i dziewięć. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Jana Matusiaka,
akt ten stawiającym przeczytany i podpisany przez nas został…”.
Ciekawostką jest określenie, że osiemdziesięcioletni Jan Matusiak zmarł „na starość”;
dziś już nikt by tak nie powiedział. Kolejną ciekawostką jest to, że Jan Matusiak zmarł
6 lutego (wprawdzie wieczorem; w lutym o siódmej po południu jest już ciemno) a jego
syn zawędrował z tą wiadomością do księdza w pobliskim Mnichu dopiero na trzeci dzień.
Aż się nie chce tego roztrząsać... No, ale był luty…
Kolejna ciekawostka to: dlaczego Matusiak a nie Matuszewski? Trudno na to pytanie
odpowiedzieć, ale nazwiska Matusiak i Matuszewski przeplatają się w aktach urodzeń,
małżeństw i zgonów na przestrzeni ponad 100 lat – wydawało by się bez powodu.
Czy wynika to z pisowni rosyjskiej (urzędnicy rosyjskojęzyczni skracali sobie formę
Matuszewski na Matusiak?), czy z innej przyczyny – nie wiadomo. W każdym razie fakt
ten bardzo utrudniał poszukiwania.
Dziadek Wawrzyńca – również Jan, ten który zgłasza zejście swego ojca – także rodzi
się i umiera w Holendrach Muchnowskich.
Zatrzymajmy się chwilę przy nazwie miejscowości, z której pochodzą moi przodkowie:
Holendry Muchnowskie. Muchnowskie – wiadomo – od miejscowości Muchnów (lub
Muchnowo – znów obie nazwy występują zamiennie) – ale Holendry? Skąd wzięła się
ta nazwa? Otóż Holendry względnie Olędry – to nazwa osad zakładanych przeważnie
w nizinach nadrzecznych, obfitujących w łąki i pastwiska sprzyjające hodowli bydła
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i produkcji nabiału. Pierwotnie nazwę tę otrzymywały osady zaludnione przez przybyszów
z Holandii (stąd nazwa miejscowości), którzy w XVI w. chroniąc się przed prześladowaniem
religijnym (jako mennonici) osiadali w Polsce (początkowo w Żuławach).
Posiadali umiejętność melioracji gruntów i reprezentowali wysoką kulturę rolną. Grunty
oddawano im w wieczystą bądź wieloletnią dzierżawę. Zachowywali wolność osobistą,
własną religię i przekonania. W późniejszym okresie (aż do poł. XIX w.) mianem holendrów
bądź olędrów określano osadników różnej narodowości (gł. Polaków i Niemców, czasem
Szkotów, Czechów i Węgrów), którzy korzystali z pewnych przywilejów wynikających
z prawa stosowanego przez kolonistów holenderskich (np. wolności osobistej, wieloletniej
bądź wieczystej dzierżawy gruntów, możliwości przekazania gruntów spadkobiercom).
W 1767 roku polski sejm konfederacyjny uchwalił zachęty do osiedlenia się
cudzoziemców na terenach Polski. W 1775 roku ustawa sejmowa nadała im szereg
uprawnień. Osadnicy posiadali gwarancję ze strony państwa niezależności osobistej
(w odróżnieniu od ludności polskiej – chłopskiej) i prawa do własności budynków
i inwentarza. Ludność ta zwolniona była od służby wojskowej.
Z miejscowości o tak ciekawych korzeniach pochodzą moi przodkowie. Czy sami
Matuszewscy (Matusiakowie) byli potomkami holenderskich menonitów? Czy może raczej
osadników niemieckich? A może czeskich lub węgierskich? Jest to prawdopodobne, ale
nigdy się tego nie dowiemy – nie istnieją tak stare dokumenty, które mogłyby tego dowieść.
Ale może stąd pochodzą różne wersje nazwiska – może chodziło o spolszczenie obcego
nazwiska i różni urzędnicy robili to na swoje własne sposoby.
Poza tym nasuwa się pytanie, czy ziemia, którą uprawiali w Holendrach Muchnowskich
była ich własnością, została przekazana osadnikom – ich przodkom? Czy też byli Polakami
z dziada pradziada, a gospodarstwo rolne tylko dzierżawili, tak jak później Brzozówkę?
Z Mnicha do Brzozówki
Piotr Matuszewski i Konstancja z Szydłowskich – to rodzice mojego pradziadka
Wawrzyńca. Ojciec Piotra również przyszedł na świat w parafii Mnich; miejscem urodzenia
Piotra jest Muchnowo. Konstancja Szydłowska urodziła się w Niedrzakowie – parafia
Strzelce. Strzelce leżą niedaleko Mnicha, ale już bliżej granicy z ówczesnym powiatem
gostynińskim. Oboje rodzice Wawrzyńca urodzili się w 1822 r. Ślub brali w kościele
w Strzelcach. Co ciekawe – ojciec Wawrzyńca – Piotr – przychodzi na świat jako Matusiak,
ale już w 1843 r., kiedy poślubia Konstancję z Szydłowskich – występuje jako Matuszewski.
Wawrzyniec – jego syn – rodzi się w 1853 r. jako Matusiak, bierze ślub w 1882 jako
Matusiak, ale już jego dzieci – wszystkie – przychodzą na świat jako Matuszewscy.
W międzyczasie na horyzoncie pojawia się Gostynin – a właściwie Brzozówka koło
Gostynina. Okolice Gostynina znane były z licznych młynów. Te tradycje sięgały czasów
XV i XVI stulecia. Jednym z takich młynów był młyn w Brzozówce.
Znalezienie powiązań Matuszewskich z Gostyninem było bardzo trudne. Z dokumentów
wynikało, że w pewnym momencie rodzina musiała przenieść się do Gostynina, bo tam
rodziły się dzieci Wawrzyńca. Ale Gostynin od Mnicha i Holendrów Muchnowskich dzieli
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Mapa powiatu Gostynińskiego; poza południowo-zachodnią granicą powiatu zaznaczono
miasta Kutno i Żychlin – Mnich znajduje się gdzieś w połowie drogi miedzy nimi.
wiele kilometrów. Dlaczego rodzina nagle znalazła się w Gostyninie? Matuszewscy wszak
posiadali gospodarstwo rolne w Holendrach Muchnowskich. Z kolei przekaz rodzinny
mówił o przegranym w karty majątku w Gostyninie... Zupełnie nie potrafiłam się w tym
rozeznać. Pomógł jak zwykle przypadek. Moja bratowa, z którą wspólnie prowadziłyśmy
poszukiwania przypomniała sobie, że słyszała w opowieściach rodzinnych „coś
o młynach”. Była to dla mnie nowość, wątek młynów zupełnie nie był mi znany.
Zaczęłam poszukiwania tychże młynów i natrafiłam na „Rocznik Gostyniński” z 2015 r.,
w którym znalazłam niezmiernie ciekawy artykuł o osadzie młynarskiej Brzozówka koło
Gostynina, zawierający między innymi informacje o mojej rodzinie.
Wg informacji z tego artykułu pt. „Młyny na ziemi gostynińskiej. Rys historyczny”
autorstwa pani Elżbiety Szubskiej–Bieroń oraz danych zawartych w aktach stanu
cywilnego – wyłania się następująca historia mojej rodziny.
W latach 30. XIX wieku młyn w Brzozówce wchodził w skład majątku Strzałki
należącego do rodziny Bratoszewskich herbu Sulima z Bratoszewic. Osada młynarska
Brzozówka z drewnianym młynem wodnym zbudowanym w 1825 r. liczyła 77 mórg i 34
pręty czyli ok. 44 ha powierzchni. W 1830 r. ówczesny właściciel dóbr – sędzia grodzki
gostyniński Cyprian Bratoszewski, wydzierżawił osadę Brzozówka z młynem Janowi
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Matuszewskiemu – rolnikowi ze wsi Mnich. Jan Matuszewski to dziadek Wawrzyńca –
urodzony w 1790 r. w Mnichu i zmarły tamże w roku 1873.
Przez kolejnych 60 lat Matuszewscy byli dzierżawcami osady i młyna w Brzozówce.

Tak więc Józefa Matuszewska staje się właścicielką Brzozówki. Ale Józefa jest już
mężatką – ma teraz na nazwisko Walczak. I to z rodziną Walczaków będzie się wiązać
dalsza historia Brzozówki.
Niby nic się nie zmienia – majątkiem zarządza Wawrzyniec Matuszewski, tak jak
wcześniej jego ojciec Piotr i dziadek Jan. Ale czy na pewno wszystko jest tak jak
dawniej? Czy Wawrzyńca nie boli fakt, że to jego siostra a nie on sam jest właścicielem
Brzozówki? Wawrzyniec musi liczyć się ze zdaniem siostry i szwagra, mało tego, musi
wykonywać ich polecenia dotyczące majątku – znają oni Brzozówkę, bo mieszkali tam
i zarządzali majątkiem przez kilka lat. Czy właśnie to stało się przyczyną fatalnych
w skutkach wydarzeń?
W każdym razie Wawrzyniec zarządza majątkiem siostry i szwagra od 1879 roku.
W 1882 roku Wawrzyniec ma 29 lat i od kilku lat gospodaruje w Brzozówce. Poślubia
Franciszkę Słubicką – lat 17 – pochodzącą ze Śleszyna – miejscowości położonej
niedaleko Mnicha. Być może małżeństwo jest zaaranżowane; Wawrzyniec mógł znać
Franciszkę z czasów, kiedy jeszcze mieszkał w rodzinnym Mnichu, ale była ona wówczas
jeszcze dzieckiem. W akcie małżeństwa z Franciszką – Wawrzyniec występuje jako
„młynarz z Brzozówki”. Przez kilka lat zamieszkują wspólnie w Brzozówce – tu rodzą
się ich dzieci.
Wszystko zmienia się w roku 1890.
Rok później rodzi się Józef Matuszewski – mój dziadek, ale już nie w Brzozówce –
tylko w Gostyninie a Wawrzyniec nie jest już „młynarzem z Brzozówki” tylko „robotnikiem
z Gostynina”. Kolejne dzieci Wawrzyńca i Franciszki rodzą się w Gostyninie i różnych
innych miejscowościach. Co można wywnioskować z powyższych informacji? W latach
1879–1890 Wawrzyniec zarządza majątkiem w Brzozówce. Idzie mu całkiem nieźle,
skoro właściciele majątku – siostra i szwagier – opuszczają Brzozówkę i dają mu wolną
rękę. Wawrzyniec jest młodym, przedsiębiorczym mężczyzną – przypuszczam, że
również przystojnym. Żeni się i zaczynają rodzić mu się dzieci. W roku 1884 – Feliks,
w 1885 – Marianna, w 1886 – Waleria, w 1888 – Franciszek, w 1889 – Stanisława. Po
prostu sielanka...
Przychodzi rok 1890 i coś się wydarza. Konsekwencją tego wydarzenia jest opuszczenie
Brzozówki przez Wawrzyńca i jego rodzinę. Przestaje być dzierżawcą i zarządcą majątku
swojej siostry i szwagra. Walczakowie wracają do Brzozówki.
Co się wydarzyło? Co było tak niemożliwe do zaakceptowania, że Wawrzyniec musiał
opuścić dom? Wszak miał młodą żonę i pięcioro małych dzieci a w Brzozówce mieszkał
kilkanaście lat. Nie tak łatwo było rozwiązać umowę dzierżawną – powód musiał być
naprawdę bardzo poważny. Czy Wawrzyniec rzeczywiście przegrał majątek w karty?
Taka legenda krąży w rodzinie, ale czy to prawda? Przecież majątek wcale nie był jego
własnością. Czyżby Wawrzyniec uważał majątek swojej siostry i szwagra za „prawie
swój”? Do tego stopnia „swój” że zagrał o niego w karty i przegrał? Czy Walczakowie byli
zmuszeni wykupić swój własny majątek z rąk tego, który wygrał? Jeśli tak to trudno się
dziwić, że Wawrzyniec wyleciał z hukiem z Brzozówki, jak tylko prawda wyszła na jaw.
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Dzierżawa, tak jak i dzisiaj polegała na tym, że właściciel oddawał w użytkowanie
ziemię czy inne dobra dzierżawcy – w zamian za opłatę umówionego czynszu (tenuty
dzierżawnej), w pieniądzu lub w części pożytków osiąganych z dzierżawionej rzeczy.
W dawnej Polsce dzierżawę zwano też arendą lub pachtem – stała się powszechna od
XVI w. Najczęściej stosowano tzw. dzierżawę wieczystą – tzn. prawo dzierżawy było
dziedziczone z ojca na syna. Miało to „przywiązać” dzierżawcę do przedmiotu dzierżawy
i spowodować, że będzie dbał o niego jak o swoją własność. Na systemie dzierżawy
wieczystej była oparta eksploatacja dworskich młynów i karczem.
Tak też było w przypadku Matuszewskich.
Jan Matuszewski – pierwszy dzierżawca Brzozówki, pod koniec życia – czyli około 1870 r.
– przekazuje dzierżawę swemu synowi Piotrowi Matuszewskiemu. Piotr i Konstancja
– rodzice Wawrzyńca – nigdy nie mieszkają w Brzozówce na stałe. W ich imieniu – jako
dzierżawców – majątkiem zarządzają ich dzieci – już wówczas dorosłe – syn Wawrzyniec
oraz córka Józefa z mężem.
Trudno dociec, czy zarządzają majątkiem wspólnie, czy wymieniają się – i gdy czasowo
jedno wraca w rodzinne strony do Mnicha – drugie zostaje na miejscu, żeby wszystkiego
doglądać. W każdym razie Józefa – starsza siostra Wawrzyńca wraz z mężem Józefem
Walczakiem w roku 1873 przenoszą się do Brzozówki i tam zarządzają majątkiem na
miejscu.
W ciągu tych 60 lat dzierżawy przez Matuszewskich – Brzozówka zmienia właścicieli
– nie wpływa to na dzierżawę – Matuszewscy są dzierżawcami przez kilka pokoleń.
W roku 1877 – ówczesny właściciel Brzozówki – Samuel Rzeszewski – sprzedaje
majątek siostrze i szwagrowi Wawrzyńca – Józefie i Józefowi Walczakom. Stają się oni
właścicielami majątku. Ale zmiana właściciela nie wpływa na dzierżawę – dzierżawcą
pozostaje Wawrzyniec. Walczakowie do roku 1879 mieszkają w Brzozówce. Być może
nadzorują Wawrzyńca, chcą się przekonać, że na pewno będzie dobrze zarządzał ich
majątkiem. W roku 1879 wyprowadzają się w rodzinne strony – do Mnicha a Wawrzyniec
zostaje „na Brzozówce”.
Jest to moim zdaniem niezmiernie ciekawa i znamienna wiadomość: po prawie
pięćdziesięciu latach dzierżawy – majątek staje się własnością jednego z dzierżawców.
Takie sytuacje się zdarzały, dzierżawcy czy administratorzy majątków często stawali się
ich właścicielami w momencie kiedy właściciel majątku – z różnych przyczyn – chciał się
go pozbyć. Jeśli właściciel majątku nie miał upatrzonego kupca – np. kogoś z własnej
rodziny – to właśnie dzierżawca był pierwszą osobą, do której zwracał się z propozycją
– był wszak „pod ręką” a poza tym znał majątek, bo nim zarządzał.
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A może Wawrzyniec zagrał w karty o majątek, bo chciał pokazać siostrze i szwagrowi
kto tak naprawdę „rządzi”. Być może Wawrzyniec nigdy nie pogodził się z faktem, że
to jego siostra stała się „panią na Brzozówce”? Uważał, że to on powinien być na jej
miejscu? Właściwie dlaczego tak się nie stało? Dlaczego pan Rzeszewski nie sprzedał
Brzozówki Wawrzyńcowi tylko jego siostrze? Być może sprawy majątkowe między
Wawrzyńcem, jego rodzicami – Piotrem i Konstancją, jego siostrą i szwagrem były tak
skomplikowane, że nie dało się tego załatwić inaczej. Prawdę mówiąc, sama uważam,
że to Wawrzyniec powinien zostać właścicielem majątku. Wszak Matuszewscy od kilku
pokoleń byli dzierżawcami Brzozówki – więc sprzedanie majątku komuś noszącemu
nazwisko Matuszewski – było całkiem naturalne. Wprawdzie siostra Wawrzyńca – Józefa
też była z domu Matuszewska, ale po ślubie nosiła nazwisko Walczak i to Walczakom
a nie Matuszewskim sprzedano majątek. Ale może po prostu chodziło – jak zawsze
– o pieniądze. Może Matuszewscy nie dysponowali pieniędzmi na kupno Brzozówki,
a Walczakowie takowe posiadali.
Może było jeszcze inaczej – może Wawrzyniec mający zamiłowanie do hulaszczego
życia po prostu źle zarządzał Brzozówką? Może źle zainwestował i zadłużył majątek?
Nie mając możliwości spłacenia długów postawił wszystko na jedną kartę – dosłownie
i w przenośni. To przynajmniej by wyjaśniało dlaczego zagrał w karty o majątek. Miał tylko
jedną szansę – jeśli wygra – wyjdzie na swoje – pospłaca długi i będzie dalej prowadził
wystawne życie jako dzierżawca i zarządca Brzozówki. Tak pewnie myślał, licząc na
szczęście. Nie brał pod uwagę przegranej, a już na pewno nie myślał o tym co będzie
z jego rodziną: żoną i gromadką dzieci. Szczęście niestety nie dopisało….
Ale jeśli tak było, to jego złe zarządzanie musiało zacząć się już po opuszczeniu
Brzozówki przez Walczaków – przecież nie powierzyliby majątku Wawrzyńcowi, gdyby
mieli wobec niego jakieś podejrzenia. To tylko dowodzi, że Wawrzyniec miał powód, żeby
nagle źle zarządzać Brzozówką – żal do siostry i szwagra, że są ważniejsi od niego.
Czyżby Wawrzyniec był nie tylko hulaką ale i człowiekiem, dla którego źle pojęty honor
był ważniejszy niż losy rodziny?
Nie dowiemy się jak było naprawdę. Faktem jest, że od roku 1891 rodzina Wawrzyńca
nie ma wstępu do Brzozówki. Nagle bardzo mocno ubożeją. Na początku przez kilka lat
mieszkają w pobliskim Gostyninie. Potem zaczynają tułaczkę, która w połowie lat 20-tych
ubiegłego wieku kończy się w Kobyłce. Do Brzozówki już nie wrócą.
Gostynin – Przasnysz – Różan – Sieluń
Poniżej zamieszczam mapkę, aby lepiej zobrazować drogę, jaką przeszli Matuszewscy
zanim znaleźli się w Kobyłce. Wg dzisiejszych standardów – to ponad 350 km.
Przypomnijmy, że była to rodzina z pięciorgiem dzieci – dwoje najstarszych nastoletnich,
reszta to kilkulatki.
Ich trasa to: Gostynin – Śleszyn – Gostynin – Przasnysz – Różan – Sieluń – Kobyłka.
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Trasa tułaczki rodziny Matuszewskich.
Zaraz po opuszczeniu Brzozówki zamieszkują w pobliskim Gostyninie. Być może na
początku Wawrzyniec ma nadzieję, że sprawy się jakoś jednak rozwiążą i będą mogli
wrócić do Brzozówki? Nic takiego się niestety nie dzieje.
W Gostyninie mieszkają do 1899 r. Musiał to być bardzo trudny dla nich okres. Nagle
stali się biedną, wielodzietną, robotniczą rodziną. W Gostyninie rodzą się kolejne dzieci:
w 1891r – Józef (mój dziadek), w 1896 r. Stanisława, w 1898 r. Antoni. W ciągu tych
dziesięciu lat życia w Gostyninie, na jakiś czas – nie wiadomo jak długi – przenoszą się
do Śleszyna – rodzinnego miasta Franciszki – bo tam w 1894 r. przychodzi na świat
ich kolejny syn – Walenty. Jest bardzo prawdopodobne, że do Śleszyna zawędrowali
z powodu zarazy, która w tych latach nawiedziła okolice Gostynina. Być może ta zaraza
pozbawiła życia czworga ich dzieci: Walerii, Franciszka, Stanisławy i drugiej Stanisławy
urodzonej kilka lat po pierwszej.
W 1900 r. są już w Przasnyszu. Dlaczego Przasnysz? Wszak leży wiele kilometrów od
Gostynina. Przyczyn może być kilka, wędrowali „za pracą”. Ale jaka to mogła być praca?
Bardzo prawdopodobne, że chodziło o pracę w młynie. Wawrzyniec przez wiele lat był
„młynarzem na Brzozówce” i znał się na tej pracy (a przynajmniej mam nadzieję, że jego
wieloletnie zarządzanie młynem nie poszło na marne). W tamtych latach w Przasnyszu
również funkcjonowały młyny. Ale mogło chodzić o innego rodzaju zajęcie. W Przasnyszu
od zawsze istniał garnizon wojskowy. Historia stacjonowania wojska w Przasnyszu sięga
czasów zaboru pruskiego tj. końca XVII w . Od okresu powstania listopadowego przebywały
tam wojska carskie. Po upadku powstania styczniowego w Przasnyszu również stale
stacjonowały mniejsze lub większe oddziały wojskowe. Zmieniające się w końcu XIX wieku
układy polityczne sprawiły, że Przasnysz zyskał na znaczeniu militarnym. Władze carskie
postanowiły wybudować koszary dla miejscowego garnizonu. Prace rozpoczęto w 1898 r.,
zakończono w 1907 r. Właśnie w czasie rozpoczęcia budowy koszar Matuszewscy
zjawiają się w Przasnyszu. Zostają tu do 1907 r., a więc mieszkają w Przasnyszu przez
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cały okres budowy. Być może to przypadek, ale jest jednak możliwe, że Wawrzyniec
dowiedziawszy się, że w Przasnyszu jest dobra praca na kilka lat – tam właśnie skierował
się z rodziną.
Jest jeszcze jedna możliwość, pojechali do Przasnysza „za rodziną”. Kiedy
odwiedzałam Przasnysz – wybrałam się do wszystkich miejsc „śladami Matuszewskich”
– pierwszym obiektem, na jaki natknęliśmy się po wyjściu z samochodu był pomnik
Bronisława Matuszewskiego – burmistrza Przasnysza w latach 1921–1925. Uznałam to
prawie za „znak”. Zaczęłam szukać informacji o Bronisławie Matuszewskim: urodzony
w 1893 r. w Przasnyszu, jego rodzice to Józef Matuszewski i Urszula Mystkowska. Ojciec
był rolnikiem. Nic więcej nie wiadomo o Józefie Matuszewskim i nie znalazłam niestety
żadnych powiązań rodzinnych między rodzicami Bronisława a rodziną Wawrzyńca. Wśród
„moich” Matuszewskich nie było niestety żadnego Józefa.
W Przasnyszu rodzą się kolejne dzieci Franciszki i Wawrzyńca: Stanisław, Wacław
i Helena; niestety dwoje pierwszych umiera w niemowlęctwie.
W 1907 r. znajdują się w Różanie. Znów pytanie – dlaczego Różan? Być może
powodem była praca w młynie – w okolicy Różana też istniały młyny. Ale bardziej
prawdopodobnym powodem była – znowu – praca dla wojska. W latach, w których
Matuszewscy mieszkali w Różanie powstawała tam twierdza Różan – cztery forty, które
budowano w latach 1902–1910. Ten system umocnień miał chronić północno-zachodnią
granicę imperium rosyjskiego przed uderzeniem wojsk niemieckich z Prus Wschodnich.
Twierdza składała się z trzech fortów tworzących pierścień wokół miasta oraz dwóch
redut ziemnych usypanych w pobliżu mostu – tzw. fort czwarty.
I znów czasowo pasuje, Wawrzyniec kończy pracę w Przasnyszu przy budowie koszar
i przenosi się do Różana, gdzie budują się forty. To oczywiście tylko domysły, ale układają
się w logiczną całość. Kolejne pytanie – dlaczego w 1910 r. mieszkają w Sieluniu? Sieluń
leży kilka kilometrów od Różana – przyszło mi do głowy, że wojsko prawdopodobnie
zapewniało mieszkania swoim pracownikom, a kwatery akurat przeniesiono z Różana
do Sielunia... Ale oczywiście powody, dla których Matuszewscy przenosili się z miasta
do miasta mogły być zupełnie inne…
W Różanie rodzi się ostatnie z dzieci Wawrzyńca i Franciszki, Bolesław. Niestety
Bolesław umiera trzy miesiące później w Sieluniu. Pewną ciekawostką (choć trochę
makabryczną) jest fakt, że dziecko urodzone w Różanie jako Bolesław umiera w Sieluniu
jako Stefan (!). Czy spisujący akt zgonu źle usłyszał, czy się pomylił, czy też w tym czasie
myślał o jakimś Stefanie i stąd pomyłka – nie wiadomo. Bo nie chcę nawet podejrzewać, że
Wawrzyniec (zarówno w przypadku narodzin jak i zgonu dziecka – to on był zgłaszającym)
zapomniał jak miało na imię jego dziecko urodzone trzy miesiące wcześniej.

Feliks i Marianna – urodzeni w Brzozówce, Józef i Antoni – urodzeni w Gostyninie,
Walenty – urodzony w Śleszynie oraz Helena urodzona w Przasnyszu. Helena –
najmłodsza – zmarła, jako młoda kobieta – prawdopodobnie w wyniku jakiejś epidemii.
W rodzinie przetrwała opowieść, że ciężko chorą Helenę odwieziono do szpitala. Kiedy
tydzień później rodzina przyjechała ją odwiedzić, okazało się, że Helena zmarła i została
pochowana na przyszpitalnym cmentarzu. Niestety nie wiadomo o jaką miejscowość
chodzi ani w którym roku to się działo.
Feliks – najstarszy z dzieci – jako młody człowiek wyemigrował do Stanów
Zjednoczonych. Mieszkał w mieście Hammond niedaleko Chicago. Tam pracował, ożenił
się z Mary i miał dwoje dzieci: córkę i syna. Zmarł w 1955 r. Przez całe życie utrzymywał
kontakt listowy z moim dziadkiem Józefem – swoim młodszym bratem.
Pozostała czwórka – już jako dorośli ludzie mający swoje własne rodziny, gdzieś
w połowie lat dwudziestych XX w. znaleźli się w Kobyłce. Przedtem prawdopodobnie
dłuższy czas zamieszkiwali w Różanie; tam w roku 1907 Marianna wyszła za mąż za
Władysława Prusińskiego i tam do roku 1913 rodziły się ich dzieci. W 1920 r. Marianna i jej
mąż Władysław pojawiają się we wsi Dąbrowy parafia Myszyniec, na dalekich Kurpiach.
Walenty pojawia się z rodziną w Ciechanowie, wcześniej mieszka w Różanie, a jeszcze
wcześniej poślubia Mariannę Wolską w Gołyminie – miejscowości leżącej w połowie drogi
między Różanem a Ciechanowem. Antoni w 1923 r. bierze ślub w Goworowie, a sam
zamieszkuje we wsi Ponikiew Mała niedaleko Różana. Józef – mój dziadek – poślubia
moją babcię Annę z Zakrzewskich w Kadzidle – po ślubie mieszka z żoną w Dylewie – wsi
niedaleko Kadzidła. Jak widać rodzina była bardzo mobilna. Dorosłe dzieci Franciszki
i Wawrzyńca „rozeszły” się we wszystkie strony – jeśli za punkt „zerowy” wziąć Różan.
Znów zamieszczam mapkę, żeby zobrazować ekspansywność młodego pokolenia
Matuszewskich – dzieci Wawrzyńca i Franciszki.
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Kobyłka
Franciszka i Wawrzyniec mieli trzynaścioro dzieci, urodzonych na przestrzeni 23 lat (!).
Ostatnie dziecko Bolesław–Stefan urodziło się, kiedy Franciszka miała 42 lata,
a Wawrzyniec – 54 lata. Z tych trzynaściorga dzieci – tylko sześcioro dożyło dorosłości:
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Jak to się stało, że wszyscy znaleźli się w Kobyłce? Kto pierwszy zawędrował do
Kobyłki i dlaczego? Powód osiedlenia się w Kobyłce musiał być dość atrakcyjny, skoro
ten pierwszy ściągnął tu resztę rodziny. To wprost niesamowite, że tak rozproszona
rodzina w końcu osiedla się w tej samej miejscowości.
Długo szukałam przyczyny, dla której przybyli właśnie do Kobyłki i przyszło mi do
głowy, że tak naprawdę chodziło o Warszawę. Odzyskanie niepodległości po zakończeniu
I wojny światowej spowodowało napływ ludności szukającej w Warszawie zatrudnienia,
a w Kobyłce możliwości taniego zamieszkania. Parcelacja majątku ziemskiego Orszaghów
w latach dwudziestych umożliwiła kupno działek, na których budowano domy. Zwłaszcza
że w 1924 roku uruchomiono stację kolejową Kobyłka. Być może tak jak ogromne rzesze
innych ludzi ściągnęli w te strony żeby szukać pracy w Warszawie a mieszkań w pobliskiej
Kobyłce. Ale z tych czworga tylko Walenty związał swoje dalsze losy z Warszawą; tam
przeniósł się z rodziną, żył i zmarł w Warszawie i tam jest pochowany.
Pozostała trójka: Marianna, Józef i Antoni pozostali w Kobyłce. Więc czy naprawdę
przybyli tu, aby być bliżej Warszawy? Jest to możliwe, ale wydaje mi się, że znalazłam
lepszy powód. Pomógł mi kolejny raz przypadek. Czytając uważnie akt małżeństwa
Antoniego Matuszewskiego z roku 1924 – na szczęście spisany już po polsku,
zauważyłam, że zarówno sam Antoni jak i rodzice jego żony Rozalii są opisani jako
„strycharze”. Mówiąc szczerze nie znałam tego słowa, niewiele brakowało, abym je
przeoczyła. Ale jednak sprawdziłam, strycharz to rzemieślnik pracujący przy wytwarzaniu
cegieł. I nagle – olśnienie! Przypomniałam sobie, ze przecież mój dziadek Józef razem
z babcią Anną pracowali w cegielni Dyonizy w Kobyłce. Cegielnia Dyonizy była osadą
należącą do Nadarzyna, który z kolei był dzielnicą Kobyłki. Mój ojciec Aleksander ma
w akcie urodzenia wpisane: urodzony Cegielnia Dyonizy – Kobyłka! A więc jego rodzice tam
mieszkali i pracowali. I znów wszystko się zgadza: w dwudziestoleciu międzywojennym
Kobyłka była znana z cegielni. Cegły były wyrabiane z gliny lub iłów, czerpanych
z lokalnych wyrobisk. Powstawaniu cegielni w Kobyłce sprzyjała dobra lokalizacja koło
Kolei Warszawsko-Petersburskiej oraz bogate złoża gliny w okolicy. W Kobyłce głównymi
cegielniami były cegielnia Źródnik i cegielnia Dyonizy – obie powstałe pod koniec XIX w.,
tak że w latach dwudziestych XX w. mogło być już o nich głośno. Wiele innych faktów
pasuje do tej teorii: w Dylewie, gdzie mieszkał po ślubie mój dziadek Józef były dwie
duże cegielnie, w Ciechanowie, gdzie w roku 1923 pojawił się Walenty – istniała bardzo
znana cegielnia, która tak jak ta w Kobyłce miała status osady. Prusińscy pojawiają się
w Dąbrowach koło Myszyńca, a w pobliskich Rozogach były cegielnie! Bardzo możliwe,
że wszyscy byli strycharzami – potrafili wytwarzać cegły. I to cegielnia w Kobyłce była
powodem, dla którego tu się osiedlili. Ale dalej nie ma odpowiedzi na pytanie dlaczego
właśnie Kobyłka. Przecież mogli osiedlić się np. w Dylewie, albo w Goworowie, albo
w Ciechanowie... Wszędzie tam były cegielnie... A jednak wszyscy opuścili swoje rodzinne
strony i zaczęli nowe życie w Kobyłce. Wszyscy, oprócz Walentego zostali w Kobyłce do
końca swoich dni i są pochowani na starym cmentarzu.

Również Franciszka – ich matka – zmarła w Kobyłce – w 1945 r. Miała wtedy 82 lata.
Trudno uwierzyć jaką drogę przeszła ta kobieta: małżeństwo w wieku 17 lat, trzynaścioro
dzieci, z których większość zmarła we wczesnym dzieciństwie, mąż Wawrzyniec – hulaka
– za którym przewędrowała z dziećmi pół Polski. Zasmakowała bogactwa i biedy – chociaż
biedy było oczywiście dużo więcej. Mam nadzieję, że te ostatnie dwadzieścia lat jej życia
w Kobyłce upłynęły we względnym spokoju.
Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Najważniejsze z nich: gdzie zmarł Wawrzyniec
i gdzie został pochowany? Z którym z dzieci mieszkała Franciszka po śmierci Wawrzyńca
i z kim przybyła do Kobyłki? Znów mogę tylko spekulować... Intuicyjnie czuję, że
Franciszka mieszkała z Antonim. Dlaczego? Bo był najmłodszy z dzieci, które jej pozostały.
Również dlatego, że razem z Franciszką na cmentarzu w Kobyłce pochowana jest druga
żona Antoniego – Helena. Może to świadczyć o tym, ze rodzina Antoniego była blisko
z matką. Jeśli tak – to bardzo możliwe, że przed przybyciem do Kobyłki Franciszka
mieszkała z Antonim i jego pierwszą żoną w Goworowie, tam zmarł Wawrzyniec i tam
został pochowany. Lecz nawet jeśli to prawda – to nie sądzę, żeby grób zachował się
do dzisiaj. Ale może kiedyś odnajdę przynajmniej jego akt zgonu.
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Grób mojej prababci
Franciszki na cmentarzu
w Kobyłce.
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Przez to, że rodzina przenosiła się z miejsca na miejsce – nie zachowały się żadne
pamiątki i zdjęcia z dawnych czasów. Jedyne co zostało po Wawrzyńcu – to podpis pod
aktem urodzenia jego córki Marianny z 1885 r. Ciekawostką jest, że tylko pod tym jednym
dokumentem widnieje podpis Wawrzyńca, pozostałe akty urodzenia i zgonu jego dzieci
podpisane są tylko przez księdza. Kolejną ciekawostką jest to, że Wawrzyniec umiał się
podpisać. To dziewiętnasty wiek i różnie z tym bywało. W każdym razie odnalezienie tego
podpisu było dla mnie dużym przeżyciem – tak jakbym odnalazła cząstkę prawdziwego
Wawrzyńca.

Śladami Matuszewskich
Kiedy zgłębiałam dzieje mojej rodziny, zdałam sobie sprawę, że nigdy nie byłam
w miastach, w których mieszkali. Postanowiłam to zmienić – trochę dlatego że chciałam
poczuć atmosferę miejsc, w których żyli, trochę w hołdzie dla nich, a najbardziej dla
Wawrzyńca, bo nawet nie wiem gdzie szukać jego grobu.
Odwiedziłam wszystkie miejsca.
Mnich – parafia, w której urodził się Wawrzyniec, a także jego ojciec, dziadek
i pradziadek. Wieś Holendry Muchnowskie już nie istnieje, ale kościół zachował się do
dzisiaj. Jest to ten sam kościół, w którym chrzczono mojego pradziadka Wawrzyńca.
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Wawrzeniec Matuszewski –
podpis z 1885 r.
Wincenty i Wawrzyniec
Jak wspomniałam na początku, był taki czas, kiedy usilnie starałam się znaleźć
powiązania rodzinne między „moimi” Matuszewskimi a Wincentym Matuszewskim herbu
Topór.
Wincenty Topór Matuszewski żył w latach 1788–1862. Jego rówieśnikiem z „moich”
Matuszewskich był Jan Matuszewski – dziadek Wawrzyńca – pierwszy dzierżawca
majątku Brzozówka, żyjący w latach 1790–1873. To między nimi należy szukać powiązań
rodzinnych. Niestety żadnych nie znalazłam. Być może takowe istnieją we wcześniejszych
czasach, ale nie ma dostępu do tak dawnych danych – w większości przypadków tak
stare dokumenty stanu cywilnego po prostu się nie zachowały.
Ale zgłębiając historię majątku Brzozówka jednak znalazłam pewne powiązanie. Im
dłużej szperałam w dokumentach i informacjach zaczerpniętych z Internetu tym częściej
znajdywałam różne ciekawe wątki. Np. zastanawiałam się dlaczego Cyprian Bratoszewski
wydzierżawił majątek Brzozówka akurat Janowi Matuszewskiemu z Mnicha. Skąd
Cyprian Bratoszewski, który jako sędzia grodzki z Gostynina musiał mieszkać tam na
stałe – wiedział o Janie Matuszewskim z parafii Mnich? Kto mu go zarekomendował?
Otóż mogło być tak: majątkiem rodzinnym Cypriana Bratoszewskiego były Bratoszewice.
W roku 1830, czyli wtedy kiedy Jan Matuszewski zostaje dzierżawcą Brzozówki –
administratorem majątku Bratoszewice jest nikt inny jak... Wincenty Matuszewski herbu
Topór. Można przypuszczać, że Cyprian Bratoszewski nie zajmował się poszukiwaniem
dzierżawcy Brzozówki osobiście. Zlecił to – no właśnie – komu? Może administratorowi
swojego rodzinnego majątku Bratoszewice. Wszak po pierwsze: ten administrator był
osobą zaufaną, po drugie: lepiej się znał na sprawach dzierżawy i zarządzania. Jeśli
tak było – to właśnie Wincenty Topór Matuszewski polecił jako dzierżawcę Brzozówki
Jana Matuszewskiego z Mnicha. Ale dlaczego akurat jego? Może po prostu znał Jana
Matuszewskiego jako dobrego gospodarza prowadzącego gospodarstwo rolne i uznał, że
tak samo dobrze będzie zarządzał Brzozówką. Ale czy można pominąć fakt, że obaj mieli
tak samo na nazwisko? Być może to przypadek; może nazwisko Matuszewski było w tym
rejonie bardzo popularne? Ale trudno nie pomyśleć, że mogły istnieć między nimi relacje
rodzinne. Tak, że moje nadzieje na szlacheckie pochodzenie tak całkiem nie umarły...
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Kościół w Mnichu.
Niestety na pobliskim cmentarzu właściwie nie ma starych grobów; natknęłam się na
dwa groby z nazwiskiem Matuszewscy, ale są to groby bardzo współczesne.
Z Mnichem wiąże się ciekawa historia; otóż właścicielem dóbr Mnich był na początku
XIX w. Grzegorz Grotowski herbu Rawicz. Grzegorz był posłem rawskim na Sejm
Czteroletni, a od 1807 r. sędzią apelacyjnym. Jego drugą żoną była Emilia Zabłocka,
z którą miał dwoje dzieci: Władysława i Konstancję. Konstancja wyszła za mąż za
Antoniego hrabiego Colonna-Walewskiego, pierworodnego syna Marii Walewskiej znanej
ze swego związku z Napoleonem Bonaparte. Antoni Walewski zmarł w Mnichu i tam
został pochowany.
Śleszyn – tu urodziła się Franciszka Słubicka, tu wzięła ślub z Wawrzyńcem
Matuszewskim i zaraz potem przeniosła się z nim do Brzozówki. Również tutaj mieszkali
przez jakiś czas po opuszczeniu Brzozówki. Kościół w Śleszynie także zachował się
z tamtych czasów. Obie parafie: Mnich i Śleszyn są bardzo stare – zostały erygowane
w XIV wieku.
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Kościół w Śleszynie.

Brzozówka – to miejsce było najważniejsze w mojej „pielgrzymce”. To tutaj rozegrała
się najważniejsza część historii mojej rodziny. W Brzozówce Matuszewscy przeżyli
swoje najpiękniejsze lata, tam zaznali dostatniego życia. Opowieści rodzinne mówią,
że w domu w którym mieszkali była służba, a każde z dzieci miało osobistą piastunkę.
Historia, która była początkiem moich poszukiwań – przegrana w karty Wawrzyńca –
również wydarzyła się w Brzozówce.
Brzozówka zachowała wiele ze swojego dawnego uroku. Miejsce jest przepiękne.
Młyn stoi do tej pory i z zewnątrz prezentuje się całkiem okazale. Przepływająca obok
rzeka Skrwa jest w tym rejonie bardzo urokliwa. Nie jest to niestety ten sam młyn, którym
zarządzał Wawrzyniec. Tamten, zbudowany w 1825 r. był drewniany. Ten dzisiejszy
powstał w roku 1927 i zarządzała nim siostrzenica Wawrzyńca – Marianna Wasiak
wraz ze swoim mężem. Był to czterokondygnacyjny, podpiwniczony budynek główny
– młyn wodno-parowy oraz murowana motorownia. Przy projektowaniu wykorzystano
nierówności terenu, tak, że wejście do młyna i motorowni znajdowało się na różnych
poziomach. Nowy obiekt postawiono obok istniejącego od 1825 r. młyna drewnianego
i tartaku napędzanych kołem wodnym. Niestety po starym młynie nie ma śladu, nie
zachowało się także koło młyńskie.
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Rejon zarówno Mnicha jak i Śleszyna – to rolnicze tereny, tak jak kiedyś. Jadąc
samochodem mijaliśmy wielkie gospodarstwa rolne, w większości zadbane i dobrze
utrzymane. Nie wiadomo oczywiście, gdzie dokładnie znajdowało się gospodarstwo
Matuszewskich, ale mogło wyglądać jak to na zdjęciu poniżej.

Młyn w Brzozówce.

Krajobraz w rejonie Mnicha.

Młyn był czynny do wczesnych lat dwutysięcznych. Całkiem nieźle zachowany obiekt
niestety niszczeje pozostawiony sam sobie. Trochę szkoda, bo jest to budynek o ciekawej
historii, leżący w przepięknym miejscu. Mógłby powstać tu skansen – lub – co w obecnych
czasach stało się modne – budynek mógłby zostać zaadaptowany na hotel albo inny
obiekt użytkowy. Może kiedyś tak się stanie. Były różne pomysły na wykorzystanie tego
obiektu, ale na razie nie są realizowane.
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Przasnysz – kolejne miejsce, gdzie mieszkali Matuszewscy. Bardzo ciekawe,
zabytkowe miasto, trochę omijane przez wycieczki krajoznawcze – trudno powiedzieć
dlaczego. Jak wspomniałam wcześniej – pierwszym napotkanym przeze mnie obiektem po
dotarciu do Przasnysza był pomnik Bronisława Matuszewskiego – burmistrza Przasnysza
w latach dwudziestych XX w., bardzo zasłużonego dla miasta, zmarłego tragicznie
w młodym wieku.

Rzeka Skrwa i stojący tuż przy niej młyn – z tyłu widoczna motorownia.
Gostynin – tu przenieśli się Matuszewscy po ucieczce z Brzozówki. W mieście
niewiele obiektów zachowało się z tamtych czasów. Kościół, w którym był chrzczony
mój dziadek Józef i jego brat Antoni również urodzony w Gostyninie – już nie istnieje.
Przepiękny neoromański obiekt został rozebrany przez Niemców w czasie II wojny –
Gostynin w czasie wojny wchodził w skład Rzeszy. Z cegieł tego kościoła zbudowano
osiedle niewielkich bloków mieszkalnych przeznaczonych dla Niemców mieszkających
w Gostyninie. Postawiony w tym samym miejscu nowoczesny architektonicznie kościół
nie ma nic z ducha tamtych czasów.
W Gostyninie tylko zamek jest wart wzmianki – obiekt hotelowy zbudowany w miejscu
i na wzór dwunastowiecznego zamku obronnego stoi na skraju wysokiego nadrzecznego
cypla. W skład obiektu wchodzi kaplica św. Jakuba zbudowana w XVIII wieku w miejscu
pierwszej dwunastowiecznej.

Zamek w Gostyninie.

Tablica na pomniku Bronisława Matuszewskiego.
Naprzeciwko pomnika znajduje się kościół – ten sam, w którym ochrzczona była
Helena Matuszewska – najmłodsza córka Franciszki i Wawrzyńca. To kościół farny pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z lat 1474–1485, wzniesiony w stylu
gotyckim, wielokrotnie restaurowany; miejsce chrztu św. Stanisława Kostki i pochówku
członków jego rodziny.

Budynek dawnych
koszar carskich
powstałych
w czasie, kiedy
Matuszewscy
mieszkali
w Przasnyszu.
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Różan – i w tym miasteczku położonym na wysokim brzegu Narwi, kościół zachował
się od czasów Wawrzyńca. Murowaną świątynię pod wezwaniem św. Anny ufundowała
królowa Anna Jagiellonka w I. połowie XVI wieku. Niedługo potem zamówiono
obraz patronki parafii. Wizerunek św.
Anny Samotrzeciej wykonał nieznany
artysta na przełomie XVI i XVII wieku.
Umieszczono go w głównym ołtarzu.

Kościół farny
w Przasnyszu.

Nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednym obiekcie przasnyskim, niemającym
bezpośredniego związku z Matuszewskimi (oprócz tego, że istniał kiedy mieszkali
w tym mieście). Chodzi o Zespół Klasztorny Bernardynów z kościołem wzniesionym
dla zakonu w latach 1585–88 z inicjatywy Pawła Kostki, chorążego ciechanowskiego,
kasztelana zakroczymskiego, brata św. Stanisława, który na budowę przeznaczył dobra
rodzinne w Rostkowie. Kościół był wielokrotnie niszczony i odbudowywany, ostatnio
w 1916 roku. Bernardyni byli obecni w Przasnyszu aż do kasaty zakonu w 1588 roku,
prowadzili cieszącą się renomą szkołę męską, posiadali bogatą bibliotekę. Od 1923
roku zespół klasztorny jest w posiadaniu ojców pasjonistów, sprowadzonych z Rzymu.
Jest to przepiękny, rozległy obiekt, jakiego daleko szukać w większych od Przasnysza
miastach atrakcyjnych turystycznie.

Zespół klasztorny Ojców Pasjonistów w Przasnyszu (dawniej Bernardynów).

Autorka przed kościołem w Różanie.

Obecnie oryginał znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. W różańskiej świątyni,
w kaplicy św. Anny, można dziś podziwiać jego wierną kopię.
Zachowały się do dnia dzisiejszego pozostałości fortów, których budowa mogła być
przyczyną zjawienia się Matuszewskich w Różanie. Mało kto wie, że na terenie fortu
III znajdującego się na obrzeżach miasta działa od 1961 roku Krajowe Składowisko
Odpadów Promieniotwórczych. Umocnienia zostały mocno przekształcone w części
podziemnej, gdzie składowane są odpady zalewane betonem.

Składowisko materiałów promieniotwórczych na terenie fortu III w Różanie.
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Prof. dr hab. Maria Olszewska, Wojna polsko-bolszewicka w literaturze
polskiej, Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota
Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, Ossów 2020, ss. 136.

Pozostałości fortu I.
Sieluń – ostatnie miejsce, w którym mieszkał Wawrzyniec z Franciszką. To dziś
maleńka wioska, której centralnym obiektem jest kościół. Świątynia pod wezwaniem
św. Stanisława została wzniesiona w 1805 roku, a następnie przebudowana w latach
1913–1931 według projektu Stefana Szyllera. To ten kościół, w którym Wawrzyniec
zgłaszał zgon trzymiesięcznego Bolesława – Stefana.

Kościół Św. Stanisława w Sieluniu.

I to już koniec mojej opowieści o Matuszewskich.
Oczywiście nie przestaję dalej szukać. Mam
nadzieję znaleźć odpowiedzi na wiele pytań i być
może kiedyś napiszę dalszy ciąg tej historii.

Książce przyświecają słowa marszałka Józefa
Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa
do przyszłości”.
W związku z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej
z inicjatywy Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie,
prof. dr hab. Maria Olszewska spisała pierwszą antologię
przedstawiającą literackie ujęcia wojny polsko-bolszewickiej.
Konsultację naukową zapewniła prof. dr hab. Anna Cegieła.
Publikacja opatrzona jest ilustracjami Piotra Karszni, które
oddają ducha i tragizm wojny polsko-bolszewickiej.
Pozycja stanowi materiał do pracy z uczniami w całej
Polsce. Książka wpisuje się w pojęcie „patriotyzmu pamięci”
– jest to zasób wiedzy o przeszłości kraju, w którym żyjemy. Istotne jest tutaj to, co może
wpływać z tej wiedzy na naszą tożsamość. Antologia ukazuje różne aspekty wojny –
sukcesy, klęski, okrucieństwo, cierpienie, nudę okopów czy śmierć. Niektórzy pisarze byli
zwolennikami Józefa Piłsudskiego, inni przeciwnikami. Pisarze i ich rodziny w obawie
przed władzami komunistycznymi ukrywali latami twórczość, która dopiero po 1989 r.
mogła ujrzeć światło dzienne.
Pierwsza część antologii poświęcona jest poezji wojennej. Wśród autorów znaleźli się
m.in. Jan Kasprowicz i Karol Hubert Rostworowski. Do wielu wierszy dopisano melodię
i później były śpiewane przez żołnierzy m.in. „Marsz harcerzy ochotników” z 1920 roku,
„Przygoda z bolszewikami” i „Cud nad Wisłą czyli Polska Młócka”. Po zakończeniu wojny
ukazała się poezja Władysława Broniewskiego, który jako jej uczestnik ukazał tragizm
walki z bolszewikami. Z kolei Włodzimierz Przerwa-Tetmajer opłakuje w swoich wierszach
śmierć syna – Jana Kazimierza – na polu chwały.
Obraz wojny polsko-bolszewickiej zachował się w wielu reportażach, które ukazywały się
w ówczesnej prasie m.in. „Tygodniku Ilustrowanym” i „Żołnierzu Polskim”. Autorzy oprócz
własnych przeżyć posługiwali się relacjami innych osób, aby nadać im wiarygodności
i przedstawić wojnę w szerszej perspektywie. Wśród twórców warto wymienić też m.in.
Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Kornela Makuszyńskiego i Stefana Żeromskiego,
szczególnie jego „Na probostwie w Wyszkowie” wyróżnia się na tle innych publikacji.
Drastyczność wojny ukazują teksty wspomnieniowe takie, jak „Pamiętniki” Władysława
Broniewskiego i „Dzienniki” Stanisława Rembeka. Okrutność losu, jaka spotkała
cywili dobrze obrazuje dziennik „Bolszewicy na polskim dworze” Izabeli Wolikowskiej
z Lutosławskich.
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Niedługo po zakończeniu wojny pojawiła się proza, głównie w powieściach Andrzeja
Struga, np. „Pokolenie Marka Świdy”. Niezwykłym piórem był obdarzony Eugeniusz
Małaszewski. Jego opowiadania „Państwo ponurej anegdoty” i „Koń na wzgórzu”
w sposób dosłowny i symboliczny opisują okrucieństwo wojny z bolszewikami. Innymi
twórcami omówionymi na kartach publikacji są m.in. Ferdynand Ossendowski („Najwyższy
lot” – zbiór opowiadań poświęconych bohaterstwu młodych chłopców), Anna Zahorska,
Janusz Meissner („Eskadra” – powieść ciekawa jako, że przedstawia początki polskiej
awiacji) i Florian Czarnyszewicz.
Już po II wojnie światowej powstała jedna z najważniejszych powieści o wojnie polskobolszewickiej. Mowa o książce Józefa Mackiewicza „Lewa wolna”, w której autor nakreślił
szeroką panoramę wojenną.
W antologii nie zabrakło również miejsca na dramaty. Szczególnie dwa z nich: „Ponad
śnieg bielszym się stanę” Stefana Żeromskiego i „Bolszewicy” Wacława Sieroszewskiego
są warte uwagi. Pisarze podkreślają w nich wyższość polskiej idei (honor, etyka, godność)
nad terrorem bolszewickim.
Antologia przypomina o tym, co przez lata było zapomniane, o wielu wybitnych dziełach
jakże różnobarwnych w swej wymowie. Pisarze ostrzegają w swojej twórczości przed
niebezpieczeństwem, jakie niesie ideologia – jest ryzykiem utraty własnej tożsamości,
wartości i człowieczeństwa.

istotę tego zwycięstwa, w którym życie oddali młodzi żołnierze ochotnicy. Zatrzymali
pochód bolszewików na stolicę. Odwrócili kartę historii. Chociaż wówczas wydawało
się to niemożliwe.

278

Dariusz Szymanowski, By nie zapomnieć. Ossów 1920, Wołomin 2020,
ss. 104
Pozycja wydana przez Stowarzyszenie „Wizna 1939”.
Autor skupia się na miejscach pamięci w Ossowie –
przedstawia, jak się zmieniały. Podkreśla także ofiarę
młodych ochotników, którzy w 1920 r. nie wahali się stanąć
do walki z bolszewikami. Autor wskazuje dokładne miejsca
spoczynku Bohaterów 1920 roku i opisuje plany dalszych
działań służące uporządkowaniu przestrzeni cmentarza
wojennego.
Książka przedstawia fakty – znane i te mniej poznane,
niekiedy niewygodne, a wszystko w jednym celu – by nie
zapomnieć.
Autor opisuje historię zaczynając od Boju pod Ossowem
i Leśniakowizną 13/14 sierpnia 1920 roku. Później zgodnie
z posiadanymi informacjami relacjonuje, jak zmieniały się
miejsca pamięci i z jakimi trudnościami borykali się Polacy, którzy chcieli upamiętniać
poległych Bohaterów Bitwy Warszawskiej. Nie wszystkie pomysły, które planowano udało
się realizować. Publikacja opatrzona jest w liczne zdjęcia. Lektura pozwala zrozumieć
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Dr Michał Ceglarek, katalog wystawy Polska – Rumunia. 1920–1939,
Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy
Warszawskiej 1920 roku”, Ossów 2021, ss. 12.
Właśnie w 1919 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej
swój początek miały stosunki dyplomatyczne Polski
i Rumunii. W katalogu poznajemy okoliczności otwarcia
granicy rumuńskiej dla transportów amunicji z Węgier
do Polski w kluczowym okresie Bitwy Warszawskiej.
W publikacji obecne są też opisy wzmocnienia
współpracy militarnej i nie tylko po zakończeniu wojny
– rozkwit stosunków dyplomatycznych pomiędzy
oboma narodami, współpracę w zakresie militarnym
i kulturowym. Wspomnienia dotyczą m.in. wzajemnych
odwiedzin Józefa Piłsudskiego i króla Ferdynanda I, którzy podtrzymywali ciepłe relacje
dyplomatyczne.
Publikacja oparta jest na archiwalnych fotografiach, które uzupełniają zawarte w niej
treści historyczne. Została przygotowania w związku z odsłonięciem 14 sierpnia 2021
roku w Ossowie tablicy o współpracy polsko-rumuńskiej.

Grzegorz Dudzik, katalog wystawy Dwa Bratanki – Węgrzy Polakom
w 1920 roku, Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów –
Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, Ossów 2020, ss. 52.
Katalog przedstawia kulisy pomocy, jakiej Polsce
udzielili Węgrzy w 1920 roku. Poszerza ikonografię
wykorzystaną na wystawie, uzupełnia ją o dodatkowe
opisy, cytaty źródeł, wspomnienia.
W krytycznym momencie walk Bitwy Warszawskiej
rząd Węgierski dostarczył Polsce 22 mln sztuk amunicji.
Szacuje się, że w ciągu całej wojny (1919–1921)
Węgry przekazały Polsce ok. 75–100 mln nabojów.
Najważniejszy transport dotarł w sierpniu 1920 roku.
Bez wątpienia wpłynęło to także na losy Boju pod
Ossowem. Wystawa i katalog są formą podziękowania

Rafał Orych

NOTY WYDAWNICZE

politykom, żołnierzom, przedsiębiorcom i obywatelom węgierskim za to, że nie opuścili
społeczeństwa polskiego w potrzebie. Jak pisał Adam Mickiewicz „Prawdziwych przyjaciół
poznaje się w biedzie”.
Treść historyczna umieszczona w katalogu uzupełniona jest archiwalnymi zdjęciami
i reprodukcjami dokumentów. Publikacja przybliża m.in. postać wielkiego przyjaciela Polski
– premiera Pála Telekiego, produkcję amunicji w fabryce w Csepel (obecnie Budapeszt)
na potrzeby Bitwy Warszawskiej, udział węgierskich ochotników w Wojsku Polskim.
Katalog przypomina mniej znane epizody militarnej współpracy polsko-węgierskiej
w tamtym okresie, np. mało poznany wątek obecność Legionu Węgierskiego w Jordanowie,
Cieszynie i na Pokuciu. Ostatnia część publikacji odnosi się do współpracy obu narodów
w późniejszych latach. Mowa o polskich uchodźcach na Węgrzech we wrześniu 1939
r., węgierskiej pomocy niesionej Polakom podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r.
i polskim wsparciu Węgrów podczas Powstania Węgierskiego w 1956 r.
Mottem wystawy i katalogu są słowa Stanisława Worcella: „Węgry i Polska to dwa
wiekuiste dęby, każdy z nich wystrzelił pniem osobnym i odrębnym, ale ich korzenie,
szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi i splątały się i zrastały niewidocznie. Stąd byt
i czerstwość jednego jest drugiemu warunkiem życia i zdrowia”.

Piotr Karsznia, teczka z rysunkami Żołnierzom Ochotnikom roku 1920,
rok 2020, 5 kart.
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Zespół Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie, Obrazy patriotyzmu
Bitwa Warszawska 1920 – poznawaj historię, rozwiązuj zagadki,
koloruj rysunki, Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów
– Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, Ossów 2020, ss. 40.
Realizatorem projektu „Obrazy patriotyzmu – Bitwa
Warszawska 1920 roku” jest Samorządowa Instytucja
Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy
Warszawskiej 1920 roku”. Istotną częścią działalności
Instytucji jest prowadzenie Centrum Informacji
Turystyczno-Historycznej w Ossowie. Realizacja
projektu pozwoliła na przygotowanie wystawy, a do
niej katalogu. Produkty skierowane są do najmłodszych
odkrywców historii. Projekt współtworzyła Szkoła
Podstawowa im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie,
której początki sięgają 1919 roku i której uczniowie przez cały okres międzywojenny
otaczali opieką cmentarz poległych w Bitwie Warszawskiej. Także Stowarzyszenie
Porozumienie dla Zielonki, działające od 2002 roku, będące realizatorem projektów
edukacyjnych, gromadzące materiały dotyczące historii lokalnej, a także prowadzące
w tym zakresie działalność wydawniczą i popularyzatorską. Projekt został dofinansowany
ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach
Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
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Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej rysownik
Piotr Karsznia wykonał artystyczne ujęcia pięciu motywów
związanych z walkami pod Warszawą. Pierwszy nawiązuje
do zjawienia i przedstawia Matkę Bożą Łaskawą, której,
jak pisze autor, zawdzięczamy zwycięstwo. Drugie ujęcie
prezentuje ochotników zgromadzonych przed gimnazjum
Władysława IV na warszawskiej Pradze. Na karcie można
też przeczytać słowa bpa Aleksandra Kakowskiego
wypowiedziane do ks. Ignacego Skorupki: „Pamiętaj, abyś
ciągle przebywał z żołnierzami w pochodzie i okopach”.
Trzecia karta ukazuje kapłana przez ołtarzem oraz tekst
deklaracji ks. Ignacego Skorupki do żołnierzy ochotników
z 236 pp wypowiedzianej w kościele w Ząbkach w dniu 13
sierpnia 1920 roku około 15.00: „Stanę przed frontem i wszystkim idącym na bój będę
udzielał rozgrzeszenia”. Kolejne ujęcie pokazuje księdza Ignacego pośród żołnierzy
w dniu 13 sierpnia. Mówi: „Nie minie dzień 15 sierpnia, dzień Matki Boskiej Zielnej,
a wróg będzie pobity”. Ostatnia karta przedstawia włościan z Ossowa, którzy ufundowali
krzyż na polu Romana Orycha w 1921 roku w miejscu śmierci ks. Ignacego Skorupki.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVII, 2021

Kronika Wołomina
GRUDZIEŃ 2021
22 grudnia
Kadeci I LO PUL w Wołominie pomogli w dostarczeniu paczek z życzeniami do
wołomińskich kombatantów. Udało się dotrzeć do 40 osób. W każdej paczce oprócz
słodkich upominków i środków ochronnych znalazły się serdeczne świąteczne życzenia.

21 grudnia
Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Wołomina. W ciągu następnych dni każdy chętny
mógł przyjść po ten symbol otuchy i nadziei do Urzędu Miejskiego w Wołominie.
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20 grudnia
Podczas XLIII sesji Rady Miejskiej w Wołominie jednogłośnie uchwalono budżet gminy
Wołomin na 2022 rok.

13 grudnia
Mimo wielu trudności związanych z drastycznym wzrostem cen i kłopotami z rozstrzygnięciem przetargów udało się wybudować nowy plac zabaw na osiedlu Niepodległości.
Na powierzchni około 300 m2 powstała atrakcyjna przestrzeń do zabawy i rekreacji dla
dzieci w różnym wieku. Na placu zabaw znajdują się m.in. zestaw zabawowy, domek
integracyjny, piaskownica, stolik szachowy oraz huśtawki. Burmistrz Wołomina Elżbieta
Radwan zadecydowała o realizacji tej inwestycji, mimo że teren nie należy do gminy,
tylko do spółdzielni. Dzięki temu mali mieszkańcy największego wołomińskiego osiedla
otrzymali komfortowe i bezpieczne miejsce do wypoczynku i zabawy.
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17 grudnia
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Domu Kultury, Urzędu Miejskiego
w Wołominie oraz harcerze przygotowali paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących
mieszkańców gminy Wołomin. Akcja świąteczna odbyła się w gościnnych progach
Miejskiego Domu Kultury. Zapakowano ponad 100 paczek ze świątecznymi smakołykami
i życzeniami dla mieszkańców.
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12 grudnia
Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich po raz kolejny zamieniło się w salę koncertową.
Podczas recitalu „Świąteczne spotkanie przy fortepianie” pianistka Weronika Chodakowska
zagrała melodie związane z okresem świątecznym lub kojarzące się ze świętami.
7 grudnia
Będzie jaśniej, bezpieczniej i taniej. Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała
wieloetapową umowę na wymianę oświetlenia ulicznego na oprawy LED, które zmniejszą
zużycie energii, pozwolą ograniczyć koszty ponoszone na oświetlenie oraz ograniczą
wydatki na naprawę starych lamp.
6 grudnia
Ze względów bezpieczeństwa podobnie jak w poprzednim roku rozświetlenie miejskiej
choinki na Placu 3 Maja odbyło się w formie wirtualnej.

17 grudnia
Poznaliśmy wyniki konkursu studialnego na opracowanie koncepcji zagospodarowania
Placu 3 Maja w Wołominie. Spośród złożonych prac sąd konkursowy wybrał trzy, które
zostały nagrodzone. W projektach oceniano m.in. bioróżnorodność, uwzględnienie
wytycznych gminy oraz sugestii mieszkańców uzyskanych podczas konsultacji
społecznych dotyczących przyszłości Placu. Zwycięską okazała się koncepcja złożona
przez Inicjatywę Projektową z Warszawy. To właśnie ona w przyszłości może posłużyć do
stworzenia projektu tego miejsca. Sąd ocenił najwyżej jej walory kompozycyjne, zarówno
urbanistyczne, architektoniczne, jak i wzornicze.
13–15 grudnia
XX Przegląd Umiejętności Artystycznych Osób z Niepełnosprawnością „Wierszem
i sercem malowane” odbył się pod znakiem pasji, talentu i ogromnych pokładów
ciepła. Inicjatywa od wielu lat cieszy się niezmienną popularnością, integruje, edukuje
i uczy szacunku dla drugiego człowieka. Podczas Przeglądu zaprezentowano piękne,
bożonarodzeniowe spektakle oraz wystawę „Świąteczny lampion – forma 3D”.

LISTOPAD 2021
23 listopada
Wołomiński skwer u zbiegu ulic Kościelnej i Sikorskiego na wniosek radnych klubu
Pozytywny Wołomin będzie nosił imię Pawła Seweryna Rozbickiego. Radni podjęli
decyzję jednogłośnie podczas posiedzenia Rady Miejskiej.
Paweł Seweryn Rozbicki był założycielem i dyrektorem Prywatnej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Wołominie, wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Wołomina”, radnym
Rady Miejskiej w Wołominie w kadencji 2018–2023, 1998–2002 oraz przewodniczącym
w latach 2000–2002. Zmarł w grudniu 2020 roku.
20 listopada
Na trasie II Biegu Andrzejkowego w Starych Lipinach spotkało się ponad 200 zawodników!
Gorączkowe przygotowania trwały od samego rana. Biuro zawodów było gotowe do
wydawania pakietów startowych już od godziny 8:00. Po rozgrzewce uczestnicy wybiegli
na trasy – najpierw najmłodsi, którzy mieli do pokonania w zależności od kategorii
wiekowej dystans 200, 400 i 600 m. Starsi pokonali 10-kilometrową, urozmaiconą trasę.
Na mecie czekały puchary, medale i ciepły posiłek.
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20 listopada
Bieg Andrzejkowy

19 listopada
W dniu 170. rocznicy urodzin Wacława Nałkowskiego odsłonięto symbolicznią
tablicę poświęconą klonowi posadzonemu przez tego wybitnego geografa, pedagoga
i społecznika na wołomińskich Górkach. Klon rosnący na najwyższym tarasie przy
budynku Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich został posadzony jako jeden z sześciu
klonów i jaworów, podczas zakładania ogrodu przez państwa Nałkowskich po budowie
domu w 1895 roku. Po uroczystości odbył się spacer po parku z historią miejsca w tle.
17 listopada
Dwie aktywne mieszkanki gminy Wołomin wygrały w etapie wojewódzkim plebiscytu
organizowanego przez gazetę „Polska Times”. Sołtys Lipinek Urszula Zych głosami
mieszkańców została uznana za Najlepszego Sołtysa, a radna Agnieszka Koza zdobyła
tytuł Gospodyni Roku.
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16 listopada
Z okazji roku Wacława Nałkowskiego na ścianie budynku I LO w Wołominie, którego
geograf jest patronem, został odsłonięty mural z jego podobizną.

8 listopada
Na pasażu przy osiedlu Niepodległości Urząd Miejski zorganizował spotkanie poświęcone
patronowi pasażu – Bronisławowi Manickiemu. Ten wzorowy żołnierz i obywatel został
opisany w XII tomie „Rocznika Wołomińskiego” przez Małgorzatę Prawdzic-Szczawińską.
Z inicjatywy radnych: Agaty Bochenek, Karola Cudnego oraz Pawła Kocika odcinek
pasażu na osiedlu Niepodległości pomiędzy ulicami Kościelną i Lipińską nosi jego imię.
Na pasażu pojawiły się odpowiednie oznaczenia i tablica informacyjna. Uroczysta oprawę
wydarzenia zapewnili kadra i uczniowie I LO PUL w Wołominie.
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6 listopada
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej odbył się I turniej gier planszowych.
„Splendor” oraz „Wsiąść do pociągu. Europa” to gry, które stanowiły arenę rywalizacji dla
uczestników. W obu grach bezkonkurencyjna była pani Beata Kubasińska.

23 października
„Rozmowa o darze. Gustaw Beylin »Zuzanna. Tragedia w trzech aktach«” – spotkanie
z Markiem Beylinem w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich.
Spotkanie z Markiem Beylinem, który podarował „Domowi nad Łąkami” pierwodruk
dramatu „Zuzanna. Tragedia w trzech aktach” z roku 1916 autorstwa swojego dziadka,
Gustawa Beylina, słynnego adwokata i przyjaciela Zofii Nałkowskiej. Kontekstem rozmowy
była książka Joanny Olczak-Ronikier „W ogrodzie pamięci”. Rozmawiano także o biografii
Gustawa Beylina, o tradycji rodzinnej i książkach Marka Beylina „Ferwor. Życie Aliny
Szapocznikow” i „Klimat, lewica, siostrzeństwo. Rewolucje trwają (kontrrewolucje też)”.
Spotkanie poprowadziła Anna Łazar.
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5‒6 listopada
Na niepozornym murku przy ulicy Legionów 4, na drodze do nowo wybudowanego
Centrum Przesiadkowego, pojawiły się dwa murale przedstawiające gości z przeszłości. To
postaci z lat 30. XX wieku odtworzone na podstawie archiwalnych zdjęć przez Arkadiusza
Andrejkowa, uznanego malarza urodzonego w Sanoku, absolwenta Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Artysta przyjechał do Wołomina na zaproszenie Urzędu
Miejskiego. Efekt tej współpracy został niezwykle ciepło przyjęty przez mieszkańców,
którzy zachwycają się zarówno ciekawym pomysłem, jak i pięknym wykonaniem.

22 października
Misiek wrócił do Wołomina! Rzeźba
legendarnego psa będzie ozdabiać
miasto i przywodzić wspomnienia.
Do czasu zakończenia budowy
parku kieszonkowego u zbiegu
ulic Legionów i Wileńskiej, gdzie
docelowo ma zamieszkać Misiek,
rzeźba trafiła do gabinetu burmistrz
Wołomina Elżbiety Radwan, co
sprawiło ogromną radość gościom
odwiedzającym urząd.

21 października
Projekt e-Wołomin gmina dobrych rozwiązań dobiegł końca!
PAŹDZIERNIK 2021
30 października
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej odbyło się spotkanie autorskie
z Markiem Stelarem, a właściwie Maciejem Biernawskim, miłośnikiem kryminałów
i horrorów, autorem książek kryminalnych, m.in. o nadkomisarzu Rędzi. Wydarzenie
dofinansowano z programu Instytutu Książki: Dyskusyjne Kluby Książki.
25 października
Gmina Wołomin pozyskała 5 mln dofinansowania z rządowego programu „Polski Ład”
na budowę nowej siedziby Przedszkola im. Czerwonego Kapturka. Budynek powstanie
przy ulicy Wiejskiej, a dodatkowe środki pozwolą na przyspieszenie budowy.
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Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan spotkała się z zespołem projektowym i wdrożeniowym, żeby podsumować działania. W ciągu zaledwie 2 lat udało się wprowadzić
w urzędzie i jednostkach podległych gminie jeden program budżetowy, elektroniczny
obieg dokumentów, system gospodarowania odpadami, elektroniczne płatności stawek
za podatki i odpady, system komunikacji z mieszkańcami i aplikację mobilną, a także
uruchomić 52 e-usługi do załatwienia w urzędzie bez wychodzenia z domu.

7 października
Nastąpił odbiór ważnej dla mieszkańców gminy Wołomin inwestycji – nowoczesnego
centrum przesiadkowego sąsiadującego ze stacją PKP Wołomin. Przy ul. Legionów
(w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego) powstała estetyczna i funkcjonalna przestrzeń.
Mieszkańcy zyskali uporządkowaną pętlę autobusową, dodatkowe miejsca parkingowe
oraz wyniesione, bezpieczne przejścia dla pieszych. W ramach inwestycji przebudowano
fragment ul Legionów, Żelaznej, Warszawskiej, Siedzikówny oraz pl. J. Cicheckiego.
Powstała sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna i wodociągowa, ciąg pieszy i rowerowy wraz z oświetleniem. Na
realizacje tej inwestycji, gmina Wołomin pozyskała dofinansowanie w wysokości prawie
2 mln zł. Całkowity koszt robót budowlanych to prawie 3,5 mln zł.
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18 października
W siedzibie Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie miał miejsce wernisaż wystawy
„Rok 1920 na pocztówkach”. Kolekcja pochodzi ze zbiorów Mariana Sołobodowskiego.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnego samorządu i pasjonaci historii.
W swoich zbiorach kolekcjoner posiada również widokówki wydane w pierwszą rocznicę
Bitwy Warszawskiej w 1921 r. Innym cennym artefaktem są „Śpiewki i Gawędy” z 1920
roku. Wśród nich znalazły się m.in. „Przygoda ułanów” i „Siarczysty Wojtek”.
13 października
Gmina Wołomin pozyskała 4 mln zł na budowę ul. Leszczyńskiej w Wołominie z budżetu
województwa w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju
województwa mazowieckiego. Podpisanie umowy dotacyjnej nastąpiło 16 listopada.
9 października
VII Ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie wzmacnia”. W ramach nocy
odbyły się m.in. warsztaty dla dzieci wzmacniające talenty. Przed biblioteką gości witali
Wolontariusze serwując gorącą herbatę.
8-10 października
Świętowanie Dnia Drzewa rozpoczęliśmy sadząc kolejnych 15 drzew przy Przedszkolu
Bajka. Dzień później, w sobotę 9 października mieszkańcy mieli kolejną już w tym roku
okazję wymiany odpadów na sadzonki drzew i krzewów. W niedzielny poranek podczas
specjalnego seansu w Kinie Kultura można było poznać tajniki funkcjonowania wielkiej
eko-farmy w gorącej Kalifornii. Po porannym seansie w parku przy Muzeum im. Zofii
i Wacława Nałkowskich na uczestników czekały stoiska, na których można było wziąć
udział w warsztatach plastycznych i robienia jesiennych ozdób z Kwiaciarnią „W pąkach”
oraz nauczyć się przesadzać i dbać o swoje rośliny z Leroy Merlin Wołomin. W Muzeum
z wykładem na temat kulturoznawczej roli drzew wystąpił Michał Książek – poeta,
reportażysta, kulturoznawca, inżynier leśnik i ornitolog. Przewodnikiem po świecie drzew
podczas niezwykłego spaceru po parku była dr hab. inż. Ewa Zaraś, architekt krajobrazu,
prodziekan Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie. Na pamiątkę tego dnia wspólnie
posadziliśmy w parku trzy nowe drzewa!
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7 października
Wołomiński Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny już rok akademicki. Lista
studentów naszego uniwersytetu jest bardzo długa – sięga prawie 500 słuchaczy. Dzięki
atrakcyjnym zajęciom i spotkaniom mogą oni rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

trasę obejmującą szlaki rowerowe gminy Wołomin, Zielonki i Poświętnego. Uczestnicy
odwiedzili alpaki, a na koniec zintegrowali się podczas ogniska zorganizowanego przy
współpracy z OSP Ossów.
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5 października
Koszykarki UKS Huragan Wołomin wywalczyły awans do I Ligi! Gmina Wołomin wspiera
drużynę nie tylko na parkiecie, ale i finansowo – sponsorem generalnym zostało
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie.

WRZESIEŃ 2021
29 września
Symbolicznie rozpoczęła się budowa hospicjum dla dzieci przy Hospicjum Opatrzności
Bożej w Wołominie. Hospicjum jest systematycznie wspierane przez gminę Wołomin.
W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego skrzydła budynku
udział wzięły władze Wołomina oraz Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda.

4 października
Rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki Wołomińskiego Uniwersytetu Dziecięcego!
Projekt z powodzeniem przyjął się w Wołominie, a my czerpiąc z najlepszych wzorców,
kontynuujemy niekonwencjonalne propozycje dla najmłodszych również w tym roku.
2 października
W sobotni poranek 2 października grupa 70 rowerzystów, mimo nieco pochmurnej
pogody, stawiła się na starcie V Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego. Impreza
ta organizowana przez Urząd Miejski w Wołominie we współpracy z Wołomińską Radą
Seniorów z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością! Tym razem grupa
zapalonych rowerzystów w wieku od 5 do 82 lat pokonała ponad 20-kilometrową

28 września
Na terenie Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie i ZSP w Leśniakowiźnie odbyły
się „III Powiatowo-Gminne Manewry Patriotyczne Leśniakowizna – Ossów 2021”.
Wydarzenie patronatem objęli Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina oraz Mazowiecki
Kurator Oświaty. Na starcie stawiło się 15 zespołów (w każdym było 7 uczniów i opiekun)
reprezentujących szkoły podstawowe z terenu powiatu wołomińskiego.
Patrole wykonały 7 punktowanych zadań: zrobiły plakat pod hasłem „101. rocznica Bitwy
Warszawskiej”, strzelały z broni sportowej, przeprawiły się mostem linowym przez rzekę
Długą, pokonały wojskowy tor przeszkód, przejechały rowerowy tor przeszkód, udzieliły
pierwszej pomocy przedmedycznej i wykonały pionierkę biwakową. Ponadto drużyny m.in.
obejrzały fragment filmu „Zwycięstwo 1920” o Bitwie Warszawskiej, uczestniczyły w lekcji
żywej historii z rekonstruktorem reprezentującym Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej
i pokonały pieszo dystans około 5 km między SIK Ossów a ZSP w Leśniakowiźnie.
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26 września
W Duczkach pożegnaliśmy lato
z przytupem! Uczestnicy doskonale
bawili się przy najlepszych polskich
przebojach lat 70. i 80. oraz podczas
koncertu zespołu The Postman – cover
bandu The Beatles. Wydarzenie odbyło
się w ramach realizacji społecznych
wniosków do budżetu gminy Wołomin –
wniosek złożony przez radną Katarzynę
Pazio.

25 września
Na zaproszenie burmistrz Elżbiety Radwan gminę Wołomin po raz kolejny odwiedził
ambulans Fundacji Ronalda McDonalda. Z przesiewowych badań USG mogły skorzystać
maluchy w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Przebadano 62 dzieci, zalecono przeprowadzenie
dalszych konsultacji specjalistycznych 8 dzieciom, wykryto 10 odstępstw od normy.
25 września
Z inicjatywy radnej Rady Miejskiej w Wołominie Agaty Bochenek do Wołomina powróciła
tradycja miodobrania. Podczas spotkania przy stołówce dla pszczół można było poznać
tajemnice życia tych pożytecznych owadów i prześledzić proces powstania miodu.
18 września
Mieszkańcy Wołomina i okolic bawili się w parku Wodiczki na III Maratonie Tańca
i Uśmiechu & V Międzypokoleniowej Potańcówce. Na scenie wystąpili Lazy Swingers
Band oraz Mokollective. Wspaniałej atmosferze na parkiecie niestety nie towarzyszyła
dobra pogoda na zewnątrz namiotu. Przez coraz intensywniejsze opady deszczu
koncert gwiazdy wieczoru, zespołu Grzeczni Chłopcy został przeniesiony do ciepłej sali
widowiskowej MDK i odbył się 15 października.
17 września
Dzień Sybiraka w Wołominie. W tym roku uroczystości pod pomnikiem Zesłańców
Sybiru i Osób Represjonowanych zgromadziły nie tylko mieszkańców, ale również dzieci
i młodzież, które będą przekazywać wiedzę o tragicznych wydarzeniach z 1939 roku
następnym pokoleniom.
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14 września
Gmina Wołomin pozyskała ponad 4️,3 mln zł na budowę domu komunalnego w Nowych
Lipinach. Środki pochodzą z Funduszu Dopłat w ramach Programu Budownictwa
Mieszkaniowego, którego koordynatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego i pokryją
80% kosztów inwestycji. Nowy budynek powstanie przy ulicy Rolnej w Nowych Lipinach.
Znajdzie się w nim 30 mieszkań: 24 lokale o pow. użytkowej ok. 25–40 m2 i 6 lokali o pow.
użytkowej ok. 40–50 m2. Wprowadzenie wykonawcy na budowę nastąpiło 10 listopada
2021 roku.
12 września
Dzień Otwarty MDK
To ważny dzień dla instytucji, bo wiąże się z jedną z najważniejszych gałęzi działalności
Miejskiego Domu Kultury w Wołominie: edukacją. Podczas Dnia Otwartego MDK
prezentuje całą ofertę zajęć na rok szkolny, organizuje pokazy, warsztaty, zajęcia
tematyczne, koncerty, gry, animacje. W tym roku mieszkańcy gminy Wołomin mogą
skorzystać z 47 propozycji zajęć dodatkowych tj. plastyka, szachy, taniec, nauka gry na
instrumentach, śpiew i wiele, wiele innych dla wszystkich grup wiekowych. W tym roku
zaprezentowano aż 11 nowości oraz pokazano efekt pracy grup artystycznych, które
z przerwami szlifowały swoje umiejętności w roku ubiegłym.
11 września
Pierwsza edycja Festiwalu Literackiego
Znaczenia. Festiwal został zorganizowany
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im.
Zofii Nałkowskiej oraz Mazowiecki Instytut
Kultury. Partnerami wydarzenia byli:
gmina Wołomin, magazyn kulturalny
„Dwutygodnik” oraz Czytelnia Słów
i Dźwięków „Elektra”. Festiwal Znaczenia
to festiwal jednego dnia i jednej książki.
Laureatem pierwszej edycji został Jakub
Kornhauser z książką „Premie górskie
najwyższej kategorii”. Wokół wybranego
tytułu zorganizowano szereg działań,
które pozwoliły pogłębić i poszerzyć
znaczenia zawarte w tekście. Gośćmi
Festiwalu byli m.in. Justyna Sobolewska,
Marcin Kostrzyński, Julia Fiedorczuk, Jan
Mencwel, Mira Marcinów. Festiwal uświetnił
występ zespołu Muzyka Końca Lata.
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łącznie 14 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka. Składają się na nie hełmy
z latarką, buty strażackie, ubrania oraz rękawice. Wszystkie te rzeczy wykonane są ze
specjalnych materiałów ochronnych.
SIERPIEŃ 2021
31 sierpnia
Poznaliśmy projekty, które otrzymały rekomendacje do realizacji w ramach Wołomińskiego
Funduszu Inwestycji Oświatowych. Projekty zgłoszone przez Szkołę Podstawową nr 2 im.
Ignacego Łukasiewicza w Wołominie, Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
oraz Sportową Szkołę Podstawową nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie
otrzymały rekomendację burmistrz Wołomina do realizacji w ramach budżetu gminy
Wołomin na 2022 rok.

4 września
W 2021 roku Miejski Dom Kultury w Wołominie zorganizował 2. edycję festiwalu muzyki
hip-hop w Wołominie WWLJAM! To projekt, który odpowiada potrzebom młodego
pokolenia i pokazuje zaangażowanie lokalnych twórców w realizowanie festiwalu.
Z powodu pandemii druga edycja wyglądała inaczej niż pierwsza, odbyła się w sali dla
mniejszej niż poprzednia grupy odbiorców. W ramach festiwalu swój koncert zagrali
debiutanci oraz zaproszeni headlinerzy: Gruby Mielzky i Tede.
3 września
Do Ochotniczych Straży Pożarnych z Wołomina i Zagościńca trafił sprzęt zakupiony dzięki
wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dodatkowe środki
zostały przeznaczone m.in. na zakup odzieży ochronnej. Zakupy zostały przekazane
ochotnikom wspólnie z Bożeną Żelazowską – posłanką na Sejm RP. Do obu OSP trafiło

29 sierpnia
W Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich obyło się prapremierowe wykonanie dzieła
„Trzy pieśni do słów Zofii Nałkowskiej”, które zostało zamówione przez Muzeum w grudniu
2020 roku u prof. Marcina Tadeusza Łukaszewskiego. Dzieło upamiętnia 125. rocznicę
powstania domu na wołomińskich Górkach.
28 sierpnia
Pochodząca z Wołomina Marta Kluczyńska, dyrygentka Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej, absolwentka Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego
w Wołominie, wychowanka śp. Pawła Rozbickiego objęła stanowisko kierownika
muzycznego Polskiego Baletu Narodowego.
21 sierpnia
Zmarła Urszula Wiśniewska, Radna Rady Miejskiej w Wołominie. Nie zdążyła zrealizować
wszystkich swoich planów dla Wołomina – funkcję objęła 22 stycznia 2021 roku po
zmarłym w grudniu 2020 roku Pawle Rozbickim.
14–15 sierpnia
Podczas Apelu Poległych przy Krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego
Skorupki tradycyjnie oddaliśmy hołd bohaterom 1920 roku. W Sanktuarium Matki Bożej
Zwycięskiej w Ossowie odbyła się uroczysta msza święta jako wyraz naszej wdzięczności
za odwagę i geniusz polskich żołnierzy na polu walki.
15 sierpnia
Coroczny Piknik Historyczny przy Samorządowej Instytucji Kultury Ossów 1920 to miejsce
pełne gwaru i zwyczajów z innej epoki. Piknik zawsze tętni życiem i cieszy się niesłabnącą
popularnością. W 2021 roku trwał dłużej niż przewidywaliśmy – zainteresowanie było tak
duże. Pomimo wysokiej temperatury, po wystawcach i grupach artystycznych nie widać
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było zmęczenia. Z uśmiechem i pieśnią na ustach witali zwiedzających nawet po wybiciu
oficjalnej godziny zakończenia pikniku.
15 sierpnia
W niedzielne popołudnie trzy drużyny stanęły na murawie w Ossowie, by zmierzyć się
w meczu o Puchar Burmistrza Wołomina. Atmosfera była równie gorąca, co temperatura
na zewnątrz. Zawodnikom w Ossowie towarzyszyli bliscy i doskonałe humory. Miniturniej trzech drużyn: mieszkańców, ochotników z naszych OSP oraz samorządowców
był kolejnym elementem gminnych obchodów 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W tym
roku wygrała drużyna samorządowa, w 2022 roku czeka nas rewanż.

14 sierpnia
Na uroczystości pod tablicami pomocy narodów w Ossowie przyjęło zaproszenie wielu
znamienitych gości. Gminę Wołomin zaszczyciły swoją obecnością delegacje z Rumunii,
Stanów Zjednoczonych, Francji, Węgier oraz Armenii – krajów, które wyciągnęły pomocną
dłoń w 1920 roku. Przyjechali także przedstawiciele innych gmin i miast, instytucji oraz
jednostek organizacyjnych. Wspólnie pokazaliśmy, jak ważna dla nas jest pamięć
o żołnierzach walczących o wolność Europy, którzy zwyciężyli dzięki wsparciu, jakie
otrzymali od Sojuszników w tym dramatycznym momencie.
„Drodzy Przyjaciele! Zapewniam Was, że zawsze będziecie mile widziani w Ossowie
i całej gminie Wołomin” – napisała na swoim profilu burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
W tym symbolicznym miejscu wspólnie oddaliśmy cześć bohaterom tamtych dni
i wyraziliśmy wdzięczność za braterską pomoc od zagranicznych przyjaciół. Dziękujemy
każdemu, kto pochylił głowę przed tablicami Pomocy Narodów w 1920 roku Ossowie:
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Przedstawiciele Ambasady Rumunii w Polsce:
• Carmen Rijnoveanu, Dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Historii Obronności
oraz Wojskowości;
• Teodor Lupaşcu, Radca Minister – Chargé d’affaires a.i.;
• Mikchail Stanescu, Zastępca Dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Historii
Obronności oraz Wojskowości;
• Dragos Florea, Attaché Obrony, Wojskowy, Lotniczy i Morski;
• Ioan-Liviu Piticari, Zastępca Attaché Wojskowego, Lotniczego i Morskiego;
• Major Mircea Zemtev, Comander of Romanian Air Defence Company in Bemowo
Piskie.
Przedstawiciel Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce:
• Gary Lee Bishop II.
Przedstawiciele Ambasady Republiki Francuskiej w Polsce:
• Mathieu Carmona, Chargé d’affaires a.i.;
• Pułkownik Jérôme Mallard, Attaché Obrony.
Przedstawiciel Ambasady Węgier w Polsce:
• Dr Laszlo Szubert, I Sekretarz Chargé d’affaires a.i., reprezentujący Ambasadę
Węgier w Polsce.
Przedstawiciele Ambasady Republiki Armenii w Polsce:
• Radca Vahan Afyan, chargé d’affaires a.i.;
• Babken Khanzadyan, Radca Prawny;
oraz
• Tomasz Kucharski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
• Wicestarosta Piotr Borczyński;
• Marek Górski, przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie oraz zastępca
burmistrza Dariusz Szymanowski;
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• Ryszard Stefaniak, zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Rafał Piotrowski,
naczelnik Wydziału Edukacji;
• Radni Rady Miasta Zielonka: Ewa Kosińska, Jadwiga Wójcik, Renata Ochocińska,
Sebastian Słowik, Anna Abramczyk, Eryk Radziszewski;
• Major Robert Tomczyk, 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie;
• Przedstawiciele Nadleśnictwa Drewnica: podleśniczy Piotr Daniszewski wraz
z podleśniczym Adrianem Kozyrą;
• Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: Józef
Gajewski wiceprezes Oddziału Warszawskiego PTTK oraz Jacek Marks członek
Zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK;
• Dyrektor Rafał Pazio, Samorządowa Instytucja Kultury w Ossowie.
14 sierpnia
Odgłosy prawie 500 silników motocykli w sobotnie popołudnie rozbrzmiały na błoniach
ossowskich. To widowisko, które skupiło uwagę nie tylko pasjonatów, ale również żywo
zainteresowało rodziny z dziećmi. Podróż uczestników zlotu ma wymiar symboliczny.
Łączy linię obrony w Bitwie Warszawskiej Ossów–Radzymin.
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Udział w uroczystości wzięli m.in.:
• Krzysztof Gawkowski, poseł na Sejm RP;
• Anna Rogaska, wnuczka brata ks. Ignacego Skorupki, Kazimierza;
• Witold Prandota, przedstawiciel Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego;
• Konrad Rytel, radny sejmiku województwa mazowieckiego;
• Włodzimierz Karpiński, sekretarz m.st. Warszawy;
• Katarzyna Pazio, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i radny Piotr Sikorski;
• Dorota Wróbel, zastępca wójta gminy Dąbrówka;
• Katarzyna Kadzidłowska, prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Wołominie;
• przedstawiciele Nadleśnictwa Drewnica: podleśniczy Piotr Daniszewski wraz
z podleśniczym Adrianem Kozyrą;
• przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Zakładu
Oczyszczania, Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz Zakładu Energetyki Cieplnej
w Wołominie;
• dyrektor Agnieszka Kaczyńska wraz z kadrą oraz uczniami I LO PUL w Wołominie;
• przedstawiciele Stowarzyszenia „Wizna 1939”.
12 sierpnia
Gmina Wołomin pozyskała ponad 12 milionów złotych na poszukiwanie wód termalnych
w gminie Wołomin. W czwartek 12 sierpnia burmistrz Elżbieta Radwan podpisała
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na
dofinansowanie projektu. Dzięki pozyskanym środkom zbadane i ocenione zostaną
zasoby wód termalnych w Wołominie, które mogą stać się lokalnymi źródłami energii
cieplnej. Gmina Wołomin znalazła się w gronie pierwszych samorządów, które otrzymały
dofinansowanie z programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

14 sierpnia
Delegacja władz gminy Wołomin wraz z Anną Rogaską, wnuczką brata księdza Ignacego
Skorupki odwiedzili Powązkowski Cmentarz i złożyli symboliczną wiązankę na grobie
duszpasterza, który poprowadził polskich żołnierzy do zwycięstwa w 1920 roku.
14 sierpnia
O godz. 6:00 rozpoczęła się msza święta polowa w miejscu bohaterskiej śmierci ks.
Ignacego Skorupki. Ta pełna symboli uroczystość to ukłon w stronę bohaterskiego
kapelana oraz wszystkich innych polskich żołnierzy, którzy poprowadzili Polskę do
zwycięstwa w 1920 roku. Po mszy św. polowej delegacje złożyły kwiaty i znicze pod
krzyżem upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki.
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Sierpień/wrzesień
Projekty Społecznych Wniosków do Budżetu realizowane w 2021 roku przez Miejski
Dom Kultury w Wołominie to m.in. koncerty uliczne, kina plenerowe, piknik rodzinny –
pożegnanie lata w Duczkach, Maraton tańca i uśmiechu, koncerty senioralne, występ
m.in.: Sióstr Szydłowskich.
Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach Społecznych Wniosków do Budżetu
cieszyły się znakomitym odbiorem wśród wołomińskiej publiczności.

19 lipca
Ruszyły zajęcia Letniej Akademii Sportu, czyli codzienne sportowe bezpłatne zajęcia dla
dzieci i młodzieży. Organizator, OSiR „Huragan”, zadbał, żeby treningi były atrakcyjne,
stąd w ofercie były: parkour, koszykówka, Tang Soo Doo, siatkówka plażowa, piłka nożna,
tenis ziemny i zajęcia na strzelnicy. Letnia Akademia Sportu gościła w czterech szkołach:
Zespole Szkół nr 3, Szkole Podstawowej nr 7, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole
Podstawowej nr 2. Od poniedziałku do piątku, każdego dnia zajęcia były prowadzone
o godz. 10 w wybranej placówce oświatowej, a o godz. 13 na terenie OSiR lub w strzelnicy.
Przez cztery wakacyjne tygodnie z zajęć skorzystało prawie 250 uczestników.
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Sierpień
W sierpniowe soboty 2020 w Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich swoją
działalność otworzyła letnia „Biblioteka pod chmurką”. Uczestnicy mogli wziąć udział
m.in. w warsztatach literacko-artystycznych z Kaliną Lijklemą na podstawie książki
pt. „Ninka. Patrzcie, morze!”. Tradycyjnie w plenerowej bibliotece można było zapisać
się do biblioteki, wypożyczyć książki, skorzystać z bookcrossingu.
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LIPIEC 2021
28 lipca
Ukazał się sierpniowy numer magazynu „Twój Styl”, w którym opublikowano zdjęcie
wołomińskiego muralu przedstawiającego Zofię Nałkowską.

10 lipca, 21 sierpnia
Parkogranie od wielu lat jest stałym elementem wakacji w gminie Wołomin. Koncerty
odbywają się na plenerowej scenie w parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich.
W 2021 roku w ramach tego cyklu Miejski Dom Kultury zaprezentował wołomińskiej
publiczności koncert młodego i energetycznego zespołu z Olsztyna Stach Bukowski.
Drugą odsłoną tegorocznego cyklu letnich koncertów był występ zespołu Bisz Radex.
Duet Bisz/Radex to jeden z najbardziej oryginalnych zespołów na scenie okołohiphopowej.
Znani są ze swoich znakomitych tekstów oraz muzycznego, wykraczającego poza
schemat podejścia do bitów.

23 lipca
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan nagrodzona tytułem „Lidera z powołania”. To duże
wyróżnienie za zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności, które dostrzegła
redakcja magazynu „Why Story Polska”.

6 lipca
Tegoroczne wakacje rozpoczęły się oddaniem do użytku placu zabaw na terenie OSiR
„Huragan”. Długo oczekiwana inwestycja, zrealizowana w ramach społecznych wniosków
(dawniej Budżet Obywatelski), cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i ich opiekunów.
5-30 lipca
Zima i lato w mieście to ważne przedsięwzięcie w Wołominie, ponieważ stanowi
propozycję na spędzenie zimowego i wakacyjnego czasu dla ponad 50 dzieci w okresie
ferii. W ramach Lata w Mieście i Zimy w Mieście odbywają się zajęcia edukacyjne,
warsztaty tematyczne wycieczki, zajęcia ruchowe. Miejsca na akcje zapełniają się
w błyskawicznym tempie, co pokazuje, że program tych akcji jest atrakcyjny i wartościowy.
W 2021 roku ze względu na obostrzenia związane z COVID akcja Zima w Mieście nie
odbyła się.
3 lipca
W Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z Małgorzatą Prawdzic-Szczawińską,
autorką książki „Pragnęli, czynili, minęli. Opowieść o moich przodkach po mieczu i po
kądzieli, ich kuzynach i przyjaciołach, którzy na tej ziemi żyli i pracowali”.
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Lipiec – sierpień
Przez całe wakacje na wołomińskiej Pływalni trwa akcja „Pływaj z MZO”. Dzięki
wołomińskiej spółce uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Wołomin mogli
korzystać z pierwszej godziny na Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”
w Wołominie za darmo.

20 czerwca
Ponad 200 uczestników szczęśliwie dotarło do mety zdobywając medal pierwszego
Biegu nad Łąkami. Najmłodsi zawodnicy startowali na dystansach 250 i 500 metrów.
Dla starszych przygotowano dłuższe trasy – na 5 i 10 kilometrów. 5-kilometrowy dystans
pokonali również uczestnicy marszu Nordic Walking. Na wszystkich na mecie czekał
posiłek regeneracyjny, a na zwycięzców w kategoriach open nagrody ufundowane przez
burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan.
Bieg Nad Łąkami zasiliła silna reprezentacja gminy Wołomin – radna Edyta Babicka
z mężem Pawłem Babickim, radny Wojciech Plichta, zastępca burmistrza Wołomina
Łukasz Marek, sekretarz gminy Małgorzata Izdebska, naczelnik Wydziału Planowania
Rozwoju i Rewitalizacji Joanna Żero, naczelnik Wydziału Administracji Marcin Gałkowski,
Łukasz Makowski z Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” Wołomin oraz przedstawiciele
Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
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Lipiec – sierpień w Muzeum Nałkowskich
Koncerty letnie u Nałkowskich
W lipcu i sierpniu Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie realizowało
we współpracy z Prywatną Szkołą Muzyczną im. W. Lutosławskiego projekt kulturalny
pod nazwą „Koncerty letnie u Nałkowskich”, którego partnerem była Fundacja PZU.
W ramach tego wydarzenia odbyło się 9 koncertów, w czasie których prezentowana była
zarówno muzyka klasyczna, jazz a także standardy muzyki filmowej. W czasie ostatniego
koncertu prapremierowo wykonane zostały „Trzy pieśni do słów Zofii Nałkowskiej” Marcina
Tadeusza Łukaszewskiego. Wystąpili: 4.07 duet Michał Owczarek, Łukasz Parcheta;
11.07 duet Joanna Okoń, Katarzyna Glensk; 18.07 duet Paweł Popko, Piotr Thieu-Quang;
25.07 MarKato Duo czyli Marta Plasota i Konrad Bargieł; 1.08 Zespół Kameralny PSM
w Wołominie pod batutą Agnieszki Maślanki; 8.08 Cup of Time w składzie Agnieszka
Cypryk, Ryszard Borowski, Rafał Grząka i Krzysztof Lenczowski; 15.08 Zespół Kameralny
PSM w Wołominie pod batutą Agnieszki Maślanki; 22.08 duet Monika Walter-Rosiak,
Anastasia Chernysheva; 29.08 „Trzy pieśni do słów Zofii Nałkowskiej” Marcina Tadeusza
Łukaszewskiego w wykonaniu Wojciecha Świętońskiego, Doroty Całek i Doroty Żołnacz.
Lato na Górkach „Gieografja Pana Wacława”
Spotkania dla dzieci w wieku 3–10 lat pt. „Gieografja Pana Wacława” odbywały się
w każdą środę lipca i sierpnia o godz. 11.00 na placu przy Muzeum. Spotkania poświęcone
były tematom związanym z geografią.
CZERWIEC 2021
28 czerwca
Prawie 20 osób wzięło udział w spacerze studyjnym po obszarze objętym Miejscowym
Planem Rewitalizacji. Uczestnicy to aktywni mieszkańcy, członkowie Komitetu
Rewitalizacji, eksperci z biura projektowego oraz pracownicy Wydziałów Urbanistyki
i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego. Spacer miał na celu wspólne określenie możliwości
ożywienia funkcjonalnego, społecznego oraz estetycznego zdegradowanej części
centrum miasta. Okazał się efektywnym instrumentem dialogu i możliwością poznania
nowych, zaangażowanych w życie miasta mieszkańców. Sformułowano szereg wniosków,
przedstawiono wiele pomysłów dot. wizji zmian. Interesujące były uwagi koncepcyjne
projektantów planu, którzy patrząc „chłodnym okiem” jako eksperci z innego miasta,
dostrzegali zarówno pozytywne możliwości rozwojowe naszej starówki, jak i wskazywali
na tak zwane „stresory”, czyli aspekty hamulcowe realizacji planu.
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19 czerwca
Sobotnie popołudnie i wieczór minęły pod znakiem retro. Drzewa w parku Wodiczki
zapewniły ochłodę podczas konferencji „Dwudziestolecie międzywojenne – czas kryzysu,
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czas wielkich nadziei” oraz w trakcie warsztatów robienia fascynatorów i potańcówki
z Warszawskim Combo Tanecznym. W piękne otoczenie parku idealnie wkomponowały
się klimatyczne zdjęcia wykonane przez mieszkańca Wołomina, Krzysztofa Groszka.
Uczestnicy skryci w cieniu drzew bawili się do wybicia ciszy nocnej. Na wyczerpanych
zabawą i potrzebujących regeneracji na Placu 3 Maja czekały wozy oferujące dania
kuchni z całego świata, które zjechały na II Wołomiński Festiwal Street Foodu.

rodaków nie może ulec zapomnieniu. Pamięć jest naszym obowiązkiem i dowodem
szacunku dla tych, którzy wytrwali syberyjskie piekło i powrócili do Ojczyzny” – tymi
słowami burmistrz Wołomina podziękowała za przyznane wyróżnienie.
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18 czerwca
Obchody Dni Wołomina rozpoczęły się jubileuszem 10-lecia Pływalni Ośrodka Sportu
i Rekreacji „Huragan” w Wołominie. W dniu urodzin był tort, gratulacje i życzenia oraz
słodycze dla najmłodszych klientów. Pływalnię odwiedzili: burmistrz Wołomina Pani
Elżbieta Radwan, zastępca Burmistrza Łukasz Marek, przewodniczący Komisji Kultury
i Sportu Rady Miejskiej Wojciech Plichta, prezes PWiK Wojciech Jankowski, prezes PK
Adam Jaczewski, dyrektor MDK Marta Rajchert. W kameralnej, jubileuszowej uroczystości
uczestniczyli przedstawiciele załogi Pływalni.
Z okazji urodzin został zorganizowany konkurs plastyczny pn. „Nasza pływalnia ma
10 lat” pod Honorowym Patronatem Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan. Spośród
89 złożonych prac komisja konkursowa wybrała 11 odznaczających się wyobraźnią,
kreatywnością i samodzielnością.
18 czerwca
Związek Sybiraków oddział w Wołominie odznaczył burmistrz Elżbietę Radwan Złotą
Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. „Troska o to, aby nigdy nie
zapomnieć historycznej ofiary naszych rodaków jest mi bardzo bliska. Sybir – pomnik
miejsc represji i cierpień polskich zesłańców, symbol bolesnych doświadczeń naszych
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14 czerwca
W Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan” po raz kolejny odbył się Memoriał Mirona
Cicheckiego, Honorowego Obywatela Wołomina, patrona Stadionu OSiR, a przede
wszystkim inicjatora budowy obiektów sportowych przy ul. Korsaka. Prawie 100
zawodników z rocznika 2013 rywalizowało w zawodach pod Honorowym Patronatem
Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan.
12 i 26 czerwca
W 2021 roku w Miejskim Domu Kultury w Wołominie swój debiut miał projekt FREE
SPACE, który zakłada organizację koncertów w nieoczywistych przestrzeniach. Pierwsza
edycja odbyła się w prywatnych ogrodach, w których zagraliśmy dwa wyjątkowe koncerty
polskich debiutantów: zespołu Bluszcz oraz duetu Pola Chobot&Adam Baran. Pomysł na
taką formułę spotkał się ze świetnym przyjęciem mieszkanek i mieszkańców Wołomina,
a gospodarze wybranych ogrodów mogli zobaczyć od kuchni, jak wygląda cała organizacja
koncertu i zaangażować się w przygotowania.
11 czerwca
Premiera spektaklu „Jubileusz” Teatru Zarazem Miejskiego Domu Kultury w Wołominie.
Premiera pierwszej sztuki Teatru Zarazem długo czekała na spełnienie, termin – z powodu
pandemii – był przekładany dwukrotnie. W czerwcu udało się zadebiutować i pokazać
spektakl na podstawie utworu Antona Czechowa. Oglądając tę sztukę trudno uwierzyć,
że część aktorów grała swoją pierwszą rolę, dzisiaj grupa TZ jeździ na festiwale teatralne
i na wszystkich zgarnia nagrody. A to zasługa świetnego reżysera Piotra Wawra, który
ma wieloletnie doświadczenie teatralne, sam także – oprócz reżyserowania – gra i pisze
scenariusze, współpracuje z warszawskimi teatrami, można go zobaczyć w niejednym
serialu.
7 czerwca
Rozpoczęło się głosowanie na Społeczne Wnioski do Budżetu gminy Wołomin 2022.
Z 22 zgłoszonych projektów ocenę formalną pozytywnie przeszło 15. Spośród nich każdy
mieszkaniec gminy mógł oddać głos na 1 pomysł.
2 czerwca
W siedzibie Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odbyło się zdalne spotkanie
z prof. Henrykiem Walczakiem „Pomoc króla. Współpraca polsko-rumuńska w 1920
roku”. Rozmowę poprowadził dr Michał Ceglarek. Prof. Walczak podkreślił, że Rumuni
zdawali sobie sprawę z zagrożenia ze strony bolszewików. Aleksander Skrzyński został
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posłem w Bukareszcie w 1919 r. Był blisko króla Ferdynanda I i jego małżonki. Dużą
rolę w budowaniu relacji polsko-rumuńskich odegrał gen. Tadeusz Rozwadowski.
Szanowany w Rumunii, bowiem od października 1896 r. był attaché wojskowym przy
poselstwie austriackim w Bukareszcie. Rumunię opuścił w 1907 r. W tym czasie osiągnął
wiele sukcesów m.in. rozwinął współpracę austriacko-rumuńską w zakresie wojskowym.
Marszałek Józef Piłsudski również zabiegał o dobre relacje dyplomatyczne w tym zakresie,
co udało się osiągnąć.

jego zastępca mjr Liviu Piticari. Burmistrz Elżbieta Radwan, wiceburmistrz Łukasz Marek
i dyrektor SIK Rafał Pazio powitali gości przy Cmentarzu Poległych w Ossowie. Po
wystąpieniach, delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem. Oprawę zapewnili oficerowie
i żołnierze natowskiej grupy stacjonującej w Orzyszu, żołnierze Pułku Reprezentacyjnego
Wojska Polskiego i asysta honorowa 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza
Kościuszki z Wesołej. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do siedziby
Samorządowej Instytucji Kultury, gdzie dr Michał Ceglarek, historyk i archiwista oraz
Manuel Stanescu wygłosili krótkie prelekcje historyczne. Uczestnicy wymienili się
upominkami i zapewnili się o dalszej współpracy na rzecz upamiętnienia 100. rocznicy
dyplomatycznych i militarnych relacji narodów.
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MAJ 2021
29 maja
Dzień Działacza Kultury: wystawa artystyczna pracowników MDK.
W tym roku w ramach święta wszystkich pracowników sektora kultury, nasza instytucja
pokazała, że w domach kultury pracują ludzie, którzy lubią nie tylko organizować, ale
także tworzyć. Na wystawie zaprezentowano rękodzieło, fotografię, malarstwo, grafikę.
Na wszystkich zaproszonych na wernisaż gości czekała na końcu słodka niespodzianka
– tort, który był wykonany z elementami jadalnego szkła. Ten akcent nawiązywał do
historii instytucji i nazwy „Szklarynka”.
17 maja
Aż 22 projekty zgłosili mieszkańcy w ramach Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy
Wołomin na 2022 rok. Ta forma partycypacji mieszkańców od lat cieszy się coraz większą
popularnością. W związku z pandemią, która utrudnia zaplanowanie organizacji wydarzeń,
w tej edycji można było zgłaszać tylko wnioski inwestycyjne.
13 maja
Ossów odwiedziła delegacja z Rumunii, której przewodniczyła Simona Cojocaru, sekretarz
stanu z Ministerstwa Obrony Narodowej. Wśród gości byli również m.in. Mihai Iancu
dyrektor z MON, Manuel Stanescu, zastępca dyrektora z Instytutu Badań Politycznych
Historii Wojskowości, płk Dragoș Florea, attache Ambasady Rumunii w Warszawie oraz
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13 maja
Gmina Wołomin została wyróżniona w rankingu Perły Samorządu 2021 organizowanym
przez „Dziennik Gazeta Prawna” i PwC Polska. To kolejne wyróżnienie zdobyte przez
gminę w ostatnich miesiącach, które jest uznaniem dla systematycznej i wytrwałej pracy
zaangażowanego zespołu urzędników i pracowników gminnych jednostek. Burmistrz
Wołomina Elżbieta Radwan w tym samym rankingu została wyróżniona w kategorii
Włodarz.
12 maja
Wprowadzono wykonawcę na inwestycję na terenie starej elektrowni przy ulicy
Daszyńskiego. Zabytkowy budynek z XX wieku przejdzie gruntowną modernizację
i znów będzie służył mieszkańcom. W obiekcie powstanie Centrum Aktywności,
w którym mieszkańcy będą mogli realizować swoje pomysły. „Zdewastowany i zaniedbany
budynek w centrum miasta ma w sobie to coś, co daje pewność, że modernizacja tchnie
drugie życie nie tylko w stare mury, ale też w okolicę, a mieszkańców rozkocha swoim
nietuzinkowym charakterem i unikatowym klimatem” – napisała na swoim profilu na
Facebooku Elżbieta Radwan burmistrz Wołomina.
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10 maja
Otworzono Wypożyczalnię Gier Planszowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wołominie im. Zofii Nałkowskiej. Każdy czytelnik, który ukończył 16 lat może bezpłatnie
wypożyczyć 2 gry na 2 tygodnie. W bogatym katalogu gier wszyscy miłośnicy planszówek
znajdą coś dla siebie. Utworzenie Wypożyczalni to kolejny projekt zrealizowany w ramach
Społecznych Wniosków do budżetu Gminy Wołomin.

Anny Nałkowskiej, a także wystąpieniem Zofii Nałkowskiej na Zjeździe Kobiet Polskich
w Krakowie w 1907 roku oraz utraconą materią dzieł jej siostry rzeźbiarki Hanny
Nałkowskiej. Kuratorką wystawy była Anna Łazar.
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7 maja
Siedzibę Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odwiedziła Krystyna Tabaczyńska,
synowa podpułkownika Tadeusza Tabaczyńskiego, który walczył z bolszewikami
w okolicach Leśniakowizny w 1920 roku. W tym czasie należał do 33 pułku piechoty
w stopniu podporucznika. We wrześniu 1920 roku został awansowany na porucznika
i objął dowództwo 2 kompani w tym pułku. Pani Krystyna przekazała pamiątki – wizytówkę
i orła należące do ppłk. Tabaczyńskiego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele
Stowarzyszenia „Wizna 1939”.
5 maja
Gminę Wołomin odwiedził attache wojskowy płk Gheorghe Dragos Florea z Ambasady
Rumunii. Pretekstem do wizyty były zbliżajcie się obchody rocznicowe Bitwy Warszawskiej
1920 roku. To wielkie zwycięstwo nie byłoby możliwe bez pomocy, której udzielały nam
inne narody. Pamięć o tym, co nas łączy i pielęgnowanie wspólnej historii to piękne
dziedzictwo, które przekazujemy kolejnym pokoleniom.

8–15 maja
Tydzień Bibliotek – w dniach 8–15 maja 2021 pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”
odbył się Tydzień Bibliotek. Podczas Tygodnia Bibliotek zaprosiliśmy m.in. na spotkania
z Małgorzatą Swędrowską, autorką poradnika „777 pomysłów na zabawy z książką” oraz
na spacer literacko-przyrodniczy z Urszulą Zajączkowską. Czytelnicy zmierzyli się również
w grze terenowej „KsiążkaGO”. „Książka i leżak” to z kolei propozycja przygotowana
przez filię na Osiedlu Niepodległości.
8 maja
Wystawa „Nie wiem, kto opowiedział mi tę historię” w Muzeum Nałkowskich.
Wystawa artystów Mikołaja Chylaka, Ady Rączki i Natana Kryszka zaprojektowana
w została dla dwóch lokalizacji, Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
oraz Biura Wystaw Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Koncentrowała
się wokół migracji form i idei w perspektywie stulecia, a inspirowała się m.in. pojęciem
„Atlasu Mnemosyne” Aby’ego Warburga (historyka sztuki i wizjonera), spuścizną geografa
i feministy Wacława Nałkowskiego, jego żony autorki podręczników do nauki geografii

3 maja
W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej
w Wołominie odbyła się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. W imieniu mieszkańców
kwiaty pod pomnikiem Obrońcom Ojczyzny 1920 roku złożyła burmistrz Elżbieta Radwan.
Wiązanki złożyli również przedstawiciele kół kombatanckich, a uroczystą oprawę zapewnili
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uczniowie i pracownicy szkoły mundurowej I LO PUL w Wołominie, Miejskiego Domu
Kultury w Wołominie oraz Arkadiusz Ziółkowski z 11 Pułku Ułanów Legionowych.

21 kwietnia
Z siedziby Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie prowadzone było zdalne spotkanie
„Generał Tadeusz Jordan-Rozwadowski dziś” z panem Piotrem Rozwadowskim, prezesem
Stowarzyszenia Rodziny Jordan-Rozwadowskich. Podczas spotkania omówione zostały
kwestie podtrzymywania i pielęgnowania pamięci o generale Tadeuszu Rozwadowskim
we współczesnej Polsce. Pan Piotr przybliżył więzy rodziny Rozwadowskich i ciekawostki
historyczne związane z generałem Tadeuszem Jordan-Rozwadowskim.
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2 maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął się od biegu z biało-czerwoną w dłoniach.
Flagę przekazano inicjatorom biegu ze Stowarzyszenia Zabiegany Wołomin z samego
rana pod Urzędem Miejskim. Biało-czerwony korowód na ulicach miasta przypominał
o tym co nas łączy od wieków – o wartościach i sile naszych barw narodowych.
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13 kwietnia
81 lat po pierwszych doniesieniach o dramacie pod Katyniem delegacja z burmistrz
Wołomina Elżbietą Radwan na czele złożyła kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci
polskich oficerów, którzy zginęli w 1940 roku. Ten gest to symbol pamięci o bohaterach
i wydarzeniach, których istnienie tak usilnie próbowano wymazać z naszej historii.
MARZEC 2021
20 marca
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej z okazji Światowego Dnia Poezji
odbył się „Wieczór poetycki w bibliotece – online”. Podczas wieczoru usłyszeliśmy wiersze
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida oraz Tadeusza Różewicza
w interpretacji wołomińskich bibliotekarzy. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbali Adam
Tkaczyk i Anna Starowicz. W repertuarze duetu znajdują się piosenki z autorską muzyką
do wierszy polskich poetów.

2 maja
Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Ossowie uwzględniały obostrzenia
wynikające z pandemii. W godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie przy
maszcie flagowym. Uroczystość poprowadził Rafał Pazio, dyrektor SIK Ossów. Głos
zabrali: Elżbieta Radwan – burmistrz Wołomina, Katarzyna Pazio – wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Wołominie i Konrad Rytel – radny sejmiku województwa mazowieckiego.
Przedstawiciele samorządu złożyli wieniec i znicze przy Krzyżu Poległych w Ossowie.
Relacja jest dostępna na kanale YouTube – Ossów 1920.
KWIECIEŃ 2021
22 kwietnia
Z okazji Dnia Ziemi oddano mieszkańcom do użytku nowe narzędzie – licznik drzew.
Poprzez prosty formularz on-line można dodawać drzewa posadzone przez osoby
prywatne, firmy lub instytucje (szkoły, przedszkola, parafie). Nasadzenia można śledzić
i zgłaszać poprzez stronę: https://wolomin.org/licznik-drzew/

12 marca
W zamontowanej na kominie wołomińskiego ZEC-u budce lęgowej pojawili się nowi
lokatorzy. To para sokołów wędrownych, które kilka miesięcy później decyzją mieszkańców
otrzymają imiona Zofia i Henryk. Na początku maja z 4 jaj wykluły się pisklaki. Sokola
rodzina powiększyła się o dwie samiczki i dwa samce.
8 marca
W związku z Dniem Kobiet z siedziby Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie
prowadzone było zdalne spotkanie z panią Iwoną Kienzler autorką książki „Waleczne
kobiety 1920 roku”. Konflikty wojenne przez wieki dotykały kobiet, często w sposób
tragiczny. Nieraz same musiały bronić swoich domostw. Zdarzało się, że walczyły
obok mężczyzn, ale dawniej to były pojedyncze przypadki. Kobiety towarzyszyły
wojsku na różne sposoby. Często zajmowały się rannymi. Pisarka wspomniała
o kobietach zaangażowanych w walki w 1920 roku. Iwona Kienzler w swoim dorobku
ma m.in. reportaże podróżnicze, leksykony i słowniki. Pisała o kobietach niepodległości,
a ostatnio o walecznych kobietach 1920 roku. Rozmawialiśmy o bohaterce spod Ossowa,
sanitariuszce Helenie ze Szczygielskich, która według relacji „Kuriera Warszawskiego”
z 18 sierpnia 1920 roku szła wraz z mężem w pierwszym szeregu batalionu ochotników
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w walkach w Ossowie. Poruszaliśmy także następujące zagadnienia: Cud nad Narwią,
Ochotnicza Legia Kobiet, Obrończynie Płocka.

więzienia mokotowskiego komuniści zabili członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”. Byli to ppłk Łukasz Ciepliński „Pług’, mjr Adam Lazarowicz
„Klamra”, mjr Mieczysław Kawalec „Żbik”, kpt. Józef Rzepka „Znicz”, por. Franciszek
Błażej „Bogusław”, kpt. Józef Batory „August” i por. Karol Chmiel „Leon”. Nieznane
pozostają miejsca ich spoczynku. Dr Ceglarek przytoczył metody represji stosowane
na obywatelach, którzy opierali się reżimowi komunistycznemu. Motywem przewodnim
wykładu było przybliżenie sylwetek m.in. Władysława Żwańskiego, Stanisława
Gorzuchowskiego i Waleriana Tumanowicza, których łączyła wspólna historia – walczyli
z bolszewikami w 1920 roku. A po II wojnie światowej stawiali opór komunistom, stąd
nazywamy ich „Wyklętymi”. Wykład odbył się w systemie zdalnym.
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7 marca
Dzień Kobiet w MDK to stała propozycja w ofercie kulturalnej i co roku cieszy się dużym
zainteresowaniem. W tym roku zaprosiliśmy do Miejskiego Domu Kultury w Wołominie
wyjątkową artystkę z wieloletnim doświadczeniem na estradzie: Reni Jusis. Reni wykonała
koncert piosenki francuskiej, który był zorganizowany dla kameralnej publiczności oraz
transmitowany live przez Wołomin TV.
1 marca
Hołd tym, którzy odznaczyli się odwagą w czasach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia złożył zastępca burmistrza Wołomina Łukasz Marek, delegacja
z I LO PUL na czele z dyrektor Agnieszką Kaczyńską i Arkadiusz Ziółkowski z 11 Pułku
Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. W upamiętnienie żołnierzy
wyklętych włączyły się również Miejski Dom Kultury w Wołominie i Samorządowa
Instytucja Kultury w Ossowie.

315

Marzec
W związku z trwającym w Gminie Wołomin Rokiem Wacława Nałkowskiego Muzeum
im. Zofii i Wacława Nałkowskich oraz I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie
ogłosiło konkurs plastyczny na projekt logo Roku Wacława Nałkowskiego. Konkurs
objęła Patronatem Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Wydarzenie przeznaczone było
dla dzieci i młodzieży. Nagrody i wyróżnienia rozdane zostały w maju. W kategorii dla
dzieci szkół podstawowych nagrodzeni zostali: I miejsce Julia Gerej z SP w Duczkach,
II miejsce Piotr Jasiński z SP w Duczkach, III miejsce Antoni Bednarek z SP nr 3
w Wołominie, wyróżnienie w tej kategorii wiekowej otrzymała Marta Radomska z SP
w Duczkach. W kategorii szkół ponadpodstawowych nagrody otrzymali: I miejsce
Weronika Popek z I LO w Wołominie, II miejsce Patrycja Skorupka z I LO w Wołominie,
III miejsce Karolina Wronka z I LO w Wołominie oraz wyróżniona została praca
Maksymiliana Bąka z I LO w Wołominie. Decyzją Komisji konkursowej praca Weroniki
Popek została wytypowana jako koncepcja do projektu logo roku Wacława Nałkowskiego.
Projekt logo opracował Łukasz Rygało.
LUTY 2021
19 lutego
W gronie dyrektorów gminnych placówek został omówiony nowy projekt dla gminnej
oświaty – Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych (WFIO). Narzędzie jest
odpowiedzią na rosnące potrzeby placówek oświatowych w zakresie inwestycji i rozwoju
infrastruktury. WFIO umożliwi systematyczne realizowanie inwestycji na terenie placówek
oświatowych zgodnie z zapotrzebowaniem dyrektorów, uczniów i całej społeczności
szkolnej.

1 marca
W siedzibie Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie wykład na temat: „Wyklęci
Bohaterowie 1920 roku” wygłosił dr Michał Ceglarek, historyk specjalizujący się
w dziejach historii Polski XX wieku. Wydarzenie związane było z Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Historyk przypomniał, że właśnie 1 marca 1951 r., na terenie

12 lutego
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej odbył się recital Artura Chamskiego
online. Artur Chamski – aktor, piosenkarz, związany z teatrem Studio Buffo, podczas
recitalu wykonał utwory z kanonu polskiej piosenki m.in. „Kochać”, „Jej portret”.
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4 lutego
Z okazji 102. rocznicy nadania Wołominowi praw miejskich udostępniono on-line dwie
publikacje dotyczące naszej historii: Wołomiński Niezbędnik Historyczny i broszurę
o Henryku Konstantym Woyciechowskim, założycielu miasta. Linki do publikacji można
znaleźć w artykule: https://wolomin.org/wolomin-swietuje-swoje-102-urodziny/

21 stycznia
Rada Miejska w Wołominie podjęła uchwałę ustanawiającą 2021 rokiem Wacława
Nałkowskiego. Ojciec powieściopisarki Zofii Nałkowskiej zasłynął jako wybitny geograf
i pedagog. W 2021 roku obchodzimy 170. rocznicę urodzin i 110. rocznicę śmierci
społecznika związanego z Wołominem. W roku Wacława Nałkowskiego jego biografię
i dorobek naukowy przybliży przede wszystkim Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich.
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Luty–grudzień
Przez cały Rok Wacława Nałkowskiego w Wołominie publikowane były na kanale You Tube
Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich wideowykłady dotyczące osób ze środowiska intelektualnego związanego z Nałkowskim. Opracowane zostały biogramy Marii Komornickiej,
Cezarego Jellenty, Andrzeja Świętochowskiego, Jadwigi Szczawińskiej-Dawidowej,
Jana Władysława Dawida, Stanisława Brzozowskiego, Janusza Korczaka, Ignacego
Radlińskiego, Adolfa Dygasińskiego, Antoniego Bolesława Dobrowolskiego.
W każdą sobotę na FB Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich publikowane są fragmenty
„Gieografji Malowniczej”, jednej z najpoczytniejszych książek Wacława Nałkowskiego,
opisującej w sposób przystępny i barwny pięć kontynentów.
STYCZEŃ 2021
31 stycznia
W ostatni weekend stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 29.
Podczas finału zbierano środki na dziecięcą laryngologię, otolaryngologię i diagnostykę
chorób głowy. Tylko w gminie Wołomin udało się zebrać na ten cel ponad 310 tys. zł!
Sztaby działające w naszej gminie jak zwykle dały z siebie wszystko. Zaangażowanie
organizatorów i darczyńców przełożyło się na rekordową kwotę zbiórki. W sztabie WOŚP
Wołomin Gramy Mobilnie uzbierano 160 tys. zł, a w WOŚP Duczki 150 tys. zł. 29. Finał
WOŚP był inny niż zwykle. Z ulic przeniósł się do Internetu, gdzie można było śledzić
transmisje ze sztabów, występy artystów oraz brać udział w aukcjach. Na nich jak zwykle
można było znaleźć prawdziwe perełki. Nasze sztaby wystawiły na licytacje m.in. zestawy
biżuterii od burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan, słodkości przygotowane własnoręcznie
przez mieszkańców, kupony na zabiegi, upominki od naszych gwiazd. Było inaczej, ale
jak zwykle radośnie i pięknie.
29 stycznia
W Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku” odbyła się promocja książki Dariusza Szymanowskiego, prezesa
Stowarzyszenia „Wizna 1939” pt. „By nie zapomnieć – Ossów 1920”. Pozycja zawiera
m.in. informacje, jak zmieniały się miejsca pamięci w Ossowie na przestrzeni lat. Autor
wskazuje dokładne miejsca spoczynku Bohaterów 1920 roku i planuje dalsze działania
mające na celu uporządkowania przestrzeni cmentarza wojennego.
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21 stycznia
Podczas sesji Rady Miejskiej w Wołominie ślubowanie na radnego złożyła Urszula Zofia
Wiśniewska. Radna zajęła miejsce zmarłego w grudniu śp. Pawła Rozbickiego.
GRUDZIEŃ 2020
21 grudnia
Zmarł Paweł Rozbicki, dyrektor i założyciel Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Wołominie, wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Wołomina”, radny Rady Miejskiej
w Wołominie w kadencji 2018–2023, 1998–2002 oraz przewodniczący w latach 2000–
2002. Cieszył się ogromnym uznaniem wśród uczniów i mieszkańców.
6 grudnia
W związku z pandemią Mikołajki odbyły się w formule on-line. Zostały udostępnione dwa
materiały świąteczne: spektakl „Elfy trzy” w wykonaniu Teatru Kultureska oraz słuchowisko
„Opowieść Wigilijna” Charlesa Dickensa w wykonaniu Gośki Bańki. Punktualnie o 18:00
rozświetlono choinkę na Placu 3 Maja i świąteczne iluminacje na terenie całej gminy.
Grudzień
W grudniu 2020 roku Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie złożyło
u prof. Marcina Tadeusza Łukaszewskiego zamówienie kompozytorskie na dzieło
muzyczne upamiętniające 125. rocznicę powstania domu na wołomińskich Górkach.
W wyniku zamówienia skomponowane zostały „Trzy pieśni do słów Zofii Nałkowskiej”.
Cykl na sopran, klarnet i fortepian do fragmentów trzech młodzieńczych wierszy Zofii.
LISTOPAD 2020
29 listopada
Zmarł Ksiądz Prałat Józef Kamiński – Honorowy Obywatel Wołomina, budowniczy
kościoła i pierwszy proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie. Niezwykle
skromny i życzliwy. Odszedł tak, jak żył – w skromności i ciszy.
27 listopada
Jubileusz 25-lecia obchodziła Prywatna Szkoła Muzyczna im. Witolda Lutosławskiego
w Wołominie. Wieloletnia działalność szkoły oparta jest na dbałości o wysoki poziom
kształcenia artystycznego. Życzenia oraz kosz kwiatów na ręce Pawła Rozbickiego,
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dyrektora szkoły przekazała burmistrz Elżbieta Radwan oraz Marek Górski, przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie.

uzyskując 68,07 punktów w prestiżowym Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”.
Redakcja ocenia dokonania samorządów już od 16 lat. Swoją uwagę skupia głównie na
działaniach władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju.
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24 listopada
Podpisano umowę dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Duczkach. Na ten
cel udało się pozyskać prawie 1,5 mln złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW). Całkowity koszt inwestycji to prawie 3,4 mln zł.
23 listopada
Przy miejskich rzeźbach stanęły tablice informacyjne. Znalazły się na nich najważniejsze
informacje dotyczące założyciela miasta Henryka Konstantego Woyciechowskiego oraz
pisarki Zofii Nałkowskiej.
11 listopada
Symboliczną wiązankę pod Pomnikiem Obrońcom Ojczyzny w imieniu wszystkich
mieszkańców gminy złożyła burmistrz Elżbieta Radwan wspólnie z przewodniczącym
Rady Miejskiej Markiem Górskim, zastępcą burmistrza Łukaszem Markiem oraz delegacją
z I LO PUL na czele z dyrektor Agnieszką Kaczyńską.
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22 października
Przed Urzędem Miejskim udostępniono dwujęzyczną wystawę „Bitwa Warszawska 1920.
Zwycięstwo Polski, Ocalenie Europy!”, którą przygotowała gmina Wołomin i Fundacja
Niezwykła Historia. Na kilkunastu planszach prezentowane są zdjęcia archiwalne,
charakterystyka najważniejszych dowódców obu stron oraz mapy Bitwy Warszawskiej
wraz z opisami planów strategicznych.
19 października
Pierwszy w powiecie i jedyny na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej dron trafił
do OSP Zagościniec. Jego zakup był możliwy dzięki aktywności sołtysów i wzorowej
współpracy z sołectwami Lipinki i Zagościniec. Dron sfinansowany z funduszy sołeckich
wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa w całej gminie.

2 listopada
Kapituła X edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu przyznała mieszkańcom
gminy Wołomin pierwsze miejsce w kategorii wolontariat w czasie pandemii. Niezliczone
inicjatywy pomocowe, akcje charytatywne oraz samopomoc sąsiedzka zrobiły na jurorach
ogromne wrażenie. Pandemia pokazała, że nawet w obliczu wielkiego zagrożenia dbamy
o słabszych i potrzebujących – jesteśmy razem.
2 listopada
Rozpoczęła się budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie. W ramach inwestycji przebudowany zostanie fragment ul. Legionów, ul. Żelaznej, Warszawskiej, Siedzikówny oraz pl. J. Cicheckiego. Powstanie
sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa, sanitarna
i wodociągowa, ciąg pieszy i rowerowy wraz z oświetleniem. Na realizację projektu pn.:
„Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie
oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach” gmina Wołomin
pozyskała środki w wysokości ponad 3,2 mln.
PAŹDZIERNIK 2020
29 października
Gmina Wołomin znalazła się w czołówce najdynamiczniej zmieniających się gmin
w całej Polsce i zajęła 11 miejsce (na 874) w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich,

19 października
Specjalne kosze na nakrętki pojawiły się w dwóch punktach miasta: przy Urzędzie
Miejskim oraz przy Miejskim Domu Kultury. Mieszkańcom wystarczyły raptem 3 dni, aby
serca się zapełniły!
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Pojemniki nie bez powodu mają kształt serca. Zbierając nakrętki i wrzucając je do koszy
pomagamy potrzebującym mieszkańcom naszej gminy, którzy za środki ze sprzedaży
nakrętek mogą kupić np. wózek inwalidzki lub sfinansować koszt terapii.

ukazuje na kilkunastu tablicach wydarzenia prowadzące do zwycięstwa Polaków w Bitwie
Warszawskiej 1920 roku. Pozwala spojrzeć na jedno z najważniejszych starć zbrojnych
świata w szerszym, międzynarodowym kontekście. Na ekspozycji można zobaczyć
szereg unikalnych materiałów źródłowych, które ukazują Ossów jako miejsce szczególne
w historii walki o wolność naszego kraju. Po prezentacji przy skwerze Hoovera odbyła
się promocja książki „Bitwa Warszawska 1920. Zwycięstwo Polski, Ocalenie Europy!”
połączona ze spotkaniem autorskim z Elżbietą Szumiec-Zielińską i prof. Grzegorzem
Łukomskim.
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13 października
Punkt doładowań Biletu Metropolitalnego wrócił do Wołomina. Bilet Metropolitalny
(Warszawa+) można doładować na parterze budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Zofii Nałkowskiej w Wołominie – blisko stacji PKP, przystanków komunikacji miejskiej,
w samym centrum miasta.
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12 października
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej zagościli Robert Górski, twórca
kabaretowy, lider Kabaretu Moralnego Niepokoju, autor scenariusza i odtwórca głównej
roli w serialu „Ucho Prezesa” oraz Monika Sobień-Górska, absolwentka dziennikarstwa
i scenopisarstwa, autorka m.in. książki „Ukrainki”.
3 października
Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy odbył się w jesiennej odsłonie. Piękna pogoda,
kolorowe liście, malownicza trasa w leśnych ostępach, przeprawa przez rzeczkę – to
wszystko sprawiło, że uczestnicy zakończyli wycieczkę w wyśmienitych humorach.
W wydarzeniu uczestniczyli zarówno seniorzy, jak i bardzo młodzi rowerzyści. Po rajdzie
na ognisko zaprosiła uczestników załoga OSP Wołomin, która udostępniła chętnym do
zwiedzania wóz strażacki.
1 października
Przy skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie po raz pierwszy zaprezentowano wystawę
plenerową „Bitwa Warszawska 1920. Zwycięstwo Polski, Ocalenie Europy!”. Wystawa

WRZESIEŃ 2020
17 września
W rocznicę napaści na Polskę przez Związek Radziecki w 1939 roku uczczono
Światowy Dzień Sybiraka. W kościele Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie odbyła
się msza święta, po której uczestnicy przeszli pod pomnik Zesłańców Sybiru i Osób
Represjonowanych w Wołominie, gdzie odbyły się uroczystości okolicznościowe.
5 września
XVI Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych po raz kolejny przyciągnął
do Wołomina fanów motoryzacji.
Pod Urzędem Miejskim zaparkowały
stare polonezy, warszawy, fiaty i inne
cudeńka przyprawiające miłośników
zabytkowych aut o szybsze bicie serca.
Organizatorem Zlotów jest Wołomińskie
Stowarzyszenie Miłośników Dawnej
Motoryzacji.
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4 września
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej odbyło się spotkanie autorskie
z Marcinem Mellerem – historykiem, dziennikarzem, felietonistą.

oddziałów przedszkolnych z pełnym zapleczem, sale gimnastyczną i do gimnastyki
korekcyjnej, gabinety dyrektora i specjalistyczne, a także dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych windę i toalety. Warta prawie 7,7 mln złotych inwestycja wyposażona
jest w plac zabaw dookoła budynku.
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3 września
Zakończono budowę parkingu P+R przy ul. Przytorowej w Duczkach. Oprócz
wybudowanych 71 miejsc postojowych (w tym 7 dla osób z niepełnosprawnościami)
zostały zamontowane wiaty i stojaki na rowery. Dodatkowo inwestycja obejmowała budowę
jezdni manewrowej, chodnika, kanalizacji deszczowej, przyłącza elektroenergetycznego
do biletomatu, a teren został odpowiednio oświetlony.

1 września
W 81. rocznicę wybuchu wojny na Placu 3 Maja w Wołominie oddano hołd poległym
i pomordowanym podczas II wojny światowej.
1 września
W pierwszy dzień roku szkolnego oddano do użytku nowe skrzydło Szkoły Podstawowej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu. W rozbudowanej części znajduje się
8 sal lekcyjnych, stołówka, szatnia, pokój logopedy oraz pokój pracy indywidualnej.
SIERPIEŃ 2020
28 sierpnia
200 dzieci rozpoczęło rok przedszkolny w nowym budynku Przedszkola nr 6 im.
Bajka. Nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek wyposażony został w sumie w 8

15 sierpnia
Przy Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku” odbył się Jubileuszowy Piknik Historyczny. Gościem specjalnym pikniku
był Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który objął wydarzenie
Patronatem Honorowym.
Podczas pikniku grupa rekonstrukcyjna zaprezentowała inscenizację Boju pod Ossowem.
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”. Odwiedzający mogli
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 TurystycznoKrajoznawczego oraz ekspozycję historyczną i film „Zwycięstwo 1920” w Centrum
Informacji Turystyczno-Historycznej.
15 sierpnia
W Ossowie rozpoczął się Zlot Turystów Ossów 2020 w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej
1920 roku. Z tej okazji dzień wcześniej miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej w
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70-lecie powstania PTTK. Tablica znajduje się na budynku Szkoły Podstawowej im. ks.
Ignacego Skorupki w Ossowie, obok Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy
Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Finałem Zlotu było wspólne posadzenie
drzewa pamięci – dębu błotnego ufundowanego przez firmę Veolia Warszawa.

obchodów tego dnia tradycyjnie zakończył Apel Poległych przy Krzyżu upamiętniającym
bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki.
W wieczornej części gminnej uroczystości udział wzięli Marszałek Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej – prof. Tomasz Grodzki, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Romuald Kamiński,
szef Kancelarii Prezydenta RP – Halina Szymańska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Obrony Narodowej Sebastian Chwałek, zastępca prezydenta m.st. Warszawy
Michał Olszewski, wnuczka brata ks. Ignacego Skorupki – Anna Rogaska z rodziną,
przedstawiciel rodziny generała Tadeusza Rozwadowskiego – Piotr Rozwadowski oraz
liczni przedstawiciele rządu i samorządów. Obecność tak znamienitych gości to wielki
ukłon w stronę mieszkańców Ossowa i gminy Wołomin, którzy od zawsze pamiętali
o bohaterach 1920 roku.
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14 sierpnia
Gminne uroczystości obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku rozpoczęły
się od mszy polowej odprawionej w miejscu śmierci ks. Ignacego Skorupki. Następnie
odbyły się uroczystości przy tablicach upamiętniających Pomoc Narodów w 1920 roku
w Ossowie.
W wydarzeniu przy Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy Ossów Wrota
Bitwy Warszawskiej 1920 roku” uczestniczyli m.in.: Jego Ekscelencja Samvel Mkrtchian
Ambasador Republiki Armenii, Chargé d’affaires a.i. Mathieu Carmona reprezentujący
Ambasadę Republiki Francuskiej, Miklós Ritecz I Radca Ambasady Republiki Węgierskiej
oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Młodzieży Ormiańskiej wraz z członkami diaspory
ormiańskiej w Polsce, Jacek Karnowski prezydent Sopotu, Michał Olszewski zastępca
prezydenta Warszawy, delegacja Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a także
przedstawiciele Starostwa Wołomińskiego oraz pobliskich miast i gmin.
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”. Oprawę muzyczną zapewnił duet Eliza Banasik i Jakub
Mędrzycki, którzy wykonali trzy utwory, w tym „Balladę Ossowską”. Oficjalną część
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14 sierpnia
Z okazji 100. rocznicy Bitwy
Warszawskiej 1920 roku na ścianie
budynku przy ulicy Legionów został
odsłonięty okolicznościowy mural
poświęcony bohaterom tamtych
wydarzeń.
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Rondo u zbiegu ulic Reja i Wileńskiej oficjalnie zostało rondem im. 100-lecia Bitwy
Warszawskiej 1920 roku. To właśnie na ul. Reja w 1920 roku przebiegała linia obrony
miasta. Oprócz mieszkańców i władz w uroczystości udział wziął Kapłański Klub
Motocyklowy God's Guards, którego pielgrzymka motocyklistów „Od Krzyża do Krzyża,
od Bałtyku do Tatr” odwiedziła Ossów.
1 sierpnia
W 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oddaliśmy hołd bohaterom powstania
pod tablicą poświęconą łączniczce Marii Teresie Bartnik ps. „Diana”. W okolicznościowym
przemówieniu burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan przypomniała: „Wolność nie jest
nam dana raz na zawsze. O wolność należy dbać. Naszym obowiązkiem i długiem
wobec tych, którzy walczyli o wolność naszego kraju jest szacunek wobec historii
i pielęgnowanie pamięci”.

13 sierpnia
Przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich odbył się koncert inaugurujący gminne
uroczystości związane z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920. Wystąpili uczniowie,
abiturienci i nauczyciele Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego
w Wołominie w repertuarze składającym się z dzieł upamiętniających drogę do wolności
narodu polskiego oraz zwycięstwo nad bolszewikami w sierpniu 1920 roku aż po
kompozycje współczesne o tematyce patriotycznej.
11 sierpnia

LIPIEC 2020
15 lipca
W Senacie RP odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Samorządowego Komitetu
na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Przedstawiciele gminy Wołomin
oraz ponad 20 samorządów podpisali deklarację przystąpienia do Komitetu. Jego
głównym obszarem działań będzie wspieranie przygotowania uroczystości jubileuszowych
oraz inicjatywy budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie. Inicjatywa
została wsparta przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, Związek Miast Polskich,
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pod patronatem Pani Elżbiety Radwan Burmistrza Wołomina. Koncerty odbywały się
w każdą niedzielę lipca i sierpnia 2020 roku o godz. 15.00 w Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskich w Wołominie. W ramach cyklu 13 sierpnia (czwartek), godz. 17.00 odbył się
również koncert inaugurujący rozpoczęcie uroczystych obchodów 100. rocznicy Cudu
nad Wisłą. Wystąpili: 5 lipca recital fortepianowy Marcina Tadeusza Łukaszewskiego;
12 lipca recital fortepianowy Weroniki Chodakowskiej oraz recital na flet i fortepian
Moniki Walter-Rosiak i Anny Przybysz; 19 lipca koncert Mamofonia Trio; 26 lipca recital
fortepianowy Marty Plasoty oraz recital Pauliny Marszał-Zych z akompaniamentem Pawła
Rozbickiego; 2 sierpnia recital fortepianowy Juliusza Goniarskiego; 9 sierpnia recital
kwartetu smyczkowego Fuerte; 16 sierpnia recital fortepianowy Marii Ludwiki GawryśHeyke; 23 sierpnia recital na flet i fortepian Moniki Walter-Rosiak i Anny Przybysz; 30
sierpnia recital fortepianowy Aleksandry Świgut.

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” oraz Fundację Niezwykła Historia. Pomysłodawcą
oraz inicjatorem powołania Komitetu jest burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
Lipiec–sierpień
Koncerty letnie „Muzyczny hołd Bohaterom Ziemi Wołomińskiej w 100-lecie Bitwy
Warszawskiej 1920 roku”.
Cykl 10 koncertów plenerowych organizowanych przez Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskich przy współpracy z Prywatną Szkołą Muzyczną im. Witolda Lutosławskiego,

Czerwiec–listopad
Projekt interdyscyplinarny „Ja cała się z tego składam” w Muzeum Nałkowskich.
„Ten dom, ulica, podwórze – ja cała się z tego składam” – fragment wypowiedzi Elżbiety,
bohaterki „Granicy” Zofii Nałkowskiej, był główną ideą projektu realizowanego od czerwca
do listopada 2020 roku przez Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad
Łąkami” w Wołominie. Zadanie finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ze środków z programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”.
Projekt składał się z cyklu filmów-wykładów udostępnionych w sieci, projektu kulturalnego,
powstałego we współpracy z artystką wizualną Anną Baumgart oraz kuratorką Anną
Łazar pt. „Stół kobiet”. Wszystkie działania miały na celu pokazanie domu pisarki jako
miejsca, które ją ukształtowało i które do dziś kultywuje najlepsze tradycje rodziny oraz
integruje społeczność lokalną. Wśród siedmiu działań, cztery są rejestracją wykładów
dotyczących życia i twórczości Wacława Nałkowskiego i Zofii Nałkowskiej, pomyślanych
jako dodatkowy cenny materiał edukacyjny w zdalnym nauczaniu; dwa spotkania
z badaczkami literatury, zajmującymi się nieznanymi przykładami piśmiennictwa kobiet,
promujące pracę badawczą kobiet i osiągnięcia humanistyki polskiej. Ostatnim elementem
składowym projektu, jest internetowy performance kulturalny poświęcony mieszkankom
Wołomina, pt. „Stół Kobiet”. Skupiał się na rozmowach z okolicznymi mieszkankami
i mieszkańcami, którzy zostali poproszeni o opowiedzenie przed kamerą o 3 kobietach
ważnych w ich życiu: o kobiecie bliskiej; o kobiecie, z którą łączyła ich wspólna praca
lub inny sposób funkcjonowania poza kręgiem rodzinnym; o kobiecie, której nie trzeba
znać osobiście – pisarce, dziennikarce, działaczce społecznej czy samorządowej
lub nawet postaci literackiej. Wszystkie efekty działań dostępne są na stronie
www.muzeumnalkowskich.pl
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Katarzyna Górska

Dr Ewa Górska (1933–2021) – wspomnienia
Dnia 18 lutego 2021 roku zmarła dr Ewa Górska, związana z Duczkami od 35
lat, jako spadkobierczyni rodziny Mucharskich i Grabowskich. Ziemie w Duczkach
otrzymała w spadku po Zofii Mucharskiej, swojej chrzestnej matce. Testament
zawierał sentencję „moje dobra ziemskie w Duczkach pod Wołominem (o ile jeszcze
istnieją) zapisuję Ewie Górskiej”.
W latach 80. ubiegłego wieku ziemię rolną dziedziczyć mogli wyłącznie rolnicy, więc
mama schowała dyplom doktora medycyny i zapisała się na kurs rolniczy, który po kilku
miesiącach ukończyła otrzymując legitymację „wykwalifikowany robotnik rolnik”. Przez
lata żywo interesowała się losem Duczek, propagowała historię rodu Mucharskich, miała
głębokie poczucie bliskości z ziemią, która pozwoliła jej przez późne lata komunizmu
i następne zadbać o los najbliższych, w tym swoich dzieci.

Katarzyna Górska

Dr Ewa Górska (1933–2021) – wspomnienia

Prawie całe życie związana była z Warszawą. Okupację i powstanie warszawskie
przeżyli z bratem bliźniakiem Jackiem na Mokotowie, w domu rodzinnym przy Alei
Niepodległości. Ich starsza siostra Ama oraz ojciec brali czynny udział w Powstaniu.
Ojciec zresztą znalazł schronienie w domu Mucharskich, gdy po zwolnieniu z Pawiaka
ukrywał się przed ponownym aresztowaniem.
Po kapitulacji powstania razem z matką trafili do obozu w Pruszkowie. Tak wspominała
te dni w relacji dla Archiwum Historii Mówionej:
I w Pruszkowie ten tłum, który wysiada przez tory, i znowu Niemcy i psy. I od razu chcieli,
żebyśmy pojechali do Rzeszy. Ja siadłam na tych torach i mówię: „Mamo, mowy nie ma”,
i popłakałam się. Powiedziałam: „Siostra jest w Warszawie, ojciec jest w Warszawie. Mów
do nich. Jeszcze raz wróć się i mów. A poza tym to my nie mamy dwunastu lat”. Bo Niemcy
uważali, że dziecko jest do dwunastego roku życia, a do Rzeszy można jechać, dopiero
jak się ma więcej niż dwanaście lat. „Powiedz, że my jesteśmy – wprawdzie byliśmy
bardzo duże takie dzieciaki – powiedz, że nie mamy tych dwunastu lat, tylko jedenaście”.
Zmusiła matkę i brata, by kilka razy wracali na koniec kolejki i przechodzili przez
ponowną selekcję. To jej upór zdecydował o tym, że nie pojechali do Rzeszy i przeżyli.
Maturę zdała w gimnazjum im. Słowackiego. Jako drużynowa gromady zuchów,
a potem jako przyboczna 3 Warszawskiej Drużyny Harcerek, zdążyła wpoić swoim
podopiecznym przedwojenne jeszcze tradycje i zawrzeć harcerskie przyjaźnie. Ta
przygoda skończyła się jednak z chwilą wcielenia harcerstwa do stalinowskiego ZMP.

Nigdy nie należała do żadnej innej, poza harcerstwem, organizacji. Z tego powodu nie
przyjęto jej na studia w Warszawie. Została studentką Akademii Medycznej w Szczecinie.
Trenowała siatkówkę i dzięki aktywności sportowej, jako zawodniczka AZS Warszawa,
po 2 latach przeniosła się do stolicy.
Lekarz z powołania, od najmłodszych lat życia pewna wyboru swojej drogi zawodowej,
którą przez cały czas traktowała jako służbę drugiemu człowiekowi.
Po studiach wyjechała na staż do Anglii. Tam uczyła się języka i anestezjologii, która
w Polsce była rzadką specjalizacją, a narzędziem pracy nierzadko był gazik z eterem.
Po powrocie do kraju była przygotowana do stosowania nowych metod znieczulenia,
używanych już w Anglii. Pracowała m.in. w Instytucie Onkologii, i to tam spotkała
Czesława, późniejszego męża.
Jego śmierć w 1969 roku była dla niej wydarzeniem tragicznym. Mając 36 lat została
wdową z dwójką małych dzieci. Mozolnie i z uporem uczyła się szwedzkiego, by potem
w ramach urlopu jeździć do pracy w szwedzkich szpitalach. Chciała zapewnić dzieciom
wszystko to, co mieli ich rówieśnicy w pełnych rodzinach.
Gdy w połowie lat 70. powstał nowy szpital przy ul. Banacha przeniosła się ze szpitala
przy ul. Karowej do Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Przez wiele lat pracowała
na tamtejszym OIOM-ie oraz na bloku operacyjnym, równocześnie prowadząc zajęcia
dydaktyczne ze studentami. Prowadziła też przyszpitalną Przychodnię Przeciwbólową.
Jej pasją, oprócz pracy, były podróże. W różnych warunkach i konfiguracjach
towarzyskich zjechała pół świata. Zawsze chętna, by obejrzeć wystawę, spektakl
teatralny, premierę kinową. Otwarta na świat i ludzi. Estetka, ale pozbawiona jakiejkolwiek
próżności. Lubiła ładne przedmioty, polne kwiaty w wazonie i elegancki wygląd.
Towarzyska, wesoła, serdeczna i ciepła. Zawsze chętna, by pomóc jako lekarz lub
przyjaciel.
Brat bliżniak pamięta, jak Ewa budowała swój system wartości. Mieli może po 5 lat,
przedwojenna wiosna. Rzeka Bzura była większa od kałuż, które widzieli wcześniej
w Warszawie. Na widok szerokiej wody Jacek zapytał – co się stało? Tyle wody? Kto to
zrobił? A Ewa bez zastanowienia odpowiedziała: Jak to, kto? Tato.
Siłą sprawczą był ojciec.
To w niej zostało. Fundamentalna wiara w najbliższą rodzinę, w dzieci i ich wybory.
Czasem trudne, czasem chybione, ale zawsze wzmocnione jej wsparciem. Bo jej
największym życiowym wyzwaniem było bycie matką. Bez ograniczeń, bez sprzeciwu.
Pełne miłości i akceptacji. Była ciepłą, dyskretną i kochającą osobą.
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5 maja 2021. Attache wojskowy płk Gheorghe Dragos Florea z Ambasady Rumunii
z wizytą u burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan.

12 sierpnia 2021. Gmina Wołomin pozyskała ponad 12 milionów złotych
na poszukiwanie wód termalnych.

20 czerwca 2021. Ponad 200 uczestników pokonało trasę i zdobyło pamiątkowy medal
pierwszego Biegu nad Łąkami.

14 sierpnia 2021. Podczas uroczystości 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku Ossów
odwiedzili goście z Polski i zagranicy.
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5-6 listopada 2021. Malarz Arkadiusz Andrejkow na zaproszenie Urzędu Miejskiego
stworzył dwa murale.

7 października 2021. Oddano do użytku nowoczesne Centrum Przesiadkowe
przy stacji PKP Wołomin.

