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Przedmowa

Z ogromną radością przekazuję na Państwa ręce kolejną 
publikację „Rocznika Wołomińskiego”. XVIII tom, zgodnie 
ze zbudowaną przez nas formułą, porusza tematy istotne 
dla naszego miasta i regionu. Przywraca wspomnienia 
o ważnych dla historii Wołomina osobach, miejscach  
i wydarzeniach, które pozwalają budować naszą lokalną 
tożsamość i niejednokrotnie sprawiają, że w oku kręci się 
łza nostalgii. 
Lektura „Rocznika” to fascynująca podróż. Przenosi 
nas w minione dzieje, ale też dokumentuje najświeższe 
wydarzenia. Stajemy się świadkami historii, odkrywamy 
tajemnice miejsc. Każdy tom „Rocznika” odsłania przed nami nowe, nieodkryte dotąd 
oblicze miasta i gminy Wołomin. Wspólnie odkrywając nieznane, stajemy się sobie bliżsi, 
bardziej zżyci, zjednoczeni. 
Minione dwanaście miesięcy opisane na łamach tego wydania to czas, w którym 
pokazaliśmy, że chcemy i lubimy być razem. Okazji do wspólnego działania nie brakowało. 
Powstały kolejne inicjatywy społeczne, miejsca służące rekreacji i lokalnej integracji. Mam 
nadzieję, że czytając ten tom, poczują Państwo to samo co ja – jeszcze silniejszą więź 
z naszą gminą oraz przynależność do wielkiej wołomińskiej wspólnoty. 
Wyrazem tej więzi jest również współpraca i zaangażowanie osób tworzących „Rocznik”, 
które powodują, że jest on jedną z najciekawszych wizytówek naszej gminy. Dziękuję 
wszystkim, którzy włożyli ogromną pracę w tworzenie materiałów do XVIII tomu.  
Z całego serca dziękuję Dariuszowi Szymanowskiemu, mojemu zastępcy, który po 
śmierci dotychczasowego redaktora naczelnego Rafała Pazia wziął na swoje barki 
odpowiedzialność za kontynuację tego pięknego dzieła. Dziękuję również Pani Izabeli 
Bochińskiej, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, za nieprzerwane wsparcie dla tego 
projektu. 
Codziennie tworzymy nowe rozdziały naszej lokalnej historii. Przed nami kolejny 
rok wyzwań i wyjątkowych szans – to czas, w którym musimy sprostać naszej 
odpowiedzialności za Wołomin. Jestem przekonana, że wspólnie damy radę!
Życzę Państwu miłej lektury!

Elżbieta Radwan 
Burmistrz Wołomina
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Wstęp
Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk XVIII wydanie „Rocznika 

Wołomińskiego”, kolejny tom o historii i teraźniejszości 
Ziemi Wołomińskiej, zawierający wiele ciekawych,  
a czasem zaskakujących opisów zdarzeń z życia miasta 
i jego mieszkańców. Poruszane tematy są różnorodne; 
dominują wspomnienia rodzinne, ale znajdziemy tu także 
aktualne wydarzenia, biografie ważnych dla tego terenu 
osób, nowe oblicza znanych nam miejsc i nieznane dotąd 
historie inspirujące do pogłębiania wiedzy czy pokazujące 
odwagę mieszkańców tych terenów.  

Próby wyjaśnienia, jakie były początki Wołomina, podjął się ekspert w dziedzinie badań 
archiwalnych dr Krzysztof Wiśniewski. O innym „początku” Wołomina, z przełomu lat 
1944 i 1945, we wspomnieniach rodzinnych opowiedział prof. Witold Zatoński, urodzony 
w Wołominie syn pierwszego demokratycznie wybranego powojennego burmistrza 
naszego miasta. Ale to nie jedyne wspomnienia rodzinne w „Roczniku”. Biografie Cecylii 
Kosteleckiej (autor Czesław Sitarz), Henryka Rojewskiego (autor Paweł Gajewski) 
czy Jana Leona Juzonia (autor Marek Juzoń) pozwalają nam nie tylko poznać historie 
przedstawionych osób czy całych rodów, ale także dostrzec, niejako „w tle”, obrazy 
dawnego Wołomina. 

W roku 2022 minęła 80. rocznica likwidacji getta w Wołominie. O tym wielkim dramacie 
opowiedział świadek tamtych wydarzeń Tadeusz Kielak; nawiązuje do tego także artykuł 
Piotra Lacha o pomniku nagrobnym znajdującym się na jednym ze znanych paryskich 
cmentarzy. 

We Francji znajduje się także miejsce pochówku mieszkającej w Wołominie przez wiele 
lat w dzieciństwie i młodości Wiery Gran. Informację na temat tego miejsca przybliżył nam 
Ryszard Musiałowicz, który w bieżącym tomie „Rocznika” kontynuuje także prezentację 
biografii pochodzącego z Wołomina aktora, Andrzeja Siedleckiego.

Jubileusz 100-lecia urodzin „legendy wołomińskiej oświaty” Krystyny Kwapiszewskiej 
jest piękną okazją, by w „Roczniku Wołomińskim” przedstawić Jej historię. Podjęła się tego 
Anna Wojtkowska, autorka licznych artykułów o tematyce historycznej. Do swojej szkoły 
powraca także wspomnieniami Jerzy F. Kielak, absolwent Technikum „Szklarskiego”  
w Wołominie.

Wciąż w Wołominie są miejsca wyjątkowe, tajemnicze i dzikie, które przetrwały niejedną 
zawieruchę wojenną, a których historię warto poznać, bo jest ciekawa i ważna. Do takich 
miejsc należy niewątpliwie teren dawnego Dworu w Czarnej, do którego pamięcią powraca 
Małgorzata Prawdzic-Szczawińska. 

Fotografia to sztuka, zawód a może sposób na życie. Krzysztof Dąbrowski, mieszkaniec 
Wołomina, wprowadza nas z pasją w tajniki sztuki fotograficznej i arkana zawodu 
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fotografa. Dobrze zrobione zdjęcia bowiem nie tylko mają wartość artystyczną, ale 
często są też źródłem cennych informacji i sposobem dokumentowania historii. Próby 
odtworzenia niektórych epizodów z historii swojej rodziny na podstawie starych zdjęć 
podjęła się Mariola Roztocka. 

Teofila i Zdzisław Pap, sybiracy, niestety nie doczekali publikacji swoich wspomnień  
z pobytu na „nieludzkiej ziemi”, ale w ich imieniu dzieło to dokończyła Maria Sobolewska, 
prezes wołomińskiego Koła Związku Sybiraków.

„Rocznik” to także wydarzenia współczesne. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę 
spowodowała masową ucieczkę ludności cywilnej z objętych działaniami wojennymi 
terenów Ukrainy głównie do Polski. Jak społeczeństwo polskie zdało egzamin  
z solidarności, jak zareagowali mieszkańcy Wołomina? O tym napisała Wanda Lipińska.

Już niedługo spełnią się marzenia mieszkańców Lipinek o własnym Ośrodku Kultury. 
Jak trudna i długa była droga do spełnienia tych marzeń, opowiada główna inicjatorka  
i realizatorka tego projektu – sołtys Lipinek Urszula Zych.

„Dom nad Łąkami”, w którym spędzała dzieciństwo i młodość pisarka Zofia Nałkowska, 
dziś jest miejscem wielu spotkań i wydarzeń kulturalnych. Z okazji jubileuszu 30-lecia 
powstania, mieszczącego się tu Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich historię 
tego miejsca przedstawiła dyrektor Agata Sobczak. Z kolei o historii wołomińskiej Izby 
Muzealnej Wodiczków w dziesiątą rocznicę powstania opowiedziała jej założycielka 
Danuta Michalik.

Na nasze miasto patrzymy także z perspektywy badawczej; szczegółowej analizy 
zmian demograficznych na przestrzeni minionych lat dokonał prof. Witold Rakowski.

Stałym elementem „Rocznika” jest prezentacja wydawnictw dotyczących Wołomina 
lub jej mieszkańców. W bieżącym wydaniu prezentujemy pięć nowych publikacji oraz 
recenzję książki „By nie zapomnieć. Ossów 1920”.

„Rocznik Wołomiński” tradycyjnie zamyka kronika wydarzeń Wołomina, przygotowana 
przez Wydział Mediów i Komunikacji Urzędu Miejskiego w Wołominie, tym razem 
opatrzona większą niż zwykle liczbą zdjęć. Rok 2022, niewątpliwie bardzo trudny, 
pozostanie w naszej pamięci jako rok bogaty w wydarzenia, zarówno radosne, jak i te 
smutne, związane z wojną czy pandemią. W minionym roku odeszło też od nas wiele 
osób – Ich pamięci poświęcony jest tekst Anny Wojtkowskiej Pamiętajmy o tych, którzy 
odeszli oraz osobiste wspomnienie o Rafale Paziu autorstwa Katarzyny Pazio.

Mam nadzieję, że dobrym zwyczajem stanie się zamieszczanie w książce „wizytówek”, 
czyli krótkiej autoprezentacji autorów artykułów, którym składam serdeczne podziękowanie 
za współpracę przy tworzeniu bieżącego wydania. 

Życząc, by „Rocznik Wołomiński” A.D. 2022 był inspiracją do dyskusji, polemiki,  
a może nawet do powstania kolejnych artykułów, zapraszam do jego lektury.

Całe swoje zaangażowanie i trud włożony w redakcję niniejszego „Rocznika” dedykuję 
niedawno zmarłemu mojemu poprzednikowi i koledze – Rafałowi Pazio.

Dariusz Szymanowski
Redaktor Naczelny

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Agata Sobczak

Człowiek – miejsce – wydarzenie. 
30-lecie powstania Muzeum 

im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie1

30 lat temu, jesienią 1992 r., w słoneczne październikowe popołudnie, wydarzyło 
się coś niezwykłego i symbolicznego – otwarto muzeum Nałkowskich. Po 55 latach ta 
wybitna rodzina powróciła do swojego domu. Znów byli u siebie, choć dom był już inny 
i inne było miasto dzieciństwa Nałkowskiej.

Gdy otwierano muzeum, niewiele można było pokazać. Nie było ani pełnego 
wyposażenia wnętrz, ani nawet ogrodzenia terenu, ale była ogromna wola, by działać, 
by przywrócić pamięci mieszkańców Wołomina wybitną rodzinę, która przez ponad 40 
lat przyjeżdżała do tego miejsca. 

Od czasu uroczystego otwarcia muzeum upłynęło już wiele lat. Kolejnym ogromnym 
zmianom uległa okolica, ale tym razem jedno pozostało niezmienne – w centrum życia 
wołomińskich Górek byli oni – Nałkowscy i ich dom nad łąkami. 

Dziś możemy pochwalić się piękną ekspozycją oraz dorobkiem naukowym i kulturalnym. 
W wielu miejscach Górek i miasta widać dziś ślady obecności tej wybitnej rodziny, którą 
mieliśmy szczęście gościć w naszym mieście.

Obecnie Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich jest miejscem, w którym pielęgnuje 
się pamięć patronów, szanuje przeszłość, równocześnie wychodząc naprzeciw nowym 
wyzwaniom. 

Człowiek – miejsce – wydarzenie – to maksyma, która przyświeca działaniom instytucji 
obecnie. Wskazuje ona trzy filary niezbędne dla rozwoju współczesnej instytucji kultury. 

CZŁOWIEK
W muzeum Nałkowskich głęboko wierzymy w to, że instytucja to przede wszystkim 

ludzie. Zarówno ci, którzy odcisnęli na niej swoje piętno, jak i ci, którzy dziś pracują dla 
jej rozwoju; także ci, którzy dopiero nastaną. 

Wśród tych, którzy przyczynili się do powstania tej wspaniałej instytucji, w której mam 
zaszczyt pracować od 14 lat, byli działacze społeczni, urzędnicy, naukowcy, dziennikarze, 
pasjonaci, a także po prostu przyjaciele. 

O kilku osobach wspomnę tu teraz. 

1 Przemówienie wygłoszone przez dyr. Agatę Sobczak na uroczystości 30-lecia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich  
w Wołominie, która odbyła się 3 września 2022 roku (tekst adaptowany). Uroczystą galę uświetnił występ zespołu Cup 
of Time.
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Jerzy Surowcew – wyraźnie zapisał się w pamięci wielu ludzi. W pamięci dzieci  
i młodzieży Wołomina lat 50., 60. i 70. – jako ten, który nie pozwalał: nie pozwalał brudzić 
na Górkach, nie pozwalał wycinać drzew, kraść piasku. W pamięci tych, którzy mieli 
świadomość, kim byli Nałkowscy i jaką wspaniałą historię ma ten domek na wzgórzu, 
zapisał się jako ten, który dbał, sadził drzewa, upiększał, sprzątał, zbierał pamiątki, 
zapraszał dzieci i młodzież do odwiedzania tego miejsca, oprowadzał po Górkach  
i zabiegał o powstanie muzeum. Był lokatorem komunalnym, dostał dwa małe pokoiki na 
stryszku i, w odróżnieniu od reszty lokatorów, wcale nie zabiegał o to, aby się przenieść 
gdzie indziej. To on odkrył, kto wzniósł ten dom, i uważał za absolutnie konieczne, by 
o tym pamiętać. To on pragnął, by w tym małym drewnianym domku powstało miejsce 
upamiętniające budowniczego domu – Wacława Nałkowskiego – bądź chociaż by 
na ścianie zawisła tablica z informacją o dawnych mieszkańcach. To właśnie na jego 
zaproszenie w 1951 r. do domu przy Nałkowskiego 17 przyjechała Zofia. Nie dane było 
Surowcewowi doczekać realizacji jego wspaniałego pomysłu, by w tym miejscu powstało 
muzeum, ale ziarno zostało już zasiane. Potrzeba było jedynie czasu i odpowiednich 
ludzi, by pomysł zrealizować. 

Ci pojawiali się w wielu niespodziewanych często miejscach – w redakcjach dzienników 
i tygodników, na uniwersytetach czy w kółkach czytelniczych. 

Wśród nich była młoda, ambitna pani doktor nauk humanistycznych – Hanna Kirchner. 
Podjęła się niezmiernie karkołomnej pracy – przejrzenia i przygotowania do druku 
dzienników Zofii. Już w trakcie prac redaktorskich publikowała artykuły o diarystyce 
Nałkowskiej, w której tak wiele jest mowy o wołomińskim domu. Gdy do rąk czytelników 
w 1970 r. trafiły „Dzienniki czasu wojny”, a niedługo potem tom I „Dzienników”, nie można 
już było zaprzeczyć roli tego domu w życiu Zofii i całej rodziny.  

Mimo że przez lata całe na drodze powołania muzeum stawali Ci, dla których to 
miejsce nie stanowiło żadnej wartości, to na przełomie lat 80. i 90. coś się zmieniło. Wraz 
ze zmianami w kraju przyszły zmiany w sposobie patrzenia na mały zaniedbany domek 
na wzgórzu. Postanowiono zacząć na poważnie realizować plan powołania muzeum. 
Zrealizowali go współpracownicy burmistrza Polikarpa Bulika (wśród nich pani Halina 
Wojakowska), którym wraz z pracownikami Muzeum Literatury w Warszawie udało się 
tchnąć nowe życie w wyremontowany domek. 

Wkrótce jednak na horyzoncie pojawiły się kolejne trudności. Gdy na poważnie 
zajęto się pracami nad ekspozycją, szybko na światło dzienne wyszło, że po rodzinie 
Nałkowskich nie ma prawie żadnych pamiątek, poza książkami i niewielką kolekcją 
fotografii. Przyczyną takiego stanu rzeczy była, oczywiście, II wojna światowa. Kiedy 
jesienią 1937 r. panie Nałkowskie sprzedały dom, zabrały ruchomości w nim zgromadzone 
do siebie, do Warszawy. Te, wraz z resztą dobytku oraz pracami Hanny Nałkowskiej,  
w przededniu wybuchu Powstania Warszawskiego znajdowały się w jednym miejscu –  
w pracowni rzeźbiarskiej Hanny, na ostatnim piętrze kamienicy na Nowym Świecie. Jak 
wszystkie domy w tamtej okolicy, i ten został zniszczony w czasie działań powstańczych. 
Unicestwieniu uległ właściwie cały majątek Nałkowskich, zarówno to, czego dorobili 

się rodzice, jak i to, czego dorobiły się Zofia i Hanna. A to, co udało się ocalić z pożogi 
powstania, zostało sprzedane w ostatnich miesiącach wojny, by zdobyć środki na 
przetrwanie.

Choć nie była możliwa wierna rekonstrukcja wnętrz, to Jolancie Pol – autorce 
scenariusza wystawy – udało się oddać w tych skromnych wnętrzach klimat domu 
rodzinnego. 

Widzimy wyraźnie, że od momentu otwarcia muzeum przyciągało coraz więcej 
życzliwych ludzi. Przede wszystkim miało szczęście do oddanych pracowników: pierwsza 
kustosz Anna Laskowska, muzealnik Marzena Kubacz, która później zostanie dyrektorem 
i wierną strażniczką tożsamości miejsca, pracownicy, których było łącznie zaledwie 
14 – zaufani, oddani swojej pracy i kochający ten dom. Tacy są też obecni pracownicy 
„Domu nad Łąkami”.

Warte podkreślenia wydaje mi się to, że instytucją przez te 30 lat kierowało zaledwie 
czworo dyrektorów: Jan Czyżmański, Cezary Waszczyński, Marzena Kubacz i obecnie 
mam ten zaszczyt ja. 

Pierwszym i najważniejszym filarem działalności muzeum są nie tylko ci ludzie, którzy 
byli i są, ale przede wszystkim ci, którzy będą – bo to z myślą o nich dziś pracujemy.  
Dla tego przyszłego odbiorcy kultury, dla przyszłego gościa muzeum (dzieci i ich opiekunów,  
młodzieży, dorosłych i seniorów), dziś tworzymy nowe produkty kulturalne, starając się 
zachować jak najwięcej z dawnej tożsamości miejsca.

MIEJSCE
Drugim filarem, na którym opiera się istnienie Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich, 

jest miejsce.
Nie da się zaprzeczyć, że przyszło nam pracować w fantastycznym miejscu – z bogatą 

przeszłością, wielkim potencjałem oraz najładniejszym położeniem. To nasz dom wita 
każdego wjeżdżającego do miasta i to jego widok żegna każdego opuszczającego 
Wołomin.

Pracując na rzecz propagowania dorobku rodziny Nałkowskich, możemy czerpać 
z prawie 130-letniej historii miejsca, a jest ona niezwykle silnie powiązana z historią 
naszego miasta i kraju. 

Dom, który został wzniesiony jako miejsce odpoczynku, jakich wówczas powstawało 
wiele po obu stronach torów kolejowych w okolicach wsi Wołomin i Kobyłka, zapewne 
na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżniał – ot, zwyczajny drewniany domek letni –  
ale wystarczyło zatrzymać się w nim nieco dłużej, by poznać, by zobaczyć jego prawdziwe 
oblicze. Dla Nałkowskich przyjeżdzających do niego stał się czymś wyjątkowym – stał 
się domem rodzinnym. Jedyną stałą, gwarantem bezpieczeństwa, symbolem stabilności  
i ciepła oraz po 1911 r., po śmierci Wacława, jedyną namacalną pamiątką po ojcu i mężu. 

My z perspektywy czasu wiemy, że w tym letnim domu nie tylko odpoczywano, ale 
też była tu przestrzeń dla działalności naukowej, artystycznej czy pisarskiej. Tu powstało 
wiele prac Wacława, w tym miejscu pracował nad „Wielkim atlasem geograficznym ze 
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skorowidzem nazw”. W małym saloniku swoją pierwszą pracownię rzeźbiarską miała 
Hanna, a młodziutka Zofia pisała wiersze. Ta sama Zofia, będąc już dojrzałą pisarką, 
podniesie ten dom, to miejsce, do rangi symbolu – czyniąc go bohaterem literackim. 
Pomyśleć, że gdyby nie „Dom nad Łąkami” i „Dzienniki”, umknęłoby nam tak wiele 
informacji i o samym domu, i o Wołominie przełomu poprzednich wieków. 

„Dom nad Łąkami” to również świadek historii – tej lokalnej i tej wielkiej. Widział, jak 
mała biedna wioska, z niewiele ponad 12 mieszkańcami, przeobraża się w miejscowość 
letnią, małe miasteczko, by w końcu stać się miastem. Bacznie przyglądając się 
historii domostwa, jesteśmy w stanie wyśledzić zmiany społeczne zachodzące  
w Wołominie, gdzie początkowo spotkać można było przede wszystkim chłopów  
i, w okresie wakacyjnym, letników. Z czasem coraz szybciej rozwijała tu się społeczność 
mieszczańska z osiedlającymi się licznymi rodzinami wyznania mojżeszowego.  
Dom widział, jak rodziły się manufaktury, małe punkty usługowe, prywatne sklepiki  
i wielkie zakłady oraz jak w niemalże jednej chwili zniknęły z planów miasta. 

Dom ubogiego geografa był świadkiem trzech wojen. Doświadczył ich na swój sposób.  
W czasie I wojny światowej był schronieniem dla pań Nałkowskich. Czas „pomieszkiwania” 
w nim w latach 1914–1918 pozwolił, przede wszystkim Zofii, obserwować życie 
małego miasteczka i uczestniczyć w ważnych obywatelskich inicjatywach. Okres wojny 
polsko-bolszewickiej nie jest nam dobrze znany, bo Zofię zaprzątały sprawy osobiste 
bezpośrednio związane z jej drugim mężem i niestety nie wiemy, czy często bywała 
w domu wzniesionym przez ojca. Wiemy jednak, że dom, choć działania wojenne 
toczyły się nieopodal, nie został uszkodzony. Podobnie wyglądała sytuacja w czasie  
II wojny światowej i, mimo że dom nie należał już do rodziny Nałkowskich, w „Dziennikach” 
możemy znaleźć informacje o nim.   

Chociaż sam dom nie został zbombardowany, to unicestwieniu uległ las sosnowy 
porastający Górki. To we wnętrzu tego domu więzieni byli mieszkańcy miasta wyznania 
mojżeszowego i to z tego domu wyruszyli w swoją ostatnią podróż. Miejsce to wówczas 
było świadkiem głodu, śmierci i łez.

W latach komunizmu nieruchomość przeszła pod zarząd miasta i stała się domem 
komunalnym. Przypadkowe rodziny i niewiadomy czas pobytu pod tym adresem nie 
sprzyjały dbaniu o to miejsce. Sam będąc skrajnie zaniedbanym, był jednak przepustką 
do lepszego życia. Lokatorzy otrzymujący tu przydział na lokal tymczasowy widzieli już 
majaczące gdzieś w oddali swoje wymarzone „M”. Wtedy też zniknęły dwa wzgórza od 
strony wschodniej, piasek z nich był po części wydobywany nielegalnie przez okolicznych 
mieszkańców, a po części oficjalnie wykorzystany przy budowie drogi 634. Odsłonięte tym 
sposobem ostatnie wzgórze stało się wspominanym po dziś dzień ulubionym miejscem 
do uprawiania sportów zimowych przez wołomińską młodzież. Podobno jazda na sankach 
czy nartach z tej górki nie miała sobie równych.  

Dzisiaj dom na wołomińskich Górkach to instytucja skupiająca wokół siebie ludzi 
z najróżniejszych środowisk. Instytucja dbająca o pamięć patronów, propagująca ich 
twórczość i przypominająca o ich dokonaniach. Instytucja, w której można poznać 

Goście uroczystości 30-lecia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
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historię nie tylko rodziny Nałkowskich, ale również miejsca, miasta i ludzi z Wołominem 
związanych. W czasie 30 lat istnienia muzeum powstało, z inicjatywy lub przy wsparciu 
naszej instytucji, wiele artykułów i książek; historia prezentowana była przy okazji wystaw, 
spotkań, wykładów czy pokazów zdjęć. W tym czasie zgromadziliśmy w muzeum wiele 
wspomnień mieszkańców, odtworzyliśmy sporo biografii i przywróciliśmy pamięć o kilku 
postaciach. Pracując w tym miejscu, czujemy się zobowiązane do podtrzymywania 
zapoczątkowanej przez Zofię Nałkowską tradycji mówienia o Górkach jako o miejscu 
wyjątkowym.  

WYDARZENIE
Muzeum Nałkowskich to przede wszystkim wydarzenia. Mamy to szczęście, że 

opierając się jedynie na życiu i twórczości naszych patronów, możemy projektować naszą 
ofertę, sięgając do najróżniejszych dziedzin. 

Od początku swojego istnienia działalność edukacyjna jest jednym z najważniejszych 
aspektów funkcjonowania instytucji. Dostrzegamy wielką rolę kształcenia i kształtowania 
zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Lekcje muzealne, warsztaty i wykłady 
przybliżające literaturę, sztukę, historię, ekologię i przede wszystkim sylwetki Wacława, 
Anny, Zofii i Hanny to nasze stałe tematy. Najczęściej zapraszamy na spotkania do swojej 
siedziby, ale chętnie przyjmujemy też zaproszenia i wychodzimy z nimi na zewnątrz, 
odwiedzając szkoły oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku. Tę część naszej codzienności 
lubimy chyba najbardziej. Świadomość, że wśród najmłodszych czy młodych uczestników 
zajęć są może przyszli miłośnicy literatury lub geografii, propagatorzy myśli Nałkowskich 
lub badacze historii Wołomina przyprawia nas o lekkie wzruszenie i dreszczyk emocji. 
Widząc ponownie, np. na wydarzeniu w muzeum, naszego młodego gościa, czujemy 
wielką satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Spotkania z dorosłymi gośćmi w „Domu 
nad Łąkami” nierzadko owocują wzbogaceniem naszej wiedzy o nieznane dotychczas 
fakty z życia miasta, ciekawostki o ludziach czy miejscach i mimo że często są to jedynie 
anegdoty czy opowieści niepoparte żadnymi dowodami, to jednak pozwalają dodać 
jakiegoś niepowtarzalnego kolorytu naszemu miastu. 

Wydarzenia kulturalne są jednymi z najmocniejszych atutów naszego muzeum. Sławni 
artyści (Krzysztof Zanussi, Danuta Stenka, Stanisława Celińska), wielkie nazwiska nie 
obawiają się przyjmować zaproszenia od małej instytucji pod Warszawą. Wieloletnia 
ciężka praca nad budowaniem odpowiedniej renomy naszej instytucji przynosiła i przynosi 
rezultaty.

Muzeum im. Nałkowskich to przestrzeń, w której mogą prezentować się również artyści 
miejscowi i amatorzy, dla których niedostępne są galerie stolicy i wielkie sale. U nas  
w przytulnych, przyjaznych wnętrzach mogą pokazać to, co dla nich często najważniejsze 
– swoją duszę zaklętą we własną twórczość. Prezentowali się w przyjaznych progach 
naszej instytucji poeci, malarze, pisarze i rzeźbiarze; na wydarzeniach indywidualnych 
i grupowych; zgromadzeni wokół szkół, związków i klubów. 

Goście uroczystości 30-lecia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
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Występ zespołu Cup of Time uświetniający uroczystość 30-lecia Muzeum

Wystawa plenerowa „Na dawnym miejscu życia” przygotowana przez Muzeum 
im. Zofii i Wacława Nałkowskich z okazji 30-lecia instytucji

Znajdujemy czas i miejsce na twórczość dzieci i młodzieży. Zachęcamy ich do działań 
wykraczających poza standardowo pojętą edukację oraz udostępniamy przestrzeń dla 
ich aktywności. Staramy się pokazywać na przykładach patronów rolę nauki i sztuki  
w kształtowaniu charakteru jednostki i narodu. Prezentacje talentów wokalnych, aktorskich, 
muzycznych i plastycznych oraz spotkania dedykowane poezji czy prozie to dziedziny, 
dla których zawsze znajdzie się miejsce w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich. 

Staramy się jako instytucja wspierać i prezentować działania z obszaru muzyki, sztuk 
plastycznych, teatru, a także sztuk wizualnych. 

W „Domu nad Łąkami” gościliśmy m.in. uczestników czterech edycji Konkursu 
Chopinowskiego w ramach Prezentacji Chopinowskich (Pawła Wakarecego, Radosława 
Sobczaka, Mei-Ting Sun), sławnych pisarzy (Wacława Holewińskiego, Joannę 
Siedlecką, Kirę Gałczyńską), poetów (ks. Jana Twardowskiego, Jacka Kaczmarczyka), 
aktorów (Grażynę Barszczewską, Krzysztofa Kołbasiuka, Henryka Machalicę, Janusza 
Zakrzeńskiego), podróżników (Krzysztofa Baranowskiego, Beatę Pawlikowską), 
naukowców (Hannę Kirchner, Jerzego Bralczyka) oraz wiele innych wielkich postaci 
polskiej kultury i sztuki. 

Ostatnie lata działalności pokazały, że sztuka współczesna, choć do tej pory mało 
obecna w życiu placówki, doskonale wkomponowuje się w charakter „Domu nad Łąkami”.  
Przyciąga nowych gości, stałym bywalcom pokazuje nowe oblicze instytucji, a dzieciom 
pozwala obcować z dziedziną dotąd im nieznaną. Dzięki nawiązaniu współpracy  
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Ryszard Musiałowicz

Andrzej Siedlecki – aktor, reżyser, 
dziennikarz, filmowiec cz. II1

W części I artykułu (w poprzednim „Roczniku Wołomińskim”) opisałem 
dzieciństwo, okres szkolny i ponad 20-letnią karierę zawodową Andrzeja 
Siedleckiego. Zaraz po urodzeniu zamieszkał on w Wołominie, w roku 1988  
na stałe wyjechał do Australii. W II części artykułu przedstawiam jego dalsze losy 
na emigracji. 

1 Opracowano na podstawie fragmentów książki „Niezwykłe życie zwykłego aktora” A. Siedleckiego oraz korespondencji  
z bohaterem artykułu. 

Andrzej Siedlecki – aktor, reżyser, dziennikarz, filmowiec

z młodymi twórcami mamy możliwość pokazania świeżego spojrzenia na działalność 
patronów muzeum. 

Czas ograniczonej działalności w związku z pandemią pozwolił naszej instytucji 
spróbować odmiennych projektów. Dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum 
Kultury projektu „Ja cała się z tego składam” mogło zaistnieć wydarzenie pokazujące 
wpływ środowiska, otoczenia i konkretnych ludzi na jednostkę. Powstały wykłady  
o rodzinie Nałkowskich i zarejestrowane zostały dwa spotkania z badaczkami literatury; 
zrealizowany był także internetowy performance kulturalny „Stół Kobiet” poświęcony 
współczesnym mieszkankom Wołomina, powstały przy współpracy z artystką wizualną 
Anną Baumgart oraz kuratorką Anną Łazar. Dzięki tej ostatniej inicjatywie dało się poznać 
56 kobiet z Wołominem związanych, a także biografie ponad 100 kobiet, które miały 
wpływ na nasze bohaterki. 

Rok później, w 2021, w muzeum prezentowana była wystawa Nie wiem, kto opowiedział 
mi tę historię trojga młodych artystów: Mikołaja Chylaka, Ady Rączki i Natana Kryszka 
z gościnną prezentacją „Konstrukcji wiszącej (2)” Katarzyny Kobro. Interwencje trojga 
artystów w domu rodziny Nałkowskich inspirowane były m.in. spuścizną geografa 
Wacława Nałkowskiego, jego żony geografki i pedagożki Anny Nałkowskiej, pojęciem 
„Atlasu Mnemosyne” Aby’ego Warburga, a także wystąpieniem Zofii Nałkowskiej na 
Zjeździe Kobiet Polskich w Krakowie w 1907 r. oraz utraconą materią dzieł rzeźbiarki 
Hanny Nałkowskiej.

Wystawa ta została nie tylko zauważona w środowisku artystycznym, ale także 
doceniona przez kapitułę konkursu Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba. W roku 
rocznicowym Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich zostało nagrodzone „Wierzbą” 
za wystawę Nie wiem, kto opowiedział mi tę historię. Przyznano nam drugie miejsce w 
kategorii wystawa. 

Człowiek – miejsce – wydarzenie. Te trzy kamienie milowe wyznaczają drogę i kierunek, 
w którym zmierza nasze Muzeum.
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Początki życia w Australii 
O początkach życia na emigracji opowiadał dziennikarzowi z „Tygodnika Polskiego 

(Australia)” w 2018 roku. „Przyjechaliśmy w roku 1988, w rocznicę 200-lecia Australii. Nie 
była to łatwa decyzja. Zapłaciłem za nią cenę. Ale zawsze chciałem żyć w wolnym, bardziej 
normalnym świecie, weselszym, bardziej kolorowym, takim z obrazów impresjonistów,  
z możliwościami, w świecie, gdzie można realizować marzenia. I tu je realizowałem  
i dalej, mam nadzieję, będę je realizował”. Aktor miał wówczas 43 lata.

Rodzina państwa Siedleckich wylądowała w Australii i z przyjemnością dostrzegła, 
że wszyscy urzędnicy byli uprzejmi i sprawni, a opiekunowie niezwykle skuteczni 
w sprawach osiedlenia i wyboru miejsca zamieszkania, jak również w sprawach 
ubezpieczenia i zasiłku. Najważniejsze jednak: trzeba było znaleźć pracę, by nie 
korzystać z państwowego zasilania finansowego. Żonie Andrzeja Siedleckiego, Riho, 
udało się znaleźć pracę w japońskiej firmie – jak się okazało w rozmowie kwalifikacyjnej, 
dzięki znajomości polskich filmów, których szef firmy był wielbicielem. Potem szybkie 
zagospodarowanie, zakup sprzętu AGD, mebli, mieszkania, a nawet samochodu 
i znalezienie szkół dla dzieci. W międzyczasie darmowy kurs angielskiego dla 
wykształconych emigrantów (Uniwersytet Macquarie) oraz pierwsza praca, czyli realizacja 

filmu dokumentalnego dla NCELTR2 o emigrantach uczących się języka angielskiego  
i o niepokojach w nowym kraju. 

Nasz bohater nie wiedział, czy znajdzie pracę jako aktor czy reżyser, więc na wszelki 
wypadek przywiózł ze sobą polskie książki kucharskie. W końcu wyszło dość obiecująco, 
bo znajomy zarekomendował go do pracy w radiu SBS w sekcji polskiej. Po szybkim 
przyswojeniu języka tłumaczył i czytał tam dzienniki, a po kursie dziennikarskim robił 
już wszystko: prowadził dzienniki, programy dokumentalne, wywiady, czytał polską 
literaturę i wykonywał pracę radiowca. Dla rządowego radia ABC realizował 15-minutowe 
programy dla polskich emigrantów, które rozsyłano do radiowych rozgłośni lokalnych  
w całej Australii. Dla telewizji SBS zrealizował kilka programów z cyklu Vox Populi.  
Dla chętnych zorganizował kursy aktorstwa. I tak zaczął się start w Australii. 

Nie wszystko wychodziło, jak chciał. Najpierw, przy pracy nad filmem o Muzeum 
Opali, został oszukany przez niby-sponsora, „właściciela” kolekcji opali, który nie zwrócił 
mu nawet wydatków poświęconych na ten projekt, gdy z winy właściciela nie został 
wyprodukowany. Na Uniwersytecie Macquarie otrzymał rekomendację do NIDA (National 
Institute of Dramatic Art – państwowej szkoły aktorskiej w Sydney), gdzie obserwował 
egzaminy dla aktorów, a nawet dał wykład o polskim teatrze i kilka sesji dla studentów 
Wydziału Reżyserii, otrzymując przy tym bardzo pozytywne opinie od koordynatora tego 
Wydziału. I tu dopiero odczuł, że jest „obcy”, z Polski, a nie z lokalnej australijskiej kultury, 
kiedy nie otrzymał nawet obietnicy w perspektywie oczekiwanego stanowiska. Ponownie 
stanął przed problemem pracy. 

2 National Centre for English Language Teaching and Research; centrum języka angielskiego na Uniwersytecie Macquarie 
w Australii.

Bohater artykułu w czasie wizyty w Wołominie, przed grotą z figurą Matki Bożej z Lourdes,  
do której budowy pod przewodnictwem ks. Mieczysława Grabowskiego znosił kamienie 

w 100. rocznicę objawień w Lourdes

Andrzej Siedlecki w radiu SBS
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Prawo australijskie pozwalało za 100 dolarów australijskich zarejestrować jakiś biznes  
i rozliczać się z fiskusem. Andrzej Siedlecki zaczął więc działać pod nazwą amaroostudios, 
w ramach której to działalności m.in. uczył gry aktorskiej i reżyserii. W dużej pracowni 
malarskiej w centrum miasta, użyczonej przez koleżankę, założył Directors Studio pod 
parasolem The Actors Centre, który umieścił jego kursy reżyserii w swoim programie 
i ulotkach. Po rocznym kursie reżyserii studenci prezentowali swoje prace w Pilgrim 
Theatre. W Centre of Open Education na Uniwersytecie Macquarie, a także w The 
Drama Studio oraz w wielu college’ach na terenie Sydney pan Siedlecki przez ponad 10 
lat prowadził kursy aktorskie i reżyserskie. A nie było to łatwe przedsięwzięcie, bowiem 
aby kurs utrzymał się w następnym okresie szkoleniowym, musiało się na niego zapisać 
co najmniej ośmiu studentów. 

Ale żeby uczyć profesjonalnie, skończył na Uniwersytecie w Sydney nauczycielskie 
studia podyplomowe i otrzymał Diploma in Education (Drama & French), tak więc mógł 
uczyć „Dramy”, a nawet języka polskiego.

Nasz aktor z Sydney uratował od zamknięcia, wbrew przeciwnościom, Polskie Studia 
na Uniwersytecie Macquarie, którymi kierował i na których uczył ponad 16 lat. „Z tego 
byłem najbardziej dumny!” – tak stwierdził po latach. Były to jedyne w Australii trzyletnie 
korespondencyjne studia języka polskiego, polskiej literatury i teatru. Andrzej Siedlecki 
pracował także nad zmodernizowaniem programu nauczania języka polskiego na tym 
kierunku. Ważne też były boje z utrudnieniami o przyznanie pomocy finansowej dla 
Polskich Studiów:

Na początku zatrudniono mnie na chwilę tymczasowo, oferując trzy godziny  
w tygodniu, co oczywiście skazywało Polskie Studia z trzyletnim programem akademickim 
na niebyt, gdyż utrzymanie ich przy tylko trzech godzinach pracy nie było możliwe. 
Także finansowo, bo Fundacja Polskich Studiów dysponowała zaledwie 180 tysiącami 
dolarów. To była najmniejsza suma, porównując ją z fundacjami grecką, chorwacką 
czy ukraińską, które imponowały milionami dolarów i mogły w większości pokrywać  
i wynagrodzenie wykładowcy, i niedobory finansowe z braku pożądanej liczby studentów, 
a nawet realizować specjalne projekty akademickie. Spodziewane więc było wkrótce 
zamknięcie Polskich Studiów, ale na szczęście dla chcących studiować, udało mi się tę 
chwilę istnienia przedłużyć. Trwała ona... ponad 16 lat!

Pisałem, przekonywałem, prosiłem, latałem do Warszawy za własne środki, odbywałem 
spotkania w Senacie, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa, oraz „Wspólnocie Polskiej”,  
by uzyskać wsparcie finansowe dla Studiów. Od „Wspólnoty Polskiej” (Senatu) 
otrzymywałem je i istnienie Studiów było podtrzymywane, z czego byłem bardzo rad.  
W Australii z pomocą także przyszła Fundacja Studiów Polskich, organizacje kombatanckie, 
raz Fundacja Bluma i prywatni fundatorzy, tacy między innymi, jak wierna Studiom p. Natalia 
Kułakowska i rodzina państwa Skrzyńskich, którym zależało na utrzymaniu i rozwijaniu 
Polskich Studiów. Pomógł też Studiom nieduży spadek samotnej, nieznanej mi p. Eugenii 
Klek. Uczelnia musiała być ciągle dotowana, by ją utrzymać. Stąd wystawanie w korytarzach 
Senatu czy Stowarzyszeniu Wspólnoty Polskiej w oczekiwaniu na rozmowę z członkami 
komisji ds. Polonii z przewidywanym pozytywnym wynikiem nie było łatwym zadaniem i też 
nie zawsze przynosiło zadowalające rezultaty. A liczba lokalnych sponsorów do ratowania 
naszej uczelni była ciągle niewystarczająca i raczej malejąca z każdym rokiem.

Symultanicznie z pracą Andrzeja Siedleckiego na uniwersytecie zdarzały się jego 
teatralne reżyserie na scenach Sydney: w Riverside Theatre w Parramatcie (dzielnicy 
Sydney), Cicada Theatre w Pilgrim Theatre – małym teatrze w „Domu Pielgrzyma” 
wykorzystywanym przez niezależne grupy do wystawiania produkcji amatorskich  
i studenckich – a także w Voices Theatre Darka Paczyńskiego (aktora zamieszkałego  
w Australii) i w szkole muzycznej Conservatorium of Sydney. A oprócz tego dwie reżyserie 
dla zespołu Outlet Theatre na scenie college’u w Balmain i scenie znanego pubu w tejże 
dzielnicy. 

W The Drama Studio, starym młynie, reżyserował dyplomowe przedstawienia wybrane 
przez studentów: sztukę – The Lower Depths M. Gorky’ego. Odnotował sukces wśród 
inteligenckiej „alternatywy”. Agenci zaproponowali aktorom zapisy do swoich agencji. 

Andrzej Siedlecki po 
ukończeniu studiów 
podyplomowych na 
Uniwersytecie w Sydney
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Aktorzy byli szczęśliwi, sam Andrzej Siedlecki także – jak pisał: „Ja też! I szczęśliwy 
bankiet!”.

Reżyserował dalej: The Love of Don Perlimplin in the Garden F.G. Lorki w Ensemble 
Studios, „Świadków” T. Różewicza w teatrze Pilgrim Theatre, The Love of Leonor Riviera 
S. Montany w teatrze Parramatta Riverside Theatres, Waiting for Godot S. Becketta  
w teatrze Voices Theatre, Lunatic and Lover M. Meyera w zabytkowym pubie oraz Marat/
Sade P. Weissa ze swoimi studentami, z którymi stworzył teatr Outlet Theatre. 

„Ale zainteresowanie nie gasło i po warsztacie reżyserskim dla NIDA założyłem studio 
reżyserskie w Sydney, później w swoim domu, co było moim marzeniem”, jak powiedział 
sam Siedlecki. 

Reżyser mówił także: „Reżyserując sztukę Waiting for Godot (Czekając na Godota) 
Becketta uświadomiłem sobie, że swoim istnieniem i działalnością człowiek wypełnia swe 
życie od urodzenia do śmierci. Więc dalej wypełniam, jak umiem. A że Tata mi powiedział: 
Cokolwiek robisz, rób dobrze, to staram się tę receptę realizować”.

Dzięki rekomendacji kolegi Lecha Mackiewicza zagrał świetną rolę ortodoksyjnego 
księdza na scenie Sydney Theatre Company w sztuce Pentecost D. Edgara. 

W pokoju Polskich Studiów na Uniwersytecie Macquarie

Plakaty różnych spektakli teatralnych w reżyserii Andrzeja Siedleckiego
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Film
Andrzej Siedlecki (znany już jako Andrew Siedlecki) zagrał Heinricha Sterna  

w australijskim serialu telewizyjnym „Tropem zbrodni” (Murder Call, 1997–1999, dramat 
kryminalny), który w odcinku „Narzędzie śmierci” (Instrument of Death) w 1998 r. dusi 
muzyka… struną od skrzypiec! Kinomani byli niezmiernie zadowoleni z poszczególnych 
odcinków serialu we wtorkowe wieczory przez wszystkie trzy sezony. Każda ofiara 
była makabrycznie mordowana, a trzymającej w napięciu akcji towarzyszyła muzyka 
jak do klasycznego mordu. Serial był emitowany ponownie w 2019 r. i cieszył się 
nadal zainteresowaniem. W rolach drugoplanowych występowało wiele osób o polsko 
brzmiących nazwiskach: Brązowa, Fiolka, Koca, Rośniak, Żywopłot, Zielony, Banaś, 
Biskup, Ber, Józef, Volska i koleżanka pana Andrzeja Marta Kieć-Gubała.

W trakcie próby „Czekając na Godota” S. Becketta w Voices Theatre

Andrzej Siedlecki ze swoimi nagrodzonymi studentami

Reżyseria
Właściwie pierwsze ziarenka doświadczenia reżyserskiego aktor zdobył jeszcze 

w Polsce, po ukończeniu Polskiej Wyższej Szkoły Teatralnej, przy opracowywaniu 
programów poetyckich w Katowicach. Ale chciał zmierzyć się z czymś trudniejszym w tym 
zakresie. I dostąpił tego zaszczytu, reżyserując swoją adaptację noweli F. Durenmatta 
i pokazując ją w Teatrze Ziemi Mazowieckiej w Warszawie z zespołem studencko-
profesjonalnym Arboretum: „Słynny Zagłoba, czyli Mieczysław Pawlikowski, nagrał dla 

Andrzej Siedlecki w serialu Murder Call
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mnie tekst do sztuki. Adaptację tę przesłałem na egzamin reżyserii i dziekan reżyserii, 
prof. Korzeniewski, stwierdził, że mam reżyserską wyobraźnię”. 

Kiedy był w Kalifornii, przygotował prezentację sztuki „Przed sklepem jubilera” Karola 
Wojtyły, zakończoną wielkim sukcesem. Sztukę powtórzył w Warszawie w kościele  
św. Anny, grając do pierwszego dnia stanu wojennego i również odnosząc wielki sukces  
– a sztuka cieszyła się niesłabnącym powodzeniem. 

Te reżyserie teatralne to raczej takie sporadyczne „kwiatki”. Po śmierci Jana Pawła II,  
w czerwcu 2005 r., przyszedł czas, by kontynuować wystawienia dzieła w Australii, również 
w reżyserii Siedleckiego, z aktorką Martą Kieć-Gubałą. W celu rozpropagowania dramatu 
głównie wśród Polonii zorganizowano wielkie tournée po Australii: Sydney (Ashfield, 
Marayong), Newcastle, Wollongong, Campbelltown, Adelajdzie, Brisbane, Gold Coast, 
Melbourne (ośrodki w: Keysborough, Essendon i Rowville), Canberra, Perth (Maylands), 
Hobart (Tasmania). Reżyser nadmienił: „Gdybyśmy może uwierzyli w tę prawdę, co autor 
próbuje zasugerować – nie byłoby może tyle rozbitych małżeństw, tyle patologii życia 
rodzinnego, bo człowiek człowiekowi jest potrzebny i nie wystarczy człowiek” – co było 
mottem jego adaptacji. Po spektaklach ukazały się wówczas liczne pochlebne recenzje.  
Oto jedna z nich z 26 czerwca 2005 r.: „Szczere słowa uznania dla aktorów i reżysera, 
pana Andrzeja Siedleckiego, za aktywne i oryginalne szerzenie chrześcijańskich wartości 
i popularyzowanie, aczkolwiek w nieco uproszczonej formie, ginącej sztuki teatralnej”. 

Aktorka Marta Kieć-Gubała tak wspominała tamto tournée na jubileuszu aktora: 
„Przeżyliśmy awarię samolotu w drodze do Perth z przymusowym lądowaniem  
w Adelajdzie (nad ranem dotarliśmy do Perth), awarię sprzętu nagłaśniającego w kościele, 
(...) zagubioną moją walizkę w Hobart – Andrzej, przygotowany na każdą sytuację, miał 
zapasową sukienkę, ale niestety nie mój rozmiar. (...) Zawsze mogłam na niego liczyć, 

gotowy służyć swoimi radami jako reżyser, aktor czy kolega, więc jest mi tym bardziej 
miło, że mogę kolegę po fachu powitać z okazji takiego jubileuszu”3. 

Słowa pani Marty już na samym początku uroczystości wprowadziły niezwykle miłą, 
pełną serdeczności, prawie rodzinną atmosferę. 

Zastanawiam się, czy można w kilkunastu zdaniach opisać choćby w największym 
skrócie to, co wydarzyło się w ciągu 50 lat artystycznego życia Andrzeja Siedleckiego, 
wypełnionych tak wieloma niezwykłymi zajęciami. 

Nasz bohater zajmował się od tamtej pory wieloma zagadnieniami, a na pewno – jak 
w tytule – aktorstwem, reżyserstwem, dziennikarstwem i filmowaniem oraz problematyką 
towarzyszącą. Z uwagi na ciągłe przeplatanie się tych zagadnień umocowałem je  
w podrozdziałach, które rozjaśnią czytelnikowi ogrom tych zainteresowań. 

  
Książki 

„Sekrety techniki aktorskiej – Jak uczyć?” (2007)
W książce są zawarte swoje doświadczenia pedagogiczne, aktorskie i reżyserskie 

wyniesione z Polski i z Australii. Recenzent Jan Machulski, aktor, reżyser, dziekan  
i długoletni wykładowca w PWSFTViT4 im. L. Schillera w Łodzi, napisał: 

Podręcznik zawiera najistotniejsze i niezbędne elementy metody kształcenia aktora 
oraz jego rozwoju. Podręcznik jest podstawowym zbiorem wiedzy dotyczącej techniki 
aktorskiej i co w nim najcenniejsze, to wynikająca z praktyki autora metoda nauczania, 
ułatwiająca w dużym stopniu pracę nauczycielom i instruktorom teatralnym. Autor  
w sposób przejrzysty i przyjacielski wprowadza czytelnika w zagadnienia gry aktorskiej, 
analizy tekstu, budowania wiarygodnej postaci, a także podaje praktyczne rady  
i precyzyjne instrukcje dla każdego, kto chciałby prowadzić kurs gry aktorskiej. Wydaje 
się, że po wnikliwym przeczytaniu podręcznika każdy mógłby prowadzić zajęcia teatralne. 
Proponowana przez autora wysoce profesjonalna metoda szkolenia ukazuje duże 
znawstwo tematu oraz bogate doświadczenie pedagogiczne. Jest to bardzo cenna 
pozycja na wydawniczym i pomocna w rozwijaniu kultury teatralnej.

Sam autor przeprowadził na własny użytek sondaż i stwierdził, że nie ma takiej książki 
na polskim i polonijnym rynku, co stało się powodem pojawienia się tak przydatnej pozycji. 
Książkę pisał trzy lata. Ponad 20 lat temu opracował dokładną strukturę nauczania 
gry aktorskiej, opartą na systemie Konstantina Stanisławskiego (1863–1938, znanego 
rosyjskiego reżysera, twórcy reguł gry aktorskiej) i na swoim zawodowym doświadczeniu 
jako aktor i reżyser w Polsce i w Australii oraz pedagog, którym formalnie stał się po 
ukończeniu studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Sydney. W ciągu tych lat, kiedy 
wprowadzał swoich studentów w tajniki gry aktorskiej, ta metoda nauczania sprawdzała 
się i przynosiła dobre rezultaty. Postanowił więc to polsko-australijskie doświadczenie 
wykorzystać i przekazać innym, co niewątpliwie pozytywnie wpływa na uzyskiwanie przez 

3 Złoty Jubileusz Andrzeja Siedleckiego, http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?arty_id=15066, dostęp: 
15.11.2022 r.

4 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna. Aktorzy prezentują sztukę „Przed sklepem jubilera”
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studentów coraz to lepszych wyników artystycznych. A załączony do podręcznika kurs 
aktorski z wykazem scen m.in. z polskich dramatów będzie mógł promować na obczyźnie 
polski dramat i polski język.

„Być aktorem. Podstawy techniki aktorskiej. Teatr, Film, Telewizja, Radio” (2010)
Książka jest przeznaczona dla kandydatów na aktorów, debiutantów w zawodzie, 

aktorów amatorów, wszystkich interesujących się techniką i mechanizmem gry aktorskiej 
oraz sprawami związanymi z tym zawodem, a także osób chcących powiększyć swą 
wiedzę na te tematy. To, co napisał Andrzej Siedlecki o mechanizmie pracy aktora,  
w jakiś sposób pozostaje niezmienne, bo esencja pozostaje ta sama. Ale oczywiście, wraz 
ze wspaniałymi aktorami, odsłonił także więcej zawodowych tajemnic i poświęcił więcej 
miejsca temu, co mogłoby ciekawić niewtajemniczonego czytelnika. Udało się autorowi 
porozmawiać z wybitnymi polskimi aktorami, m.in. z Bogusławem Lindą, Olgierdem 
Łukaszewiczem, Janem Machulskim i Andrzejem Sewerynem, na których to rozmowach 
bardzo mu zależało. Był za nie bardzo wdzięczny, ponieważ zgodnie z przewidywaniami 
aktorzy pokazali swą różnorodność dróg w budowaniu postaci scenicznych. A książka 
zyskała oprócz teorii głos praktyków.

Oto recenzja Macieja Wojtyszko (reżysera teatralnego, filmowego i telewizyjnego, 
dramaturga, pisarza, scenarzysty, wykładowcy reżyserii w Akademii Teatralnej  
im. A. Zelwerowicza w Warszawie): 

Książka ta to jeden z tego typu podręczników, które w prosty i przejrzysty sposób 
opisują drogę, jaką musi przebyć ktoś marzący o uprawianiu zawodu aktora. Rzetelnie, 
systematycznie, krok po kroku zostaje opisana nie tylko pozornie łatwa do zdobycia wiedza 
o fundamentach tej sztuki, ale i pomysłowe ćwiczenia mogące doskonalić rozwój adepta. 
Przez kolejne etapy ćwiczące rzemiosło autor prowadzi nas pewnie i z doświadczeniem 
kogoś, kto wielokrotnie podejmował ten rodzaj trudu. Jego wiedza, zrodzona na 
pograniczu teorii i praktyki, jest rozległa, czerpana z wielu źródeł i ugruntowana poprzez 
wnikliwą autoanalizę i precyzyjną obserwację innych. Patronują tej książce – Konstanty 
Stanisławski, Peter Brook, Michaił Czechow, Jerzy Grotowski – czyli najwięksi i najbardziej 
odkrywczy, jeśli chodzi o technikę aktorską, nauczyciele i twórcy teatru. (...) Siedlecki jest 
równocześnie kimś, kto nie ukrywa źródeł inspiracji i swój jasny i logiczny wywód podpiera 
koniecznymi cytatami i odnośnikami, trafnymi i wspomagającymi jego niezwykle czytelny 
zamysł. (...) Dołącza wywiady z kilku znakomitymi kolegami – wywiady, które stają się 
czymś innym niż tradycyjne rozmówki zamieszczane w pismach o profilu rozrywkowym. 
To próba wspólnego namysłu nad ukrytymi źródłami – talentu, sukcesu, efektywności. 
(...) Sądzę, że każdy, kto zamierza poważnie zajmować się sztuką aktorską, przeczyta 
tę książkę z ciekawością i uwagą. Na polskim rynku nie ma właściwie obecnie żadnego 
równie syntetycznego i przyjaznego czytelnikowi podręcznika. 

Książka „Być aktorem” jest ilustrowana przez Vitka Skoniecznego z Sydney. 
Interesujące, w jaki sposób doszło do takiej współpracy. Po prostu w agencji turystycznej 
aktor zobaczył humorystyczny rysunek, który mu się spodobał, i zapragnął mieć taki  
w swojej książce. Autorowi tegoż rysunku zaoferował więc współpracę. „Dla Ciebie 
wszystko, tylko przyślij tekst ” – powiedział ilustrator, profesjonalista z poczuciem humoru. 
„Więc zostawiłem Vitkowi wolną rękę, wskazując tylko niektóre tematy, do których 

Okładki książek Andrzeja Siedleckiego
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chciałbym mieć rysunki. Wkrótce je otrzymałem, inteligentnie skojarzone z moim tekstem, 
bardzo efektowne, które znacznie wzbogaciły moją książkę”. 

„Jak reżyserować. Podstawy reżyserii teatralnej” (2015)
Książka, sądząc po opisie rozdziałów, zawiera całokształt pracy przyszłego reżysera. 

Jest to pozycja przeznaczona dla osób, które chcą wyreżyserować sztukę bądź utwór 
literacki, a brak im dostatecznej wiedzy i doświadczenia. Z pewnością ta pozycja 
książkowa pomoże zapoznać się z procesem pracy reżysera teatralnego. Przeprowadzi 
czytelnika od początku do końca, od wyboru materiału literackiego do premiery. Jest to 
bardzo praktyczny zapis działań, które reżyser powinien wykonać – bo przecież reżyseria 
to nie tylko talent, to trudne rzemiosło.

Nieprawdopodobne, jak skrupulatnie należy się przygotować do takiej pracy. Jak 
trzeba, poza poznaniem tekstu sztuki niemal na pamięć, przeanalizować temat wiodący, 
konstrukcję ogólną, scenografię, muzykę, relacje między postaciami, wybór aktorów 
do obsady sztuki poprzez casting i szereg szczegółów wynikających z powyższych 
podtematów zanotowanych w specjalnym egzemplarzu reżyserskim wybranej sztuki. 
A jeszcze próby czytania, ruchu, wybór kostiumów itd. Bardzo skomplikowany proces, 
niebywałe znawstwo. Perfekcyjny warsztat ma do opanowania reżyser. To prawdziwa 
wojna nerwów, ale niezwykłe kompetencje, fachowość i talent – to atrybuty przyszłego 
reżysera. O tym właśnie jest ta książka.

„Praca głosem” (2016)
Dziennikarz Krzysztof Bajkowski zapytał autora: „Skąd ten pomysł? Podejrzewam, że 

nie satysfakcjonuje Pana, jako mistrza oracji, dykcja niektórych publicznych mówców”. 
Pan Andrzej odpowiedział:

Pomysł przyszedł od kolegi akademika z lubelskiego KUL5, któremu podarowałem 
ćwiczenia na dykcję. Uważał, że jego studentom trening efektywnego mówienia przydałby 
się w zawodzie tłumacza. Pomyślałem, że wielu innym zawodom też, i napisałem 
scenariusz, który właśnie zrealizowałem na DVD. Film jest głównie przeznaczony dla 
posługujących się językiem polskim, choć ci, którzy znają oba języki, mogą czerpać  
z wiedzy zawartej w nagraniach i przekazywać ją po angielsku. To szkoleniowy obraz, 
który – myślę – jest niezbędny dla wszystkich, którzy w swoim zawodzie chcą efektywnie 
i profesjonalnie posługiwać się głosem, a konkretnie dla nauczycieli, wykładowców, 
biznesmenów, duchownych. A także i dla tych pracujących z mikrofonem. Film zawiera 
części praktyczne, wykłady i przyjazne rady, wynikające z zawodowego doświadczenia. 
Obszerne i urozmaicone obrazem i dźwiękiem DVD (141 min.) zawiera 24 części,  
a w nich m.in. takie tytuły jak: Technika efektywnego mówienia, mająca z kolei podtematy, 
które omawiam, np.: Tempo, Akcent, Używanie skali głosu, Nasilenie głosu, Intonacja, 
Pauzy. Natomiast części: Technika prawidłowego oddychania, Emisja głosu (wydawanie 
prawidłowego dźwięku) i Dykcja (poprawne artykułowanie) posiadają ćwiczenia, 
które oglądający mogą wykonywać razem ze studentami ćwiczącymi w filmie. To jest 
bardzo ważna część praktyczna. W części teoretycznej na temat sztuki prezentacji, 

5 Katolicki Uniwersytet Lubelski.

opracowywania przemówienia mówię także o pomocach wizualnych, ekspresji ciała  
i komunikacji ludzi biznesu. Dzielę się także doświadczeniem na temat pracy z mikrofonem 
i mówię o psychotechnice zwalczania nerwowości i technice relaksu, którą można 
także ćwiczyć, oglądając jednocześnie wideo. Przeważnie wykłady kończą się jakimś 
egzaminem, a w konsekwencji otrzymaniem certyfikatu. Najlepszym sprawdzianem dla 
oglądającego wideo, po solidnych ćwiczeniach, będzie jego sukces, w co nie wątpię.  
A po tej sporej dawce wiedzy na pewno każdy kandydat na profesjonalistę będzie się  
w stanie świadomie i obiektywnie ocenić. 

Autor uważał, że praca przy „Pracy głosem” trwała zbyt długo, ale dzięki korekcie  
i retuszowi zainteresowani mogli otrzymać najlepszy produkt.

„Niezwyczajne życie zwyczajnego aktora” (2022)
Jest to ostatnia wydana książka Andrzeja Siedleckiego, z ilustracjami żony Riho 

Okagami-Siedleckiej. Zawiera ona co ciekawsze wspomnienia aktora, m.in. z Wołomina  
z całego życia dziecięcego, młodzieńczego, dorosłego, zawodowego. Jest tu zapis 
różnych przemyśleń, faktów, spotkań ze znanymi światowymi twórcami filmu i teatru. Są 
tu notatki z różnych wydarzeń, z podróży do Francji, Stanów Zjednoczonych, Szwecji 
i Szwajcarii, ale też zapis upadków i sukcesów autora oraz zmagań z rzeczywistością, 
również z tą emigrancką, która nie jest łatwa. Autor podkreśla wielką zasługę w powstaniu 
książek swojej japońskiej z pochodzenia małżonce, utalentowanej, oddanej i cierpliwej 
Riho – Rihosławie. 

Okładki książek Andrzeja Siedleckiego
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„Podróże małe i duże... także w historię”6

Książka opisuje podróże państwa Siedleckich po świecie w celach turystycznych  
i szlakiem uzupełnień do artykułów i filmów krótkometrażowych na temat historii Polski 
i jej bohaterów, folkloru Japonii i innych. Jest to zbiór przeróżnych artykułów i reportaży. 
Niektóre z nich były publikowane w australijskich magazynach internetowych oraz  
w „Tygodniku Polskim” w Melbourne. Dotyczą one różnych krajów, głównie Polski, Australii 
i Japonii, ale też Włoch, Francji, Hiszpanii, Nowej Zelandii, Singapuru, Fiji i innych. 
Podróże opisane w książce są powiązane z różnymi wydarzeniami historycznymi, których 
opis był celem podróży. Autor podkreśla zasługi swojej żony Riho w powstaniu książki, 
podobnie jak w „Niezwyczajnym życiu”, jako oddanego i utalentowanego współpracownika 
w opracowaniu każdej kartki tej książki.

Radio, audio, słuchowiska
Pracę z mikrofonem Andrzej Siedlecki zaczynał w 1967 r. w katowickim radiu. Dziś 

kontynuuje ją w radiu SBS. Reżyserował program Treasures of Polish Literature („Skarby 
literatury polskiej”), prezentujący Australijczykom osiągnięcia wybitnych twórców polskiej 
literatury. W radiu SBS i wśród Polonii popularyzował polską literaturę, występując we 
własnych scenariuszach wielu programów poetyckich przez wiele lat. Uwielbia ten rodzaj 
kontaktu ze słuchaczami. Nagrywa więc nieustająco, także w swoim studiu.

6  W chwili pisania artykułu książka oczekuje na wydanie.

Produkcja filmów dokumentalnych krótkometrażowych
Andrzej Siedlecki wyprodukował wraz z żoną Riho wiele filmów krótkometrażowych 

poświęconych wydarzeniom i głównym postaciom z Polski (chociaż nie tylko), i to  
z takimi ciekawostkami historycznymi, że jedynie niezwykle dokładne relacje czy biografie 
zawierają podobne szczegóły. Zostało to niejednokrotnie docenione na przeróżnych 
przeglądach, konkursach, festiwalach dotyczącej naszej ojczyzny. Zamieszczone w ich 
filmach pierwiastki patriotyczne niejednokrotnie je ubarwiają i dodają pełnowartościową 
pożywkę dla widzów czy komisji wyróżniających te dokumentalne, ale wybitne dzieła 
filmowe. Tematyka filmów jest bardzo trafna na polskim gruncie historii, jej zakrętów, 
sukcesów i niepowodzeń, ale zawsze zajmująca i interesująca, nawet dla przypadkowego 
widza. Ponadto aktor z żoną wyprodukowali filmy o innej tematyce, poświęcone np. 
Sydney, świętom Bożego Narodzenia po polsku, Salvadorowi Dalemu itp. Wiele z tych 
produkcji zostało nagranych także w wersjach angielskiej i japońskiej.

Każdy „metr taśmy” wyraźnie przybliża dawne wydarzenie czy przedstawianą sylwetkę 
ważnej postaci, by była zrozumiała dla oglądających. Każdy film to nigdy „bylejakość”, 
tylko wypracowana ze szczegółami sytuacja. Dodajmy do tego komentarze do filmów  
w wykonaniu Andrzeja Siedleckiego, głosem o niepowtarzalnym tembrze głosu, przemiłym 
do słuchania i łatwo zapadającym w pamięć. 

Większość swoich filmów aktor poleca promować w bibliotekach, szkołach, 
instytucjach, by mogły być wykorzystane jako pomoc edukacyjna we wszelkiego 
rodzaju okolicznościach: na lekcjach, akademiach, rocznicach, imprezach oświatowych, 
przedstawieniach, obchodach, celebrach itp. 

Nagrody
Za kreatywną działalność na polu promocji języka i kultury polskiej w zakresie filmów 

dokumentalnych, wywiadów i książek Andrzej Siedlecki został nagrodzony wieloma 
dyplomami, wyróżnieniami. W roku 2003 otrzymał Dyplom Uznania od Konsula 
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej za promowanie polskiej kultury i oświaty;  
w roku 2005 w plebiscycie Polonii australijskiej otrzymał „Sydnejskiego Orła” i statuetkę 
„Oskara” – za propagowanie polskiej kultury i literatury. W 2006 r. został wyróżniony za 
nauczanie gry aktorskiej przez Sydney Community College nagrodą Long Service Award; 
nauczanie prowadził ok. 13 lat.

Filmy Andrzeja Siedleckiego były wielokrotnie nagradzane na Festiwalu Polonijnym 
„Losy Polaków”, a także na innych festiwalach:
– nagroda na Festiwalu: EMIGRA (2014 r.) za film To Bonegilla from somewhere;
– nagroda specjalna Prezesa TVP za filmy „Z ziemi włoskiej do Polski”, „Spacerkiem po 
Krakowie” (w jęz. japońskim) i „Przestrogi dla Polski”, przyznana autorowi i jego żonie 
na Festiwalu Polonijnym „Losy Polaków” (2016 r.); 
– I nagroda w kategorii filmu „Dokument historyczny” na Festiwalu Polonijnym „Losy Polaków” 
(2017 r.) za filmy „Piłsudski. Dla Polski żyć” oraz „Konrad”; 
– nagroda specjalna za wartości patriotyczno-edukacyjne na XXXII Międzynarodowym 

Afisz z programu 
„Skarby literatury polskiej”
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Festiwalu Filmów i Mediów „KSF NIEPOKALANA” (2017 r.) za film „Piłsudski. Dla Polski żyć”; 
– III nagroda na XIV Festiwalu „Losy Polaków” (2019 r.) w kategorii filmów upamiętniających 
80. rocznicę wybuchu II wojny światowej za film „Byś wolny żył – Agresja – 1939, terror, 
opór, walka, pamięć”;
– nagroda specjalna na XV Festiwalu „Losy Polaków” (2020 r.) za film „Manggha – polski 
Japończyk” (debiut filmowy dla TVP);
– nagroda specjalna na XV Festiwalu „Losy Polaków” (2020 r.) za film „Jeden z wielu” 
(film nagrodzony także na Festiwalu Multimedialnym w Częstochowie w 2015 r.); 
– II nagroda na XVI Festiwalu „Losy Polaków” (2021 r.) w kategorii „Filmy edukacyjne” 
za filmy „Poeta i emigrant – Teofil Lenartowicz” oraz „Chopin – polski skarb”;
– I nagroda dla autora i jego żony na XVII Festiwalu Polonijnym „Losy Polaków” (2022 r.) 
w kategorii „Filmy edukacyjne” za filmy „Jan Matejko – przypominać Polskę”, „Grottger. 
Miłość. Walka. Twórczość”.
Listy dokonań w filmach krótkometrażowych dokumentalnych, w tym nagrodzonych, 
dotyczących historii Polski znajdują się w wołomińskich bibliotekach.

Ponadto w 2018 r. autor otrzymał nagrodę specjalną „100-lecie Odzyskania 
Niepodległości” Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska za multimedialny program 
edukacyjny „Historia Polski w literaturze od Piasta do współczesności” w 67 odcinkach.

10 sierpnia 2018 r. w Sydney Andrzej Siedlecki został odznaczony przez Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi za całokształt swojej działalności, podobnie 
jak jego małżonka w 2020 roku. 

Prezydent Andrzej Duda wręcza Złoty Krzyż Zasługi Andrzejowi Siedleckiemu; 2018 r.

Dyplom Uznania od Konsula Generalnego 
Rzeczypospolitej Polskiej za promowanie 

polskiej kultury i oświaty; 2003 r.

Podziękowania dla Andrzeja Siedleckiego 
od Polskiej Szkoły Sobotniej Dzielnic 

Północnych za nauczanie języka polskiego 
w Australii; 2009 r.

Za propagowanie polskiej kultury i literatury Andrzej Siedlecki otrzymał w plebiscycie 
Polonii australijskiej „Sydnejskiego Orła” i statuetkę „Oskara”; 2005 r.
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W artykule zamieściłem tylko niektóre, ważniejsze nagrody. Liczba nagród, takich jak 
dyplomy czy podziękowania, jest jednak znacznie większa. Uznałem, że te wybrane, 
zamieszczone tutaj powinny być wystarczające, by wyobrazić sobie ogrom zainteresowań 
Andrzeja Siedleckiego i jego zaangażowania w każdą dziedzinę. 

Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej
9 października 2015 r. artysta obchodził jubileusz 50-lecia swojej pracy artystycznej. 

Z tej okazji w Konsulacie RP w Sydney została zorganizowana wyjątkowa uroczystość 
jubileuszowa z udziałem Konsul Generalnej RP Reginy Jurkowskiej. Była to okazja 
nie tylko do podsumowania działalności artystycznej aktora, ale także do spotkania  
z przyjaciółmi oraz z wieloma innymi znamienitymi gośćmi. Znana w środowisku polonijnym 
Marianna Łacek tak napisała w swoim artykule w „Pulsie Polonii” z 23 listopada 2015 r., 
podsumowując bardzo bogaty dorobek artystyczny Jubilata: „Energiczny, pełen wigoru, 
tryskający humorem, z tak samo zniewalającym głosem, jaki towarzyszy australijskiej 
Polonii od blisko 30 lat. O tym, że zawsze wytworny i stylowo ubrany, już nawet nie 
wspomnę. Tak, to Andrzej Siedlecki – aktor, reżyser, dziennikarz, nauczyciel, pisarz”. 

I trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić.

Uroczysty jubileusz 50-lecia pracy artystycznej Andrzeja Siedleckiego; październik 2015 r. 

Dziękuję Panu Andrzejowi Siedleckiemu i jego żonie Pani Riho Okagami-Siedleckiej 
za udostępnienie materiałów i pomoc w pisaniu artykułu. 

Więcej informacji na temat życia, działalności artystycznej i twórczości Andrzeja 
Siedleckiego można znaleźć na jego stronie internetowej https://www.andrzejsiedlecki.pl.

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Danuta Michalik

10 lat Izby Muzealnej Wodiczków w Wołominie

Jubileuszowe spotkanie w Izbie Muzealnej Wodiczków odbyło się 3 października 2021 r.  
i było okazją nie tylko do podsumowania dziesięciu lat działalności tej placówki, ale też 
do podziękowania wielu osobom i instytucjom za okazaną pomoc.

Gospodarze jubileuszowego wieczoru: Leszek Patejuk, konferansjer, 
i Danuta Michalik, założycielka Izby Muzealnej Wodiczków

Izba Muzealna Wodiczków otwarta została 17 września 2011 r. przy Al. Armii  
Krajowej 43 w Wołominie, w miejscu, gdzie niegdyś, jeszcze przy dawnej nazwie ulicy 
– Trakt Warszawski 29 – stał dom rodzinny Franciszka i Anny Wodiczków. 

Historia uratowanych i gromadzonych w niej zbiorów sięga roku 2000, kiedy to podczas 
rozbiórki starego domu Wodiczków odnalezione zostało cenne rodzinne archiwum. 
Zawierało ono stare dokumenty, dyplomy, zdjęcia, medale, legitymacje i listy pisane do 
rodziców mieszkających w Wołominie. Po wielu latach poszukiwań udało się odnaleźć 
potomków poprzednich właścicieli nieruchomości mieszkających na stałe we Francji, 
Maroku, Stanach Zjednoczonych i w Warszawie. Podczas zorganizowanego w Wołominie 
w 2009 r. spotkania nowa właścicielka nieruchomości, Danuta Michalik, przedstawiła 
propozycję utworzenia Izby Muzealnej, która byłaby poświęcona całej rodzinie Wodiczków. 
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Pomysł ten został zaakceptowany i rodzinne archiwum zostało w Wołominie – w miejscu 
dla wszystkich ważnym, gdzie Wodiczkowie spędzali wakacje, przyjeżdżali na różne 
uroczystości rodzinne i z którego zachowali piękne wspomnienia. 

Siedziba nowej instytucji usytuowana została w przyziemiu nowego budynku 
zbudowanego na dawnej nieruchomości Wodiczków. Aranżacji pomieszczeń towarzyszyło 
porządkowanie zbiorów i odtwarzanie dziejów tej rodziny. Z czasem na ścianach zaczęły 
pojawiać się oprawione zdjęcia i dokumenty, a w gablotach znalazły miejsce rodzinne 
pamiątki. Wnętrze dopełniły piękne, przedwojenne meble, pojawiły się płyty z utworami 
nagranymi przez Bohdana Wodiczkę. Powstało ciekawe, klimatyczne miejsce z historią 
czterech pokoleń Wodiczków.

Izba Muzealna Wodiczków została otwarta 17 września 2011 r. podczas Europejskich 
Dni Dziedzictwa, w 100. rocznicę urodzin Bohdana Wodiczki. Wydarzenie to poprzedziło 
nadanie skwerowi przy ul. Moniuszki imienia Bohdana Wodiczki przez Radę Miejską 
w Wołominie.

Misja działalności Izby Muzealnej Wodiczków została przedstawiona przez założycielkę 
Izby Muzealnej Wodiczków podczas uroczystości otwarcia:

Moim marzeniem jest, aby działalność Izby Muzealnej uczyła szacunku do historii, 
przywiązania do rodzinnego domu i do jego tradycji. Izba ma bowiem chronić przed 
zapomnieniem i zniszczeniem dobra kulturalne świadczące o przeszłości rodziny 
Wodiczków i przeszłości Wołomina. Chciałabym, aby dzięki tej inicjatywie promować 
Wołomin, tak ważny dla Franciszka, jego dzieci i wnuków rozproszonych po świecie.  
Mam nadzieję, że będzie to miejsce spotkań miłośników historii Wołomina, muzyki 
poważnej i miejsce spotkań z młodzieżą.

Dwa lata później, w 2013 r., Danuta Michalik powołała do życia Fundację ODA, 
która jest osobą prawną dla Izby Muzealnej Wodiczków. W statucie znalazły się zapisy 
rozwijające misję powołania instytucji i konkretne formy działania.

Głównym założeniem działania Izby było opracowanie takiego programu, aby 
mieszkańcy chcieli Izbę stale odwiedzać i aby znalazły się w niej propozycje dla każdej 
grupy wiekowej. To marzenie się spełniło.

Mieszkańcy Wołomina entuzjastycznie przyjęli program Izby i chętnie od początku 
uczestniczą w organizowanych w niej wydarzeniach. Realizowane projekty cieszą się 
uznaniem mieszkańców; mimo upływu lat zainteresowanie wśród nich nie słabnie.

Jubileusz 10-lecia Izby Muzealnej Wodiczków to okazja do podsumowania działalności 
tej instytucji. W Izbie realizowane są następujące cykle wydarzeń oparte o zainteresowania 
– zawodowe, społeczne i artystyczne – poszczególnych członków rodziny Franciszka 
Wodiczki i jego synów Eugeniusza, Bohdana i Jerzego:
Wieczory muzyczne 
Powstały z myślą o promocji wołomińskich artystów, którzy występują na wielkich scenach 
muzycznych w kraju i za granicą, a rzadziej w swoim mieście. Wieczory te są okazją 
do zaprezentowania mieszkańcom Wołomina ich dorobku artystycznego. Dotychczas 
odbyło się 55 takich koncertów.
„Podwieczorki muzyczne dla dzieci”
To niedzielne spotkania adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Ich celem jest rozbudzanie ich wrażliwości muzycznej i zamiłowania do muzyki klasycznej. 
Program opracowany został przez doświadczonych artystów-pedagogów w taki sposób, 
aby łączył naukę z zabawą. Dotychczas zorganizowano 39 takich koncertów.
Lekcje muzealne dla młodzieży i dla osób dorosłych
Podczas tych lekcji zorganizowane grupy ze szkół i organizacji pozarządowych poznają 
lokalną historię i dorobek artystyczny rodziny Wodiczków oraz zapoznają się ze 
zgromadzonymi tu zbiorami. W ciągu roku z lekcji muzealnych korzysta ok. 500 osób. 
Coraz częściej Izbę odwiedzają goście spoza Wołomina.
„Przedszkolak w muzeum”
To projekt skierowany do najmłodszych mieszkańców. W czasie 12 takich spotkań dzieci 
słuchały muzyki, szukały ukrytych skarbów i poznawały dźwięki różnych instrumentów 
muzycznych. Podczas zabawy zdobywały wiedzę o rodzinie Wodiczków i poznawały 
zasady obowiązujące w muzeach. 
Wieczory podróżnicze (tzw. „Podróże Wołominiaków”)
To cykl spotkań z pasjonatami podróżowania. Są dowodem tego, że wołominianie to 
obywatele świata, ludzie odważni i otwarci na poznawanie nowych miejsc i kultur. Tych 
spotkań w dziesięcioletniej historii Izby było już 31.
Warsztaty artystyczne
To zajęcia twórcze dla wszystkich chętnych, którzy pod okiem instruktorów rozwijają swoje 
zainteresowania. Dotychczas odbyło się 27 warsztatów artystycznych o różnej tematyce.

Koncert charyzmatycznego i utytułowanego barda Krzysztofa Stępnia
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Wystawy zbiorów archiwalnych
Podobnie zróżnicowana była tematyka 11 zrealizowanych dotychczas wystaw 
prezentujących zbiory archiwalne zgromadzone w Izby Muzealnej Wodiczków, prace 
lokalnych artystów oraz prace uczestników warsztatów artystycznych.
Konferencje naukowe 
To efekt współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica  
w Wołominie. Skierowane są one do nauczycieli i młodzieży z powiatu wołomińskiego. 
Każda z czterech zorganizowanych  do tej pory konferencji odpowiadała na ważne 
pytania społeczne: „Czy warto być aktywnym obywatelem?”, „Co każdy konsument 
wiedzieć powinien?”, „Jak być osobą przedsiębiorczą w Polsce?” i „Czy Polki wybiły się 
na niepodległość?”. Uczniowie pod opieką nauczycieli opracowywali projekt badawczy  
i podczas konferencji przedstawiali uzyskane wyniki. Każda taka konferencja 
organizowana była we współpracy z wyższymi uczelniami. Uczniowie i nauczyciele 
mieli okazję wysłuchać wykładów profesorów, największych autorytetów szkół wyższych 
zajmujących się tematyką konferencji. 

Obok wymienionych wydarzeń systematycznie odtwarzane są także dzieje rodziny 
Wodiczków. Opracowania te publikowane są w „Rocznikach Wołomińskich” i innych 
lokalnych publikacjach. Dzięki wygranym projektom powstał film o zasobach archiwalnych 
Izby Muzealnej Wodiczków oraz folder pod tytułem „Wodiczkowie”.

Najnowsze projekty realizowane przez Izbę Muzealną Wodiczków to wycieczki 
historyczne po Wołominie, skierowane do młodzieży i dorosłych. Ich celem jest 
przekazanie wiedzy o chlubnej historii naszego miasta, o jej wybitnych mieszkańcach  
i ludziach związanych z Wołominem. W dwóch dotychczas przeprowadzonych 
wycieczkach wzięło udział ponad 100 osób. Dla miłośników historii Wołomina powstał 
cykl spotkań pod nazwą „O ludziach, ulicach i domach, których nie ma”. Ich celem jest 
ocalenie dokumentów o historii miasta oraz zgromadzenie wspomnień najstarszych 
mieszkańców miasta. Te ostatnie dwa projekty zaowocowały prezentacją zdjęć  
i dokumentów historycznych Wołomina podczas Nocy Muzeów.

Fundacja działająca przy Izbie Muzealnej Wodiczków nie prowadzi działalności 
gospodarczej ani odpłatnej działalności pożytku publicznego, dlatego nieraz zetknęła się 
z brakiem środków finansowych. W takich sytuacjach z pomocą przychodzili darczyńcy 
i przyjaciele Izby, który wierzyli, że warto w ten projekt zainwestować. Po pięciu latach 
funkcjonowania Izby i po trzech latach działalności Fundacja ODA otrzymała pierwsze 
dofinansowania na swoją działalność. Dwa projekty zostały zrealizowane z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie, w tym na projekt „Magnolia symbolem 
Wołomina”. Pięć projektów otrzymało dofinansowanie ze Starostwa Wołomińskiego, 
sześć – od Gminy Wołomin. Trzy projekty, głosami mieszkańców, sfinansowane 
zostały z Budżetu Obywatelskiego Gminy Wołomin. Bez względu jednak na wysokość 
dofinansowania wszystkie wydarzenia w Izbie Muzealnej Wodiczków są dla mieszkańców 
bezpłatne. 

Życzenia dla społeczności Izby Muzealnej Wodiczków od Burmistrz Wołomina Elżbiety 
Radwan przekazał Zastępca Burmistrza Dariusz Szymanowski

Od lewej: Dariusz Szymanowski, Zastępca Burmistrza Wołomina;
Karol Małolepszy, przyjaciel Izby Muzealnej Wodiczków; 
Danuta Michalik, założycielka Izby Muzealnej Wodiczków
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Danuta Michalik, założycielka Izby Muzealnej Wodiczków w Wołominie

Sukcesem Izby Muzealnej Wodiczków jest opracowanie takiego programu, który 
nadąża za zmieniającymi się potrzebami mieszkańców. Każdy może znaleźć tu 
interesujące dla siebie wydarzenie i pogłębić swoją wiedzę z wielu dziedzin – lokalnej 
historii, muzyki, sztuki – czy poznać najpiękniejsze zakątki świata. 

Wysoki poziom organizowanych wydarzeń to zasługa pracy społecznej całego zespołu 
fundacyjnego, artystów skupionych wokół Izby Muzealnej Wodiczków, a także licznych 
mieszkańców i wolontariuszy angażujących się w nasze działania. Wspólnymi siłami 
budujemy społeczeństwo obywatelskie, odpowiedzialne za swoje miasto i jego historię.

Powodem do największej satysfakcji jest przywrócenie mieszkańcom pamięci o rodzinie 
Wodiczków i to, że Wodiczkowie znaleźli swoje zaszczytne miejsce w historii Wołomina.

Wchodząc w projekt pod nazwą Izba Muzealna Wodiczków – mówiła podczas 
jubileuszowego wieczoru Danuta Michalik – nie zdawałam sobie do końca sprawy, 
jak trudne, odpowiedzialne i czasochłonne zadanie na mnie czeka; że będę musiała 
zbudować instytucję od początku, zostać muzealnikiem, historykiem, redaktorem 
tekstów, na powrót nauczycielem i wychowawcą, organizatorką wydarzeń artystycznych 
i naukowych, a głównie kierować instytucją, która nie ma ani pracowników, ani stałego 
budżetu. Od początku miałam jednak głębokie przekonanie, że warto tę Izbę tworzyć 
dla upamiętnienia dokonań rodziny Wodiczków i dla mieszkańców Wołomina, po to, aby 
byli dumni z dokonań przodków. I to przekonanie się nie kończy, bo ten entuzjazm we 
mnie nadal pozostał.

Zdjęcia: Jakub Kłodkowski

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Urszula Zych

Długa droga do spełnienia marzeń w Lipinkach

Wszystkim ludziom, którzy nie znają historii powstania i budowy Wiejskiego 
Ośrodka Kultury i być może dziwią się, dlaczego ta budowa leży na sercu niektórym 
mieszkańcom, chcę przybliżyć drogę, którą pokonała i dalej pragnie pokonywać 
grupa ludzi w Lipinkach, którym prace społeczne, działalność charytatywna  
i rozwój kulturalny naszej wsi nie były obce ani uciążliwe. Ludzi, którzy chcieli, aby 
w Lipinkach było miejsce spotkań zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Jak to zwykle bywa w małych miejscowościach lub wsiach czy społecznościach, 
muszą znaleźć się osoby, które zmotywują pozostałych do działania. Muszą to być 
osoby z charyzmą, energiczne, z wielkim pomysłem na zmianę życia społeczeństwa,  
w którym mieszkają. W Lipinkach spotkały się dwie takie osoby: Krystyna Remiszewska 
i Irena Zych. 

Krystyna Remiszewska to kobieta, która bardzo lubiła wieś i ludowe tradycje.  
To osoba, która na owe czasy była bardzo wykształcona, zajmowała wysokie stanowisko 
zawodowe. Pomimo tego, że była rodowitą warszawianką, bardzo pokochała wieś i nigdy 
nie wstydziła się tego, że na wsi mieszka. 

Irena Zych to kobieta „światowa”. Młodość i wczesną dorosłość przeżyła we Francji, 
gdzie zdobyła wykształcenie oraz piękne obycie i znajomość życia klas wyższych, pośród 
których żyła. 

Irena Zych i Krystyna 
Remiszewska; 1987 r. 
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Tak oto dwie kobiety, które życie przywiodło do Lipinek, połączyły swoje pasje 
społecznikowskie i zaczęły zarażać nimi mieszkańców. 

W roku 1984 w Lipinkach zostało założone Koło Gospodyń Wiejskich, do którego 
dołączyła także Urszula Zych (autorka artykułu). Pełna podziwu dla tych kobiet, 
bardzo się zaangażowała w ich działalność, co szybko zostało dostrzeżone – została 
wiceprzewodniczącą ds. kulturowych. Była młoda, pełna energii i pomysłów. Pokochała 
Lipinki i bardzo chciała przyczyniać się do tego, aby miejscowość, z którą związała życie, 
stała się wsią, z której mieszkańcy będą dumni. 

Do Koła zapisało się wówczas prawie 30 kobiet i nawet kilku panów. Wszyscy dążyli 
do poprawy jakości życia w tej naszej małej wsi, gdzie środkiem biegła jedna droga, 
którą przecinały dwie krótsze – w lecie wszystkie piaszczyste, a w pozostałe pory roku 
błotniste i z dołami. W tamtym czasie w Lipinkach było ok. 60 domów. Wszyscy się znali i 
wszyscy chcieli, aby Lipinki stały się wsią, gdzie będzie się mieszkało miło i sympatycznie.  
Idee prac społecznych wpoiły mieszkańcom te dwie kobiety, daleko patrzące w przyszłość 
i potrafiące zjednoczyć ludzi.

Plany i marzenia, aby w naszej wsi powstał budynek, w którym mogliby się spotykać 
członkowie ówczesnego Koła Gospodyń Wiejskich oraz dzieci i młodzież, zrodziły się 
już w 1986 roku. Wtedy to mieszkańcy pod przewodnictwem Krystyny Remiszewskiej 
zorganizowali Dożynki Gminne. Było to novum w „dawnej Polsce”. Starostami byli Irena 
Zych oraz Marian Remiszewski – ówczesny sołtys Lipinek. Dożynki były bardzo udane. 
Zarobiliśmy pierwsze pieniądze na realizację naszych marzeń. Można było kupić kilka 
cegieł na ściany Domu Kultury.

Dożynki były świętem bardzo wiejskim i ludowym. Zaczynając od wieńca, poprzez 
stroje, potrawy i rękodzielnictwo, kończąc na piosenkach. Do melodii ludowych 
układaliśmy własne teksty, związane ściśle z naszą wsią i płynącym tu życiem. Autorkami 
tekstów były Urszula Zych i Wiesława Gawrych.

Dzięki przedstawieniu swojego repertuaru na Dożynkach członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich zaistnieliśmy jako grupa kultywująca ludowe tradycje, odtwarzająca  
i śpiewająca ludowe piosenki. Zaczęliśmy być zapraszani na uroczystości związane 
ze wsią. Śpiewaliśmy nawet w ówczesnym Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie na  
ul. Grzybowskiej, na Targach Rolniczych w Chotomowie, na spotkaniu władz rolniczych 
w Pomiechówku, na Walnym Zgromadzeniu Honorowych Dawców Krwi w szpitalu na  
ul. Brzeskiej w Warszawie. Zaproszeniom nie było końca – wiązały się z tym 
wynagrodzenia finansowe. I tak, grosz do grosza, zebraliśmy tyle, że wystarczyło na zakup 
placu wiejskiego przy ul. Klonowej w Lipinkach, którego właścicielem było Kółko Rolnicze 
w Lipinkach. Powstał na nim sklep spożywczy pod patronatem Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Wołominie pod nadzorem Kółka Rolniczego.

Później nastał czas marazmu w jakichkolwiek zabawach, festynach, dożynkach czy 
innych spotkaniach.

W Lipinkach mieszkańcy przeczekali zmianę ustroju oraz zastój i w 1999 r. 
zorganizowali Dożynki Gminne. Była to pierwsza wiejska uroczystość w czasie „wolnej 

Polski”. Nie zawiedli mieszkańcy w pomocy, nie zawiodła pogoda, nie zawiedli ludzie 
z okolicznych miejscowości, przybywając na Dożynki i dając zarobić pieniądze, które 
skrupulatnie wpłacane były na konto wiejskie.

Dożynki w Lipinkach; 1999 r.
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Nie zapomnieliśmy o celu, jaki wyznaczyła ówczesna grupa ludzi – budowie Domu 
Kultury. Część osób się wykruszyła, inna część dokooptowała do naszej grupy. Starostami 
na tych Dożynkach byli Urszula Zych i Stefan Zych. Sołtysem wtedy był Włodzimierz 
Rudnik, honorowym gościem była  Krystyna Remiszewska.

Zmieniła się Polska, zmieniło spojrzenie na życie. To, co stare, nie było już modne  
i odeszło wraz z poprzednią władzą. Nie było już Koła Gospodyń Wiejskich w Lipinkach. 
Zmarły ikony Lipinek, Irena Zych i Krystyna Remiszewska. Wydawać by się mogło,  
że w Lipinkach wszystko padnie, lecz nie – trzon fanatyków prac społecznych pozostał.

W nas nadal tkwiła wiara w Dom Kultury. Bo przecież wreszcie musimy mieć  
w Lipinkach swoje miejsce spotkań. Przecież w Lipinkach nie mamy nic, ani szkoły,  
ani ochotniczej straży pożarnej, ani kościoła, ani przedszkola, ani kawałka miejsca, gdzie 
można zrobić zebranie czy jakiekolwiek spotkanie.

Założyliśmy Komitet Budowy Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lipinkach, a następnie 
Fundację na Rzecz Budowy Wiejskiego Ośrodka Kultury. Członkami Fundacji zostali: 
Elżbieta Orych, Barbara Ratyńska, Urszula Zych, Krzysztof Prykiel, Włodzimierz Rudnik, 
Euzebiusz Trociewicz, Stefan Zych.

Mieliśmy na koncie Fundacji ok. 100 000 złotych. To była bardzo duża kwota, 
cieszyliśmy się bardzo. Zwłaszcza że nikt nam nie dał za darmo ani złotówki. Wreszcie 
marzenia o swoim Domu Kultury zaczęły być realne. Warto podkreślić, że żadna z wsi  
w Gminie Wołomin, a może nawet i powiecie wołomińskim, nie może pochwalić się takim 
dorobkiem – ani wtedy, ani teraz.

Nadszedł czas, aby marzenia przekształcić w czyn. Rozpoczęliśmy budowę naszego 
wymarzonego budynku. Wykonaliśmy projekt budynku, opłaciliśmy kierownika budowy, 
zapłaciliśmy za materiał budowlany.

Wbito łopatę pod fundament naszego, wymarzonego, najwspanialszego, jedynego 
Domu Kultury w Lipinkach. Fundament, ściany, dach… i jest!

Na razie szkielet, ale to już coś!
Ale cyfry na koncie Fundacji zaczęły maleć. Trzeba było działać, Trzeba było 

coś wymyślać i zdobywać pieniądze, i realizować. Aby zapłacić ekipie budowlanej, 
sprzedaliśmy wcześniej zakupiony plac przeznaczony na cele wiejskie, który był lokatą 
wcześniej zarobionych pieniędzy.

Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury pobudowała ekipa budowlana Sławomira Piwko.
Aż wreszcie, po tylu latach, budynek Ośrodka stanął w surowym stanie na placu 

wiejskim, wydzierżawionym Lipinkom przez Urząd Miejski w Wołominie. Całe ogrodzenie 
placu oraz bramę zespawał mieszkaniec Lipinek Euzebiusz Trociewicz. Poświęcił na to 
dwa tygodnie, codziennie, w czynie społecznym – jak mówił, „robił to dla Lipinek, czyli 
dla siebie”.

I tak oto sen się spełnił. Sen, który śniła duża grupa ludzi, którym się chciało coś zrobić 
dla naszej miejscowości.

Nie staliśmy bezczynnie z opuszczonymi rękami, czekając aż ktoś się zlituje i nam da 
pieniądze na nasz szczytny cel. Bo przecież trzeba postawić ścianki działowe, podłączyć 
prąd, podciągnąć wodę. Było jeszcze tyle do zrobienia.

My pracowaliśmy.
Wymyślaliśmy okazje, aby powiększać stan naszego konta.
W 2005 r. ponownie zorganizowaliśmy Dożynki Gminne. Mówiąc nieskromnie, jedne 

z lepszych w okolicy. Starostami zostali Elżbieta Orych i Andrzej Rasiński. Sołtysem 
wówczas był Włodzimierz Rudnik.

Mieszkańcy dali z siebie wszystko, aby Dożynki były udane
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W 2006 r., idąc za ciosem, popierani przez Burmistrza Wołomina, zorganizowaliśmy 
ponownie Dożynki Gminne. Starostami zostali Bronisława Sulewska i Janusz Wojdygo, 
sołtysem był Włodzimierz Rudnik.

Otrzymaliśmy wiele pochwał za scenariusz, reżyserię, organizację, dekorację, 
konferansjerkę. A trzeba powiedzieć, że wszystko to przygotowywali i pracowali przy 
tym wyłącznie mieszkańcy Lipinek.

Cieszyliśmy się z pochwał, z obecności wielu władz, tym bardziej, że powolutku „rosło” 
nasze konto Fundacji.

Nie poprzestawaliśmy na Dożynkach. Korzystając z uprzejmości i gościnności 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Duczkach, Jana Szuflińskiego, organizowaliśmy tam 
bale sylwestrowe, andrzejkowe i walentynkowe. Zawsze brakowało miejsc, gdyż zgłaszało 
się bardzo dużo chętnych. Bale były rozsławione w całej okolicy.

Na placu przy budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury organizowaliśmy festyny 
okolicznościowe i tematyczne z różnych okazji. Bale i festyny w Lipinkach zyskały wielki 
rozgłos, jako przygotowane profesjonalnie i z sercem.

Aby zasilić nasze konto, zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców 
Lipinek. Mieszkańcy chętnie dołączali się finansowo do jakże wyczekiwanego finału 
budowy.

Jeśli zliczymy wszystkie pieniądze – te zebrane z dożynek, festynów, bali, darowizn 
i sprzedaży działki – okaże się, że zebraliśmy ok. 200 000 złotych. Trzeba przyznać,  
że jak na prace społeczne jest to bardzo duża kwota.

Czasy rozkwitu działalności Fundacji się skończyły i konto Fundacji zostało zamknięte. 
Szukaliśmy sponsorów chętnych, aby nam pomóc, zwracaliśmy się do władz Wołomina, 
robiliśmy, co tylko się dało, aby pozyskać finanse i dokończyć to nasze dzieło marzeń. 
Niestety, nikt nie podał nam ręki. Wszystko było dobrze, wspaniale, gdy przygotowywaliśmy 
i zarabialiśmy sami – aż teraz, gdy potrzebowaliśmy pomocy, zostaliśmy naprawdę sami. 
Budynek pozostał w niedokończonym, tzw. „surowym” stanie. Ekipa, która tak pięknie 
działała przez kilkanaście lat, rozpadła się. Prawie wszyscy zrezygnowali z dalszej 
działalności.

Lata mijały, czas zaczynał działać na niekorzyść naszego budynku. Papa, którą był 
pokryty dach, zaczęła się rwać, robiły się dziury i deszcz wpadał do środka. Do budynku 
zaczęli przychodzić ludzie bezdomni i tacy, którzy szukali schronienia przed mrozem, 
deszczem oraz ludzkim wzrokiem. Budynek niszczał.

Jednak nie wszyscy porzucili marzenia o „Naszym Domu Kultury”. Najbardziej zagorzali 
„marzyciele” wierzyli, że w Lipinkach jeszcze będzie piękne miejsce spotkań, jeszcze 
znajdzie się ktoś, kto pomoże w dokończeniu budowy. Żeby zabezpieczyć budynek przed 
dalszą dewastacją, teraz już jako okrojona, mała grupa, zaczęliśmy szukać pieniędzy.

W 2011 r., przy wsparciu Burmistrza Wołomina oraz Starosty Powiatu Wołomińskiego, 
zostały zorganizowane Gminno-Powiatowe Dożynki. Starostami zostali Krystyna  
i Zygmunt Dębscy. Sołtysem była Edyta Kowalczyk (obecnie Babicka). Dożynki były 
jak zwykle dobrze przygotowane, udane. Jak zwykle było dużo ludzi. Cieszyliśmy się, 

że zarobimy pieniądze. Niestety, zmieniły się zasady zarobkowania na dożynkach czy 
festynach – nadeszła era kas fiskalnych i podatków. Ale zarobiliśmy na papę, kraty  
w oknach i deski do zabicia wejść. Rozpoczęliśmy zabezpieczanie budynku przed dalszą 
niszczycielską siłą ludzi i czasu. 

Zabezpieczaliśmy, konserwowaliśmy, malowaliśmy. Cały czas pozostawały w nas 
marzenia, że jeszcze przyjdzie taki dzień, że mieszkańcy będą się spotykać w pięknie 
wykończonym budynku.

Żeby mieszkańcy nie upadli na duchu, żeby nie stracili nadziei, że to już koniec marzeń 
o zmianach w Lipinkach, ówczesna sołtys Edyta Kowalczyk wystarała się, aby na placu 
przy budynku powstał plac zabaw dla dzieci. Był to pierwszy plac zabaw na jakiejkolwiek 
wsi. W tamtym czasie żadna wieś nie miała „czegoś takiego”.

Otwarcie placu zabaw dla dzieci; 2012 r.

W 2013 r., zachęceni sukcesem sprzed dwóch lat, ponownie zorganizowaliśmy 
Gminno-Powiatowe Dożynki. Starostami zostali Małgorzata i Krzysztof Kruk – mieszkańcy 
Lipinek. Sołtysem była Edyta Kowalczyk. Niestety, chociaż Dożynki były wspaniałe, 
zorganizowane z profesjonalizmem, zarobek nie był już taki duży. Ale każdą złotówkę 
przeznaczaliśmy na prace przy Domu Kultury. 
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Staraliśmy się pozyskiwać pieniądze na dokończenie budynku – niestety, nikt nie chciał 
nam pomóc. W imieniu tych wszystkich, którym mieszkanie na wsi nie uwłacza, a wręcz 
przeciwnie, przynosi zaszczyt, prosiliśmy kolejnych burmistrzów Wołomina o przyjrzenie 
się pracy naszych mieszkańców i docenienie naszego zaangażowania. Budynek, w który 
włożyliśmy wiele prywatnego czasu i ciężkiej pracy, zasługiwał na to, aby żyć.

Lata mijały, mieszkańcy Lipinek już całkowicie stracili zapał i nadzieję na to, że wreszcie 
ktoś doceni naszą pracę, że wysłucha nasze prośby o dokończenie budowy. Grupa ludzi, 
którzy z takim zapałem zabierali się do tworzenia, zaprzestała działań i walki o Wiejski 
Ośrodek Kultury. Tej grupy już nie było. Wśród mieszkańców dało się słyszeć słowa  
o tym, że na pewno prędzej te mury się rozlecą, niż cokolwiek tutaj będzie. Większość 
nie interesowała się już losami budynku, a ci, którzy z wielkim sercem i zapałem starali 
się o coś dla Lipinek, zaprzestali działalności społecznej.

I tak nadszedł rok 2020. Na placu przy ul. Klonowej w Lipinkach stał szkielet pięknego 
budynku. Budynku, w którym marzenia obijały się o surowe cegły. Marzenia o przedszkolu, 
o salach spotkań dla mieszkańców, o pomieszczeniu dla Koła Gospodyń, o kafejce 
internetowej, o sali do nauki tańca czy śpiewu, o pięknej bibliotece...

Niestety, na zrealizowanie naszych marzeń zabrakło nam pieniędzy.
Fundacją na Rzecz Budowy Wiejskiego Ośrodka Kultury nikt się już nie interesował. 

Nie miała już racji bytu, a jej istnienie wymagało wiele pracy. Po latach należało ją więc 
rozwiązać. Całością likwidacji, pisaniem zaległych sprawozdań i wyprowadzeniem 
rozliczeń księgowych zajęła się Urszula Zych, która ze swoich prywatnych pieniędzy 
opłaciła wszystkie zaległe rachunki za prąd, monitoring oraz pracę księgowej. Działalność 
Fundacji została zamknięta.

Można pomyśleć, że razem z Fundacją zostały zamknięte marzenia. Nie, nie wszyscy 
się poddali. Jak to zwykle bywa, znajdują się zapaleńcy i desperaci, którzy walczą 
ostatkiem sił dla dobra ogółu. 

Stara gwardia odeszła, ale Lipinki dostały zastrzyk młodej krwi.
Wydaje się, że wybierając na Radną Miejską Edytę Babicką, a na Sołtys Lipinek Urszulę 

Zych, mieszkańcy Lipinek „trafili w dziesiątkę”. Te dwie kobiety bardzo dobrze ze sobą 
współpracują i od razu wzięły sprawy w swoje ręce, aby budynek, który był marzeniem 
tych, których już nie ma wśród nas, i tych, którzy nie przestali marzyć, miał swoją chwałę. 
Młodość i werwa radnej, doświadczenie i zapał sołtys oraz ogromna nadzieja i wiara  
w drugiego człowieka obydwu tych pań zaowocowały ogromnym sukcesem.

Nie mając szans na pozyskiwanie środków własnych, przekazaliśmy budynek do 
Gminy z nadzieją, że kto jak kto, ale urzędująca tam kobieta – burmistrz Elżbieta Radwan 
– zrozumie nas. Zrozumie zasadność i potrzebę istnienia Domu Kultury w Lipinkach.

I nie pomyliliśmy się. Odżył temat Wiejskiego Ośrodka Kultury w Urzędzie w Wołominie, 
w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Usłyszeliśmy podnoszące na duchu słowa, że praca 
społeczna jest ważna i doceniana tak jak wolontariat. Usłyszeliśmy, że ludzie, którzy 
na placu, gdzie stoi budynek, i w murach tego budynku zostawili tyle swojego serca, 
zasługują na to, aby ich praca nie poszła na marne i nie zaprzepaściły się ich marzenia. 

Dożynki w Lipinkach; 2013 r.

Niszczejący budynek; 2013 r.
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Wielką walkę o nasz budynek stoczyła radna Babicka. W jej żyłach płynie krew 
byłego radnego Stefana Zych oraz babci – Ireny Zych. We wnuczce żyje to, co miała 
w swoim sercu wielka lokalna patriotka – praca dla ludzi, praca dla szczytnych celów, 
praca bezinteresowna. Edyta Babicka z wielkim zapałem w sercu, z ogromnym żarem 
w słowach, opowiadała radnym na sesjach, na spotkaniach, na komisjach o potrzebie 
dokończenia budowy budynku dla mieszkańców Lipinek; o marzeniach, które tkwią  
w sołtys Urszuli Zych o ciągle płonącej nadziei, że wreszcie ktoś zrozumie naszą potrzebę.

Władze Gminy oraz radni Rady Miejskiej kadencji 2018–2023 pochylili się nad naszymi 
marzeniami i potrzebą istnienia Ośrodka Kultury. Dzięki tym kilkunastu osobom, w których 
rękach było „być albo nie być” naszego budynku, utwierdziliśmy się w przekonaniu,  
iż warto marzyć i warto wierzyć w ludzi.

W 2020 r. w budżecie Gminy Wołomin na rok 2021 zarezerwowano kwotę 1 800 000 
złotych na wykończenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lipinkach.

Można sobie wyobrazić, jaką radość i jak wielkie szczęście przeżyły osoby, które nie 
traciły wiary, że budynek będzie żył.

20 lat temu mieliśmy inny pomysł na zagospodarowanie tego obiektu. Myśleliśmy 
przede wszystkim o tym, aby po ukończeniu budowy pozyskiwać fundusze na utrzymanie, 
na opłaty za prąd, ogrzewanie, wodę. W okolicy było mało lokali, gdzie można było 

wynająć salę do nauki tańca, do gimnastyki, do nauki języków, do organizacji uroczystości 
rodzinnych, np. przyjęć po chrzcie, komunii czy z okazji „osiemnastki”. Myśleliśmy również 
o przedszkolu – wówczas najbliższe było w Wołominie. Nastawiliśmy się głównie na 
tego typu przeznaczenie budynku, nie zapominając o tym, że wreszcie będziemy mieli 
miejsce na organizowanie zebrań i spotkań. W ciągu tych lat, gdy nasz budynek niszczał, 
powstało dużo obiektów, gdzie można zorganizować to, o czym my myśleliśmy kiedyś.

Teraz musieliśmy zmienić tok myślenia i zrewolucjonizować plany na przeznaczenie 
budynku. Wspólnie z pracownikami Urzędu prowadziliśmy „burze mózgów”. Po analizie 
wszystkich „za” i „przeciw”, po wielu naradach i owocnych spotkaniach, stwierdziliśmy, 
że w Lipinkach potrzebny jest Dom Kultury nie dla spotkań „zakrapianych”, lecz typowo 
kulturalnych.

Według skrupulatnych wyliczeń przyznane nam 1 800 000 złotych miało wystarczyć 
nie tylko na całkowite wykończenie budynku, lecz także na zakup wyposażenia, wymianę 
ogrodzenia placu i wykonanie parkingu. Niestety, czas pandemii, która zawładnęła 
światem, spowodował rosnącą inflację. Materiały i robocizna poszły mocno w górę. 
Pieniądze zaczęły tracić swoją wartość. Na ogłoszony przetarg nie zgłaszali się 
wykonawcy. Teraz już budynek chciały wykończyć nie tylko sołtys i radna, lecz również 
pracownicy wołomińskiego urzędu zaangażowani w budowę.

W połowie roku 2021 Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, w obecności radnej 
Edyty Babickiej i sołtys Urszuli Zych, podpisała umowę z wyłonionym z wielkim trudem 
wykonawcą, który po tygodniu został wprowadzony na budowę. Mieszkańcy Lipinek ze 
zdziwieniem i nieopisaną radością zobaczyli ekipę budowlaną, która rozpoczęła pracę przy 
tych rozpadających się murach powstałych z wieloletnich marzeń. Ekipa, której przypadło 
w udziale spełnić nasze marzenie, przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Kierujący 
wszystkimi pracami Jacek Bartosiak oraz jego „brygada” wykonywali swoją pracę tak, 
jakby robili to dla siebie. Codziennie przyjeżdżali z Sokołowa Podlaskiego. Już od 
wczesnych godzin porannych można było zobaczyć na placu i przy budynku pracujących 
ludzi. Pracę, jaka wykonywana była wewnątrz, nie wszyscy mogli zobaczyć – wiadomo, 
zakaz wstępu na teren budowy. Pan Jacek opowiadał mi, że jeszcze nigdy nie spotkał 
się z taką radością ludzi, którzy przychodzili, pytali, podawali mu rękę, dziękowali za to, 
że ekipa budowlana spełnia marzenia mieszkańców Lipinek. Dziwił się i zastanawiał,  
o co chodzi z tym budynkiem… Podczas jednej z tak wielu wizyt opowiedziałam mu, ile 
kawałeczków ludzkich serc bije w tych pomieszczeniach. Myślę, że ekipie dobrze się 
pracowało w Lipinkach, radosnych i szczęśliwych.

Pieniądze, jakie zatwierdzili radni w budżecie gminy, wystarczyły na wykończenie 
budowy budynku w stanie tzw. surowym. A co z wykończeniem, z wyposażeniem 
pomieszczeń? Teraz już nasze marzenia nie musiały ciągnąć się w nieskończoność. Teraz 
już mieliśmy wokół siebie ludzi, którym udawało się w błyskawicznym tempie spełniać 
nasze marzenia, gdyż tak jak my widzieli piękno budynku, radość przychodzących tutaj 
niedługo ludzi, miejsce spotkań młodzieży i śmiejące się dzieci. Zdaje się, że zaraziłyśmy 
ich optymizmem i wiarą, że jeszcze będzie pięknie – wokół oraz w samym budynku.  

Urszula Zych, Edyta Babicka ze swoimi dziećmi, na pikniku z okazji Dnia Dziecka 
zorganizowanym przy budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury; 2018 r.
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Rok 2022 – przeżyliśmy ogromne zaskoczenie i nieopisaną radość, gdy dowiedzieliśmy 
się, że pozyskaliśmy 1 500 000 złotych na nową siedzibę filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Lipinkach pod nazwą „Biblioteka Sąsiedzka”.

To nasz wspólny sukces. Dziękujemy Burmistrz Wołomina Elżbiecie Radwan, 
Zastępcy Burmistrza Dariuszowi Szymanowskiemu, Zastępcy Burmistrza Łukaszowi 
Markowi, Pani Bożenie Pędziak z Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wołominie 
oraz zespołom zaangażowanym w projekt ukończenia Wiejskiego Ośrodka Kultury  
w Lipinkach, który otrzymał piękną nazwę „Biblioteka Sąsiedzka”. Dziękujemy 
mieszkańcom Sołectwa Lipinki, Radnej Miasta Wołomin Edycie Babickiej i Sołtys Lipinek 
Urszuli Zych. Dziękujemy Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Izabeli 
Bochińskiej, która całym sercem popiera nasze dążenie do zagospodarowania budynku. 
To Pani Dyrektor, przy wspaniałej pomocy Konrada Olszewskiego, była inicjatorem 
złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
które otrzymaliśmy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2, 
Infrastruktura Bibliotek 2021–2025.

Lipinki są chyba jedyną miejscowością, gdzie nie było nic.
Lipinki są chyba jedyną miejscowością, gdzie – choć nie było nic – byli i nadal są 

ludzie wielkiego serca, z rękami chętnymi do pomocy, dzięki którym mogło powstać coś 
wielkiego.

Prace remontowe w budynku; 2021–2022 r.
Budynek częściowo wykończony. Już nie „Wiejski Ośrodek Kultury”,

lecz „Biblioteka Sąsiedzka”; jesień 2022 r.
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Warto marzyć, warto uporczywie dążyć do celu, aby po prawie 40 latach zrealizować 
marzenia tych, którzy ukochali Lipinki, a których cząstka życia tkwi w każdej cegle tego 
wymarzonego budynku, których ślady stóp nakładają się na siebie wszędzie tam, gdzie 
były organizowane festyny, pikniki, dożynki oraz wszelkie inne spotkania i prace. Wielu 
ludzi nie ma już pośród nas, ale pamięć o nich pozostanie w Lipinkach na zawsze. 
Pamięć o tych, którzy nie doczekali spełnienia marzeń – marzeń naszego wiejskiego 
społeczeństwa Lipinek.

Bardzo dziękujemy.

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Krzysztof Dąbrowski

Moja przygoda z gumą chromianową

Od najmłodszych lat fotografia sprawiała mi wiele radości, tworzyłem portrety  
i fotografowałem wszystko, co mnie otaczało. Najprzyjemniejsze z tego wszystkiego było 
poczucie, że miłe chwile zamrożone w moich kadrach zostaną ze mną już na zawsze. 
Czas jednak płynął i część moich zdjęć wyblakła, zwłaszcza te kolorowe z czasów PRL... 
A przecież miały zostać ze mną na zawsze!

Technika dała nam do dyspozycji fotografię cyfrową. Tam kolory nie bledną, ale  
w zamian pojawiły się inne problemy. Przechowywane na płytach czy dyskach zdjęcia 
czasami ulegają zniszczeniu po zarysowaniu płyty albo awarii dysku. Poza tym w fotografii 
cyfrowej nie ma magii. Zero-jedynkowe obrazy są pozbawione duszy i jeszcze bardziej 
są nietrwałe. 

Pomnik na cmentarzu 
żołnierzy polskich z 1920 r.  

w Ossowie. Guma 
wiedeńska trójkolorowa 

czterowarstwowa
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Postanowiłem więc sięgnąć po techniki szlachetne, rzekłbym: okryte już pewnego 
rodzaju nutą tajemnicy. Jedną z moich ulubionych jest guma chromianowa. Czemu? 
Twierdzę, że ta technika opiera się działaniu czasu. W Egipcie wszystkie pisma 
papirusowe, nawet te najstarsze, były pisane rozpuszczoną w wodzie żywicą z akacji  
z domieszką sadzy i są czytelne do dziś, mimo że minęło parę tysięcy lat. Ta technika 
daje gwarancję długowieczności; możemy być pewni, że po śmierci wiele pokoleń będzie 
mogło oglądać niezmieniony obraz. 

Czemu fotografowie używali technik szlachetnych, skoro fotografia sama w sobie 
doskonale zapisywała obraz? W początkowych latach istnienia fotografii wielu malarzy 
zajęło się utrwalaniem obrazów za pomocą aparatu, a nie pędzla. Niestety galerie sztuki 
nie były zainteresowane tego typu pracami. Marszandzi i krytycy sztuki twierdzili, że za 
pomocą nowego medium nie można stworzyć dzieła artystycznego. Fotografia była, 
ich zdaniem, tylko odzwierciedleniem rzeczywistości pozbawionym wpływu twórcy na 
przedstawiony obraz. Nie dawała także możliwości indywidualnej interpretacji tak jak 
malarstwo. Zamykało to fotografiom wstęp do galerii sztuki. Fotografowie zaczynali więc 
eksperymentować, by bardziej przypominały obrazy malowane. Powstały wtedy tzw. 
techniki szlachetne, a jedną z najpopularniejszych była guma chromianowa.

Francuzki bankier Robert Demachy był jednym z pierwszych, którzy zastosowali proces 
gumy chromianowej w 1895 roku. Zapoczątkował też modę na fotografię piktorialną. 
Fotografia ta była pozbawiona szczegółów, a zachowywała kontury i większe elementy 
kompozycji obrazu oraz grę świateł, które tworzyły niepowtarzalną atmosferę. Bardzo 
często pokazywane były krajobrazy spowite mgłą oraz miejskie plenery o świcie. 
Żartobliwie fotografów piktorialnych nazywano „mglarzami”. 

Polskim przedstawicielem tego nurtu fotografii był Jan Bułhak z Wilna. Bułhak stosował 
do tworzenia fotografii zarówno metodę gumy chromianowej, jak i zwykłą fotografię 
(przy użyciu specjalnie przygotowanych obiektywów, które oddawały rzeczywistość  
w sposób nieostry). Natomiast warto wspomnieć jeszcze o pochodzącym ze Stanów 
Zjednoczonych Alfredzie Stieglitzu, który założył w 1905 r. galerię sztuki 291 oraz zaczął 
wydawać pismo poświęcone fotografii piktorialnej Camera Work. 

Piktorializm był pierwszym krokiem do uznania fotografii jako dziedziny sztuk pięknych. 
Przyczyniła się do tego galeria sztuki Albright Gallery, która w 1910 r. wykupiła od Alfreda 
Stieglitza 15 fotografii. Było to coś nowego, ponieważ do tej pory fotografia uznawana 
była za rzemiosło, a nie sztukę. Poza tym fotografie robione tą techniką stawały się 
niepowtarzalne, tak jak malarstwo! Nie można za jej pomocą zrobić dwóch jednakowych 
odbitek, jest to praktycznie niemożliwe. Można zatem powiedzieć, że jedna odbitka jest 
niepowtarzalnym zapisem obrazu, tak jak znana wszystkim akwarela. 

Guma chromianowa rozwijała się do końca wojny na równi z klasyczną fotografią. 
Po zakończeniu II wojny światowej straciła na popularności. Obecnie, w dobie fotografii 
cyfrowej, techniki szlachetne znów stają się modne. Docenia się je za to, że powstają 
tak, jak w 1895 roku. Ręczna obróbka, długowieczność oraz niepowtarzalność powodują, 
że młodzi twórcy coraz częściej sięgają po to kapryśne medium.

Jak powstaje guma chromianowa? Obraz tworzy się, pokrywając papier akwarelowy 
żywicą z akacji senegalskiej z domieszką dwuchromianu potasu lub amonu. Dzięki temu 
emulsja staje się światłoczuła. Do takiej mieszaniny żywicy (potocznie zwanej gumą 
arabską) i chemii dodaje się barwnik. Najlepszym barwnikiem są kolorowe ziemie 
okrzemkowe i sadza kominowa. Niektórzy stosują farbki pastelowe. Osobiście nie polecam 
farbek, ponieważ trudno jest je wypłukać i nieodwracalnie barwią one papier. 

Emulsję światłoczułą sporządzamy przy świetle żarówki, ponieważ jest czuła tylko na 
promienie ultrafioletowe! Trzeba sporządzić negatyw wielkości odbitki, ponieważ obraz 
przenoszony jest metodą stykową. Odbitka zaś powstaje na papierze akwarelowym. 
Taki papier ma dużą zawartość bawełny, dzięki czemu, w przeciwieństwie do innych 
rodzajów papieru, jest odporny na działanie wody, kurczenie się i rozciąganie. Jest też 
bardzo trwały. Pokrywamy go wcześniej przygotowaną emulsją oraz suszymy suszarką 
do włosów. Następnie umieszczany na wysuszonym papierze negatyw, przyciskamy 
szybą i wystawiamy na słońce. Naświetlamy od minuty do dwóch, a następnie dokładnie 
spłukujemy wodą. Naświetlone fragmenty zostają wtedy na papierze, a nienaświetlone 
zostają wypłukane. 

Po wysuszeniu warstwa gumy z barwnikiem garbuje się i nie jest już rozpuszczalna. 
Możemy zabierać się do tworzenia kolejnej warstwy. Obraz składa się z od jednej do kilku 
warstw, jedno- lub wielokolorowych. Tworzenie jednej odbitki zajmuje mi ok. jednej doby.

Zespół Poparzeni Kawą Trzy. Guma wiedeńska jednobarwna czterowarstwowa
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Z czasem wytworzyło się kilka rodzajów gumy chromianowej, takich jak guma 
wiedeńska, guma paryska oraz guma warszawska1. 

Czym różnią się te trzy rodzaje gumy chromianowej? Zacznę od gumy warszawskiej. 
Główną różnicą między tą techniką i pozostałymi jest to, że stosowany papier akwarelowy 
pokrywa się wyłącznie emulsją światłoczułą. Emulsję wypłukuje się trudniej, zaś obraz 
jest bardziej rozmyty, co daje fotografii bardziej piktorialny charakter. Fotografia kapliczki 
pod Tłuszczem jest dobrym przykładem tej techniki. 

Guma wiedeńska różni się od warszawskiej sposobem przeklejania papieru 
akwarelowego. Papier moczymy w rozpuszczonej żelatynie spożywczej, takiej, jakiej 
używamy do ryb czy nóżek. Po wyschnięciu moczymy go w roztworze formaliny. Po tym 
zabiegu żelatyna jest zgarbowana i nie rozpuszcza się w wodzie. Następnie nakładamy 
pędzlem lub wałkiem emulsję, która nie wsiąka w papier. Łatwiej jest wtedy ją wypłukać 
i uzyskać więcej szczegółów. Papier jest bielszy w światłach.

Został ostatni rodzaj gumy, czyli guma paryska. Papier do tej gumy przeklejamy 
kilkukrotnie. Żelatyny na papierze jest sporo, więc emulsja trzyma się bardzo słabo. 

1 Twórcą tej ostatniej jest Marian Dederko, który stworzył także technikę fotonitu (jest to technika polegająca na retuszu 
pozytywu, a następnie zrobieniu drugiego negatywu i odbitki). Jako jeden z niewielu Polaków jest wpisany do Światowej 
Encyklopedii Fotografii. Osobiście miałem okazję poznać Szymona Dederko, wnuka Mariana, i od niego uczyć się trudnej 
i kapryśnej techniki gumy chromianowej. Szymon pożyczył mi też oryginalną przedwojenną kopioramę Mariana Dederko. 
Na jej podstawie zrobiłem trochę ulepszoną, własną kopioramę, której użyłem do zrobienia zdjęć zamieszczonych w tym 
artykule.

Kapliczka przydrożna pod Tłuszczem. Guma warszawska wielokolorowa czterowarstwowa

Akt przy kominku – Willa Laurentium. Guma wiedeńska dwubarwna czterowarstwowa 
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Nanosimy emulsję, suszymy i naświetlamy. Wywoływanie nie odbywa się tak, jak  
w dwóch poprzednich rodzajach gumy, pod bieżącą wodą. Gumę kładziemy emulsją do 
dołu na lustrze wody i pozwalamy na powolne rozpuszczanie się emulsji. Po jakiejś godzinie 
delikatnie podnosimy odbitkę i suszymy. Należy to robić ostrożnie, by nie zepsuć obrazu. 

Te trzy rodzaje gumy chromianowej dają ciekawe i indywidualne efekty. Uwielbiam tę 
technikę, mimo że jest trudna i czasochłonna. Zmarnowałem sporo papieru i odczynników, 
zanim powstała pierwsza poprawna odbitka. W naszym województwie jest tylko 
kilkanaście osób, które potrafią zrobić zdjęcie przy pomocy tej techniki. Uważam, że 
taka fotografia jest bardziej interesująca niż fotografia cyfrowa. Piktorialne obrazy dają 
niepowtarzalny klimat, nie wspominając już o tym, że stanowią piękne uzupełnienie 
każdego pomieszczenia.

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Witold Rakowski

Ludność Wołomina na tle innych 
miast powiatu wołomińskiego

Wstęp
Przyglądając się danym dotyczącym ludności w Polsce po II wojnie światowej, można 

zauważyć wzrost liczby mieszkańców miast z 8043 tys. z końca 1946 r. do 23 701 tys. w 
1999 roku. Później liczba ta malała i w 2020 r. wynosiła 22 905 tysięcy1 W tych samych 
okresach liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie zmniejszyła się z 15 597 tys. do  
14 562 tys., a następnie wzrosła do 15 360 tysięcy 2 Początkowo procesem wyludniania 
objęte były większe miasta woj. śląskiego, były ośrodki, które pełniły funkcje wojewódzkie 
w latach 1975–19983,oraz Łódź. Po 2005 r. większość miast dużych, średnich, a i część 
małych zaczęła się wyludniać4. Wyjątkiem (ale chyba nie jedynym w Polsce) były tu miasta  
strefy podmiejskiej Warszawy, w tym powiatu wołomińskiego omawiane w tym artykule: 
Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Tłuszcz. Poza stolicą tego powiatu, 
Wołominem, w miastach tych do 2019 r. liczba mieszkańców się zwiększała, pomimo 
że dwa z nich (Radzymin i Tłuszcz) leżą poza ścisłą strefą podmiejską Warszawy.  
Cel artykułu sprowadza się do odpowiedzi na poniższe pytania:

Jak wzrastał w poszczególnych latach potencjał demograficzny miast?
Jak się zmieniała struktura wieku ludności?
Jaki był udział w liczbie mieszkańców ludności napływowej?
Jak się przedstawiała aktywność zawodowa ludności?
Jaki charakter pracy wykonywała ludność pracująca?
Jak się zmieniały źródła utrzymania ludności?
Jak się zmieniał poziom wykształcenia mieszkańców?
Udzielenie odpowiedzi na te pytania jest możliwe poprzez analizę danych statystycznych 

zawartych w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pochodzących na ogół 
(poza tab. 1) z kolejnych spisów ludności (NSP5). Zawartość danych w publikacjach GUS 
jest zróżnicowana i nie zawsze porównywalna z okresu na okres. Zwłaszcza niewiele jest 

1 „Rocznik Demograficzny 2021”, Główny Urząd Statystyczny (GUS), s. 26–30.
2 Tamże, s. 30–32.
3 W. Rakowski, Wpływ przyrostu naturalnego i salda migracji stałych ludności na wzrost liczby mieszkańców Płocka  

w latach 1946–2015, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, t. IX, Płock 2017, s. 54–76 oraz tego autora Przyrost 
naturalny ludności miasta Elbląga w latach 1976–2018, „Rocznik Elbląski”, t. XXXI, Elbląg 2021, s. 51–72; Zmiany 
w liczbie ludności Ostrołęki powodowane przyrostem naturalnym i migracjami, „Kurpioszczyzna. Kultura, historia, 
gospodarka”, red. J. Gołota, J. Mironczuk, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka 2017, s. 161–176.

4 „Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny,” red. P. Krzysztofik, Instytut Rozwoju Miast 
i Regionów, Warszawa-Kraków 2019.

5 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
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informacji o ludności pochodzących ze spisu powszechnego przeprowadzonego 6 grudnia 
1950 roku. Dlatego poszczególne zagadnienia będą omawiane w różnych przekrojach 
czasowych w zależności od dostępności danych z bazy statystycznej. Omawiane kwestie, 
poza rozwojem ludności do 2020 r., kończyć się będą na 2002 r., a więc dwa lata przed 
wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wyniki ze spisu ludności z 2021 r. będą dostępne 
w późniejszym okresie i mogą być wykorzystane dopiero w 2023 roku. 

Rosnący potencjał miast w latach 1946–2020
W związku z tym, że pierwszy sumaryczny spis ludności w okresie powojennym 

przeprowadzony został 14 lutego 1946 r.6, można przyjąć, że zmiany, jakie nastąpiły 
w liczbie mieszkańców omawianych tu siedmiu miast, dotyczą 75 lat, a więc długiego 
okresu. W miastach tych żyją zarówno osoby liczące 85 czy 75 lat, jak i ich dzieci, wnuki 
i prawnuki. Najstarsze współcześnie pokolenie dorastało w latach 50. XX w. i w jego 
pamięci utrwalił się obraz tych miast7 do czasów obecnego dorastającego pokolenia, 
które żyje już w innym otroczeniu, krajobrazie. Zatem uwzględniając czynnik czasu, 
ulega zmianie liczba ludności, jej struktura demograficzna i społeczno-zawodowa, a także 
charakter zabudowy miast, ich układ przestrzenny oraz skala i intensywność powiązań 
z otoczeniem. 

Właśnie to bliskie sąsiedztwo ze stolicą kraju i jej dynamicznym rozwojem przyczynił 
się do wzrostu liczby mieszkańców w miastach powiatu wołomińskiego. Warszawa 
zapewniała ich mieszkańcom pracę, a pewnej części także stałe miejsce zamieszkania8. 
Miasta powiatu wołomińskiego stawały się osiedleńczo atrakcyjne, zwłaszcza dla 
ludności napływającej z północno-wschodniej części kraju9, jak też z przeludnionych 
rolniczo terenów wiejskich tegoż powiatu wołomińskiego. W pierwszych pięciu latach 
powojennych prawie połowa miast małych w Polsce wschodniej i środkowej wyludniała 
się – tymczasem miasta powiatu wołomińskiego się zaludniały. Najbardziej wzrosła liczba 
mieszkańców w Wołominie, bo o przeszło 6 tysięcy. O wiele już mniejszy wzrost ludności 
nastąpił w Zielonce (o 2198 osób), Ząbkach (o 1784), Kobyłce (o 1669), w Markach  
(o 1226) i niewielki w Radzyminie (o 614) oraz w Tłuszczu (o 256). 

Przyjmując w przybliżeniu, że przyrost naturalny ludności w tych miastach przeciętnie 
rocznie wynosił 10‰10, to w przyroście rzeczywistym udział jego i salda migracji w liczbach 
bezwzględnych w poszczególnych miastach przedstawiał się następująco:

6 Z. Padowicz, Powszechny sumaryczny spis ludności z dnia 14.02.1946, „Spisy ludności 1921–2002 Rzeczpospolitej 
Polski”, red. Z. Strzelecki, T. Toczyński, Polskie Towarzystwo Demograficzne, GUS, s. 276–287.

7 M. Prawdzic-Szczawińska, Górki Mironowskie – kraina mojego dzieciństwa, „Rocznik Wołomiński”, t. XVI, Wołomin 
2020, s. 223–226 oraz tej autorki Budkowiczowie – liderzy społeczności Górek Mironowych, „Rocznik Wołomiński”,  
t. XVII, Wołomin 2021, s. 235–246; A. Stasiak, Urbanizacja strefy podmiejskiej na przykładzie powiatu wołomińskiego, 
„Warszawa – socjologiczne zagadnienia stolicy i aglomeracji”, Warszawa 1969.

8 K. Kuciński, W. Rakowski, Powiat wołomiński jako stacja przesiadkowa, „Barwy”, nr 1/973, Warszawa 1973.
9 W. Rakowski, K. Kuciński, Przestrzenne zróżnicowanie ciążeń migracyjnych ludności regionu warszawskiego, 

„Monografie i Opracowania ”, nr 53, Szkoła Główna Planowania i Statystyki (SGPiS), Warszawa 1976.
10 Dla lat 1946–1955 brakuje danych dotyczących przyrostu naturalnego i salda migracji, a dla lat 1956–1975 są tylko dane 

dla niektórych lat.

przyrost naturalny saldo
Kobyłka 229 1440
Marki 467 759
Radzymin 248 366
Tłuszcz 152 104
Wołomin 720 5518
Ząbki 361 1423
Zielonka 309 1889

Zatem poza Tłuszczem, który w owym czasie był jeszcze wsią, we wspomnianych 
ośrodkach powiatu decydującym składnikiem przyczyniającym do zwiększania liczby 
mieszkańców były osoby przybyłe, w większości w wieku 20–34 lat. Szczególne znaczenie 
ludność przybyła w przyroście rzeczywistym miała w Wołominie i Zielonce. Jej udział 
w ogólnej liczbie mieszkańców w 1950 r. przekraczał 35%, podczas gdy w Kobyłce  
i Ząbkach wynosił 23%, zaś w pozostałych trzech miastach – 4–8%. 

W dziesięcioleciu 1950–1960 nastąpił dalszy wzrost liczby mieszkańców w omawianych 
tu miastach, jednak największy był w Wołominie (6243), porównywalny z przyrostem  
z poprzedzającego go pięciolecia. Duży przyrost odnotowano też w Ząbkach (5532),  
w dalszej kolejności także w Zielonce (4201), Markach (3858), Kobyłce (2773) i znacznie 
już mniejszy w Radzyminie (1541) i Tłuszczu (1313). Pomimo że w tym dziesięcioleciu 
notowano wyższy przyrost naturalny ludności (przeciętnie rocznie 12‰), co przy wyższej 
liczbie mieszkańców jego znaczenie w liczbach bezwzględnych w przyroście rzeczywistym 
było przeszło dwukrotnie wyższe niż w latach 1946–1950, to jednak w tym dziesięcioleciu 
we wszystkich miastach saldo migracji przewyższało znacząco przyrost naturalny, co 
ilustrują poniższe liczby:11

przyrost naturalny saldo udział w %11

Kobyłka 744 2029 73,2
Marki 1440 2418 62,7
Radzymin 680 861 55,9
Tłuszcz 384 929 70,7
Wołomin 2300 3943 63,1
Ząbki 1020 4512 81,6
Zielonka 996 3205 76,3

Liczby te oznaczają, że we wszystkich miastach głównym komponentem powiększania 
potencjału demograficznego miast była migracja ludności. Dotyczyło to także Tłuszcza12, 
w którym w następnym dziesięcioleciu głównym składnikiem przyrostu rzeczywistego 
znowu był przyrost naturalny. 

W latach 1960–1970 we wszystkich niemal badanych miastach przyrost ludności był już 
o wiele mniejszy w porównaniu z dekadą poprzedzającą, ponieważ zapotrzebowanie na 
ręce do pracy w Warszawie zmalało w związku z prowadzoną polityką deglomeracyjną13. 

11 Udział salda migracji w przyroście rzeczywistym w latach 1950–1960 (przyrost naturalny+saldo migracji=przyrost 
rzeczywisty).

12 Przyrost ludności analizowany jest na stałym obszarze miast z 1975 roku. Patrz: Ludność i zasoby mieszkaniowe  
w latach 1946–1974 według podziału administracyjnego kraju z 1 czerwca 1975 r., GUS, 1976.

13 M. Ciechocińska, Deglomeracja Warszawy 1965–1970, „Biuletyn” KPZK PAN, zeszyt 80, Warszawa 1973.
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Należy podkreślić, że miasta powiatu wołomińskiego, oprócz Wołomina i Tłuszcza, miały 
słabo rozwiniętą bazę ekonomiczną i szansę swojego rozwoju upatrywały w stolicy kraju, 
gdzie dorośli mieszkańcy byli zatrudniani14. Istniała więc ścisła współzależność między 
rozwojem Warszawy a wzrostem liczby mieszkańców powiatu wołomińskiego. Przejawia 
się ona także współcześnie. O spowolnieniu przyrostu rzeczywistego ludności w tej 
dekadzie świadczy zmniejszenie salda migracji z 17 897 osób do 9560 (w porównaniu 
do lat 1950–1960) przy jednocześnie niewielkim spadku przyrostu naturalnego15 z 7564 
do 6585. W trzech miastach jednak – w Kobyłce, Ząbkach i Zielonce – saldo migracji 
przewyższało wielkość przyrostu naturalnego, co prezentują poniższe dane:

przyrost naturalny saldo
Kobyłka 775 2234
Marki 1120 269
Radzymin 560 408
Tłuszcz 330 -106
Wołomin 1800 951
Ząbki 1120 3611
Zielonka 880 2193

Pomijając leżące dalej od Warszawy Radzymin i Tłuszcz, które w tym okresie 
charakteryzowały się minimalnym przyrostem ludności, wyraźne spowolnienie rozwoju 
nastąpiło w Markach i Wołominie. Głównym składnikiem ich przyrostu rzeczywistego 
ludności był przyrost naturalny – podobnie jak w Radzyminie i Tłuszczu, z którego więcej 
osób odpływało, niż do niego napływało.

W następnej dekadzie 1970–1980, poza Wołominem i częściowo Tłuszczem,  
w miastach tych przyrost rzeczywisty ludności był już znacznie mniejszy w porównaniu 
z dziesięcioleciem poprzedzającym (tab. 1, 2). 

Tabela 1. Liczba ludności w miastach powiatu wołomińskiego w latach 1946–2020
Lata Kobyłka Marki Radzymin Tłuszcz Wołomin Ząbki Zielonka
Powierzchnia km2 20 26 23 8 17 11 79
1946 3521 8333 4452 2498 8951 4189 3191
1950 5190 9559 5066 2754 15 189 5973 5389
1960 7963 13 417 6607 4067 21 432 11 505 9590
1970 10 972 14 806 7575 4291 24 183 16 236 12 663
1980 12 235 15 853 7772 4840 30 887 17 253 14 487
1990 13 783 15 295 7273 6074 36 877 16 057 14 456
2000 16 600 17 890 7101 6820 36 643 18 102 16 164
2010 19 723 26 753 9561 7594 37 117 28 644 17 464
2015 21 890 30 595 12 057 8055 37 318 33 818 17 488
2018 23 706 33 914 12 876 8157 37 138 36 706 17 589
2019 24 414 35 461 13 118 8106 37 056 37 818 17 560
2020 25 149 36 816 13 313 8167 36 848 38 546 17 486

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ludność i zasoby mieszkaniowe w latach 1946–1974 według podziału 
administracyjnego kraju z 1 czerwca 1975 r., GUS 1976; – Roczniki Demograficzne z lat 1981–2021, GUS.

14 Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące, GUS, 1977, s.74, 98.
15  Dla tego podokresu 1960–1970 przyjęto, że roczny przyrost naturalny wynosił w tych miastach 8‰.

Największym przyrostem ludności znowu wyróżniał się Wołomin. W łącznym przyroście 
rzeczywistym ludności tych siedmiu miast, wynoszącym 12 601, udział Wołomina wynosił 
53,2%, podczas gdy udział Zielonki wynosił 14,4%, Kobyłki – 10%, a Ząbek i Marek –  
po 8,3%. 

Niepomyślne dla rozwoju większości omawianych tu miast były końcowe lata Polski 
Ludowej. W czterech miastach nastąpił wówczas ubytek mieszkańców, a z ogólnego 
przyrostu rzeczywistego (6488) 92,3% przypadało na Wołomin i niewielka część 
na Kobyłkę i Tłuszcz (tab. 1, 2). Dla Wołomina była to ostatnia dekada znaczącego 
przyrostu ludności, który w latach 1990–2000 i 2010–2020 wykazywał już niewielki ubytek 
mieszkańców. Równocześnie od 1990 r., a zwłaszcza od 2002 r., obserwować można 
przyspieszony przyrost ludności w Ząbkach i Markach oraz mniejszy w Kobyłce i o wiele 
już mniejszy w pozostałych trzech miastach. 

W wyniku zwiększania się liczby mieszkańców następował wzrost gęstości zaludnienia 
przestrzeni miejskiej. Mianowicie na 1 km2 powierzchni przypadała następująca liczba 
osób:

1946 r. 2020 r.
Kobyłka 190 1257
Marki 127 1416
Radzymin 187 579
Tłuszcz 308 1021
Wołomin 542 2167
Ząbki 374 3504
Zielonka 41 221

Gęstość zaludnienia wzrastała proporcjonalnie do wzrostu ludności. Należy dodać, 
że gęstość zaludnienia w Ząbkach w 2020 r. (3504) była wyższa niż w Warszawie 
(3439). Z kolei niskie zagęszczenie w Zielonce (221) wiąże się z charakterem zabudowy 
(posiadłości jednorodzinne) oraz dużym obszarem (w tym lasów) zajmowanym przez 
wojsko.

Tabela 2. Przyrost rzeczywisty ludności w poszczególnych podokresach w miastach 
powiatu wołomińskiego

lata Kobyłka Marki Radzymin Tłuszcz Wołomin Ząbki Zielonka Ogółem
1946–1950 1669 1226 614 256 6238 1784 2198 13 985
1950–1960 2773 3858 1541 1313 6243 5532 4201 25 461
1960–1970 3009 1389 968 224 2751 4731 3073 16 145
1970–1980 1263 1047 197 549 6704 1017 1824 12 601
1980–1990 1548 -558 -449 1234 5990 -1196 -31 6488
1990–2000 2817 2595 -172 746 -234 2045 1708 9505
2000–2010 3123 8863 2460 774 474 10 542 1300 27 536
2010–2020 5426 10 063 3752 573 -269 9902 22 29 469
w tym
2010–2015 2167 3842 2496 461 201 5174 24 14 365
Razem 21 628 28 483 8861 5669 27 897 34 357 14 295 141 190

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych zawartych w tab. 1.
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Przyglądając się liczbom zawartym w tabelach 1 i 2 można zauważyć, że:
1) Rozwój demograficzny poszczególnych miast był zmienny w czasie.
2) We wszystkich miastach powiatu największy przyrost ludności występował w latach 
2000–2020 i 1946–1960. Najwolniej miasta te rozwijały się w końcowym okresie istnienia 
Polski Ludowej i początkowym gospodarki rynkowej, kiedy istniało wysokie bezrobocie.
3) W analizowanym okresie najmniej zakłócony wzrost ludności odbywał się  
w Kobyłce i Tłuszczu. W każdym podokresie występował przyrost rzeczywisty ludności. 
Największe zakłócenia w przyroście rzeczywistym ludności występowały w Wołominie  
i Radzyminie. Dla poszczególnych miast najbardziej sprzyjającym podokresem rozwoju 
demograficznego były lata:
– 1946–1960 i 1970–1990 dla Wołomina,
– 2000–2020 dla Marek i Radzymina,
– 2000–2020 i w mniejszym stopniu 1950–1970 dla Ząbek,
– 1990–2020, częściowo 1950–1970, dla Kobyłki,
– 1950–1970 dla Zielonki,
– 1980–1990 dla Tłuszcza.
4) W ciągu tych 75 lat liczba mieszkańców w miastach w Polsce wzrosła przeszło 
dwukrotnie, tymczasem w miastach powiatu wołomińskiego pięciokrotnie, przy czym 
w Ząbkach dziewięciokrotnie, w Kobyłce siedmiokrotnie, zaś w Radzyminie i Tłuszczu 
najwolniej, bo tylko trzykrotnie.
5) W ogólnym przyroście rzeczywistym ludności wynoszącym 141 190 udział 
poszczególnych miast w tej liczbie wynosił (w %):

Ząbek 24,3 Zielonki 10.1
Marek 20,2 Radzymina 6,3
Wołomina 19,8 Tłuszcza 4,0
Kobyłki 15,3

6) Do 2018 r. największym demograficznie miastem powiatu był Wołomin, zaś od 2019 r.  
– Ząbki. Niewielki spadek liczby mieszkańców w Wołominie notowany od 2019 r. nie 
świadczy jednak jeszcze o wyludnianiu się miasta. Może to być zjawisko tymczasowe, 
a nie trwałe, tak jak to się dzieje np. w przypadku Legionowa, Otwocka, Żyrardowa, 
Łomży16 i wielu innych miast.
7) Rozwój demograficzny omawianych miast, zwłaszcza tych pięciu najbliżej położonych 
Warszawy, odbywa się przede wszystkim kosztem innych terenów kraju, skąd napływa 
ludność.

16 W. Rakowski, Wpływ przyrostu naturalnego i migracji ludności na zmiany demograficzne Legionowa, „Rocznik 
Legionowski”, t. X, Legionowo 2017 oraz tego autora Potencjał demograficzny Otwocka i jego zmiany w latach 
1921–2015, „Rocznik Mazowiecki”, t. XXVIII, Warszawa 2018, s. 61–75; Struktury demograficzne ludności Otwocka, 
Pruszkowa, Żyrardowa w latach 1931–2016, „Rocznik Mazowiecki”, t. XXVIII, Warszawa 2018, s. 35–59; Tendencje 
zmian w liczbie i źródłach utrzymania ludności powiatu łomżyńskiego w latach 1946–2018, „Studia Łomżyńskie”, t. XXX, 
Łomża 2020, s. 107–139.

Ludność zasiedziała i przybyła
Mieszkańców danej jednostki osadniczej można podzielić na dwie grupy. Pierwszą 

grupę stanowią ci, którzy w tym mieście (tej wsi) się urodzili i mieszkają w nim (w niej) 
dotychczas – można ją utożsamiać z ludnością zasiedziałą. Drugą grupę stanowią 
mieszkańcy przybyli – urodzeni poza daną miejscowością. Istnieje w tym zakresie 
taka prawidłowość: im wolniej rozwija się dane miasto demograficznie, tym więcej jest  
w ogólnej liczbie ludności mieszkańców zasiedziałych. W przypadku omawianych miast 
zagadnienie to będzie analizowane w oparciu o dane pochodzące z lat 1988 i 2002, 
które potwierdzają tę zasadę. 

Radzymin, Tłuszcz, a także Marki rozwijały się do 2000 r. o wiele wolniej niż pozostałe 
cztery miasta. Dlatego zarówno w 1988 r., jak i w 2002 r. nad ludnością przybyłą 
przeważała w nich ludność zasiedziała (tab. 3). Jeśli pominiemy w analizie najmniej 
mobilną część społeczeństwa, czyli dzieci w wieku 0–14 lat (tab. 4), to udział osób 
przybyłych w subpopulacji liczącej powyżej 14 lat nieco się zwiększy w tych trzech 
miastach; był jednak i tak o wiele niższy aniżeli w Zielonce, Kobyłce, Ząbkach i Wołominie. 

Między 1988 a 2002 r. sytuacja ta uległa pewnej zmianie. Mianowicie udział osób 
przybyłych ogółem w 2002 r. zwiększył się nieco w Markach, Tłuszczu, Ząbkach; zmalał 
zaś w Radzyminie, Wołominie, Zielonce, co wskazywałoby na spowolnienie rozwoju tych 
miast. W 2002 r. najwyższym udziałem ludności przybyłej w ogólnej liczbie mieszkańców 
wyróżniały się Zielonka i Ząbki, a najniższym – Radzymin. W tym ośrodku miejskim  
w grupach wieku, poczynając od 0–14, a kończąc na 50–59 lat, nad ludnością przybyłą 
przeważała ludność zasiedziała (tab. 4). Tymczasem w Ząbkach i Zielonce już w grupie 
wieku 20–29 lat przeważały osoby przybyłe, a w pozostałych czterech miastach, włącznie 
z Tłuszczem, taka sytuacja miała miejsce od grupy wieku 30–39 wzwyż.

Tabela 3. % ludności przybyłej w miastach powiatu wołomińskiego w 1988 i 2002 r.
Miasta 1988 2002

Ogółem W wieku 15+ przybyłych Ogółem W wieku 
15+w 1978 i 

wcześniej
1979–1988 w tym ze 

wsi
Kobyłka 58,0 72,8 56,3 16,5 7,0 58,4 67,5
Marki 42,5 51,9 40,8 11,1 3,2 49,9 56,4
Radzymin 39,6 49,8 35,5 14,3 7,0 35,6 41,4
Tłuszcz 45,0 52,9 29,4 23,5 17,9 49,6 57,5
Wołomin 54,7 67,0 47,1 19,1 7,3 51,8 60,0
Ząbki 56,9 70,9 55,4 15,5 6,0 60,9 68,0
Zielonka 67,6 80,6 61,6 19,0 4,9 61,6 71,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Migracje ludności w Polsce w latach 1979–1988, GUS, 1992, 
s.97 i 128; Struktura demograficzna i zawodowa oraz warunki mieszkaniowe ludności miejskiej w latach 
1978–1988, GUS, 1992, s. 283 i 293; Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. NSP 2002. Miasta 
powiatu wołomińskiego, Urząd Statystyczny w Warszawie, 2003, tab. 6.
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Spośród miast będących tu przedmiotem badań najniższy udział dzieci przybyłych 
w grupie 0–14 lat był w Radzyminie i Wołominie (w ogólnej liczbie dzieci co dziewiąte 
nie narodziło się w tym mieście), a najwyższy w Ząbkach i Markach (niemal co czwarte 
dziecko przybyło). Wysoki udział dzieci przybyłych w grupie 0–14 lat świadczy zarazem 
o dużym udziale w napływie rodzin, również z dziećmi w wieku 15–19 lat. Ich udział  
w tej grupie wieku wynosił od 16,8% w Radzyminie do 34,1% w Kobyłce. W grupie wieku 
20–29 lat udział osób przybyłych był bardzo niski w Radzyminie i nieznacznie wyższy 
w Wołominie, a w Ząbkach i Zielonce przekraczał 50%. W pozostałych grupach wieku, 
jak już wcześniej wzmiankowano, w analizowanych miastach (poza Radzyminem) 
dominowały osoby przybyłe. Ich udział w grupach wieku 50–59 i 60+ w połowie miast 
przekraczał nawet 80% (tab. 4). 

Tabela 4. Udział % osób przybyłych w poszczególnych grupach wieku ludności według 
NSP z 2002 r.

Miasta
Grupy wieku

0–14 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60+

Kobyłka 21,7 34,1 45,2 68,0 77,8 84,9 85,4
Marki 24,7 27,5 48,9 65,7 55,9 66,8 63,4
Radzymin 10,6 16,8 24,3 43,3 44,2 49,0 59,5
Tłuszcz 17,0 29,8 47,3 58,5 63,7 73,2 68,2
Wołomin 11,1 23,9 38,7 56,9 66,7 78,7 83,3
Ząbki 24,3 24,4 57,1 69,7 71,5 82,9 87,3
Zielonka 18,7 27,4 50,7 68,9 75,9 88,2 91,0

Źródło: patrz tab. 3 w oparciu o Podstawowe informacje….

Tak duża dominacja osób przybyłych wśród dorosłego społeczeństwa czterech miast 
z samorządowego punktu widzenia raczej nie jest korzystna, zwłaszcza gdy te osoby 
wyjeżdżają do pracy poza miejsce zamieszkania. Większość osób pracujących tych miast 
znajduje właśnie zatrudnienie w Warszawie. Rozdwojenie między miejscem zamieszkania 
i zatrudnienia raczej nie sprzyja angażowaniu się w życie społeczno-kulturalne miasta 
ze względu na brak czasu, a także na charakter wykonywanej pracy.

Charakter zatrudnienia pracowników 
Dostępne dane dla 1988 r. wskazują na to, że zdecydowana większość osób pracowała 

wtedy na stanowiskach robotniczych (tab. 5). Prawdopodobnie sytuacja znacznie się 
zmieniła po 2000 r., ale brakuje danych, aby to udowodnić. Pośrednio wskazuje jednak 
na to wzrastający poziom wykształcenia mieszkańców i zmiana struktury gospodarczej 
aglomeracji warszawskiej i kraju.

Na stanowiskach nierobotniczych najwięcej pracowało mieszkańców Wołomina (więcej 
niż co trzeci) i Zielonki, a najmniej – Marek i Ząbek. Mieszkańcy Marek wyróżniali się 

ponadto wysokim odsetkiem osób pracujących na rachunek własny (co dziewiąta),  
a Radzymina i częściowo Tłuszcza – w rolnictwie, które wraz z upływem czasu traciło na 
znaczeniu jako miejsce zatrudnienia. W 1988 r. w rolnictwie indywidualnym w Radzyminie 
pracowały 533 osoby, a w 2002 r. zaledwie 98 osób, w Tłuszczu zaś odpowiednio  
276 i 38 osób.

Tabela 5. Charakter zatrudnienia ludności w 1988 r.
Miasto Ogółem w 

liczbach 
bezwzględnych

Pracownicy na stanowiskach Rolnicy Pracujący na 
rach. własnynierobotniczych robotniczych

w %  ogółem
Kobyłka 6266 27,6 60,6 4,6 7,2
Marki 6828 22,2 63,0 3,5 11,3
Radzymin 3579 26,8 54,5 14,9 3,8
Tłuszcz 2846 28,3 58,2 9,7 3,8
Wołomin 17 114 34,9 58,4 1,7 5,0
Ząbki 7746 25,3 64,1 1,1 9,5
Zielonka 7376 31,0 59,1 1,5 8,4

Źródło: Struktura demograficzna i zawodowa oraz warunki mieszkaniowe ludności miejskiej w latach  
1978– 1988, GUS, 1992, s. 250 i 259.

Wykształcenie mieszkańców
To ważna cecha społeczna ludności wpływająca m.in. na aktywność zawodową, 

mobilność przestrzenną i pracowniczą17, na warunki życia18, na racjonalność zachowań 
oraz wykorzystania zasobów. W publikacjach GUS podaje się na ogół poziom 
wykształcenia mieszkańców, którzy ukończyli 14 lat. Jak pokazują liczby zawarte  
w tabeli 6, w tym zakresie nastąpił olbrzymi postęp wśród mieszkańców miast. Świadczy 
o tym wzrost w latach 1970–2002 odsetka osób z wykształceniem wyższym i średnim,  
a spadek z wykształceniem podstawowym ukończonym i nieukończonym. 

17 J. Witkowski, Migracje a struktura i ruchliwość społeczna ludności w Polsce, W: Kształtowanie procesów demograficznych 
a rozwój społeczno-gospodarczy Polski, „Monografie i Opracowania” nr 278/18, SGPiS, Warszawa 1988, s. 486–500.

18 W. Rakowski, Rodzina warszawska z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej. Charakterystyka demograficzno-
społeczna i warunki życia. W: Rodzina Polska – warunki bytu i funkcjonowania w świetle badań Instytutu Gospodarstwa 
Społecznego w latach 1988–1994, „Monografie i Opracowania” nr 435, Szkoła Główna Handlowa (SGH), Warszawa 
1998, s. 84–145; T. Pakulska, Poziom wykształcenia ludności na przykładzie rodzin studenckich SGH a warunki bytu. 
W: Rodzina Polska – warunki bytu i funkcjonowania w świetle badań Instytutu Gospodarstwa Społecznego w latach 
1994–1998, „Monografie i Opracowania” nr 469, SGH Warszawa 2000, s. 92–116.
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Tabela 6. Poziom wykształcenia ludności miast powiatu wołomińskiego w wieku 15 lat  
i więcej w latach 1970–2002

Wykształcenie Lata Kobyłka Marki Radzymin Tłuszcz Wołomin Ząbki Zielonka
Ludność 
w wieku 15+

1970 8322 10 798 5798 3160 18 416 12 260 9597
1978 9161 12 171 6227 3456 23 046 15 200 10 999
1988 9717 11 376 5741 4310 26 992 12 487 11 530
2002 13 719 16 714 6075 5747 30 336 17 558 13 652

W %
Wyższe 1970 2,3 0,8 1,9 1,7 3,1 1,7 4,7

1978 3,4 2,0 2,9 1,9 4,5 2,4 5,9
1988 4,5 2,9 4,0 3,4 6,5 3,9 8,5
2002 11,0 12,0 10,2 7,4 10,9 15,7 15,5

Średnie 
i policealne

1970 19,3 9,4 13,4 14,1 20,5 14,6 23,0
1978 24,6 17,2 21,0 19,9 28,1 20,9 30,1
1988 30,5 24,2 25,7 26,8 33,7 27,6 35,6
2002 40,4 39,5 36,6 38,1 41,1 40,3 43,5

Zasadnicze 
zawodowe

1970 15,2b 25,9b 25,0b 14,3 16,3b 18,1b 12,7b

1978 23,0 21,6 21,8 23,6 45,9 53,8 43,4
1988 27,1 28,2 25,7 29,7 34,8 41,2 32,6
2002 21,7 20,7 21,5 27,0 27,8 25,1 22,8

Podstawowe 
i poniżej

1970 63,2a 63,9a 59,7a 69,9 60,1a 65,6a 59,6a

1978 49,0 59,2 54,3 54,6 21,5 22,9 20,6
1988 37,9 44,7 40,1 40,1 25,0 27,3 23,3
2002 26,9 27,8 31,7 27,5 20,2 18,9 18,2

a łacznie z podstawowym ukończonym, b podstawowe nieukończone i bez wykształcenia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Struktura dz. cyt., s. 266–276; – Podstawowe informacje dz. cyt.

W 1970 r. względnie najwięcej osób z wykształceniem wyższym i średnim mieszkało  
w Zielonce i Wołominie, a najmniej w Markach. Podobna sytuacja miała miejsce w 1988 roku.  
Natomiast w 2002 r. odsetek mieszkańców o tych dwóch poziomach wykształcenia był 
niemal taki sam w Zielonce i Ząbkach, zaś Wołomin w zakresie wykształcenia wyższego 
został wyprzedzony przez Marki i Kobyłkę. Najniższym poziomem wykształcenia w 2002 r.  
charakteryzowało się społeczeństwo Tłuszcza i Radzymina. 

Postęp w dziedzinie wykształcenia średniego i wyższego, jaki następował w latach 
1970–1988, był bardzo powolny. Przyśpieszenie nastąpiło w ciągu następnych 13 lat. 
Widać to wyraźnie na przykładzie wykształcenia wyższego. Przykładowo między 1970 
a 1988 r. w Ząbkach liczba osób z wykształceniem wyższym wzrosła o 2,2 punkty 
procentowe (pp), a w ciągu 13 lat następnych już o 11,8 pp; tymczasem w Markach było 
to odpowiednio 2,1 i 9,1 pp, w Kobyłce – 2,2 i 6,5 pp., zaś w Tłuszczu już tylko 1,7 i 4,0 pp. 
Zatem w 1970 r. osoby z wyższym wykształceniem, poza Zielonką i Wołominem, stanowiły 
znikomą część dorosłego społeczeństwa. Podkreślić należy, że do 1988 r. wśród osób 
z wykształceniem wyższym dominowali mężczyźni, zaś w 2002 r. dominowały kobiety. 

W subpopulacji osób z wyższym wykształceniem w każdym z tych siedmiu miast 
przeważały osoby w wieku 25–39 lat, zwłaszcza w przypadku Ząbek (74,7%) i Marek 
(67,9%), a w najmniejszym stopniu Zielonki (51%). W tym mieście w całej społeczności 

z wyższym wykształceniem był stosunkowo duży udział osób w wieku 50 lat i więcej, 
podobnie zresztą jak w Radzyminie i Wołominie (tab. 7). Osoby najmłodsze dyplom 
ukończenia wyższej uczelni uzyskały już w nowych warunkach ustrojowych, kiedy 
powstały szkoły prywatne. Zatem struktura wieku osób z wykształceniem wyższym między 
miastami znacznie się różniła. Jakie były tego powody, trudno jest wyjaśnić.

Tabela 7. Struktura wieku osób z wykształceniem wyższym w 2002 r.
Wiek osób Kobyłka

(1514)
Marki
(2011)

Radzymin
(617)

Tłuszcz
(428)

Wołomin
(3315)

Ząbki
(2793)

Zielonka
(2114)

20–29 27,7 31,8 32,3 36,7 31,0 38,1 22,6
30–39 28,2 36,1 24,3 23,4 23,0 36,6 28,4
40–49 22,5 15,4 19,6 21,7 19,9 12,9 19,5
50–59 10,4 10,8 12,2 8,9 14,9 6,7 14,6
60–64 3,7 2,3 5,0 4,0 4,7 2,4 7,1
65+ 7,5 3,6 6,6 5,4 6,5 3,3 7,8
Razem 100 100 100 100 100 100 100

Źródło: patrz tab. 6. Podstawowe informacje... dz. cyt.

Struktura wieku ludności
Zmieniające się współczynniki przyrostu naturalnego (urodzeń, zgonów) oraz migracji 

ludności powodują nietrwałość utrzymywania się struktury wieku i płci mieszkańców 
poszczególnych miast i wsi. Przy wzrastającym przyroście naturalnym będzie się 
zwiększał w ogólnej liczbie mieszkańców udział dzieci, a malał ludzi w wieku starszym. 
Taki proces w Polsce trwał w latach 1946–1955. Od połowy lat 50. następował powolny 
spadek udziału dzieci w liczbie ludności (z pewnymi przerwami), a wzrastał udział osób 
w wieku 40 lat i więcej. 

W ujęciu lokalnym proces zmian w strukturze wieku jest możliwy dopiero od 1970 
roku. Dla lat 1950 i 1960 nie publikowano danych dotyczących struktury wieku dla małych 
miast19. Niemniej jednak dane dla lat 1970–2002 wskazują na proces zmian struktury 
wieku omawianych miast w podziale na cztery subpopulacje liczące po 20 roczników 
(poza najstarszym zawierającym więcej). We wszystkich miastach zmniejszał się udział 
dzieci i młodzieży w wieku 0–19 lat oraz w Kobyłce, Ząbkach, Zielonce, częściowo 
w Wołominie także osób w wieku 20–39 lat. Równocześnie we wszystkich miastach 
zwiększał się udział w strukturze wieku osób najstarszych (60+) oraz w wieku 40–59 lat 
(tab. 8). Zachodził proces starzenia się społeczeństwa tych miast.

19 B. M. Bulska, Zagadnienie regionalne i lokalne w spisach powszechnych ludności, „Spisy ludności 1921–2002 
Rzeczpospolitej Polski”, red. Z. Strzelecki, T. Toczyński, Polskie Towarzystwo Demograficzne, GUS, Warszawa 2002,  
s. 743–762.
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Tabela 8. Struktura % wieku ludności miast powiatu wołomińskiego w latach 1970–2002
Miasta Lata 0–19 20–39 40–59 60+ Razem
Kobyłka 1970 33,7 36,1 19,5 10,7 100

1988 31,4 33,1 21,9 13,6 100
2002 28,5 29,7 27,2 14,6 100

Marki 1970 37,1 29,2 20,7 13,0 100
1988 31,1 32,7 22,0 14,2 100
2002 28,0 33,1 25,6 13,3 100

Radzymin 1970 39,9 27,0 20,2 12,9 100
1988 31,7 30,8 21,0 16,6 100
2002 27,4 27,9 27,0 17,7 100

Tłuszcz 1970 37,1 30,3 20,9 11,7 100
1988 34,9 34,9 19,2 11,1 100
2002 28,2 30,8 28,7 12,3 100

Wołomin 1970 34,3 32,1 20,5 13,1 100
1988 31,6 32,7 20,7 15,0 100
2002 25,3 29,9 29,6 15,2 100

Ząbki 1970 33,0 37,5 19,0 10,5 100
1988 29,4 32,7 24,2 13,7 100
2002 26,3 36,3 23,0 14,4 100

Zielonka 1970 33,3 35,2 20,2 11,3 100
1988 27,7 32,1 26,9 13,3 100
2002 25,1 29,6 26,9 18,4 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NSP z lat 1970, 1988, 2002.

Wracając do grup wieku mieszkańców poszczególnych miast – w 1970 r. na ogół więcej 
(33–39,9%) niż co trzeci mieszkaniec nie przekraczał 19 lat, przy czym najwyższym 
udziałem wyróżniał się Radzymin, a najniższym – Ząbki. W 1988 r. udział dzieci  
i młodzieży wśród mieszkańców nieco zmalał i zamykał się w przedziale od 27,7% (Ząbki) 
do 34,9% (Tłuszcz), a w 2002 r. – od 25,1% (Zielonka) do 28,5% (Kobyłka). Większe 
różnice w udziale dzieci i młodzieży między miastami były więc w 1970 i 1988 r. niż  
w roku 2002. Najbardziej zmniejszył się udział najmłodszej subpopulacji w społeczeństwie 
Radzymina (o 12,5 pp), a najmniej – Ząbek (o 6,7 pp). Tak duży udział dzieci i młodzieży 
w społeczeństwie tych miast, zwłaszcza w czasach Polski Ludowej, świadczył o ich 
żywotności. Dodać należy, że subpopulacja 0–19 lat żyjąca w 1970 r. urodziła się  
w latach 1951–1970, kiedy był względnie wysoki przyrost naturalny ludności, zaś ta 
sama subpopulacja żyjąca w 2002 r. – w latach 1981–2002, kiedy od 1991 r. raptownie 
przyrost naturalny zaczął spadać. 

Udział subpopulacji 20–39 lat w ogólnej liczbie mieszkańców poszczególnych miast 
był zbliżony do poprzedniej i wynosił od 27% (Radzymin) do 37,5% (Ząbki). Właśnie 
w Ząbkach, Kobyłce i Zielonce ta subpopulacja w 1970 r. i w latach następnych była 
liczniejsza od poprzedniej. Wzrost grupy wieku 20–39 lat w 2002 r. w stosunku do 1970 r.  
nastąpił w Markach, Radzyminie i Tłuszczu, ponieważ te miasta charakteryzowały się 
wysokim udziałem dzieci i młodzieży, które, dorastając, przechodziły do grupy 20–39 lat. 

Z kolei udział subpopulacji liczącej 40–59 lat w liczbie mieszkańców omawianych 
miast był bardzo wyrównany w 1970 r. i nie przekraczał 21%. Udział ten się zwiększył 
w 2002 r. we wszystkich miastach i sięgał prawie 30%, a tylko nieco mniej w Kobyłce 
oraz w Radzyminie. 

Udział najstarszych osób (60+) w społeczności tych miast w 1970 r. zamykał się 
w granicach od 10,5% (Ząbki) do 13% (Marki), a w 2002 r. różnice te wzrosły między 
miastami z 12,3% (Tłuszcz) do 18,4% (Zielonka). 

Uogólniając, mieszkańców badanych miast można podzielić na dwie części. Na tę 
najmłodszą, nieprzekraczającą 40 lat, i na pozostałą, starszą, w wieku 40 lat i więcej. 
Uszeregowanie miast, poczynając od miasta o najmłodszej społeczności, przedstawia 
wykres 1, a najstarszej – wykres 2. Wykresy te w uszeregowaniu miast uzupełniają się 
do 100. Jednak dla pełnego zrozumienia, w którym z tych miast społeczeństwa były 
najmłodsze, a w których najstarsze, przedstawiono je na dwóch wykresach. Najmłodsze 
społeczeństwo, zarówno w 1970 r., jak i w 2002 r. mieszkało w Ząbkach, a najstarsze 
w Markach. Kolejność pozostałych miast pod tym względem była inna w 2002 r. niż 32 
lata wcześniej.

Wykres 1. Udział % ludności w wieku 0–39 lat w ogólnej liczbie mieszkańców 
w 1970 i 2002 r.

Źródło: patrz tab. 8.
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Wykres 2. Udział % ludności w wieku 40 lat i więcej w ogólnej liczbie mieszkańców  
w 1970 i 2002 r.

Źródło: patrz tab. 8.

Różnice w strukturze wieku między miastami były większe w 2002 r. – niż w 1970. 
Najbardziej postarzeli się w ciągu tych 32 lat mieszkańcy Marek (o 15,2 pp), w następnej 
kolejności Zielonki (13,8 pp), Radzymina (11,7 pp), Wołomina (11,2 pp)20, a najmniej 
Tłuszcza (8,4 pp) i Ząbek (7,9 pp). Zjawisko starzenia się ludności tych miast dobrze 
odzwierciedla liczba wnucząt – dzieci w wieku 0–14 lat – przypadająca na 100 dziadków 
(i babć) w wieku 60+ w 1970 i 2002 r., co ilustruje wykres 3.

Wykres 3. Liczba wnucząt przypadająca na 100 dziadków w 1970 i 2002 r.

Źródło: patrz tab. 8.

20 Szerzej na temat tego miasta patrz: W. Rakowski, Ludność gminy miejsko-wiejskiej Wołomin na początku XXI, „Rocznik 
Wołomiński”, t. XVI, Wołomin 2020, s. 151–185.

W 1970 r. proporcje te najkorzystniej układały się w Ząbkach, Tłuszczu i w Kobyłce, zaś 
najgorzej w Radzyminie i Wołominie. Sytuacja w proporcjach wnuki : dziadkowie bardzo 
się pogorszyła w 2002 roku. W Tłuszczu liczba wnucząt była mniejsza niż dziadków,  
w Zielonce była wyrównana, a w Radzyminie i Wołominie tylko nieznacznie górowała 
liczba wnucząt nad dziadkami. Niewiele lepsza sytuacja miała miejsce w Markach, 
Kobyłce i Ząbkach.

Proces postarzania będzie trwał dalej. Dostępność wyników w 2023 r. ze spisów 
ludności z 2021 r. pozwoli na udowodnienie tej tezy, pomimo że w międzyczasie bardzo 
szybko wzrastał potencjał demograficzny Marek i Ząbek (tab. 1 i 2.).

Zmieniała się także różnica między liczbą mężczyzn i kobiet w miastach, na co wskazują 
dane zawarte w tabeli 9. Największe różnice były w 1946 i 1950 r.21, które w kolejnych 
latach zmniejszały się i w 2002 r. były raczej między miastami wyrównane (od 107 do 
112 osób), ale z ciągłą przewagą kobiet. Jednak na ogół, np. w 2002 r., w grupach do 
44 lat przeważali mężczyźni, a dopiero od 45 roku życia ujawniała się przewaga kobiet. 
Wzrastała ona wraz z wiekiem osób.

Tabela 9. Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn w latach 1946–2002
Miasta 1946 1950 1960 1988 2002
Kobyłka 136 124 113 106 107
Marki 128 119 110 106 107
Radzymin 130 118 121 112 110
Tłuszcz 129 120 101 107 109
Wołomin 140 127 113 109 112
Ząbki 141 123 107 105 107
Zielonka 141 132 113 111 111

Źródło: jak w tab. 1 i 8.

Aktywność zawodowa i źródła utrzymania ludności
Egzystencja ludzka jest możliwa, kiedy zapewnione są źródła utrzymania zdobyte dzięki 

pracy. Pomijając wydajność, można przyjąć, że im więcej z ogółu społeczeństwa osób 
pracuje, tym lepiej materialnie im się powodzi. Stopień aktywności danej społeczności 
zależy przede wszystkim od struktury wieku ludności, od jego stanu zdrowia, od liczby 
oferowanych (tworzonych) miejsc pracy, od stwarzanych zachęt do podejmowania pracy  
i zarazem do tworzenia nowych miejsc pracy, a także częściowo od poziomu wykształcenia 
oraz cech osobowościowych ludności. Pracę można traktować jako konieczność życiową, 
jako przyjemność, jako powinność wobec państwa zapewniającego bezpieczeństwo 
jako godność.

Według prof. Jana Dudy „przez pracę rozumiemy każdą formę aktywności, która  
w sposób celowy prowadzi do powiększania dostępności zasobów dla wspólnoty. 
Pracą jest wychowanie dzieci, edukacja, uprawa roli, wytwórczość, projektowanie, 

21 W spisach ludności w latach 1950–1988 osoby odbywające służbę wojskową i więźniowie byli rejestrowani według 
stałego miejsca zamieszkania.
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praca artystyczna itd.”22. W spisach ludności rejestruje się tylko pracę wykonywaną 
za wynagrodzeniem (zyskiem), a pomija się nie mniej ważną pracę wykonywaną 
bezpłatnie (gospodynie domowe, pracę dzieci, pracę osób w różnych organizacjach, 
stowarzyszeniach, komitetach, radach redakcyjnych różnych czasopism itp.).

Praca wykonywana odpłatnie jest rejestrowana, wyceniana; ta wykonywana bezpłatnie 
jest trudna do wycenienia, ale posiada także dużą wartość społeczną. Pracę odpłatną 
utożsamiano w spisach ludności z aktywnością zawodową. W Polsce Ludowej praca 
była obowiązkiem, toteż nie było rejestrowanego bezrobocia, mimo tzw. przeludnienia 
agrarnego. W kolejnych spisach ludności, łącznie z 1988 r., czynnych zawodowo 
utożsamiano z pracującymi. Dopiero w spisie w nowych warunkach ustrojowych w 2002 r.  
w ramach osób czynnych zawodowo wyróżniono pracujących i bezrobotnych. 

Tabela 10. % ludności ogółem i według płci pracującej i biernej zawodowo w latach 
1970–2002

Miasta Lata Ogółem Mężczyźni Kobiety
Prac. Utrz. Niez. Prac. Utrz. Niez. Prac. Utrz. Niez.

Kobyłka 1970 48,0 44,5 7,5 60,6 33,8 5,6 36,9 53,8 9,3
1988 48,4 30,9 20,7 54,9 28,6 16,5 42,2 33,1 24,7
2002 37,2 35,3 27,4 41,2 34,7 24,1 33,7 35,9 30,4

Marki 1970 47,4 43,9 8,7 58,7 34,1 7,2 37,1 52,8 10,1
1988 45,4 31,6 23,0 52,2 29,5 18,3 39,0 33,6 27,4
2002 37,4 34,3 28,3 40,8 33,6 25,6 34,2 35,0 30,8

Radzymin 1970 47,4 42,3 10,3 56,5 35,5 8,0 39,9 47,9 12,2
1988 45,2 30,9 23,9 54,0 26,6 19,4 42,4 29,7 27,9
2002 35,3 32,7 32,0 39,5 32,5 28,0 31,5 32,9 35,6

Tłuszcz 1970 51,5 42,1 6,4 62,8 32,6 4,6 40,2 51,7 8,1
1988 47,4 31,2 21,4 51,8 30,2 18,0 43,3 32,2 24,5
2002 39,7 33,6 26,7 42,6 33,7 23,7 37,0 33,5 29,5

Wołomin 1970 48,4 43,0 8,6 59,3 34,2 6,5 38,8 50,7 10,5
1988 47,4 31,6 21,0 52,4 30,2 17,4 42,9 32,9 24,2
2002 37,6 31,6 30,8 40,4 31,8 27,8 35,1 31,3 33,6

Ząbki 1970 54,8 35,5 9,7 66,2 26,3 7,5 44,1 44,1 11,8
1988 47,7 30,6 21,7 52,9 29,1 18,0 42,8 31,9 25,3
2002 41,4 33,6 25,0 45,4 32,1 22,5 37,7 35,0 27,3

Zielonka 1970 50,1 41,7 8,2 61,0 33,5 5,5 40,4 48,9 10,7
1988 50,3 28,3 21,4 55,7 26,9 17,4 45,4 29,0 25,6
2002 37,6 31,9 30,5 41,2 31,4 27,4 34,3 32,2 33,5

Prac. = pracujący, Utrz = utrzymywani przez pracujących, Niez. = posiadający niezarobkowe źródło utrzymania.
Suma tych trzech źródeł (prac. + utrz. + niez.) = 100.
Źródło: jak tab. 1.

W tabeli 10 bezrobotni są ujęci w kolumnach „utrzymywani przez pracujących”. Udział 
utrzymywanych przez pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców poszczególnych miast 
przekraczał w 1960 r. 40% (poza Ząbkami), w 1988 r. zmalał do poniżej 32%, a w 2002 r.  
wynosił od 31,6% (Wołomin) do 35,3% (Kobyłka). Obniżenie utrzymywanych przez 
czynnych zawodowo między 1960 a 1988 r. nastąpiło z powodu wzrostu aktywności 

22  D. Łosiewicz, Praca buduje człowieka (wywiad przeprowadzony z J. Dudą), „Sieci”, nr 30/2022, s. 63.

zawodowej kobiet i zwiększającego się odsetka osób utrzymujących się ze źródeł 
niezarobkowych (emerytury, renty, zapomogi, stypendia) oraz spadku odsetka dzieci  
w ogólnej liczbie mieszkańców. 

Mieszkańcy miast będących przedmiotem badań charakteryzowali się wysoką 
aktywnością zawodową. W 1960 r. z ogółu ludności pracowało od 47,4% w Markach  
i Radzyminie do powyżej 50% w Ząbkach, Tłuszczu i Zielonce. W 1988 r. wskaźnik ten 
nieco się obniżył w większości miast (poza Kobyłką i Zielonką), ale nadal był wysoki, 
bo przekraczał 45%. Dla porównania warto podać, że w Płocku wskaźnik ten w 1960 r. 
wynosił 38,8%, a w 1988 r. 47,4%. 

Niezbyt udana szokowa transformacja kraju dokonywana w latach 90. XX w.23 
doprowadziła do utraty miejsc pracy24, dlatego w 2002 r. aktywność zawodowa 
mieszkańców ogółem w kraju, w tym także w badanych miastach, zmalała. W porównaniu 
z 1988 r. najbardziej dotyczyło to Zielonki, Radzymina, Wołomina, a najmniej Ząbek. 

Względnie niski spadek aktywności zawodowej mieszkańców Ząbek prawdopodobnie 
związany był z wysokim udziałem osób z wyższym wykształceniem (tab. 6), do tego 
ludzi stosunkowo młodych (tab. 7 i 8), zdolnych do szybkiego dostosowywania się do 
zmieniających się warunków otoczenia. Mieszkańcy tego miasta charakteryzowali się 
też najniższym udziałem osób utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych (tab. 10). 
Ponadto liczba osób utrzymywanych przez pracujących była tu najniższa zarówno  
w 1960 r., jak i w 2002 r. (wykr. 4). 
Wykres 4. Liczba osób utrzymywanych przypadająca na 100 pracujących w latach 
1960–2002

Źródło: obliczenia własne patrz tab.10.

23 K. Z. Poznański, Wielki przekręt. Klęska polskich reform, Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Warszawa 2000; 
J. Tottenbrun, Z deszczu pod rynnę, meandry polskiej prywatyzacji, t. I–IV, Poznań 2007; W. Kieżun, Patologia 
transformacji, Poltext, Warszawa 2012; A. Karpiński, S. Paradysz, R. Soroka, W. Żółtowski, Od uprzemysłowienia PRL 
do deindustrializacji kraju, Warszawa 2015; M. Piątkowski, Europejski lider wzrostu. Polska droga od ekonomicznych 
peryferii do gospodarki sukcesu, Warszawa 2020.

24 M. Kabaj, „Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski”, Polski Instytut Pracy i Polityki Społecznej, 
Warszawa 2005.
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Zatem materialnie najlepiej powodziło się mieszkańcom Ząbek, a najgorzej 
mieszkańcom Marek i Radzymina. Oczywiście ten problem wymaga osobnego 
opracowania w oparciu o szerszą bazę statystyczną.

Aktywność zawodowa mieszkańców była zróżnicowana w podziale według płci. Wyższa 
była wśród mężczyzn niż kobiet, przy czym różnice te były wyższe w 1960 r. niż w 1988 
i 2002 r. We wszystkich miastach spadła aktywność zawodowa mężczyzn, a wzrosła 
kobiet (tab. 10). W 2002 r. w stosunku do 1988 r. zmalała aktywność pracownicza obu 
płci, ale – co interesujące – bardziej mężczyzn niż kobiet. 

Wykres 5. Z ogółu kobiet w 1960 i 2002 r. poszczególnych miast % utrzymywanych 
przez osoby pracujące

Źródło: tab. 10.

Dane zawarte w tabeli 10 wskazują również na to, że na utrzymaniu osób pracujących 
pozostawało wiele więcej kobiet (w 1960 r. od 40,4% do 53,8%, a w 2002 r. od 31,3 
do 35,9%) niż mężczyzn (odpowiednio 26,3 do 35,5% i od 31,4% do 34,7%). Odsetek 
mężczyzn i kobiet utrzymywanych przez pracujących był więc w 2002 r. prawie taki sam, 
ponieważ wzrosła aktywność zawodowa kobiet. Ponadto więcej kobiet niż mężczyzn 
utrzymywało się ze źródeł niezarobkowych. Dlatego odsetek kobiet utrzymywanych przez 
pracujących był wyższy w 1960 niż 2002 r. (wykr. 5).

Podsumowując – najbardziej aktywni zawodowo byli mieszkańcy Ząbek. Odnosiło 
się to zarówno do mężczyzn, jak i kobiet. Natomiast najmniej aktywni byli mieszkańcy 
Radzymina. Między 1960 a 2002 r. aktywność pracownicza (ta rejestrowana) zmalała  
o ok. 10 pp, przy czym najbardziej w Ząbkach.

Jeśli chodzi o źródła utrzymania mieszkańców, to można ich podzielić na utrzymujących 
się z pracy (pracujący + utrzymywani przez pracujących) oraz żyjących z dochodów 
niezarobkowych (emerytury, renty itp.). W początkowych latach Polski Ludowej niemal 
wszyscy mieszkańcy utrzymywali się z pracy. Od 1950 r., wraz ze zmieniającym się 
ustawodawstwem o zatrudnieniu, o warunkach pracy i o zabezpieczeniu społecznym,  
a także z rosnącą rolą związków zawodowych, coraz więcej ludności utrzymywało się 
ze źródeł niezarobkowych. Od 1990 r. w związku z rosnącym bezrobociem25 część osób 
przechodziła na wcześniejszą emeryturę, a część utrzymywała się z zasiłków lub z pracy 
dorywczej albo była utrzymywana przez osoby pracujące26. Jeszcze w 1960 r. w miastach 
powiatu wołomińskiego utrzymywało się z pracy powyżej 90% mieszkańców (wykr. 6).  
W 2002 r. w sześciu miastach odsetek ten zmalał o ok. 20 pp, a w Tłuszczu nawet o 30,3 pp.

Wykres 6. Odsetek mieszkańców utrzymujących się z pracy w 1960 i 2002 r.

Źródło: patrz. tab. 10.

W międzyczasie nastąpił wzrost mieszkańców utrzymujących się ze źródeł 
niezarobkowych od ok. 8% do powyżej 30% w Radzyminie, Wołominie i Zielonce  
(wykr. 7 i tab. 10), co częściowo było spowodowane rosnącym bezrobociem i 
utrzymywaniem się czasowo z zasiłków dla bezrobotnych. 

Jak już nadmieniano, oficjalnie w Polsce Ludowej nie rejestrowano bezrobocia, 
bo państwo zapewniało pełne zatrudnienie. Znaczna część tych zasobów pracy 
nie była jednak należycie wykorzystana, o czym świadczy niska wydajność pracy  
i niewykorzystane zasoby w rolnictwie. Od 1990 r. występuje oficjalne rejestrowane przez 
biura pracy bezrobocie. Według wyników NSP w 2002 r. w miastach omawianego powiatu 
bezrobocie wynosiło od 14,9% w Ząbkach, 16,7% w Zielonce i do 20,3% w Wołominie, 
co przyczyniało się do obniżenia dochodu narodowego i warunków bytu ludności. 

25 A. Rajkiewicz, Mazowiecki rynek pracy. W: Finanse. Bankowość. Ubezpieczenia, red. M. Janos-Kresło, „Zeszyt Naukowy” 
nr 4, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Radom, 2001, s. 6–28.

26 Pamiętniki bezrobotnych, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
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Wykres 7. Odsetek mieszkańców utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych w 1960 
i 2002 r.

Źródło: patrz  tab. 10.

Nieco wyższe bezrobocie było wśród mężczyzn. Wraz z obniżaniem się poziomu 
wykształcenia odsetek bezrobotnych wzrastał od ok. 5% (wyższe) do 40% (podstawowe 
i poniżej). Dlatego w Ząbkach i Zielonce bezrobocie było niższe, ponieważ poziom 
wykształcenia mieszkańców był względnie wyższy, o czym wspominano już wcześniej.

Działy gospodarki narodowej zapewniające pracę i źródła utrzymania
W publikacjach GUS ze spisów ludności do 1988 r. włącznie wykazywano, w jakich 

działach gospodarki narodowej mieszkańcy znajdowali zatrudnienie, które zapewniało 
źródła utrzymania dla pracujących i będących na ich utrzymaniu osób (dzieci, kobiety 
wychowujące dzieci itp.). W spisie ludności z maja 2002 r. utrzymujących się z pracy 
podzielono na dwie grupy: utrzymujących się z pracy najemnej oraz utrzymujących się 
z pracy na rachunek własny (w tym z pracy w swoim gospodarstwie rolnym), łącznie  
z dochodami z najmu. Zatem porównanie, z jakich działów gospodarki narodowej ludność 
się utrzymywała, jest możliwe tylko dla lat 1960–1988. 

W 1960 r. we wszystkich miastach najwięcej mieszkańców utrzymywało się  
z przemysłu: od 26,6% w Tłuszczu do 44,1% w Wołominie (tab. 11). Z pracy w dziale 
budownictwo utrzymywało się od 12,1% ludności Radzymina do 23,6% Marek. Z rolnictwa 
najwięcej osób utrzymywało się w Radzyminie (16,1%) i Tłuszczu (12,5%), a najmniej  
w Zielonce (1,5%). Tłuszcz jako ważny węzeł transportu kolejowego zapewniał więcej 
niż co czwartej osobie źródło pracy i utrzymania w tym dziale gospodarki narodowej  
i pod tym względem dorównywał przemysłowi.

Tabela 11. Ludność utrzymująca się z pracy według działów gospodarki narodowej  
w 1960 i 1988 r.

Miasta Lata w % Razema

przemysł budownictwo rolnictwob transportc handel pozostałe
Kobyłka 1960 39,2 18,2 5,9 6,6 9,8 20,3 7431

1988 40,9 12,2 4,5 4,6 10,3 27,5 10 715
Marki 1960 40,1 23,6 7,1 5,1 6,5 17,6 12 248

1988 51,1 9,4 4,0 6,5 9,9 19,1 12 024
Radzymin 1960 29,7 12,1 16,1 8,4 10,9 22,8 5929

1988 31,3 10,5 15,6 5,7 13,6 23,3 6142
Tłuszcz 1960 26,6 12,9 12,5 26,3 7,9 13,8 3807

1988 32,0 11,3 11,4 12,4 9,7 23,2 5041
Wołomin 1960 44,1 13,4 3,2 8,2 9,7 21,4 19 515

1988 36,5 16,8 3,2 4,4 9,7 29,4 29 972
Ząbki 1960 37,3 16,3 2,8 8,2 10,9 24,5 10 390

1988 39,9 16,7 2,0 5,0 12,1 24,3 13 145
Zielonka 1960 32,7 16,5 1,5 7,9 8,8 32,6 8800

1988 40,3 11,5 2,5 4,4 9,6 31,7 11 938

a dotyczy liczby osób pracujących, b łącznie z leśnictwem, c łącznie z łącznością.
Źródło: jak w tab. 8.

W pozostałych sześciu miastach praca w transporcie stanowiła źródło utrzymania dla 
od 5,1% do 8,4% mieszkańców, a praca w handlu – dla ok. 10%. W pozostałych działach 
gospodarki narodowej obejmującej mieszkalnictwo, gospodarkę komunalną, oświatę, 
służbę zdrowia, finanse, ubezpieczenia, administrację i bezpieczeństwo znajdowało 
zatrudnienie oraz źródła utrzymania od 13,8% mieszkańców Tłuszcza do 32,6% Zielonki. 
Różnice w tym zakresie między miastami były bardzo duże, co wynikało z ich funkcji  
i usytuowania w przestrzeni podregionalnej.

W 1988 r. w miastach (z wyjątkiem Wołomina) nastąpił pewien wzrost znaczenia 
przemysłu jako źródła utrzymania ludności, w porównaniu z 1960 rokiem. Szczególnie 
dotyczyło to Marek i Zielonki. W Markach więcej niż połowa mieszkańców utrzymywała 
się z pracy w zakładach przemysłowych, podczas gdy w Radzyminie i Tłuszczu mniej 
niż co trzecia osoba. W większości miast, zwłaszcza w Markach i Kobyłce, zmalało 
znaczenie budownictwa jako źródła utrzymania ludności. We wszystkich miastach 
zmalało też znaczenie transportu, a wzrosło znaczenie handlu i gastronomii. Ze względu 
na znaczenie transportu jako źródła utrzymania na uwagę zasługuje Tłuszcz, gdzie  
w schyłkowym okresie Polski Ludowej z tego działu gospodarki narodowej utrzymywało 
się przeszło dwukrotnie mniej mieszkańców niż 28 lat wcześniej (tab. 11). W 1960 r.  
w transporcie znajdowało zatrudnienie 513 mieszkańców Tłuszcza, zaś w 1988 r. już tylko 
246. W tym mieście i w Radzyminie wciąż jeszcze powyżej 10% ludności utrzymywało 
się z rolnictwa. 

W większości miast, kosztem budownictwa, transportu i rolnictwa, wzrastało  
w międzyczasie znaczenie niematerialnych działów gospodarki narodowej jako źródła 
utrzymania ludności. W 2002 r. ze względu na likwidację po 1990 r. zakładów pracy  
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w powiecie wołomińskim i w Warszawie znaczenie przemysłu, budownictwa i transportu 
jako źródła zatrudnienia i utrzymania zmalało około dwukrotnie. W spisie ludności 
nie zadawano pytania odnośnie do działu zatrudnienia, by nie ujawniać ujemnych 
wyników przeprowadzonej transformacji w postaci rosnącego bezrobocia i zubożenia 
społeczeństwa. Uwzględnienie w publikacjach GUS pracy najemnej i na rachunek 
własny jako źródła utrzymania ludności z pracy nic nowego nie wnosi, a tylko zamazuje 
obraz źródeł utrzymania. Bez spisu wiadomo, że zdecydowana większość mieszkańców 
utrzymuje się z pracy najemnej. W przypadku miast powiatu wołomińskiego z pracy 
najemnej utrzymywało się od 78% mieszkańców Kobyłki do 84% mieszkańców Wołomina. 

Niestety nie wiadomo, jakie działy gospodarki narodowej były wiodące w zapewnieniu 
pracy i źródeł utrzymania. Być może informacje uzyskane ze spisu ludności z 2021 r. 
pozwolą na głębszą analizę nie tylko źródeł utrzymania, lecz także całej społeczności. 
Jest to temat do osobnego, następnego opracowania.

Podsumowanie i zakończenie
W artykule przedstawiono dynamiczny rozwój ludności w siedmiu miastach sąsiadujących 

z Warszawą lub położonych w jej pobliżu i komunikacyjnie silnie z nią powiązanych,  
w tym miasta Wołomina. Przyrost rzeczywisty ludności odbywał się w miastach powiatu 
wołomińskiego głównie poprzez napływ ludności z terenów północno-wschodnich kraju. 
Przyrost ten był zmienny w czasie i zróżnicowany w poszczególnych miastach. Udział 
mieszkańców aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności poszczególnych miast był 
bardzo wysoki i przekroczył w 1960 i 1988 r. 45%, a wśród mężczyzn nawet powyżej 55%. 
Aktywność zawodowa kobiet wyraźnie wzrosła między 1960 a 1988 r. przy niewielkim 
spadku aktywności mężczyzn. W 2002 r. aktywność pracownicza obu płci, zwłaszcza 
mężczyzn, była już znacznie niższa niż w końcowych latach Polski Ludowej. W 1990 r. 
pojawiło się bezrobocie, które obejmowało 15–20% czynnej zawodowo ludności badanych 
miast. Dlatego nastąpił wzrost liczby osób utrzymywanych przez pracujących oraz wzrost 
odsetka osób w ogólnej liczbie mieszkańców utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych, 
w niektórych miastach wyniósł nawet powyżej 30%. Zatem w społecznościach tych miast 
mało zauważalna grupa emerytów i rencistów w 1960 r., po 42 latach była widoczna  
w miejscach publicznych i w życiu społeczno-kulturalnym.

W analizowanym okresie (1960–2002) nastąpiło postarzenie się mieszkańców miast. 
Wzrósł w ogólnej liczbie ludności udział osób w wieku 40 lat i więcej, a zmalał subpopulacji 
najmłodszej. Dostrzegalny był duży postęp w zakresie poziomu wykształcenia 
mieszkańców. 

Na tle przedstawionej treści nasuwają się m.in. następujące pytania, które autor 
formułuje, ale odpowiedzi nie udziela, oczekując ich od czytelnika.

Po pierwsze: Czy z ogólnokrajowego punktu widzenia koncentracja przestrzenna 
ludności w sąsiedztwie Warszawy jest korzystna?

Po drugie: Czy koncentracja taka przysparza samorządowi powiatowemu  
i wojewódzkiemu więcej korzyści, czy problemów do rozwiązania?

Po trzecie: Czy jest ona korzystniejsza dla ludności autochtonicznej, czy napływowej?
Po czwarte: Czy więcej kolizji przestrzennych (w tym ekologicznych) oraz zakłóceń  

w życiu społecznym było przed dynamicznym rozwojem ludności, czy po nim?
Po piąte: Czy sposób zagospodarowania przestrzennego miast był bardziej przyjazny 

w 2020 r. dla mieszkańców niż np. w latach 1990 lub 2000?
Po szóste: Czy następuje również przyrost rzeczywisty ludności na terenach 

wiejskich powiatu wołomińskiego oraz w pozostałych siedmiu powiatach sąsiadujących 
z Warszawą?

W ocenie autora najważniejsza jest odpowiedź na pytanie 1, bo dotyczy interesów 
całego kraju i także jego bezpieczeństwa.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Wanda Lipińska

Wołomin – okno nadziei

Nie jestem politologiem, historykiem ani politykiem zajmującym się sprawami 
granic, zaszłościami wielu niewyjaśnionych spraw, nieoznajmionych żalów, pretensji 
czy zobowiązań naszego kraju i sąsiadów. Nie będę pisać o tym, wystarczająco dużo  
w ostatnich miesiącach ukazuje się tekstów na ten temat. Na szczęście są też ludzie, 
którzy w racjonalny sposób chcą uzasadnić sprzeciw wobec agresji, jaka ma miejsce za 
naszą wschodnią granicą. Właśnie ta część świata, która się sprzeciwia wojnie i ją potępia, 
pomaga Ukrainie na różnych polach – by nasi sąsiedzi mogli się bronić i przetrwać jako 
naród tę haniebną napaść i niewyobrażalną w cywilizowanym świecie agresję.

Wciąż są bliskie naszym narodom doświadczenia ostatniej wojny i powojennych lat;  
my podobnie odczuliśmy brak niepodległości. Mamy także wiele wspólnych korzeni, 
koligacji, które się tworzyły przez pokolenia mimo silnej woli utrwalania narodowych 
tożsamości. Żyliśmy obok siebie, ze sobą, lepiej czy gorzej przez wiele lat. Sądzę, że mimo 
różnych nierozwiązanych, niewyjaśnionych i niedopowiedzianych bolesnych wydarzeń 
mamy poczucie jakiegoś wspólnego losu, który nakazuje bronić tożsamości i niepodległości. 
To był jeden z kilku impulsów, by w zaistniałej sytuacji otworzyć granicę dla uchodźców 
z terenów Ukrainy, uchronić i pomóc przetrwać ten okrutny czas seniorom, matkom  
i dzieciom żołnierzy, którzy tej niepodległości bronią. Niepokojące wieści z Ukrainy 
docierały do nas już od dawna, bardziej niepokojące – od około 2013 roku.

To fragment wiersza, który opublikowałam w „Akademii Słowa” po wydarzeniach na 
kijowskim Majdanie:

Czy wcześniej uwierzyliby nawet mniej ode mnie naiwni 
w taki scenariusz Ukraińskich dni? 

Czy moja naiwna wiara na światowy pokój 
godny mądrych ludzi nigdy już nie dorośnie?

I tak to się potoczyło w lutym 2022 roku:
Wyspa Węży

Trzynaście młodych żarliwych serc 
wystawiło swe życie jak rycerskie tarcze 

wymownym gestem, prostym słowem 
przekazali najeźdźcom ich miejsce 
wleli żar odwagi w rodaków serca.

Los wyznaczył Im tragiczną rolę 
jak tamtym przed laty. 
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Odwagą zadziwili Świat 
to było ICH Westerplatte.

Wybrali nie hańbiący kompromis, 
a niewolę – po heroicznej walce, będzie 

łatwiej przetrwać Bolesny Czas 
matkom, dzieciom, żonom, gdy wiedzą, 

że Oni na szali położyli życie, 
broniąc Wyspy – Symbolu, honoru, 

ICH DOMU.
                                     25.02.2022 r.

Już dwa dni po rozpoczęciu działań wojennych i ewakuacji uchodźców z Ukrainy Rada 
Miejska w Wołominie podjęła uchwałę intencyjną w sprawie wsparcia Ukrainy (uchwała 
nr XLV-33/2022). Na apel rządu i samorządów odpowiedziały tysiące osób. Wsparły 
działania liczne fundacje, stowarzyszenia i organizacje pomocowe. Ruszyło polskie 
społeczeństwo w największej i najliczniejszej akcji pomocowej po II wojnie światowej; 
może jednym z powodów tego jest pamięć jeszcze żyjących pokoleń, które doświadczyło 
takich tragicznych czasów.

Choć na dworcach kolejowych i autobusowych pomoc trwała dzień i noc, to pierwsze 
dni były dla obydwu stron niewyobrażalnie traumatyczne.

Bywało, że jednej doby przyjmowano po 100 tys. osób, później już około 20 tys.,  
i wciąż ta rzeka niewysychającej tragedii trwa. Na dworcach znów najbardziej spisywali 
się pojedynczy obywatele i różne pomocowe organizacje; gorące napoje, zupy, kanapki 
– dostarczali je również restauratorzy. Tam, gdzie nie potrzeba wielu zgód, podpisów, 
przelewów środków, pomoc jest szybsza, ale równie szybko się wyczerpuje. Dobrze, że 
urzędowe działania mogą długofalowo wspierać tę pomoc. 

Choć położone dalej od granicy, Mazowsze przyjęło najwięcej uchodźców z Ukrainy, 
być może z powodu bliskości stolicy. Wołomin i okoliczne gminy również włączyły się 
w ten pomocowy czas różnymi działaniami. Na początku z powodów różnych były to 
zrywy mniej zorganizowane, ale w krótkim czasie większość oddolnych i urzędowych 
działań nabrało cech racjonalnego planowania i łączyło się w większe placówki. Dziś 
już wiemy, że to nie tylko potrzeba chwili, ale też długofalowa pomoc – i musiały się do 
niej przygotować obydwie strony (polska i ukraińska) logistycznie, finansowo i czasowo. 

Przedstawię nieco konkretów, byśmy jako społeczność mieli wyobrażenie skali 
pomocy, satysfakcję i dumę z wielu naszych oddolnych działań – działań ośrodków 
kultury, samorządu i jednostek miejskich powołanych do pomocy w innych dziedzinach. 

Na początek garść faktów przekazanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miejskiego w Wołominie: do końca wakacji wydział meldunkowy wydał 865 
numerów PESEL obywatelom ukraińskim. Ta liczba stale się zmienia i choć zamieszkanie 
w Wołominie nie jest obligatoryjne, to kwoty, jakie wypłacił miejscowy Ośrodek Pomocy 
Społecznej, świadczą o liczbie osób, które u nas mieszkają. Jednorazowych świadczeń po 
300 złotych wypłacono na kwotę 364 200 złotych, a z tytułu zapewnienia zakwaterowania 
i wyżywienia po 40 złotych (za osobę, za dzień) – 2 551 400 złotych. 

Już na początku tej naszej akcji w ekspresowym tempie duży punkt pomocowy 
zorganizowali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Starych Grabiach 
przy wsparciu Koła Gospodyń Wiejskich i mieszkańców Duczek. Tam uchodźcy 
nocowali, dostawali picie, jedzenie i odzież. Niektórzy zostawali na krótko, 
by wyruszyć w dalszą podróż do innego miasta czy za granicę. Ale dla 50 
rodzin zorganizowano warunki na dłuższy pobyt w domach sąsiadów, nie tylko 
w Starych Grabiach, ale także w Nowych Grabiach, Lipinkach, Zagościńcu  
i Wołominie. 

Centralny punkt zbiórki darów rzeczowych zorganizowano na terenie OSP Wołomin
przy ul. Żelaznej. Przy załadunku i przygotowaniu transportu pomagali druhowie OSP

oraz uczniowie I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie
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Wkrótce w strażnicy OSP Wołomin przy ul. Żelaznej zorganizowano centralny punkt 
zbiórki darów rzeczowych. W ramach pomocy mieszkańców Wołomina dla uchodźców 
i walczących w Ukrainie wyjechały stąd trzy transporty darów do miejscowości Narol, 
która leży blisko granicy i prężnie działa od początku wojny. Przekazano wtedy rzeczy 
i produkty, które są potrzebne w takich warunkach: koce, śpiwory, karimaty, latarki, 
medykamenty, środki opatrunkowe i higieniczne, również dla dzieci.

odwiedziła także 20-osobowa grupa członków kościołów ewangelicznych z terenu Turyngii 
(Niemcy); wsparcia udzielił też darczyńca ze Stanów Zjednoczonych. Osoby te zakupiły 
na miejscu różne artykuły dla przebywających u nas Ukraińców, w tym przede wszystkim 
artykuły spożywcze i szkolne dla dzieci. 

W parafii w Helenowie w dawnej kaplicy powstał azyl dla matek z dziećmi z Ukrainy. 
W ciągu kilku dni mieszkańcy z pomocą Fundacji Daj Mi Skrzydła odnowili ściany  
i wyposażyli kilka pokoi, świetlicę dla dzieci, kuchnię i łazienkę w różne sprzęty, pościel, 
środki higieniczne i spożywcze, zabawki, ubrania, by przybyłe rodziny mogły poczuć się 
bezpiecznie i w miarę komfortowo. Pieczą otoczył gości ks. Marek Gradziński (były już 
proboszcz parafii) i harcerze z Helenowa i Czarnej. Brawo, taka społeczność to skarb 
na trudne czasy. Oby sprawdzali swoje umiejętności organizatorskie jak do tej pory –  
w radośniejszych przedsięwzięciach. 

W ramach pomocy i zorganizowania czasu dzieciom Pływalnia wołomińskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji oferowała zajęcia nauki pływania, na które odnotowała 384 wejścia. 
Miejski Dom Kultury (MDK) w Wołominie prowadził do wakacji zajęcia edukacyjno-
opiekuńcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Podobnie jak w kilku innych ośrodkach 
prowadzono tu zajęcia edukacyjne z języka polskiego i angielskiego, z których skorzystało 
ok. 80 osób. Do 23 sierpnia 2022 r. zapisano do miejskich i gminnych szkół podstawowych 
ok. 130 uczniów z Ukrainy, mniej oblegane były miejsca w przedszkolach.

Transport z pomocą dla Ukrainy od mieszkańców Wołomina przygotowany; 
za chwilę wyruszy na południe Polski, do przygranicznej miejscowości Narol

Transport dotarł do celu. Odebrał go Burmistrz Narola Grzegorz Dominik (w środku);  
z lewej strony Dariusz Szymanowski (Zastępca Burmistrza Wołomina),  

z prawej Adam Jaczewski (Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie) 

Z wołomińskich zasobów wciąż wydaje się, oprócz ubrań, wszelkich produktów 
spożywczych, szczególnie puszkowanych, przede wszystkim środki pielęgnacyjne dla 
dzieci oraz łóżeczka, wózki i pościel. W sortowaniu i kompletowaniu paczek z miejskich 
magazynów pomagają harcerze i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111 
Eskadry Myśliwskiej w Wołominie. „Zamówione” paczki rozwozi z ich pomocą straż 
miejska, która przy okazji sprawdza, czy uchodźcy mieszkają w odpowiednich warunkach. 
Wydano dotychczas ponad 300 takich paczek. Po odzież i inne potrzebne rzeczy co 
dzień zgłasza się 10–15 osób.

Urząd Miejski w Wołominie nawiązał też współpracę z zagranicą. Dzięki tej współpracy 
do Wołomina trafił transport darów od Związku Harcerstwa Polskiego Oddział Dublin 
(Irlandia) – 10 palet żywności, ubrań, medykamentów, środków higieny itp. Miasto 
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Bardzo wiele osób skupiło się wokół wołomińskich szkół, zakładów pracy, ośrodków 
kultury i kościołów, by wspólnie pomagać uchodźcom. Niektóre działania łączyły się 
później z miejskimi lub z podobnymi. Liceum im. Wacława Nałkowskiego zbierało dary 
od swoich rodzin, uczniowie pakowali je, opisywali po polsku i ukraińsku i przekazywali 
do głównego magazynu, a stamtąd przewożono je dalej do Ukrainy. Na początku marca 
MDK wraz z bibliotekami i OSP zbierał artykuły szkolne, gry i zabawki. Pięknie, bo czynnie 
i empatycznie, jak zawsze, zachowali się strażacy i harcerze, którzy gościli na swych 
obozach dzieci i młodzież z Ukrainy. Harcerskie zabawy, wędrówki, śpiewanie i wspólne 
działanie łagodnie pomagało zawiązać koleżeńskie relacje. Aby uhonorować gości i aby 
mogli się oni lepiej poczuć w nowej społeczności, tegoroczne naszywki na mundurach 
harcerskich zrobiono w kolorze ukraińskiej flagi. Znaczącą część kosztów związanych 
z wakacjami harcerze pokryli ze środków własnych.

Następnym znaczącym miejscem pomocowym stała się Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie. Na co dzień zajmuje się tym, co ma w statucie, 
choć dziś każda biblioteka to osobne małe centrum kultury. W tym trudnym czasie, wychodząc 
potrzebom naprzeciw, zamieniła część swoich zajęć na zajęcia pomocowo-dydaktyczne 
dla przybyszów z Ukrainy. W pierwszym etapie pomocowym, tak jak większość takich 
ośrodków – pracownicy i wolontariusze prowadzili zbiórkę potrzebnych rzeczy (odzieży, 
pościeli, zabawek, środków czystości i spożywczych), które transportowano do granicy 
dla tych, co pozostali w schronach i piwnicach. Jako instytucja biblioteka otworzyła konto 
bankowe, na które wpływały datki na rzecz potrzebujących uchodźców. Uruchomiono kursy 
języka polskiego według wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wykwalifikowana kadra 
nauczycieli prowadziła cztery grupy po 15 osób. Oczywiście wszelkie potrzebne pomoce 
szkolne i naukowe zapewniła biblioteka. Udostępniono punkt korzystania z komputera, 
drukarki i skanera, zakupiono dodatkową klawiaturę z ukraińską czcionką, by ułatwić 
korzystanie ze sprzętu. Powstał dział książek dla dzieci i dorosłych, także podręczników, 
wydanych w języku ukraińskim. Zespół biblioteki i wolontariusze z wielkim zaangażowaniem 
pomagają we wszelkich problemach komputerowo-internetowych. Patroni biblioteki byliby 
dumni – oni również bardzo czynnie pomagali w różnych potrzebach miasta i mieszkańców. 

Także wołomińska Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej pomagała  
w zakresie swoich możliwości. Była zbiórka artykułów szkolnych i zabawek oraz książek 
i czasopism. Biblioteka posiada również trochę książek w języku ukraińskim, niedawno 
dostała pakiet książek dla dzieci. Ukraińcy, którzy już długo mieszkają w Wołominie  
i okolicach, są czytelnikami biblioteki. Wypożyczają jednak pozycje w języku polskim, 
bo tu pracują, chodzą do szkoły, więc korzystają z lektur i poprawiają znajomość języka 
polskiego. Także ta biblioteka, tak jak dla wszystkich czytelników, jest otwarta na 
korzystanie z internetu, kserokopiarki, skanera czy drukarki i pomaga w korzystaniu z tych 
urządzeń. Biblioteka organizuje również często zajęcia tematyczne dla dzieci, na które 
też zapraszane są dzieci ukraińskie – one szybko się uczą i integrują z rówieśnikami. 

Fundacja ODA na początku marca 2022 r. po pierwszym etapie pomocowym 
lokowania Ukraińców w domach zaprzyjaźnionych z Fundacją rozpoczęła drugi etap 

pomocowy. Teraz były to sprawy urzędowe, zapisy dzieciaków do szkół i przedszkoli na 
zajęcia pozaszkolne. By zaradzić barierze językowej, w swojej siedzibie zorganizowała 
intensywny kurs języka polskiego. Żeby efekty były szybsze, w konwersacjach brali 
udział goście i ich opiekunowie. Pierwszą grupę od 18 marca prowadziła nauczycielka 
języka angielskiego Hanna Wilk. Zainteresowanie przerosło możliwości lokalowe  
i 4 kwietnia uruchomiono drugą grupę, którą prowadziła Maria Pijanowska, nauczycielka 
języka francuskiego; zajęcia oczywiście bezpłatne. I tu też Fundacja sama zapewniła 
wszelkie potrzebne pomoce naukowe, dydaktyczne i szkolne. Obie lektorki przez wiele lat 
z sukcesem uczyły języków obcych i języka polskiego jako obcego. Stworzyły atmosferę 
twórczej pracy; uczestnicy byli zainteresowani efektywnością, były więc szybkie sukcesy. 
Zakończono te kursy w czerwcu 2022 roku. Uczestnicy nauczyli się czytać, pisać  
i porozumiewać w urzędzie i w codziennym życiu. 

W trzecim etapie pomocowym Fundacja stała się biurem pośrednictwa pracy, szukania 
mieszkań, szkół i osób pogubionych w podróży. W okolicy świąt Wielkiejnocy w obrządku 
prawosławnym w Izbie Wodiczków odwiedził gości ks. proboszcz z prawosławnej 
parafii Piotra i Pawła w Wołominie. Złożył ukraińskim słuchaczom życzenia świąteczne, 
wspierał dobrymi wiadomościami, obdarował słodkościami i zaprosił do swojej świątyni 
na spotkanie i uczestnictwo we mszach. Dodał otuchy, życząc szybkiego powrotu do 
domu. Podziękował wołomińskim opiekunom za pomoc i opiekę nad uchodźcami. Brawo 
dla ODY, prezes Danuty Michalik i wolontariuszy Fundacji, którzy nie licząc godzin, 
pomagają w potrzebie, by ulżyć w położeniu ukraińskim rodzinom.

Na pewno nie opisałam wszystkich pomocowych działań moich wołomińskich sąsiadów, 
na pewno inni jeszcze dopiszą ten chlubny fragment naszej historii; sami też tam, gdzie 
możecie, piszcie o tym – to nie jest samochwalenie, tylko dokumentacja czasu, w którym 
żyjemy. Pokazujemy jako mieszkańcy także tym, którzy wszystko krytykują i doszukują się 
we wszystkim niecnych zamiarów, że mimo ich niedziałania inni podejmują tę pomocową 
pałeczkę i podają ją dalej. Powstają na potrzeby chwili nowe kluby integracyjne, grupy 
wsparcia, by pomóc tym osobom, które chcą skorzystać i znaleźć swoje miejsce wśród 
nas, by mogły przetrwać ten trudny czas i dzielić się z nami swoimi umiejętnościami. 
Wiadomo też, że – jak we wszystkich narodach i społecznościach – zdarzają się tacy, 
co chcą wykorzystać dla swoich interesów tę sytuację. Są także wszędzie na świecie 
tacy, co wrogo się nastawiają do przybyszów, choć nie mają ku temu powodów i nie 
potrafią uzasadnić swojej postawy. Ale generalnie sprawdziliśmy się jako pomocowe 
społeczeństwo w całym kraju. 

Miałam zamiar zacytować tu wypowiedzi osób, które zamieszkały wśród nas, nawet  
w domach moich znajomych. Ale po trzech spotkaniach zrezygnowałam, bo te rozmowy  
i pytania przywołują u wielu kobiet, szczególnie młodych, rozżalenie i lęk przed niewiadomą 
przyszłością. Potwierdzę tylko to, co słyszymy także w przekazach w telewizji i radio 
– wszyscy przybysze z Ukrainy są mile zaskoczeni organizacją pomocy i otwartością 
Polaków. Choć zdarzały się różne kłopotliwe sytuacje, to większość z nich wynikała z braku 
rozeznania, a także nikłego doświadczenia w przyjmowaniu tylu osób w tak krótkim czasie. 
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Wszystkiego – jako samorząd i mieszkańcy – uczymy się „z marszu”. Teraz musimy 
wspólnie działać dla dobra obu narodów.           

Śledzimy te tragiczne wydarzenia od początku rosyjskiej agresji i chcielibyśmy się „nie 
przyzwyczajać”. Pociesza nieco fakt, że Ukraina wypracowała sobie sposób racjonalnego 
opanowania tego wojennego żywiołu. My też staramy się pomagać z przemyśleniem 
ważności potrzeb i możliwości.

Jeszcze przedstawię moje impresje z wiadomości telewizyjnych i internetowych – są 
ich do dziś tysiące, nie sposób wszystkich przedstawić, każdy ma własne, zapisane 
w pamięci według własnego odczucia. Pozostaną w nas już na zawsze, jak wszystkie 
niecodzienne zdarzenia. Oby tylko nie kaleczyły naszych serc i obyśmy pamiętali, że 
tylko człowieczeństwo nie obciąża sumienia.

Ukraina – powidoki w TV – wiosna 2022 r.

Tak boleśnie prawdziwe jak 
dziecięca łza, nieliczne zostaną 

w nas już na zawsze przebłyskiem 
dobra w otchłani zła.

Migawka I
Przechodzą, przemykają z odwróconą głową, wzrok wbity w nierzeczywistość, instynkt 
przetrwania zagłuszył zmysły. Omijają wśród gruzów rozrzucone ciała, ledwie zakryte 
twarze tych, co niedawno upadli; te, co leżą dłużej, są przykryte czymkolwiek, co w ręce 
wpadnie.
Idą przed siebie w transie strachu, nie wiedząc, dokąd, czy zdążyli spakować choć  
w jedną walizkę życie pracowicie składane przez lata. Chcieliby po sobie zostawić 
marzenia, wspomnienia tym, co ocaleją, choćby na fotografiach.
Migawka II
Odkryty cały przód domu, widać przekrój wielu rodzinnych gniazd jakby jaskółczych, tych 
nie potargał wiatr. W jednym z nich starszy pan wybiera zasypane gruzem książki. Każdą 
z osobna wyciera czule drżącymi dłońmi. Składa je w stos na stoliku wśród ocalałych 
pamiątek. Przy kolejnym wybuchu bomby skrywa się z tym dobrem pod cienką okienną 
zasłoną, jeśli nie zostanie ocalony, woli zostać tu, z tym, co cenił.
Migawka III
Matka zapisuje wodoodpornym flamastrem na plecach trzylatki wszystkie jej dane: imię, 
nazwisko, miejscowość, telefony do przyjaciół, by ktoś się nią zaopiekował, gdyby straciły 
się z oczu. W mojej pamięci otwiera się skojarzenie: dziewczynka w filmie „Wodny Świat” 
ma na plecach tatuaż – wiadomość, mapę skrawka ocalałej z pożogi Ziemi. Jakie to dziś 
wymowne – reszta niech zostanie milczeniem.
Migawka IV
Prowizoryczna kładka nad uszkodzonym wodociągiem; idą po chybotliwych deskach, 
przy każdym wybuchu z lękiem wznoszą ku niebu wzrok. Starzy z tobołkami na plecach. 

Matki z dziećmi z plecakami, pluszakami. Żołnierze podają sobie te szkraby z rąk do 
rąk. One z ufnością obejmują ich szyję, to dla nich chwilowa namiastka Taty – odwagi  
i siły. „Babuszka” na wózku ulokowana w aucie ze łzami w oczach dziękuje za uratowane 
życie. Uwolnione pokłady empatii scementują naród na pokolenia. Wiele się zmieni, ale 
pamięć takich chwil zostanie w sercach i sumieniach.
Migawka V
Przedmieście – przed barykadą w wiosennym słońcu odpoczywają młodzi żołnierze, nagle 
jednemu z nich na kuloodpornej kamizelce siada sikorka. Radośnie ćwierka, skubie go po 
twarzy, ciągnie dziobkiem od plecaka szelki. Chłopcy nieruchomieją w zdziwieniu, któryś 
telefonem uwiecznia to zdarzenie. Rozbroiła stres spontaniczną radością, przyfrunęła  
w odpowiedniej chwili z wiatrem nadziei.
Migawka VI
Inne miasto i przedmieście, inni młodzi kopią zmarzniętą ziemię, budują okopy. Na 
skibie ziemi zabłysnął w słońcu jak złoty promyk kwiat mniszka. Żołnierz podnosi go  
z uśmiechem do ust i czule całuje, jakby narzeczoną pozostawioną w domu. Znak od 
Matki Natury: wszystko się odrodzi, z ruin powstanie niejeden dom, na każdym skrawku 
Ziemi coś wzejdzie – to dla Was będą plony, Piękni, Młodzi.
Migawka VII
Piwnica – schron, ciche strachliwe napięcie, dorosłym krzątanina zajmuje umysł  
i ręce. Błyszczące brylantami łez zalęknione oczy dzieci. Babcia prosi siedmiolatkę, by 
zaśpiewała im coś o bajkowym bezpiecznym świecie. Z nieśmiałością rosnącą po chwili 
w siłę i odwagę śpiewa piosenkę z filmu „Kraina lodu”, sobie też chce odwagi dodać. 
Zaskoczenie, wzruszenie, gdy płyną słowa: „niczego się nie boję, mam tę moc”. Dzieci 
biją brawa, dorosłym płyną łzy ulgi – ukoiła rozedrgane nerwy, uciszyła bicie serc. Jej też 
urosły skrzydła. Ktoś z dorosłych zarejestrował ten „występ” telefonem i ku pokrzepieniu 
serc przesłał w świat na łączach internetu. Odtworzony w tysiącach jego mgnień przekazał 
ukraińskim dzieciom, że świat je widzi i ich słucha. Już w Polsce Amelia – symbol 
wszystkich dzieci z okupowanej Ukrainy – zaśpiewała przed liczną publicznością hymn 
swojego kraju, z wielką siłą przekazała moc, jaką dziecięce głosy mają.
Migawka VIII
Na schodach przed domem kilkuletni brzdąc trzyma w rękach deskę niby gitarę, gra 
i śpiewa, z werwą przytupując nóżką, ludową pieśń „Czerwona Kalina”. Znów ktoś 
przekazuje ten „koncert” „fejsbukowi” i jakby czarodziejskie zaklęcie rozsypało artystów  
w całej Ukrainie i Europie. Oglądamy różne wykonania tej dumnej pieśni w setkach migawek 
internetu. Wielkie poczucie tożsamości – młodzi już nie pozwolą odebrać sobie wolności.
Migawka IX
a) Szalona radość człowieka i psa, odnaleźli się po wielu dniach, mimo huku bomb, wśród 
tysięcy innych ludzi – teraz już pójdą razem na front. Wojna nie czeka.
b) Niosą ludzie do granicy starego już psa, nie mogli go zostawić na głodową, samotną 
śmierć po wielu wspólnych latach. 
c) Idzie babcia z kogutem na rękach – co z tego, że to ptak zagrodowy, był towarzyszem jej 



99Nagrobek Wiery Gran98 Wanda Lipińska

ostatnich lat samotności. Nie przeznaczy go na rosół mimo głodu – to poniżej jej godności.
d) Wiozą, niosą liczni ludzie: psy, koty, chomiki, ptaki, wierzą, że znajdą dom i dla nich 
schronienie od wojennej zatraty. Nieliczni pozostali tworzą tymczasowe schronienie, 
dowożą wiele zdezorientowanych, głodnych zwierząt, by dać im azyl na resztę życia. Ich 
dawnych domów już nie ma, opiekunowie zginęli, poszli na wojnę lub są ewakuowani, 
z bólem serca na los szczęścia lub nie – musieli je zostawić. Wolontariusze zbierają dla 
nich jedzenie, posłania i leki razem z darami dla ludzi. Piękny to obraz społeczeństwa, 
w świecie „normalnych” ludzi zaskarbia sobie szacunek i sympatię budzi.
Migawka X
Setna i tysięczna, powracają w podobnych obrazach co dzień, co noc, ukazują 
okrucieństwo niewyobrażalne w niby-oświeconych czasach. Nam już trudno to oglądać  
i śledzić, oni w środku tych wydarzeń muszą być. Widać utrudzenie, ale i determinację 
na ICH twarzach; tym, którzy są już w bezpiecznych domach też wciąż myśli krążą wśród 
wojennych wydarzeń. Czym są wobec tamtych zmagań problemy z akceptacją, pracą, 
szkołą czy leczeniem?

Wiemy, że im trudno, dla Europy i świata nastał trudny czas. Wciąż nie poradziliśmy 
sobie z koronawirusową epidemią, a spada na nas odium irracjonalnej wojny i cierpienia 
tysięcy ludzi. Okazujmy sobie wzajem choćby małe gesty zrozumienia.

3 marca 
Włączyłam radio na południowe wiadomości – lubię czasem słuchać hejnału z Krakowa, 

potwierdza moje poczucie tożsamości.
Już słychać skrzypiące schody na Wieży Mariackiej, za chwilę hejnał – ale, ale 

wzruszenie ścisnęło mi krtań. Hejnalista gra hymn Ukrainy, piękny gest Królewskiego 
Miasta. Gdy zobaczyłam wieczorem tę relację w telewizji i setki wzruszonych, równie 
zdziwionych jak ja turystów pod Wieżą, znów się wzruszyłam – z takich gestów buduje 
się solidarność, by nie zmarniał świat.

 
Kończę ten zapis, gdy wojna trwa już pięć miesięcy – niewyobrażalne zniszczenie, 

zabici, ranni, osieroceni, zagubieni, zniewoleni. Jak boleśnie nam to przypomina 
nieodległą historię. Dziś 1 sierpnia; my wiemy, na co czekali wtedy powstańcy Warszawy. 
Ci walczący dziś o wolność też czekają co dnia na jakąś pomoc. Bądźmy, jak możemy być 
w ICH życiu obecni, by nie byli osamotnieni, broniąc Europy – jak Polacy w 1920 roku. 

Podziękowania dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej 
w Wołominie, Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów  
w Wołominie, Fundacji ODA oraz dla tych, którzy wsparli mnie przy pisaniu artykułu: Danieli 
Minkiewicz, Moniki Kostrzewy, Jana Bartnika oraz Jakuba Kłodkowskiego (autora zdjęć).  

Podziękowania także dla Barbary Kacprzak oraz dla Iriny, Juliji, Hałyny, Kataryny, 
Ołeksandra i Ostapa – za Wasze historie; może kiedyś za Waszą zgodą je opiszę.

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Ryszard Musiałowicz

Nagrobek Wiery Gran

Wiera Gran to bohaterka wielu artykułów w prasie światowej i polskiej, w tym  
i naszej, wołomińskiej. Przypomnijmy: to bardzo znana przedwojenna i powojenna polska 
piosenkarka, aktorka filmowa i kabaretowa pochodzenia żydowskiego, mieszkająca  
w latach 1918 –1927 i 1929–1931 w Wołominie. Zmarła w listopadzie 2007 r. w Paryżu, 
niemal w zapomnieniu. Pochowana została na największym cmentarzu Paryża – Pantin1. 

Dziesięcioletnią koncesję na grób wykupiła sama Wiera Gran, która jednak nie 
pozostawiła żadnych dyspozycji co do nagrobka. Na ziemnej mogile stanął drewniany 
słupek z gwiazdą Dawida i napisem „Wiera Gran”. Po upływie terminu ważności koncesji 
w listopadzie 2017 r. grób był zagrożony likwidacją. We Francji, gdzie prawo własności 
jest przestrzegane rygorystycznie, jedyną osobą, ktora mogła wykupić koncesję wieczystą 
i wyrazić zgodę na wykonanie nagrobka, był prawny spadkobierca Wiery Gran – jej 
przyrodni brat Andrew Green i jednocześnie jedyny żyjący krewny, mieszkający w Stanach 
Zjednoczonych. W 2015 r. skontaktowało się z nim Towarzystwo Opieki nad Polskimi 
Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, którego prezeską jest Barbara Kłosowicz-
Krzywicka. Towarzystwo uzyskało od Greena dokumenty potrzebne do wykupienia 
wieczystej koncesji oraz zgodę na postawienie nagrobka. 

Należy podkreślić, że – według prawa francuskiego – aby władze cmentarza zezwoliły 
na przedłużenie koncesji, grób powinien być zadbany i w dobrym stanie. Dlatego też 
niezbędne było zdobycie funduszy na wykonanie obudowy grobu i wszelkich innych prac, 
jako że pierwotnie była to pozostawiona w stanie surowym ziemna mogiła. 

W dalsze działania mające na celu utrzymanie grobu Wiery Gran zaangażowali się 
m.in. Lucjan Śniadower oraz prof. Janusz Pezda. Organizacją i koordynacją tej sprawy 
zajęła się Polska Akademia Umiejętności (PAU) w osobie dyrektora Biura PAU Anny 
Michalewicz. W PAU przygotowano i złożono wniosek do Senatu RP o dofinansowanie na 
wykupienie koncesji i postawienie pomnika w miejscu spoczynku Wiery Gran. W ramach 
zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz opieki nad Polonią 
i Polakami za granicą Kancelaria Senatu RP przekazała dotację na ten cel. Wsparcia 
finansowego udzieliła także Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. Pozyskano 
również fundusze na to zamierzenie od spadkobiercy Wiery Gran.

Latem 2017 r. została wykupiona koncesja wieczysta na grób, a w listopadzie tego 
roku zamontowany został nagrobek wykonany z polskiego granitu według indywidualnego 
projektu architekta Andrzeja Niewęgłowskiego. Lucjan Śniadower zaproponował potrójną 
symbolikę nagrobka: polską – cytat z jednej z piosenek, żydowską – menorę – i francuską 

1 Kwatera 122, rząd 20, grób 24 (dojazd: stacja metra Aubervilliers – Quatre chemins lub Fort d’Aubervilliers).
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– informacje biograficzne. Wykonanie nagrobka nadzorowała Barbara Kłosowicz- 
-Krzywicka, która podpisała, z ramienia Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami  
i Grobami Historycznymi we Francji, odbiór całości prac. Bez zaangażowania tych dwóch 
ostatnich osób – Barbary Kłosowicz-Krzywickiej i Lucjana Śniadowera – nie udałoby się 
zrealizować tego przedsięwzięcia.

Ziemna mogiła na dziesięcioletniej licencji wykupionej przez Wierę Gran

Cytat jednej z piosenek Wiery Gran na płycie nagrobkowej

Tablica na nagrobku
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Autor składa podziękowanie Pani mgr inż. Barbarze Kłosowicz-Krzywickiej, prezes 
Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, za 
udostępnienie materiałów i zrecenzowanie artykułu.

Nagrobek granitowy Wiery Gran 

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Piotr Lach

Pomnik nagrobny wołomińskich Żydów 
na cmentarzu Père-Lachaise w Paryżu

W 2015 r., podczas wycieczki Danuty Krajewskiej i jej rodziny do Francji, 
dokonano ciekawego odkrycia. Podczas wizyty na słynnym cmentarzu Père-
Lachaise w Paryżu odnaleziono miejsce upamiętniające Żydów pochodzących 
z Wołomina. Jego historię chciałbym krótko przedstawić w poniższym artykule.

Po powrocie rodziny do Polski Zofia Michalik (siostra Danuty Krajewskiej) napisała 
e-mail opublikowany na portalu dawny.pl, do którego dołączyła kilka zdjęć ww. miejsca. 
W tym krótkim wpisie opisującym pomnik nagrobny przypomniano o męczeństwie 
żydowskich mieszkańców Wołomina i zwrócono uwagę na fakt, że w naszym mieście 
nie ma tablicy upamiętniającej ten smutny epizod w dziejach miasta1. Informacja  
o pomniku we Francji była niespodzianką dla wielu pasjonatów historii Wołomina, 
natomiast opublikowany tekst nie doczekał się kontynuacji, nikt też nie próbował poznać 
historii tego obiektu. 

1 W 2015 r. na ul. Orwida istniała tylko tablica pamięci „Polakom, którzy ratowali żydowskich sąsiadów przed eksterminacją 
niemiecką (1939–1945 r.)”.

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

Pomnik nagrobny upamiętniający 
wołomińskich Żydów na cmentarzu 
Père-Lachaise w Paryżu
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Kilka miesięcy temu Henri Szejnbuam z Francji, poszukując informacji o swojej rodzinie, 
która przed wojną mieszkała w Wołominie, natrafił na ten artykuł i skomentował go. Znał 
ten pomnik doskonale – nazwisko jego rodziny pojawia się na nim dwukrotnie... i to on jest 
teraz jego opiekunem. Mój przyjaciel z Paryża przekazał mi część historii tego nagrobka, 
dzięki czemu możemy poznać więcej szczegółów na jego temat.

Nic dziwnego, że rodzina Danuty Krajewskiej odwiedziła cmentarz Père-Lachaise  
w Paryżu. Jest to rzeczywiście bardzo turystyczne miejsce ze względu na bardzo otwarty 
układ z wieloma alejkami ocienionymi dużymi drzewami i pięknie ukwieconymi placami. 
Ale jest to również miejsce pamięci, ponieważ leżą tam pochowani pisarze, w tym Molier, 
Balzac czy Alfred de Musset, wielcy malarze, jak Delacroix czy Pissarro, ważni politycy 
francuscy lub zagraniczni oraz inne osobistości, jak Édith Piaf czy nawet nasz wielki 
pianista Fryderyk Chopin. 

Znajduje się tu również specjalny sektor cmentarza poświęcony ofiarom Holokaustu, 
które zginęły w obozach koncentracyjnych takich jak Auschwitz-Birkenau, Treblinka, 
Sobibór, Majdanek i innych. To właśnie w tym sektorze, oznaczonym numerem 97, 
stowarzyszenie zwane początkowo Les Amis de Wolomin – „Przyjaciele z Wołomina” – 
postawiło symboliczny nagrobek ku pamięci rodzin żydowskich, które zginęły lub zaginęły 
w czasie Holokaustu. 

Ale skąd wzięła się taka organizacja we Francji? Po wojnie Żydzi, którzy przeżyli 
Holokaust, w tym również mieszkańcy Wołomina2, zaczęli wyjeżdżać z Polski. Dotyczyło 
to tych, którzy uciekli z getta wołomińskiego i przeżyli czas wojny (m.in. Tzipora 
Grodzicka, Mosze Bursztyn, Szlome Blumboim, Nonson Nugod, rodzina Rezników, 
rodzina Rubinszteinów, która była ukrywana w Wołominie), ale także tych, którym udało 
się wyjechać pomiędzy wrześniem 1939 r. a styczniem 1940 r. do Związku Sowieckiego 
(m.in. rodzina Szejnbaumów). Część z nich zdecydowała się jednak nie wracać do swoich 
domów – byli świadomi tego, co się wydarzyło i co stracili (Maurice Itzchak Fremder, 
Henryk Kriger). 

Rozpoczęła się ponowna emigracja (1946–1947). Jeden ze szlaków prowadził przez 
Dolny Śląsk3, obozy przejściowe w Niemczech i dalej do Francji, głównie w okolice Paryża, 
gdzie istniała już dość spora społeczność żydowska z Wołomina. Część wołomińskich 
Żydów wyemigrowała tam z Polski jeszcze w okresie 20-lecia międzywojennego, głównie 
w latach 30. z powodów ekonomicznych i wielkiego kryzysu. Pozostali przenieśli się tam 
dopiero teraz, mając za sobą ciężkie przeżycia wojenne. Łączyło ich jedno – ich kochane 
miasto Wołomin i wspomnienia z nim związane. Dlatego w 1948 r. zostało założone 
stowarzyszenie Les Amis de Wolomin, które później przekształciło się w l’Association des 
Originaires de Wolomin – „Stowarzyszenie pochodzących z Wołomina”. Zrzeszało ono 
rodziny żydowskie z Wołomina oraz ich potomków we Francji. W 1949 r. stowarzyszenie 

2 W latach 1945–1946 do Wołomina powróciło ok. 115 mieszkańców wyznania mojżeszowego. Do gminy żydowskiej 
zapisało się tylko ok. 53 – „Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim”, red. Barbara Engelking, 
Jacek Leociak i Dariusz Libionka, Warszawa 2007, s. 594.

3 Tamże, s. 599; zasoby The JDC Archives.

liczyło co najmniej 40 osób4. W kolejnych latach rozrosło się, a liczba zrzeszonych 
przekroczyła ponad 100 członków. 

Jednym z głównych celów organizacji było zachowanie pamięci o tych, którzy 
zaginęli w czasie wojny, w Wołominie lub we Francji, o deportowanych lub o członkach 
francuskiego ruchu oporu. Stowarzyszenie założyło też fundusz wsparcia dla najbardziej 
potrzebujących, zarządzało w imieniu swojej społeczności innymi kryptami czy grobami 
(m.in. na cmentarzu Bagneux) oraz przez lata utrzymywało więzi członków poprzez 
organizowanie regularnych spotkań.

Pora teraz przyjrzeć się samemu nagrobkowi. Jak już wspomniałem wcześniej, 
znajduje się on na cmentarzu Père-Lachaise, 97 sektor, rząd pierwszy od ścieżki 
środkowej prostopadłej do Avenue Circulaire, drugi z kolei po prawej stronie. Pomnik 
został wzniesiony przez stowarzyszenie w 1948 r., głównie dla upamiętnienia rodzin 
zamordowanych podczas likwidacji getta w Wołominie. Natomiast pierwotnie w tym 
miejscu był inny nagrobek, na którym widniała inskrypcja: „Wołomin koło Warszawy. 
Ten symboliczny nagrobek poświęcamy Ickowi i Feli Epfelbaumom, którzy zostało 
zamordowani przez Niemców w październiku w 1939 roku. Część ich pamięci”5. 
Prawdopodobnie były to jedne z pierwszych żydowskich ofiar nazizmu w Wołominie. 

Sam pomnik od momentu utworzenia przechodził różne zmiany, a jego obecny kształt 
widoczny jest na załączonych zdjęciach. Na sklepieniu pomnika znajduje się zdobiona 
urna opisana następująco: „W tej urnie znajduje się ziemia pobrana w kwietniu 1963 r. 

4 Droit et Liberte No6 (110).
5 Tłumaczenie; „Inskrypcje grobów Polskich w Paryżu – Pere Lachaise”, red. Andrzej Biernat.

Grobowiec na cmentarzu Bagneux należący do członków stowarzyszenia
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z getta w Sosnówce, cmentarza w Wołominie i obozu w Treblince, gdzie 30006 naszych 
rodaków zostało eksterminowanych przez hitlerowców. Pamiętaj”. Ziemia ta została 
przywieziona przez Lejba Szejnbauma, ówczesnego przewodniczącego stowarzyszenia, 
którzy wraz z dwoma innymi wychowankami Wołomina odbyli podróż w 1963 r. po obozach 
zagłady oraz do Wołomina. Wówczas w każdym miejscu martyrologii żydowskiej zbierana 
była garstka ziemi – dotyczyło to również kirkutu i obszaru byłego getta w Wołominie 
na Sosnówce. 

Pozostałą część pomnika można podzielić na trzy odrębne części, zatem przyjrzyjmy 
się im: 
1. Pamięci zasłużonych dla francuskiego ruchu oporu: 

Na lewej ścianie pomnika widnieją nazwiska dwóch założycieli i zasłużonych członków 
stowarzyszenia: Charlesa Leona Sera, urodzonego w 1907 r. w Wołominie-Wiktorynie 
jako Szlama Ser, oraz Mendla Maxa Szejnbauma, urodzonego w 1908 r. w Wołominie. 
Obaj wyemigrowali do Francji w latach 30. XX wieku. Po wybuchu II wojny światowej 

6 Liczba 3000 odnosi się do osób, jakie były przetrzymywane w getcie wołomińskim. Na tę liczbę składali się Żydzi zarówno 
z Wołomina, jak i z okolicznych wiosek, z Kobyłki, Zielonki oraz małe grupki Żydów z Radzymina, Serocka i Wyszkowa. 
Tę samą liczbę podaje „Biuletyn ŻIH” 1952, nr 1 (3), s. 108–109.

walczyli jako ochotnicy w 1. Marszowym Pułku Ochotników Zagranicznych (1er Régiment 
de marche de volontaires étrangers – 1er RMVE) w armii francuskiej w 1940 roku. 
Dodatkowo Charles Ser był członkiem francuskiego ruchu oporu7. Są to też jedyne osoby, 
które są pochowane w tym miejscu.

Lewa strona pomnika – zasłużeni dla stowarzyszenia

2. Pamięci poległych w walce o wolność Francji
Przyglądając się dalej pomnikowi, na jego froncie odnajdziemy kolejne dwa nazwiska 
wołominiaków zasłużonych dla Francji, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. 
Pierwszy z nich to Mayer Falkowicz, urodzony w 1908 r. w Wołominie, emigrant, który 
jako ochotnik zginął w obronie ziemi francuskiej 10 lipca 1940 roku8. Drugi to Szlama 
Grzywacz, urodzony w 1909 lub 1910 r. w Wołominie lub w Dobrem, przybył do Francji  
w latach 30. XX wieku. Po wybuchu wojny dołączył do ruchu oporu – grupy Manouchiana; 
w ramach tej działalności dokonał dwóch zamachów na Niemców. Rozstrzelany wraz  
z innymi członkami tej jednostki, stał się bohaterem i męczennikiem za wolność Francji9. 

7 Mémoire des hommes: https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/en/.
8 Mémoire des hommes: https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/en/.
9 https://maitron.fr/spip.php?article76024.

Urna z ziemią z obozu 
Treblinki, getta i kirkutu 
wołomińskiego pobraną 
w kwietniu 1963 r.
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3. Pamięci pomordowanych i zaginionych w czasie Holokaustu
Została nam ostatnia ściana pomnika na cmentarzu Père-Lachaise. Po prawej stronie 
wypisane są nazwiska rodzin wołomińskich – ofiar getta wołomińskiego, deportowanych 
z Wołomina lub z Francji do obozów zagłady, zamordowanych przez nazistów – wraz  
z liczbą ich członków. Są to jednocześnie nazwiska rodzin, które jak pierwsze utworzyły 
stowarzyszenie l’Association des Originaires de Wolomin. Jest to tablica symboliczna, 
ponieważ w większości przypadków osoby, które przeżyły czas Holokaustu, nie były  
w stanie dokładnie określić jak, gdzie i kiedy zostali zamordowani członkowie ich rodzin. 
Pomimo że minęło 80 lat od tych tragicznych wydarzeń, żyjący potomkowie nadal 
poszukują informacji, co tak naprawdę stało się z ich rodzinami. Każdy, czasami cudem 
znaleziony trop czy wzmianka staje się dla nich pewnego rodzaju relikwią. 

Prawa strona pomnika, napis brzmi: „Ku pamięci naszych rodzin deportowanych z Wołomina 
i z Francji i zamordowanych przez nazistów”

Ta ściana pomnika jest również tablicą pamięci mieszkańców Wołomina, którzy 
żyli tutaj, pracowali, byli szanowani. Rodzina Laskowskich posiadała sklep tekstylny 
przy ul. Kościelnej 8, a Joske Laskowski był sędzią w Wołominie; Arnold Lastfogel był 
znanym szewcem, miał warsztat przy ul. Legionów10 12, w czasie istnienia getta był 
członkiem samopomocy żydowskiej; rodzina Szejnbaumów miała pasmanterię przy 
ul. Legionów; rodziny Czapkiewiczów, Frydman, Trosterman prowadzili rzeźnie przy 
ul. Kościelnej i Legionów; Mojsze Zysman miał sklep z radioodbiornikami, należał do 
klubu dramatycznego; Cukier był właścicielem hurtowni kaszy i mąki przy ul. Legionów 
(ukrywał się wraz z rodziną, ale dzień po wysiedleniu getta Niemcy złapali go i rozstrzelali 
na terenie dzisiejszego boiska „Huraganu”11). Wszystkie te przywołane powyżej rodziny, 
a także większość rodzin wymienionych na tablicy zginęły w czasie okupacji w sposób 
tragiczny – w getcie wołomińskim lub Treblince. 

10 W okresie 20-lecia międzywojennego była to ulica Długa.
11 Informacje na podstawie „Księgi adresowej Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa” 

z 1928 r., zasobów Żydowskiego Instytutu Historycznego, zasobów The JDC Archives, „Wieści Podwarszawskich”  
z 1998 r. (artykuł K. Chwedeńczuk Nigdy nie zapomnę), publikacji A Memorial to the Jewish Community of Volomin.

Front pomnika: u góry nazwiska wołominiaków zasłużonych w walkach o niepodległość 
Francji; na głównej płycie napis brzmi: „Przyjaciele z Wołomina dla ich umęczonego miasta”
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Według danych z 1935 r. na 13 267 mieszkańców Wołomina 3175 było wyznania 
mojżeszowego12. Przeżyło niewielu, pozostało kilku. Dlatego Wołomin powinien pamiętać 
o swoich dawnych żydowskich mieszkańcach, którzy przez lata mieli ogromny wpływ na 
budowę, rozwój i historię tego miasta. 

Nie ma już dziś śladów po naszych sąsiadach: synagoga13 została w czasie wojny 
zniszczona i rozebrana, a kirkut14 częściowo zdemolowany przez Niemców, po wojnie 
przez długie lata był niezabezpieczony i dalej dewastowany. Ale młodzi ludzie chcą 
pamiętać, Wołomin chce pamiętać. W 2013 r. na ul. Orwida odsłonięto tablicę pamięci 
„Polakom, którzy ratowali żydowskich sąsiadów przed eksterminacją niemiecką (1939–
1945 r.)”. Kilka lat później, w 2020 r., z inicjatywy Urszuli Zajączkowskiej powstał „Gaj 
Pamięci Wołomińskich Żydów”15 wraz z obeliskiem z białego piaskowca upamiętniającym 
ok. 3000 Żydów z Wołomina. W 2022 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 80. 
rocznicę likwidacji getta wołomińskiego, przy udziale Burmistrz Wołomina Elżbiety 
Radwan oraz pracowników Urzędu Miejskiego. Obecnie trwa tłumaczenie na język polski 
„Księgi Pamięci Żydów Wołomina” wydanej w języku hebrajskim w 1971 r. w Izraelu oraz 
powstaje film dokumentalny o getcie wołomińskim. 

Pamięć również kultywują pozostali potomkowie mieszkańców Wołomina w Paryżu, 
którzy starają się podtrzymywać istnienie stowarzyszenia l’Association des Originaires 
de Wolomin ku pamięci swoich rodziców i dziadków oraz pielęgnują ich groby.

12 „Kalendarium Wołomina do 1939 roku”, red. Jarosław Stryjek. 
13 Znajdowała się przy ul. Moniuszki, obecnie znajduje się na terenie parku Wodiczki.
14 Cmentarz żydowski znajdował się przy obecnej ul. Andersa (kiedyś ul. Ślepa).
15 Zlokalizowany u zbiegu ulic Wilsona i Korsaka.

Potomkowie żydowskich 
mieszkańców Wołomina – 
rodziny Szejnbaumów, Serów, 
Piórowiczów i Ajenstejnów; 
październik 2022 r.

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Krzysztof Wiśniewski

O początkach Wołomina

Najstarsza wzmianka, którą można powiązać z obecnym Wołominem, znajduje 
się w księdze wpisów tzw. Metryki Mazowieckiej, będącej częścią Metryki Koronnej1.  
W mazowieckich księgach wpisów umieszczano najczęściej krótkie informacje na temat 
czynności prawnych (głównie dotyczących obrotu ziemią) dokonanych przez księcia i 
przez rycerstwo przed księciem. Zapiska dokonana w księdze wystarczała do uznania 
prawomocności czynności prawnej, dlatego też czasem kancelaria książęca nawet nie 
wystawiała w danej sprawie dokumentu. Interesujący nas wpis dotyczący wydarzenia  
z 1421 r. znajduje się w księdze powstałej w latach 50. XV w., zawierającej jednak kopie 
starszych zapisek. 

Oto treść zapiski2:
Item dominus dux Stanislao de Piwonino dedit X mansos Wolin dictos circa granicies 

hereditatis dicte Kobilka in districtu warszoviensis cum omnibus utilitatibus. Item ius 
theutonicum per octo gr., eciam a castrorum laboribus, excepto novis castrorum. Datum 
in Czersko ipso die sancti Martini, praesentibus: palatino, Sławiec etc3.

Co się przekłada:
Podobnie książę pan dał Stanisławowi z Piwonina 10 włók zwanych Wolin [leżących] 

koło granic dziedzictwa zwanego Kobyłka w powiecie warszawskim, wraz ze wszystkimi 
pożytkami. Również prawo niemieckie po 8 gr. [praskich od włóki osiadłej, zwolnił] także 
od prac przy grodach, z wyjątkiem nowych grodów. Dan w Czersku w sam dzień św. 
Marcina, w obecności wojewody, Sławca itd.

Wymienieni na końcu świadkowie to przedstawiciele ścisłej elity: wojewoda mazowiecki 
Piotr Pilik h. Rogala i kasztelan czerski Sławiec z Boglewic h. Jelita. Imiona pozostałych 
świadków uznano za mało istotne i skwitowano krótkim „i tak dalej”.

Mamy tu do czynienia z typową dla tamtego okresu darowizną księcia Janusza I 
obejmującą 10 włók, czyli 168 ha (1 włóka = 16,8 ha). Czy książę przekazał Stanisławowi 
z Piwonina już zagospodarowane i zamieszkane dobra? Określenie „włóki zwane Wolin” 
sugeruje, że były to raczej niezamieszkane nieużytki (zapewne także lasy i tereny dość 
podmokłe), w przeciwieństwie do Kobyłki określonej jako „dziedzictwo”. Zgodne jest to też 

1 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej AGAD), Metryka Koronna 3, k. 73. Wszelkie wzmianki o Wołominie skrzętnie 
notuje Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff i K. Pacuski, do druku 
przygotowały M. Piber-Zbieranowska i A. Salina pod red. T. Jurka, Warszawa 2013, s. 325.

2 Jej treść opublikował już M. Janik, Najstarszy dokument dotyczący Wołomina, „Rocznik Wołomiński”, t. X,  2014, s. 7–8. 
Autor nie zdołał jednak odczytać całości dokumentu, a część wyrazów odczytał błędnie.

3  Za konsultacje paleograficzne serdecznie dziękuję Pani dr Marcie Piber-Zbieranowskiej.

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
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z ówczesną praktyką książąt, którzy na darowizny przeznaczali z reguły nieprzynoszące 
im zysku „dzikie” ziemie, licząc właśnie na ich skolonizowanie przez obdarowanych.

Janusz I zezwolił też na lokację wsi na prawie chełmińskim, co w przyszłości miało 
mu zapewnić stały dochód z czynszu w wysokości 8 groszy praskich od każdej włóki 
osiadłej (najpopularniejsza stawka w przywilejach książęcych z I poł. XV w.)4. Na czym 
polegała lokacja? Właściciel dóbr musiał wpierw zawrzeć umowę z tzw. zasadźcą, który 
z kolei miał sprowadzić osadników i wyznaczyć im wydzielone działki ziemi (najczęściej 
po 1 włóce). Następnie zasadźca zostawał wójtem (sołtysem). Mieszkańcy nowej wsi 
mieli być również zwolnieni od obowiązku konserwacji grodów książęcych, musieli 
jednak uczestniczyć w budowie nowych. Książęce zezwolenie na lokację na wsi (także 
miast) na prawie chełmińskim nie oznaczało, że do ich powstania dojdzie. Znanych jest 
wiele przykładów lokacji niezrealizowanych. Decyzja, czy obdarowany wprowadzi prawo 
chełmińskie na otrzymanych gruntach, zależała też od jego woli i możliwości5.

Transakcja została dokonana w dzień św. Marcina, czyli 11 listopada, a więc tuż przed 
okresem zimowym; należy zatem wykluczyć, by jeszcze w 1421 r. doszło do ściągnięcia 
osadników i założenia tu jakieś osady. Powstaje pytanie, czy lokacja ta w ogóle została 
zrealizowana. Gdy w 1437 r. Stanisław z Piwonina, wówczas już skarbnik czerski, 
sprzedawał omawiane tereny Janowi z Radwankowa za 30 kóp groszy praskich, nadal 
nie były one skolonizowane. Zostały one określone jako „10 włók zwanych Wołuńska 
Dąbrówka koło dziedzictwa Kobyłka”6 – wciąż zatem była potrzeba lokalizowania tego 
miejsca poprzez podanie nazwy sąsiedniej miejscowości. Także suma sprzedaży, gdy 
porówna się ją z innymi transakcjami w tym okresie, nie wskazuje, by przedmiotem obrotu 
były tereny zagospodarowane. Nie można wykluczyć, że istniały tu jakieś sezonowe 
zabudowania pasterzy, smolarzy czy drwali (nazwa „Dąbrówka” jednoznacznie wskazuje 
na obecność lasu dębowego), z pewnością jednak nie została jeszcze lokowana wieś 
na prawie niemieckim.

Nowy właściciel, Jan, posiadacz wójtostwa w książęcej wsi parafialnej Radwankowo 
(Radwanków), był człowiekiem wykształconym (studiował w 1430 r. na Akademii 
Krakowskiej). Wydaje się, że podjął on próbę zagospodarowania zakupionych terenów. 
Może o tym świadczyć fakt sprzedaży wójtostwa w Radwankowie Szymonowi ze 
Śniadkowa w 1438 r., przypuszczalnie z myślą o zainwestowaniu otrzymanych pieniędzy 
w urządzenie nowych 10 włók. Prawdopodobnie jednak transakcja nie doszła do skutku 
(być może z powodu śmierci Szymona ze Śniadkowa) i w 1440 r. Jan z Radwankowa 
wystarał się o potwierdzenie swych praw do wójtostwa, zapewne obawiając się jakichś 
pretensji doń ze strony rodziny Szymona7.

4 J. Senkowski, Skarbowość Mazowsza od końca XIV wieku do 1526 roku, Warszawa 1965, s. 129.
5 Tamże, s. 114.
6 AGAD, Metryka Koronna 3, k. 207v.
7 Kartoteka Słownika historyczno-geograficznego Mazowsza w średniowieczu, Kartoteka powiatu czerskiego  

w średniowieczu, hasło: Radwankowo, https://rcin.org.pl/ihpan/dlibra/publication/33422/edition/16773/content [dostęp: 
15.07.2022].

Informacje ze źródeł podatkowych z XVI w. również nie wskazują na lokację 
Wołomina na prawie chełmińskim. Według danych z 1580 r. wieś była podzielona 
między dwóch gospodarzy, którzy posiadali po 1 włóce osiadłej. Jedną część wsi, wraz 
z trzema zagrodami chłopskimi, posiadał Ścibor, syn Jana, na drugiej gospodarowała 
Małgorzata Wołuńska, wdowa po Stanisławie, wraz z synami Janem i Mikołajem (nie 
mieli poddanych)8.  Poddani Ścibora zostali określeni dwa lata później jako hortulani in 
hortis locati, czyli zagrodnicy. Byli to zatem chłopi nieposiadający własnych gospodarstw 
rolnych, a mający jedynie niewielkie kawałki ziemi przy zagrodach9. 

Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że nie doszło do lokacji Wołomina na prawie 
chełmińskim, a Jan z Radwankowa i jego potomkowie (a być może jakiś kolejny właściciel 
– choć o późniejszych zmianach własnościowych brak informacji źródłowych), osiedliwszy 
się na owych 10 włókach podmokłych nieużytków i lasów, samodzielnie doprowadzili  
z czasem dwie z tych włók do agrarnej użyteczności. Niestety baza źródłowa nie pozwala 
na precyzyjne ustalenie, kiedy to nastąpiło. Kolejne wzmianki pochodzą dopiero z lat 
1478–1481, kiedy to w źródłach wymieniony jest las Zacięciwa, sąsiadujący z granicami 
określonymi jako „wołuńskie” (1478) i „wołuniskie” (1481)10. Okres, w którym powstał 
Wołomin, zamyka się prawdopodobnie datami 1437–1478, choć zapewne stało się to 
jeszcze przed połową XV wieku. Była to niewielka osada, w której mieszkał właściciel, 
kilka bezrolnych rodzin chłopskich (może od początku trzy?) i nieliczna służba.

Z okresu XVI–XVII w. niemal brak informacji o Wołominie. Niestety zachowało się 
niewiele źródeł dotyczących wsi szlacheckich, w przeciwieństwie do dóbr książęcych 
(potem królewskich) i duchownych, które posiadają z reguły dokładne inwentarze. Jeśli już 
mamy jakieś informacje, to raczej o właścicielach tej włości: Wołuńskich h. Jastrzębiec. 
Jak już wspominałem, nie wiadomo, czy byli oni potomkami Jana z Radwankowa, czy też 
dobra te nabył od niego ktoś inny. W 1489 r. wymieniony jest Mikołaj Wołuński zamieszany 
w kłusowanie w puszczy; być może ten sam Mikołaj w 1506 r. został oskarżony o pobicie 
kmiecia ze wsi Ręczaje, a w 1512 r. oskarżony o zaoranie nowin w Lipinach należących 
do szlachcianki Katarzyny – twierdził, że orał na własnej części w Wołuninie. W 1491 r.  
nauczycielem w szkole w Klembowie był kleryk Andrzej z Wołunina. Około 1536 r. 
Stanisław z Wołunina padł ofiarą napadu na swój dom, podczas którego poraniono go 
i zabrano mu kord, siekierkę, przyłbicę oraz 40 groszy. W 1563 r. właścicielami wsi byli 
Ścibor, syn Jana, oraz Andrzej, syn Macieja, Wołuńscy h. Jastrzębiec11. 

O właścicielach wsi w latach 80. XVI w. była już mowa wyżej, dodajmy jedynie, że po 
śmierci Ścibora jego część przejęli synowie: Jan i Wawrzyniec12. Z okresu następnego 
półwiecza w aktach podatkowych nie zachowały się żadne wzmianki o Wołominie. 
Dopiero z rejestrów z początku lat 50. XVII w. dowiadujemy się, że w Wołominie mieszkali: 

8 A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. V Mazowsze, Warszawa 1895, s. 255.
9 AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego I – Rejestry podatkowe, sygn. 1/07/0/3/28, k. 120v.
10 AGAD, Metryka Koronna 9, k. 103–103v i 135.
11 Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej…, s. 325. Tamże wymienieni również: Jan i Biernat Wołuńscy 

(1508–1511), Bernard Wołuński (1511).
12 AGAD Archiwum Skarbu Koronnego I – Rejestry podatkowe, sygn. 1/07/0/3/28, k. 14v.
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Wojciech Wołuński, właściciel 1,25 włóki (tu egzystowało również trzech zagrodników) 
oraz młyna-wiatraka, Jan Wołuński (0,25 włóki) oraz Tomasz Konarski (0,5 włóki)13. 
Jak widzimy, osiadłość się nie powiększyła (wciąż dwie włóki), wieś nie notowała także 
wzrostu ludności.

Kwerenda w księgach ziemskich i grodzkich warszawskich (przechowywanych  
w AGAD) na pewno mogłaby dostarczyć dodatkowych informacji nie tyle może o samej 
wiosce Wołomin, ile o sprawach sądowych i majątkowych jej mieszkańców w drugiej 
połowie wieku XVI i w XVII stuleciu – jej przeprowadzenie przekracza jednak ramy 
niniejszego artykułu14.  

Na koniec poruszmy jeszcze kwestię pochodzenia nazwy Wołomina. Należy odrzucić 
anegdotyczne opowieści, jakoby nazwa miasta pochodziła od właściciela, który miał 
dużą bibliotekę, a w niej mnóstwo woluminów. Według innej legendy w lasach wokół 
Wołomina grasowali rozbójnicy, stąd też wśród kupców powstało powiedzenie „wolę 
omiń”15. Hipoteza Michała Janika o pierwotnej nazwie miejscowości brzmiącej „Wolni” 
wynika z błędnego odczytania tekstu16.

Wydaje się, że zapis „Wolin” jest zniekształceniem nazwy „Wołuń”, co potwierdzają 
przymiotniki „wołuńska”, użyty w 1437 r., i „wołuńskie”, użyty w 1478 r., jak i nazwisko 
właścicieli dóbr: Wołuńskich. Z czasem nazwa „Wołuń” wyewoluowała w „Wołunino”, 
potem „Wołunin”, „Wołumin”, wreszcie w „Wołomin”. Według Kazimierza Rymuta nazwa 
ta pochodzi od nazwy osobowej „Wołuna” wywodzącej się z kolei od rzeczownika „wół”17. 
Kim był ów Wołuna? Czy jakimś niższym urzędnikiem książęcym, który miał pieczę 
nad tutejszymi lasami, może pasterzem wołów? Tak jak wiele problemów związanych  
z powstaniem Wołomina, i ten pozostaje nierozwiązany.

13 Tamże, k. 678 i 719.
14 Głównie ze względu na rozmiary zespołu (222 z reguły opasłe księgi, liczące 40 metrów bieżących). Zwrócić trzeba 

uwagę też na fakt, że część ksiąg nie jest udostępniana ze względu na stan zachowania.
15 A. Kielak, L. Podhorodecki, Dzieje osady Wołomin i jej okolic od XV w. do końca XIX w., w: Dzieje Wołomina i okolic, 

pod red. L. Podhorodeckiego, Warszawa 1984, s. 45. Za zupełnie bałamutne należy uznać informacje umieszczone na 
portalu https://www.citymedia.waw.pl/wolomin,historia.html [dostęp 8.07.2022 r.] według których „w latach 1428–1501 
miejscowość była znana jako Zacięciwa. Nazwa Wołomin wywodzi się od XVI-wiecznego właściciela, Jana de Volumne 
(pol. Wołumiński)”.

16 M. Janik, dz. cyt., s. 8.
17 K. Rymut, Nazwy miast Polski, Warszawa 1987, s. 270. Od nazwy osobowej Wołuna pochodzi także nazwa wsi Wołyńce 

w ziemi liwskiej, zob. K. Pacuski, Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi liwskiej w średniowieczu  
i w XVI wieku, Warszawa 2015, s. 191.

Skan strony Metryki Mazowieckiej z zapisem dotyczącym Wołomina (piąty od góry). 
Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna, Metryka Mazowiecka, sygn. 3, k. 73
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Małgorzata Prawdzic-Szczawińska

Dwór i park krajobrazowy w Czarnej 
– opowieść o czasie, który był

I. Prolog 
Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, 
Stał dwór szlachecki, z drewna lecz podmurowany,
Świeciły się z daleka pobielane ściany, 
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi,
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi
Użytku, co pod strzechą zmieścić się nie może;
Widać, że okolica obfita we zboże
Brama wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza.
    Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”, Księga I

Wspomnienie dworu i parku krajobrazowego w Czarnej jest nierozerwalnie związane 
z moim dzieciństwem w Górkach Mironowych. Nasz dom rodzinny w Górkach od wiosny 
do wczesnej jesieni był pełen gości. W pogodne niedziele przyjeżdżali z Warszawy liczni 
kuzyni i przyjaciele, by spędzić czas na łonie natury. Rodzice i babcie oprowadzali gości 
po okolicy. Punktami docelowymi tych spacerów były: zabytkowy barokowy Kościół pw. 
Świętej Trójcy w Kobyłce oraz XVIII-wieczny dwór w Czarnej położony w pięknym parku 
krajobrazowym. Do dworu było z naszego domu około dwóch kilometrów. Posesja dworska 
zaczynała się przy skrzyżowaniu ulic Lipowej i Gościniec. Od północnego zachodu granicę 
parku stanowiła ul. Łąkowa i rzeka Czarna, a od północnego wschodu – ul. Gościniec. 
Tą ulicą maszerowało się do bramy wjazdowej na posesję. Dwór był posadowiony na 
niewielkim wzniesieniu wśród starych drzew po lewej stronie drogi, w pobliżu drewnianego 
mostu na rzece Czarna. Widok był uroczy, ktoś z naszych gości powiedział: „To dwór  
jak z Pana Tadeusza, tylko Zosi w białej koszulce brak, poczekajmy, może się pojawi”.

Dobra Czarna w czasach budowy dworu należały do powiatu radzymińskiego, gminy 
Radzymin. 

W skład dóbr wchodziły: folwark Czarna oraz wsie Czarna, Helenów i Wiktorów.  
W 1864 r. na podstawie carskiej ustawy ziemskiej z majątku wydzielono 113 prętów ziemi 
(1 pręt = ok. 1,5 ha) i rozdano chłopom.

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
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W końcu XIX w. dobra liczyły ogółem 925 mórg (1 morga mazowiecka = ok. 0,56 ha),  
w tym 270 mórg gruntów ornych i ogrodów, 49 mórg łąk, 152 morgi pastwisk i 276 mórg lasu. 

Kolejne uszczuplenie dóbr Czarna nastąpiło po objęciu ich w wyniku spadkobrania 
przez Helenę Rumszyszską z d. Mendelson, która rozprzedawała fragmenty majątku. 
W 1930 r. pozostałość majątku obejmowała 12 ha parku, 6 ha łąk i ziemi uprawnej oraz 
lasy. Pozostałość tę nabył zamożny warszawski cukiernik Antoni Leżański. 

Po zniszczeniu dworu w 1970 r. Antoni Leżański junior podzielił dawny park i ogród na 
cztery części. Trzy części nabyły osoby trzecie. Czwarta znajduje się w posiadaniu syna 
i synowej Antoniego i Krystyny Leżańskich. Trzecie pokolenie Leżańskich zamieszkuje 
we współczesnym drewnianym domu stylizowanym na dworek.

II. Dwór i inne obiekty architektury
Nawiązanie do „Pana Tadeusza” nie jest bezzasadne. Dwór w Czarnej stanowił 

uosobienie tradycji i kultury szlacheckiej. Został posadowiony na niewielkim wzniesieniu 
nad północnym brzegiem rzeki Czarnej. Był drewniany, modrzewiowy, o konstrukcji 
zrębowej, rozłożysty, parterowy, na planie prostokąta. Dach domu był mansardowy, kryty 
gontem i częściowo słomą. Od południowego wschodu uwagę przykuwał ganek powitalny, 
wsparty na czterech kolumnach toskańskich na murowanym cokole, zwieńczony 
trójkątnym drewnianym szczytem z dwoma okulusami. Kolumny ganku wykonane  
z drzewa lipowego przez dziesięciolecia smagane deszczem i wiatrem zupełnie zbielały. 
Drugi podobny ganek z widokiem na park znajdował się po przeciwnej północno-
wschodniej stronie domu. Zgodnie z zasadami obowiązującymi przy budowie dworów 
ściana frontowa z gankiem była zwrócona na południowy wschód, by najlepsze oświetlenie 
wypadło na godzinę jedenastą. Tym sposobem wszystkie strony domu miały zapewnione 
oświetlenie słoneczne o pewnej porze dnia. Tę zasadę budowy dworów opisał obrazowo 
profesor Ignacy Felicjan Tłoczek: „Mądrym zwyczajem staropolskim przestrzegano, aby 
dwór był budowany na jedenastą godzinę”. Miało to ogromne praktyczne znaczenie – 
słońce osuszało równomiernie drewniane ściany domów.

Okna dworu były wyposażone w drewniane okiennice zewnętrzne z pięknymi ręcznie 
wykonanymi okuciami. Okucia zamocowano kutymi ręcznie gwoździami. Ogrzewanie 
domu stanowiły dwa kominki z piaskowca. W pokojach były drewniane posadzki. Klepki 
w dwóch kolorach – jasnym i ciemnym – ułożono w kwadratowe wzory. 

W latach 50. moja mama pracowała w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Czarnej. Żona 
ostatniego właściciela majątku Antoniego Leżańskiego bywała w biurze Rady, by załatwiać 
sprawy związane z nieruchomością. W tych okolicznościach mama poznała przemiłą 
panią Krystynę Leżańską. Dzięki tej znajomości któregoś letniego dnia towarzyszyłam 
rodzicom w zwiedzaniu parku i dworu. 

Prócz dworu na terenie posesji znajdował się murowany spichlerz neogotycki z I poł. 
XIX wieku. Front budowli ozdabiał ryzalit z podcieniem o trzech ostrołukowych arkadach, 
zwieńczony trójkątnym szczytem z płyciną o wykroju czteroliścia. Dach spichlerza był 
dwuspadowy, kryty blachą. 

Spichlerz neogotycki 

Barokowa kapliczka 
z figurą św. Rocha
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Od strony ulicy w pobliżu ogrodzenia wybudowano murowaną barokową kapliczkę, 
dwukondygnacyjną, czworoboczną, z trzema arkadami w górnej części. W niej znajduje 
się wyrzeźbiona z jednego kawałka drewna postać św. Rocha w długim habicie. Święty 
do dziś strzeże spokoju posesji i jej mieszkańców. 

Z dzieciństwa pamiętam też starą studnię i piwnicę ziemiankę.
Dwór powstał w latach bezpośrednio poprzedzających zabory i ostateczny upadek 

Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Pierwszy rozbiór Polski miał miejsce w 1772 r., kolejne 
w latach 1793 i 1795. W tych burzliwych czasach do ziem Rzeczpospolitej docierały  
z zachodu Europy idee oświecenia. Miały one małą siłę przebicia ze względu na słabość 
miast i mieszczaństwa. Polska modrzewiowych dworków przetrwała do czasów II wojny 
światowej. Dopiero „prześniona rewolucja” lat 1944–1948 sprawiła, że tradycje i zwyczaje 
szlachty stały się reliktami minionego dawno świata. 

III. Powstanie i ewolucja parku krajobrazowego
Park krajobrazowy, którego resztki zachowały się do dziś, powstawał w trzech etapach. 
Pierwszy etap powstawania parku pokrywa się w czasie z budową dworu. W tym 

etapie park obejmował bliskie otoczenie dworu, zajmował teren między dzisiejszą  
ul. Gościniec a rzeką Czarną. Południową granicę parku stanowiła aleja lipowa, będąca 
aleją wjazdową do dworu. 

Przed dworem znajdował się klomb kwiatowy. Od północnej strony dworu znajdowały 
się budynki gospodarcze i ogród kwiatowo-warzywny. Za nimi założono sad. W pobliżu 
rzeczki rosły drzewa posadzone w grupach. Znajdował się tam niewielki staw, od zachodu 
oddzielony od rzeki groblą. Brzegi rzeki były obrośnięte starymi, dużymi drzewami. 
Rzeka o piaszczystym dnie była zacieniona i mroczna, płynęła w głębokim na ponad 
dwa metry korycie. W czasie suszy była płytka, z malowniczo wystającymi korzeniami 
drzew nad wodą. W niektórych miejscach była głębsza, miała tak zwane dołki. W tych 
dołkach tata udzielał mi pierwszych lekcji pływania. W czasie roztopów i czerwcowych 
ulew mała rzeka zamieniała się w rwący, spieniony potok. Na powierzchni nurtu tworzyły 
się wiry, powalone drzewa i złamane gałęzie zatrzymywały się na zakrętach. Spiętrzały 
się, tworząc naturalne zapory. Szum wezbranej wody słychać było z oddali. Zdarzało 
się, że rzeka występowała z brzegów i zalewała pobliskie pastwiska. 

Obecnie rzeka została wyregulowana, drzewa przy brzegach usunięto, zlikwidowano 
zakola, brzegi zostały wyrównane i umocnione. Stare drzewa zachowały się jedynie na 
terenie resztek parku krajobrazowego. Ten fragment parku zachował tajemniczy urok 
z mych lat dziecinnych. Zachowanie dzikiego fragmentu rzeki Czarnej zawdzięczamy 
ś.p. Krystynie Leżańskiej. Dołożyła wielu starań, by zachować resztki dawnego parku 
krajobrazowego w stanie nienaruszonym.

Widok na aleję lipową południową, 
dawny dojazd na teren folwarku

Zachowany staw w części południowej parku – po lewej stronie widoczny szpaler wierzbowy 
oddzielający otoczenie stawu od dawnych szklarni
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Widok nieuregulowanego 
odcinka rzeki Czarna, 

czerwiec 2022 r.

Drugi etap powstawania parku miał miejsce pod koniec XIX wieku. Wówczas do parku 
włączono teren za rzeką Czarną. Wybudowano trzy mostki, przez które przechodziło 
się na drugi brzeg rzeki. Od strony dworu biegły przez nie trzy aleje. Tym sposobem 
za rzeką powstały dwa wnętrza ogrodowe. Ich granice stanowiły aleje i szpaler grabów 
posadzonych od strony północnej na granicy posesji. We wnętrzach założono trawniki  
i posadzono drzewa w grupach. Aleje prawdopodobnie były zakończone altanami. Mapa parku krajobrazowego z lat 70. XX w.

W trzecim etapie na przełomie wieków XIX i XX powstała nowa część parku – 
krajobrazowa i leśna, położona na południe od dworu. Środkiem tej części biegła droga 
dzieląca teren na dwie części – zachodnią i wschodnią. Część zachodnią zajmowały 
sady. W części wschodniej od północy zlokalizowany był staw, a od południa wzgórze 
porośnięte sosnami i dębami. Północną granicę tej części stanowił szpaler rosochatych 
wierzb, charakterystycznych dla Mazowsza. Ilustruje to mapa sporządzona w latach 70. 
ubiegłego wieku na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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Dziś dawny park krajobrazowy należy do czworga właścicieli. Zarys parku zachował 
się do teraz. Jest dobrze widoczny na współczesnych mapach satelitarnych, na których 
widoczny jest także budynek stojący w miejscu starego dworu. To murowany dom 
stylizowany na dworek z lat 80. XX wieku. Prócz tego domu na dawnej dworskiej posesji 
wybudowano jeden nowy dom przy zbiegu ulic Gościniec i Lipowej, a dwa przy ul. Łąkowej.

IV. Od Oświecenia do Międzywojnia – poczet właścicieli dworu w Czarnej
Modrzewiowy dworek, któremu poświęcam tę opowieść, był mimowolnym, niemym 

świadkiem burzliwych dziejów Polski i Mazowsza od II poł. XVIII w. aż do roku 1970, 
kiedy to podczas ciężkiej zimy pod naporem śniegu runął jego dach. 

Inicjatorem budowy i pierwszym właścicielem dworu był podstoli warszawski Tomasz 
Kalikst de Tylli herbu Kubin, urodzony w 1738 r. w Kamieńczyku, syn Józefa de Tylli 
herbu Kubin i Katarzyny z Leszczyńskich. Był członkiem zamożnej rodziny osiadłej na 
Mazowszu. Ojciec również pełnił honorową funkcję podstolego, należał do szlachty 
wylegitymowanej. Najstarsze wzmianki o rodzie de Tyllich mają pochodzić z XI wieku. 
Rodzina wywodziła się z miejscowości Tilly-sur-Seulles, była rodziną normańską szlachty 
francuskiej. Wielu przedstawicieli tego rodu zajmowało wysokie stanowiska w instytucjach 
świeckich i kościelnych. W latach 1789–1806 w rękach tej rodziny znajdowały się także 
dobra Chrzęsne z zabytkowym pałacem. 

Budowa dworu w Czarnej rozpoczęła się w czasach, gdy zbliżał się kres Rzeczpospolitej 
szlacheckiej. Dwór przetrwał burzliwe wydarzenia przełomu wieków w stanie 
nienaruszonym. W niespokojnych miesiącach insurekcji kościuszkowskiej w pobliskiej 
Kobyłce doszło do przedostatniej przegranej przez powstańców bitwy. 26 października 
1794 r. wojska powstańcze dowodzone przez generałów Arnolda Byszewskiego i Jana 
Heyena zostały rozbite przez 11-tysięczną armię rosyjską dowodzoną przez Aleksandra 
Suworowa. W krótkim okresie od klęski insurekcji do III rozbioru Polski na obszarze 
między Kobyłką a dobrami Czarna znajdowała się granica między ziemiami okupowanymi 
przez Austriaków a ziemiami pod okupacją rosyjską. Austriacka komora celna znajdowała 
się w Kobyłce przy dzisiejszej ul. Wygonowej. Rosyjska komora celna znajdowała się 
na terenie posesji dworu w Czarnej w zabytkowym spichlerzu. Po III rozbiorze Polski 
Warszawa i część Mazowsza, w tym powiat radzymiński, znalazły się w zaborze pruskim. 
Ziemie te Prusacy nazwali Prusami Nowowschodnimi. Stolicą prowincji była Warszawa. 
Stan ten trwał do 1806 r., kiedy do Warszawy wkroczyły wojska napoleońskie. W 1807 r.  
powstało księstwo Warszawskie. W skład jego terytorium weszły powiat radzymiński 
i dobra Czarna. Po klęsce Napoleona na mocy postanowień mocarstw europejskich 
powziętych w 1815 r. na Kongresie Wiedeńskim utworzono Królestwo Polskie, ze stolicą 
w Warszawie. Królestwo łączyła z Cesarstwem Rosyjskim unia personalna. Car Rosji 
był jednocześnie królem Polski, tym samym mieszkańcy Mazowsza i dóbr Czarna stali 
się poddanymi Aleksandra I.

W 1824 r. sędziwy Tomasz Kalikst de Tylli sprzedał dobra Czarna Agnieszce Annie 
Lalewiczowej z d. Mӓyer. Mężem Agnieszki był Franciszek Lalewicz herbu Woroniec, 

oficer wojsk Księstwa Warszawskiego, uczestnik wojen napoleońskich. Odznaczył 
się bohaterstwem w walkach w Hiszpanii. Brał udział w bitwie, o której pisały gazety 
całej ówczesnej Europy. Bitwa miała miejsce w dniach 14–15 października 1810 roku. 
Polska załoga strzegła wtedy niewielkiego zameczku na wybrzeżu Costa del Sol pod 
miejscowością Fuengirola. Na brzegu w zatoce Calle de la Moralis wylądował desant 
angielski. Anglikami dowodził lord Andrew Thomas Blayney. Anglicy zamierali zdobyć 
Malagę, siedlisko francuskich korsarzy. Polacy, których było dziesięciokrotnie mniej niż 
Anglików, odparli desant. Porucznik Franciszek Lalewicz kierował ogniem kartaczowym 
z sześciu dział. Ostrzeliwani Anglicy rzucili się do panicznej ucieczki w kierunku miejsca 
desantu. Wielu utonęło.

Franciszek Lalewicz doszedł w armii Księstwa Warszawskiego do stopnia pułkownika. 
Po klęsce Napoleona osiadł z żoną w Czarnej. 

Jego bohaterstwo nie dziwi, cnoty obywatelskie wyniósł z domu rodzinnego. Ojciec 
Franciszka – Walenty Maciej Lalewicz (1760–1815) – został nobilitowany 22 grudnia 1791 r.  
w czasie Sejmu Czteroletniego. Należał do dużej grupy mieszczan i przedstawicieli 
wolnych zawodów, którzy pod wpływem nowych idei oświecenia włączyli się aktywnie do 
walki o zreformowanie i ocalenie Rzeczpospolitej. Działał w grupie wybitnych adwokatów 
swej epoki. Prócz niego należeli do niej Michał Swinarski, Dominik Burakowski, Michał 
Wulfers, Adam Mędrzycki, Antoni Mianowski i Franciszek Barsse. Walenty Lalewicz 
włączył się do walki w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Pełnił funkcję sekretarza Rady 
Zastępczej Tymczasowej i członka Komisji Porządkowej Księstwa Mazowieckiego. Po 
wkroczeniu wojsk napoleońskich do Warszawy został Deputowanym z VIII okręgu miasta 
Warszawy na sejm Księstwa Warszawskiego i instygatorem sądów wójtowskich. 

W 1841 r. małżonkowie Anna i Franciszek Lalewiczowie sprzedali dobra Czarna. 
Nabywcą był Fryderyk Teodor Rossmann. Rodzina nabywcy wywodziła się z Saksonii 
– stamtąd w 1807 r. przybyli do Warszawy jego rodzice Jan Krzysztof i Helena Maria 
z d. Kehrer. Jan Krzysztof był urzędnikiem na dworze Fryderyka Augusta I Wettyna – 
Króla Saksonii i Księcia Warszawskiego (Księstwo Warszawskie pozostawało w unii 
personalnej z Saksonią sprzymierzoną z napoleońską Francją). Po proklamowaniu 
Księstwa Warszawskiego Fryderyk August oddelegował do pracy w Warszawie wielu 
swych zaufanych urzędników. Wśród nich byli wspomniani małżonkowie. Jan Krzysztof  
i Maria Rossmannowie zaaklimatyzowali się w Warszawie, mieli kamienicę przy ul. 
Twardej. Wraz z nimi zamieszkali w Polsce ich dwaj synowie – Henryk Wilhelm (1887–
1850) i Fryderyk Teodor (1796–1873).

Losy obu braci Rossmannów związały się na zawsze z nową ojczyzną. Starszy z braci 
służył w Korpusie Inżynierów armii napoleońskiej. Następnie służył kolejno jako oficer 
saperów w armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Dosłużył się stopnia 
pułkownika. Od 1820 r. był profesorem budownictwa cywilnego w Szkole Aplikacyjnej 
Artylerii i Inżynierów. W latach 1824–1825 był konsultantem Ignacego Prądzyńskiego.  
W latach 1826–1831 kierował pracami przy budowie Kanału Augustowskiego. Brał udział 
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po stronie polskiej w Powstaniu Listopadowym, pełnił funkcję szefa inżynierów i zastępcy 
komendanta Twierdzy Zamość. Po powstaniu osiadł w Bielawie.

Młodszy z braci Rossmannów, urodzony w Raciborzu Fryderyk Teodor, przyszły 
dziedzic dóbr Czarna, ukończył liceum w Warszawie. W młodości należał do Warszawskiej 
Loży Masońskiej. W 1812 r. wstąpił do Korpusu Inżynierów Księstwa Warszawskiego. 
Po klęsce Napoleona służył w Korpusie Inżynierów Armii Królestwa Polskiego. Kierował 
budową Twierdzy Zamość. W latach 1828–1829 brał udział w wojnie Rosji z Turcją.  
W 1830 r. awansował do stopnia kapitana. Walczył w powstaniu listopadowym po stronie 
polskiej. Po upadku powstania przeszedł do służby w armii rosyjskiej, gdzie doszedł 
do stopnia pułkownika inżynierów. Między innymi pracował nad mapą topograficzną 
Królestwa Polskiego. Za zasługi otrzymał Ordery Świętego Stanisława II i IV klasy oraz 
Order Świętej Anny III klasy. 

Po przejściu na emeryturę Fryderyk wraz z żoną Natalią z Schulmannów osiadł  
w Czarnej. Małżonkowie mieli pięcioro dzieci, trzech synów i dwie córki. Jeden z synów 
– Edward Fryderyk (1840–1863) zginął w powstaniu styczniowym w bitwie pod Fidestem. 
Ten wnuk Sasów za wolność swej przybranej ojczyzny zapłacił cenę najwyższą – 
własnego życia. 

Fryderyk Teodor Rossmann zmarł w 1873 r. w Czarnej; spoczywa na warszawskim 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Młynarskiej. Właścicielami majątku Czarna 
zostali na podstawie spadkobrania synowie dziedzica Gustaw i Henryk oraz córka Helena 
po mężu Mazurkiewicz. W 1885 r. spadkobiercy sprzedali majątek. Nabywcą był Ber 
Wolf Majerowicz Mendelson, zamożny warszawski Żyd, udziałowiec spółki o nazwie 
„Dom Bankowy” i właściciel kamienicy przy ul. Czystej 6 w Warszawie. Dziś jest to  
ul. Ossolińskich, w samym sercu stolicy. Z miejsca, gdzie znajdowała się niegdyś 
kamienica Mendelsona, widać Hotel Europejski.

Mendelson był beneficjentem rozwoju gospodarczego ziem polskich w zaborze 
rosyjskim, jaki nastąpił w II poł. XIX wieku. W wyniku procesów gospodarczych  
i społecznych ustrój feudalny ustąpił miejsca kapitalizmowi. Efektem było wytworzenie 
się nowej klasy uprzywilejowanej – burżuazji. Do klasy tej należeli fabrykanci, bankierzy 
i wielcy właściciele ziemscy. Swoją „ziemię obiecaną” znaleźli Polacy, Niemcy, Francuzi 
i przedstawiciele licznej mniejszości żydowskiej. Wielu zamożnych Żydów porzucało 
tradycyjny styl życia i asymilowało się. W tym gronie był Ber Wolf Majerowicz Mendelson.

Ber Wolf i jego żona Sara Reitza z d. Marguliot mieli pięcioro dzieci: cztery córki  
i jednego syna. Córki nosiły europejskie imiona: Helena, Maryla, Felicja i Anna. Jedyny 
syn otrzymał polskie imię Stanisław. 

Nie udało mi się ustalić losów córek, natomiast Stanisław Mendelson (1857–1913) 
przeszedł do historii jako wybitny działacz polskiego i międzynarodowego ruchu 
socjalistycznego. Stanisław był absolwentem IV Rządowego Gimnazjum Filologicznego 
w Warszawie. Rozpoczął studia medyczne na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. 
Jednocześnie aktywnie udzielał się w studenckich kółkach socjalistycznych. Posługiwał 
się konspiracyjnymi pseudonimami „Gawrosz” i „Aleksander Messin”. Musiał uciekać za 

granicę przed grożącym aresztowaniem. Na kilka lat osiadł w Szwajcarii. Nabył drukarnię 
i wydawał czasopisma socjalistyczne „Równość” i „Przedświt”. Następnym miejscem jego 
zamieszkania był Paryż, gdzie kontynuował działalność wydawniczą i ukończył studia. 
W 1882 r. współorganizował paryski zjazd założycielski Polskiej Partii Socjalistycznej 
(PPS). Współredagował Program Socjalistów Polskich. 

Jego poglądy ewoluowały. W młodości radykał, jako człowiek dojrzały za równie 
ważne uważał wyzwolenie społeczne i narodowe. Po opuszczeniu Paryża mieszkał  
w Londynie, był tam dziennikarzem i adwokatem. Po powrocie na ziemie polskie 
zamieszkał we Lwowie. Wówczas wystąpił z PPS i zbliżył się do ruchu ludowego. Pod 
koniec życia mieszkał w Warszawie. Wydawał polsko-żydowski „Przegląd codzienny”. 
Spoczywa na warszawskim cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej.

Spadkobierczynią Bera Wolfa Mendelsona została jego córka Helena Rumszyszska. 
Wyprzedawała ona sukcesywnie ziemię. Ostatni akt sprzedaży miał miejsce w 1930 
roku. Czas Mendelsonów w Czarnej dobiegł końca.

IV. Dwór w latach 1930–1970
Helena Rumszyszska w latach 30. przebywała w Leningradzie w Rosji Sowieckiej.  

W sporządzeniu aktu notarialnego sprzedaży w jej imieniu brał udział pełnomocnik. 
Kupującym był Antoni Leżański, zamożny warszawski cukiernik. Zapłacił za całość dóbr 
Czarna kwotę dziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich. 

Antoni Leżański prowadził działalność gospodarczą – cukiernię – pod nazwą  
A. Leżański. Cukiernia pana Antoniego mieściła się w centrum Warszawy przy ul. Mar-
szałkowskiej róg Hożej. Na parterze znajdowała się sala ze stolikami do konsumpcji 
i stoisko do sprzedaży na wynos. Na pierwszym piętrze nad cukiernią goście mogli 
korzystać z dużej sali ze stołami bilardowymi i stolikami do gry w karty. 

Antoni Leżański był człowiekiem przedsiębiorczym – do transakcji zakupu nieruchomości 
doszło w czasie ogromnego kryzysu gospodarczego. Nabywca miał dalekosiężne plany 
biznesowe. Gospodarstwo w Czarnej miało stanowić w przyszłości zaplecze surowcowe 
dla cukierni. Pierwszą inwestycją było założenie sadu antonówkowego. Niektóre jabłonie 
zachowały się do dziś.

Antoni Leżański zmarł w 1936 roku. Majątek przekazał synowi, który nosił imię po 
ojcu. Syn po śmierci ojca zajął się prowadzeniem cukierni. Jego młodszy brat Stefan 
prowadził gospodarstwo w Czarnej. Realizował plany biznesowe ojca. Wybudował 
na terenie gospodarstwa dużą, murowaną oborę na kilkadziesiąt sztuk bydła. Obora 
była, jak na owe czasy, bardzo nowoczesnym obiektem – krowy miały poidła z bieżącą 
wodą. Wyroby mleczne z gospodarstwa służyły do produkcji cukierniczej. Teren ogrodu 
i parku został ogrodzony. Właściciel sprowadził ekipę budowniczych z Podhala. Górale 
wybudowali piękny, drewniany płot. 

We dworze, szczególnie latem, toczyło się intensywne życie towarzyskie. Goście  
z Warszawy przyjeżdżali kolejką wąskotorową do Strugi. Ze stacji zabierały ich bryczki 
i wiozły do Czarnej.
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się siostry niepokalanki z kilkunastoma dziewczynkami żydowskiego pochodzenia, 
które usiłowały uratować przed zagładą. Siostry przybyły do dworu z podwarszawskiego 
Skolimowa, gdyż było tam zbyt niebezpiecznie. Liczyły na spokój pod Wołominem. 
Zamiast zaznać spokoju znalazły się na linii frontu. Po kilku tygodniach udało im się 
szczęśliwie wywieźć dzieci do Siedlec. Jedną z uratowanych dziewczynek była pisarka 
Joanna Olczak-Ronikier. Pisze o tym w swej książce „W ogrodzie pamięci”. Opowieść 
o zakonnicach i ich podopiecznych słyszał od swej matki, Krystyny Leżańskiej, Tomasz 
Leżański – syn Antoniego Leżańskiego juniora.

Rosjanie doszli do linii Wisły. Front się zatrzymał. Żołnierze odpoczywali, podczas gdy 
Niemcy w Warszawie mordowali powstańców i cywilów. Jednym z miejsc stacjonowania 
Rosjan był dwór w Czarnej i jego otoczenie. Na terenie posesji do czasów dzisiejszych 
zachowały się zagłębienia, wykopane dla zamaskowania czołgów. 

Ciekawe rzeczy o zachowaniu Rosjan opowiadała zaprzyjaźniona z naszą rodziną 
nieżyjąca już Pani Janina Rząca z d. Wasiówna (1936–1976). Rodzina Wasiów mieszkała 
w Czarnej, za rzeką, w pobliżu dworu. Pewnego dnia do ich domu przyszli dwaj 
oficerowie sowieccy i zażądali, by gospodyni udała się z nimi do dworu i usługiwała im 
do stołu. Kobieta nie miała wyjścia, niezwłocznie poszła z nimi. Wieczorem ośmioletnia 
Jasia wymknęła się z domu. Bała się o matkę. Zakradła się do okna dworskiej kuchni. 
Pomieszczanie było oświetlone lampami naftowymi. Matka stała przy kuchni, smażyła 
słoninę i kartofle. Przy dużym stole siedzieli biesiadujący. Kilku leżało już pod stołem, 

Dworek po remoncie, 1960 r.

Dworek od strony ganku frontowego, lata 60. XX w.

Wybuch II wojny światowej położył kres działalności gospodarczej Antoniego 
Leżańskiego juniora. Nowa obora została zniszczona. W latach okupacji okoliczni 
mieszkańcy rozebrali drewniany płot na opał. 

Latem 1944 r. dwór w Czarnej znalazł się na linii frontu. Toczyły się ciężkie walki Niemców  
z Rosjanami. W tym czasie w bunkrze na terenie posesji przez kilka tygodni ukrywały Dworek – widok dachu
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kilku spało opartych o blat. Uwagę Jasi zwróciły kobiety – żołnierki. Ubrane były w nocne 
koszule. Zapewne znalazły te „suknie balowe” w dworskiej szafie. Potrzeby fizjologiczne 
biesiadnicy załatwiali za drzwiami w korytarzu.

Zimą front ruszył. Sowieci opuścili dwór, który oparł się wojnie i reformie rolnej. Reforma 
nie objęła posiadłości, gdyż liczyła mniej niż 50 ha. Dwór w latach 50. i 60. stał się domem 
letniskowym rodziny Leżańskich. 

Zimą 1970 r. dach dworu nie wytrzymał ciężaru śniegu. To było bardzo smutne 
zdarzenie. Nie tylko dla rodziny Leżańskich, ale też dla całej okolicy.

V. Epilog
W tym roku udało mi się nawiązać kontakt z wnukiem ostatniego nabywcy majątku 

Czarna Tomaszem Leżańskim i jego żoną Małgorzatą. Odnieśli się przychylnie do 
moich planów opisania historii dworu i parku krajobrazowego. Udostępnili posiadane  
w archiwum rodzinnym materiały. Pan Tomasz przypomniał sobie opowieści rodziców 
o rodzinie i dworze. 

Gdy runął dach dworu, właściciele mieszkali w Warszawie. Ktoś ich zawiadomił. Pani 
Krystyna Leżańska zjawiła się w Czarnej 48 godzin później. To nie do uwierzenia, ale 
całe wyposażenie dworu zostało zrabowane. W domu państwa Tomasza i Małgorzaty 
zachowało się stare lustro, komódka, rzeźbiony w drewnie element ozdobny z kredensu, 
dwa majolikowe kafle gzymsowe z kominka, barometr oraz fragment metalowego okucia 
okiennicy. Fotografie tych przedmiotów stanowią ilustrację do mojej publikacji. 

Podziękowania
Serdecznie dziękuję Państwu Tomaszowi i Małgorzacie małżonkom Leżańskim 

za udostępnienie dokumentów i fotografii z archiwum rodzinnego, Panu Antoniemu 
Miernikowi za pomoc w uzyskaniu informacji o rodzinie de Tyllich i Panu Jerzemu 
Kielakowi za wykonanie fotografii dzikiego odcinka rzeki Czarnej.

Barometr z XIX w.

Lustro

Ręcznie wykonane okucie okiennicy zewnętrznej

Zachowane dwa kafle gzymsowe kominka
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Drewniana komoda

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Mariola Roztocka

Historia fotografiami pisana

Historie rodzinne to studnia bez dna. Ich spisywanie nigdy się tak naprawdę nie 
kończy. Kiedy tylko wydaje się, że w spisywaniu kroniki osiągnięto pewien finał  
i nic nowego nie wyjdzie na jaw, okazuje się, że… niekoniecznie. A to z zakamarków 
pamięci wyciąga się jakiś zapomniany fakt, a to ukochanej cioci przypomni się 
nieopowiadana wcześniej historia, a to odnajdzie się fotografia, która leżała do 
tej pory w zupełnie innym miejscu i nie była wcześniej oglądana, a która okazuje 
się biletem na kolejną fascynującą podróż do przeszłości. Serdecznie zapraszam 
Czytelników wraz ze mną na tę podróż. 

Odnalezione fotografie
W ostatnim roku wpadły mi w ręce trzy stare zdjęcia dotyczące rodziny Kacprzaków. 

Pochodzą z lat 1923–1943. Nie znałam wcześniej tych zdjęć, więc nie były wykorzystane 
w moich wcześniejszych tekstach o tej rodzinie. Dwa pierwsze pochodzą z archiwum 
mojej cioci Lidii; trzecie miałam cały czas w swoich zbiorach, ale nigdy wcześniej nie 
kojarzyłam go z rodziną Kacprzaków. Jakimś cudem nie rozpoznawałam osób będących 
na tym zdjęciu, chociaż powinnam. W którymś momencie dopiero spojrzałam na zdjęcie 
„świeżym okiem” i… olśniło mnie! Przecież to moja prababcia Julia Kacprzak i jej syn – 
brat mojej babci Stefanii – Feliks! 

Wszystkie trzy fotografie stały się inspiracją do opowiedzenia tej historii. 

Fotografia pierwsza – rok 1923 – ślub Aleksandra
Aleksander to najstarszy brat mojej babci Stefanii, syn moich pradziadków: Stanisława 

Kacprzaka i Julii z Piwków. Rodzice Stanisława – czyli moi prapradziadkowie, Józef 
Kacprzak i Marianna z Kostrzewów – przybyli do Wołomina pod koniec XIX w., wysiedleni 
ze wsi Dembe Małe w parafii Okuniew, kiedy to car (obie parafie, Kobyłka i Okuniew, 
były wówczas w zaborze rosyjskim) postanowił stworzyć poligon wojskowy w lasach 
okuniewsko-rembertowskich. Przenieśli się do Wołomina – a raczej do Nowej Wsi, 
bo miasto Wołomin jeszcze nie istniało. Po kilku latach ich syn Stanisław, urodzony 
w Dembem Małym, kupił ziemię w Lipinach, postawił dom, urodziły mu się dzieci. 
Dzieci Stanisława i Julii były pierwszym pokoleniem Kacprzaków urodzonym i żyjącym  
w Wołominie. Najstarszy ich syn Aleksander w roku 1923 ożenił się z Jadwigą. 

Zdjęcie, zrobione najprawdopodobniej przed ślubem, przedstawia państwa młodych, 
ich rodziców oraz drużbów i druhny. Skąd o tym wiemy? Państwa młodych można na 
tym zdjęciu rozpoznać – ale pozostałych osób już nie. Gdyby nie to, że moja ciotka Lidia 
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pamiętała, że jej mama – Zofia Kacprzak, w przyszłości Plewko – pokazując to zdjęcie, 
mówiła, że ta mała dziewczynka z lewej strony to ona sama i że mając niewiele ponad 
13 lat, była druhną na ślubie swojego brata… prawdopodobnie nigdy bym nie odgadła, 
co przedstawia to zdjęcie. Dzięki Bogu, że przetrwało. 

Jest to najwcześniejsze zdjęcie, na którym są Kacprzakowie. Tylko kto jest kim? Oto 
jest pytanie. Odpowiedź na nie wymagała zagłębienia się w dawne zwyczaje i tradycje. 

Jak się okazuje, druhny i drużbowie na weselu wcale nie są wymysłem współczesnym 
albo zwyczajem zapożyczonym z Zachodu. W dawnych czasach bardzo ważne było 
sformowanie orszaku, czyli drużyn weselnych pani i pana młodego. Miał on na celu 
dodawać nie tylko splendoru uroczystości, ale też pełnić ważne funkcje obrzędowe. 
Orszak, tekstami różnych przyśpiewek, zapowiadał kolejne etapy ślubu i wesela, a także 
pełnił funkcję świadków zawarcia małżeństwa. Członkowie orszaku rozpoczynali obrzędy 
i zabawy podczas uroczystości weselnych. Nie wiem, czy tak dokładnie było na ślubie 
i weselu Aleksandra Kacprzaka, ale faktem jest, że na zdjęciu uwieczniono „drużynę” 
składającą się z druhen i drużbów.

Tego dnia – 7 października 1923 r. – miał odbyć się ślub Aleksandra Kacprzaka, 
kawalera liczącego lat 26, urodzonego i zamieszkałego w Lipinach, z Jadwigą 
Biesiadecką, panną lat 22 mającą, zamieszkałą w Wołominie, a urodzoną na Pradze  
w parafii Matki Bożej Loretańskiej. Drużynę panny młodej stanowiły niezamężne siostry, 
kuzynki i przyjaciółki. Zwykle podczas uroczystości były jednakowo ubrane – w jasne 
suknie przystrojone kwiatami. Niestety nie miałam szans, żeby rozpoznać wszystkie 
dziewczęta na zdjęciu. Pośrodku, w welonie, na pewno jest panna młoda – Jadwiga 

Biesiadecka. Ostatnia po prawej stronie – to, moim zdaniem, matka panny młodej. Jest 
wyraźnie starsza od pozostałych dziewcząt i bardzo podobna do Jadwigi. Dziewczynka 
na skraju po lewej – to Zosia Kacprzakówna. Wprawdzie nie pochodziła z rodziny panny 
młodej, tylko jej przyszłego męża, ale jako jedyna spośród sióstr Aleksandra mogła być 
druhną. Najstarsza z sióstr Aleksandra, Władzia, już nie żyła (zmarła rok wcześniej  
w wieku 20 lat po tragicznej historii miłosnej), pozostałe siostry: Stasia, Gienia i Stefcia 
miały odpowiednio jedenaście, osiem i pięć lat. Tylko Zosia, mająca lat trzynaście i pół, 
pasowała do tej roli. 

Co innego mężczyźni ze zdjęcia… W skład drużyny pana młodego zwyczajowo 
wchodzili kawalerowie – bracia, kuzyni, koledzy i przyjaciele. Byli odświętnie ubrani,  
z bukiecikami przypiętymi do ubrania. Kwiatowe ozdoby zwykle robiły i wręczały im 
druhny, z którymi podczas uroczystości tworzyli pary. 

Musiałam się sporo natrudzić, ale ostatecznie chyba rozpoznałam wszystkich.  
Za panną młodą stoi jej ojciec – Stanisław Biesiadecki. To ojciec prowadził bowiem pannę 
młodą do ołtarza. Z lewej strony stoi pan młody – Aleksander Kacprzak. Obaj z ojcem 
panny młodej mają białe muszki pod szyją. Pozostali młodzieńcy to muszą być bracia 
Aleksandra. Ostatni z lewej to 20-letni Stefan Kacprzak. Z prawej strony Stanisława 
Biesiadeckiego stoi 24-letni Jan, za nim 17-letni Feliks Kacprzak. Młodzieniec ostatni  
z prawej to, moim zdaniem, brat lub kuzyn panny młodej. Wyglądem przypomina samą 
Jadwigę Biesiadecką, nie jest podobny do nikogo z Kacprzaków. 

Jana rozpoznałam po wzroście – był najwyższy z braci – i po jasnych włosach, Stefana 
po charakterystycznym podbródku, tylko Feliksa po prostu po rysach twarzy. Jan nie ma 
na sobie garnituru, tylko mundur – być może był w tym czasie w wojsku. Bardzo młody 
Stefan nie przypomina siebie z późniejszych lat. 

Zdjęcie ma 100 lat. Zachowało się w świetnym stanie. To zasługa mojej cioci Lidii, 
która tak samo jak ja z wielką pieczołowitością podchodzi do pamiątek rodzinnych. 
„Rozszyfrowanie” tego zdjęcia było dla mnie wielką, trwającą wiele tygodni przygodą.

Zastanawiałam się, gdzie odbyło się wesele Jadwigi i Aleksandra. Prawdopodobnie 
w domu panny młodej – taki był zwyczaj w tamtych czasach. Ciekawa jestem, jak 
przebiegało wesele. Czy drużbowie spełnili swoje zadanie i byli wsparciem dla młodych? 
Czy goście dobrze się bawili? Czy Biesiadeccy i Kacprzakowie zbliżyli się do siebie  
i poczuli się jedną rodziną? Na pewno mała Zosia Kacprzakówna, siostrzyczka 
Aleksandra, mocno przeżywała swoją rolę druhny, skoro wiele lat potem opowiedziała 
o tym swojej najmłodszej córce Lidii.

Bohaterowie tego zdjęcia, Aleksander i Jadwiga, byli małżeństwem 25 lat. Mieli 
czworo dzieci – syna Tadeusza i trzy córki: Henrykę, Jadwigę i Elżbietę. O Tadeuszu 
Kacprzaku – synu Aleksandra, żołnierzu Armii Krajowej pseudonim „Orlik” – pisałam  
w osobnym artykule.

Aleksander zmarł w 1948 r. w wieku 51 lat. Według przekazów rodzinnych przed-
wczesna i nagła śmierć Aleksandra była konsekwencją wypadku, jakiego doznał na 
wysiedleniu w 1944 roku. Otóż przemieszczając się z Wołomina do Jabłonny furmanką, 

Aleksander i Jadwiga z rodziną i drużbami. Rok 1923
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Kacprzakowie nocowali pod wozem, żeby uchronić się przed zimnem, a jednocześnie 
być blisko swojego dobytku zgromadzonego w wozie konnym. Którejś nocy koń zerwał 
się, wystraszony lecącymi nisko samolotami. Aleksander wyskoczył spod wozu, aby 
zatrzymać i uspokoić konia, a ten kopnął go w brzuch. Nie było możliwości pójść do 
lekarza, Aleksandra „leczono” więc okładami, bardzo prowizorycznie, bo rodzina cały 
czas była w drodze. A iść musieli – na wozie były ich rzeczy, które zdążyli zabrać,  
no i wozem jechały dzieci. Aleksander jakoś „wyleczył” się z urazu, ale prawdopodobnie 
wypadek spowodował obrażenia wewnętrzne, które odezwały się po kilku latach. 

Jadwiga, żona Aleksandra, zmarła w 1959 roku. Oboje są pochowani w Kobyłce. 
Naprzeciwko ich grobu znajduje się piękny nagrobek rodziny Biesiadeckich, gdzie 
pochowani są rodzice Jadwigi. Jest to jeden z najładniejszych i najlepiej zachowanych 
starych pomników na cmentarzu w Kobyłce. Zamieszczam zdjęcie tego grobu.

Fotografia druga – rok 1933 – pogrzeb Gieni
Zdjęcie zrobiono w styczniu 1933 roku. Niespełna 19-letnia Gienia zmarła kilka dni 

wcześniej. Początkowo miałam wątpliwości, czy zdjęcie to nie jest zbyt drastyczne, żeby 
je publikować. Doszłam jednak do wniosku, że nie. Przecież w dzisiejszych czasach 
jesteśmy zewsząd epatowani przeróżnymi drastycznymi, wręcz szokującymi fotografiami. 
A w tym przypadku, choć jest to zdjęcie zmarłej osoby, to jednak, moim zdaniem, bardzo 
subtelne, a przede wszystkim wyrażające ogromny szacunek do ciała. Ponadto w tamtych 
czasach zupełnie normalne było żegnanie zmarłego przez całą rodzinę, sąsiadów  
i znajomych, w tym również dzieci. To zdjęcie jest po prostu świadectwem dawnych tradycji.

Gienia leży w otwartej trumnie, w sukni ślubnej, przykryta welonem. To też należało do 
zwyczaju – ubieranie w suknię ślubną do trumny. Suknia ślubna zmarłej nie powinna być 
przekazywana innej dziewczynie. Tak więc jeśli umierała młoda kobieta niedługo po ślubie 
– chowano ją w sukni ślubnej. Nie wiadomo, po kim Gienia odziedziczyła swoją suknię, 
ale mogła ją w przyszłości przekazać swoim siostrom: starszej od siebie Stanisławie 
albo młodszej Stefanii – mojej babci. Nie zdążyła. Stefania wyszła za mąż rok później.  
Nie wiem, w jakiej sukni wystąpiła na swoim ślubie, nie zachowało się niestety żadne 
zdjęcie z tej uroczystości. Wiem natomiast, że odziedziczyła po Gieni inną sukienkę – letnią 
bez rękawów – tę, którą ma na sobie Gienia na zdjęciu, które zamieszczam poniżej. W tej 
samej sukience jest moja babcia Stefania na innym zdjęciu zrobionym w następnym roku.

Gienia zmarła niecałe trzy lata po swoim ślubie. Wyszła za mąż jako 16-letnia 
dziewczyna, za dużo starszego od niej Bronisława Piaseckiego, w którym zakochała się Grób rodziny Biesiadeckich na cmentarzu w Kobyłce

Pożegnanie zmarłej Genowefy Piaseckiej 
przed domem rodzinnym. Rok 1933
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bez pamięci. Niestety ich wielka miłość nie trwała długo – po urodzeniu synka Bogdana 
Gienia zaczęła chorować. Są różne wersje na temat przyczyn jej śmierci: gruźlica, 
powikłania po utracie drugiej ciąży, zapalenie otrzewnej… Dokładnie tego nie wiadomo. 
Faktem jest, że młodziutka Gienia zmarła, osieracając niespełna dwuletniego synka. 

Nad trumną zebrała się cała rodzina Kacprzaków. Stoją przed domem na ul. Długiej, 
w którym Gienia urodziła się, mieszkała z mężem i synkiem i w którym zmarła…

Zdjęcie to zrobiono niecałe dziesięć lat po poprzednim. Aż trudno uwierzyć, jak bardzo 
zmienili się przez ten czas młodzi Kacprzakowie. Na pierwszym planie, na lewo od dzieci, 
stoi Aleksander Kacprzak – pan młody z poprzedniej fotografii. Z beztroskiego młodzieńca 
zmienił się w steranego życiem starszego pana, chociaż ma dopiero 36 lat. Tuż za nim 
stoją: z prawej Jan – jak zwykle najwyższy. Ale to już nie ten jasnowłosy, szczupły chłopak 
z poprzedniego zdjęcia. Przez te dziesięć lat zmężniał, stał się dojrzałym mężczyzną. Po 
lewej Stefan – ma 27 lat, ciągle jest kawalerem i dalej wygląda młodo, tylko fryzurę ma 
zupełnie inną. W samym lewym rogu zdjęcia to Feliks. On jeden najmniej się zmienił przez 

Gienia – w letniej sukience – 
z mężem i synkiem. Lato 1932 r. 

Moja babcia Stefania 
w tej samej sukience. 

Obok jej siostra Stanisława  

te lata. To zresztą jego cecha – przez całe życie łatwo go było rozpoznać. Kobieta tuż za 
dziećmi w czarnym welonie to Julia Kacprzak – mama Gieni, moja prababcia. A stojąca 
nieco dalej na prawo kobieta w czarnym wysokim futrzanym kołnierzu to Zofia Plewko – 
ta sama mała Zosia, najmłodsza druhna z poprzedniego zdjęcia… Z małej dziewczynki 
przeistoczyła się w dorosłą kobietę i poważną mężatkę. Dzieci stojące najbliżej trumny 
to najprawdopodobniej Tadzio i Henia, dzieci Aleksandra. Tuż obok nich stoi ich matka 
Jadwiga, żona Aleksandra – panna młoda z poprzedniego zdjęcia. Pozostała dwójka 
dzieci to Wacek i Basia – dzieci Jana. Ich matka stoi za Jadwigą. Pośrodku, tuż za 
dziećmi, stoi Bronisław Piasecki – nagle owdowiały mąż Gieni.

Gienia, czyli Genowefa Kacprzak – ukochana córka Julii, ulubiona siostrzyczka 
pozostałych Kacprzaków – oczko w głowie całej rodziny. Wydawało się, że będzie 
miała udane i szczęśliwe życie… Tak się nie stało. Zmarła, zanim zdążyła tak naprawdę 
zakosztować życia. Udało jej się jednak poznać wielką miłość i zostać matką. Przez 
wiele lat była wspominana przez swoje siostry i braci. Moja babcia Stefania opowiadała 
mi historię Gieni ponad 30 lat później. 

Obok zamieszczam zdjęcie Gieni z mężem i synkiem w chwili, kiedy była bardzo 
szczęśliwa. Około pół roku później już nie żyła. 

Fotografia trzecia – rok 1943 – okupacja w Wołominie
Ta fotografia przysporzyła mi najwięcej problemów. Jedyna, na której nie od razu 

rozpoznałam Feliksa, pewnie dlatego, ze jest szeroko uśmiechnięty i w czapce. Moja 
prababcia Julia też jest inna niż na poprzednich zdjęciach. Ale to był ten czas, kiedy 
Julia zaczęła przeistaczać się z postawnej kobiety w kruchą starszą panią. Kiedy zmarła  
17 lat później, była już zupełnie „zasuszoną staruszką”.

Feliks pracował w Magistracie. Był wprawdzie „tylko” woźnym, ale takim, który wita 
petentów w drzwiach urzędu, dowiaduje się, co chcą załatwić, a nawet pomaga niektórym 
w napisaniu prostych pism. Widać, że jest ubrany odpowiednio do rangi instytucji, którą 
reprezentuje: w garnitur, białą koszulę i krawat. Julia jest w zwyczajnym płaszczu, 
znoszonych butach i chustce na głowie. Prawdziwa wiejska kobieta.

Zdjęcie – niepozowane, co stanowi jego ogromną zaletę – zrobiono w Wołominie, 
przy dzisiejszym budynku Biblioteki. W głębi widać jeden ze sklepików na ul. Wileńskiej. 
Julia i Feliks niosą wielkie bańki. Co też może być w tych bańkach? Mleko? Możliwe. 
Po śmierci męża Stanisława Julia dalej prowadziła gospodarstwo, hodowała krowy.  
Być może sprzedawano nadmiar mleka, żeby podreperować budżet. 

Inną koncepcję co do zawartości baniek niesionych przez Julię i Feliksa przedstawiła 
moja ciotka Lidia. Jej zdaniem w baniakach jest nie mleko, tylko zacier. W pierwszej 
chwili nie zrozumiałam. Zacier? Co to takiego? Otóż dowiedziałam się, że chodzi  
o półprodukt do produkcji bimbru. W czasie okupacji bimber pędzono na masową skalę. 
Lidia nie może tego pamiętać, urodziła się bowiem dokładnie w tym samym roku, kiedy 
została zrobiona ta fotografia, ale historię pędzenia bimbru – właściwie w każdym 
gospodarstwie – zna z opowieści swoich rodziców. Choć władze niemieckie oficjalnie 
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nielegalnego gorzelnictwa nie popierały, to na proceder ten przymykały oko, co zresztą 
było zgodne z ich „polityką wschodnią”. Bimber szybko stał się popularnym trunkiem. 
Był tańszy, a przy tym mocniejszy od alkoholu kupowanego w sklepach. Stanowił swego 
rodzaju „antidotum” na beznadziejną sytuację, w której znaleźli się polscy obywatele pod 
niemiecką okupacją. Poza tym jednym z głównych odbiorców domowej produkcji trunku 
były liczne oddziały partyzanckie, stacjonujące w lasach.

Być może Julia i Feliks rzeczywiście niosą w baniakach zacier do produkcji samogonu. 
Ale gdyby tak było, to musieli być pewni, że nie spotkają ich za to żadne nieprzyjemności, 
bo przecież na zdjęciu oboje są spokojni i uśmiechnięci. Poza tym – czy jest możliwe, 
że paradowaliby z bańkami z zacierem po centrum miasta i dali się sfotografować na 
jednej z głównych ulic Wołomina?

Najprawdopodobniej jednak bańki, które niosą, są po prostu puste. Być może 
rzeczywiście nie służyły do przenoszenia mleka, tylko zacieru. Ale w momencie zrobienia 
zdjęcia nic w nich nie było.

W czasie zbierania materiałów do tego tekstu – czyli rozmów z moimi ciotkami Lidią  
i Wandą – usłyszałam pewną historię, której wcześniej nie znałam. Przytaczam ją, gdyż 
dotyczy Julii i pośrednio Felisa, choć nie jest związana z żadną z trzech odnalezionych 
fotografii. Historia miała miejsce około roku 1955. Opowiedziała mi ją Wanda – córka 
Feliksa. 

Wanda, w owym czasie nastolatka, mieszkała z rodzicami w budynku Urzędu Miasta 
na dzisiejszej ul. Legionów. Jej ojciec Feliks ciągle był pracownikiem Magistratu.  
W czasie wakacji Wanda często rowerem jeździła do domu swojej babki Julii na ul. Długą 
(obecnie stary dom rodziny Kacprzaków znajduje się na ul. Reja). Któregoś letniego 
dnia Wanda, zajechawszy do domu Julii, zastała tam wielkie zamieszanie. Julia leżała 

Julia i Feliks na dzisiejszej ul. Legionów. Rok 1943

Od lewej Feliks i jego córka Wanda. 
Ostatni z prawej to Bronisław Piasecki – wdowiec po Gieni. 

Zdjęcie z rodzinnego wesela. Rok 1955
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„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Maria Sobolewska 
na podstawie wspomnień Teofili Borys

„Chwila wspomnień”. 
Wspomnienia z pięcioletniego pobytu na Syberii 

Julii Pap i jej dzieci Teofili i Zdzisława 

Wołomińskie Koło Sybiraków niestrudzenie dokumentuje losy swoich współbraci  
z pobytu na „nieludzkiej ziemi” w okresie wojny. Wydaje się, że wszystkie te historie miały 
podobny początek: bojcy siłą wchodzący nad ranem do wybranych wcześniej domów, parę 
minut na spakowanie najważniejszych rzeczy i wywózka wozami konnymi do najbliższej 
stacji, gdzie na polskie rodziny czekały już „bydlęce wagony”… 

Nie inaczej było w przypadku rodziny Zdzisława Papa (zm. 2016), jednego z aktywnie 
działających członków Koła. Zdzisław, tak jak wielu innych mieszkańców Wołomina, 
przybył tu za pracą w połowie lat 60. z okolic Łomży, skąd w latach 1940–1941 wywieziono 
w głąb Rosji kilkaset tysięcy osób. Z pięcioosobowej rodziny Papów do Kazachstanu 
zabrano wówczas trzy osoby: Zdzisława, jego mamę Julię i młodszą siostrę Teofilę, która 
w późniejszych latach spisała swoje wspomnienia z tamtego okresu. 

Zdzisław Pap był członkiem wołomińskiego Koła Związku 
Sybiraków. Na fot. z lewej w poczcie sztandarowym, 

obok – w towarzystwie przewodniczącej Koła Marii Sobolewskiej, 
na związkowych uroczystościach

nieprzytomna na podłodze, a pozostali próbowali podnieść ją i położyć na łóżku, krzycząc 
na siebie w wielkim zdenerwowaniu. Kiedy zobaczyli Wandę, natychmiast kazali jej 
wracać i zawiadomić ojca – czyli Feliksa – i wrócić z lekarzem. Feliks mieszkał w centrum 
Wołomina – łatwiej tam było o lekarza. Wanda wsiadła na rower, pojechała do budynku 
Urzędu, opowiedziała ojcu, co się stało. Feliks natychmiast zwolnił się z pracy i pobiegł 
do domu lekarza mieszkającego przy ul. Warszawskiej. Wandzie kazał wracać do Julii, 
bo „może na coś się przyda”. 

Wanda pojechała więc z powrotem na Długą. Julia była dalej nieprzytomna, leżała 
na łóżku. Wanda zauważyła, że jedna część twarzy Julii jest jakby „wykrzywiona”.  
W mieszkaniu – oprócz domowników, tym razem cichutko stojących w kącie – była też 
znachorka, czyli „babka”. Kobieta układała na płaskim naczyniu pijawki, które wyciągała po 
kolei ze słoja. Po chwili zaczęła przykładać pijawki do szyi Julii w miejscu nad obojczykiem. 
Pijawki przez chwilę wiły się na szyi Julii, potem nieruchomiały, a po następnej chwili 
powoli zaczynały pęcznieć. Trwało to jakiś czas. Wszyscy z trwogą czekali, co będzie 
dalej. Wanda zauważyła, że wykrzywiona część twarzy Julii bardzo powoli zaczyna się 
„wygładzać”. W miarę jak pijawki pęczniały, twarz Julii wracała do normalnego stanu. 
Znachorka po jakimś czasie zdjęła pijawki i zaczęła cucić pacjentkę. Ku ogromnej uldze 
wszystkich Julia otworzyła oczy… 

Kiedy przybył Feliks z lekarzem, Julia siedziała na łóżku i głosem słabym, aczkolwiek 
stanowczym mówiła: „A po co od razu lekarz, przecież nic mi nie jest”.

Historia wydaje się nieprawdopodobna, ale musi być prawdziwa. Zastanawiałam się, 
co takiego się wówczas wydarzyło. Jedynym logicznym wytłumaczeniem jest to, że Julia 
miała udar – być może niewielki – a pijawki rozbiły zator w tętnicy szyjnej. Znachorka 
musiała mieć wcześniej do czynienia z taką sytuacją, bo doskonale wiedziała, co robić 
i w którym miejscu przystawić pijawki. 

Niestety nie udało się ustalić, kim była kobieta, która uratowała wówczas życie Julii.
Załączam zdjęcie z tamtego okresu, na którym, co prawda, nie ma Julii, ale jest druga 

bohaterka tej historii, czyli Wanda, oraz jej ojciec Feliks. 
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Tosia i Zdzisio nie zdążyli zamieścić swoich wspomnień na łamach „Rocznika 
Wołomińskiego”. Dziś chcę zrealizować ich „testament”, publikując to świadectwo ich 
pobytu na zesłaniu. To niejako „dopełnienie” wspomnień innych sybiraków wołomińskich, 
wydanych w poprzednich tomach „Rocznika”.

„Chwila wspomnień” to historia rodziny Papów opowiedziana słowami siostry 
Zdzisława, Teofili (Tosi), wówczas niespełna 13-letniej dziewczyny. To relacja wyjątkowa, 
bo widziana oczami młodej i wrażliwej osoby, a przez to prawdziwa i szczera. Poznajmy 
więc jej wspomnienia, „migawki” z tamtych dramatycznych przeżyć.   

***

Mały Płock, grudzień 2001 r.
W chwili wybuchu II wojny światowej w 1939 r. byłam jedenastoletnią dziewczynką. 

Bliskość granicy niemiecko-polskiej (21 km od naszego domu) podpowiadała, żeby 
uciekać – uciekać, bo zaraz będą Niemcy. Ojciec mój pracował u właściciela majątku 
Dzierzbia, dziedzica Romana Lasockiego – dostał od niego wóz z parą koni i wspólnie 
z mamą zapakowali tyle naszego dobytku, ile się zmieściło. Było nas pięcioro: rodzice  
i trójka dzieci, w tym ja – średnia. Uciekliśmy wszyscy tym wozem, byle dalej od granicy. 

Dojechaliśmy starym traktem do Pęzy, a tu kule świszczą, ludzie płaczą i biegają 
w popłochu, a drogi zapiaszczone kurzawką. Z wielkim trudem i z pomocą, zdaje się, 
pana Śmierowskiego, udało się wjechać na lepszą drogę. Ojciec mój oddał lejce mamie 
i wraz ze znajomym, Feliksem Piotrowskim z Małego Płocka, poszli do Łomży, gdzie 
w związku z mobilizacją mieli zgłosić się do Komendy Rejonu Uzupełnień, by uzyskać 
broń i walczyć z Niemcami. My z mamą wróciłyśmy do Popek, by przeczekać kilka dni, 
aż rozstrzygnie się bój o Łomżę. Okazało się, że Łomżę bombardowano przez kilka dni, 
a przez tydzień trwała obrona z udziałem wojsk polskich; załoga wysadziła też most. 
Pomimo tej bohaterskiej obrony Niemcy weszli do Łomży; spalili kilka domów, w tym  
z ludnością żydowską. 

Po tych perypetiach wróciliśmy do domu z prawie pustym wozem. Większość rzeczy 
zakopaliśmy w Popkach, aby Niemcy nie zabrali. Mama planowała, że później, jak się 
już uspokoi, wróci i je zabierze, ale potem okazało się, że już nie było po co wracać i nie 
Niemcy, ale kto inny zdążył wszystko zabrać. Dom zastaliśmy pusty. Ubrań tyle, co na 
sobie. W sklepie puste półki. 

Już nie pamiętam, jak długo tatusia nie było, ale wrócił. Zamiast walczyć – wyciągał 
z Narwi belki z rozbitego mostu, jak kazali Niemcy. 

Odeszli Niemcy, przyszli Rosjanie. Na mocy dodatkowych porozumień z 22 września 
1939 r. Niemcy wycofali się z Łomży i pozostałych obszarów regionu łomżyńskiego, 
które teraz zajęli Rosjanie. Od 2 listopada tereny te znalazły się w granicach Białoruskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a za miesiąc weszły w skład obwodu białostockiego 
tej republiki. W bardzo krótkim czasie od przyjścia Rosjan aresztowano mojego ojca  
i wójta – bo mieli „delikatne ręce”. Dzięki komuś, kto miał możliwości, po kilku dniach za 
łapówkę wypuszczono obydwu. I od tej pory ojciec mój bywał w domu tylko pod osłoną 
nocy, i to na bardzo krótko. Przezorność okazała się uzasadniona, bowiem wójta po kilku 
dniach wolności ponownie aresztowano, a po kilku miesiącach wrócił siwy i trzęsący się. 

Ojciec zdecydował się przejść przez granicę i udał się do Warszawy. Przy pierwszym 
podejściu patrol zatrzymał ojca i przewodnika. Tłumaczyli się, że mieszkają blisko granicy 
i że jednemu uciekła krowa, a drugiemu zaginęło dziecko, więc szukają. Zostali puszczeni 
i nakazano im wracać. Na drugi dzień ponowili próbę i udało się, a po kilku tygodniach 
dostaliśmy list z Warszawy od „Baltazara” – bo takie było umowne konspiracyjne imię 
mojego ojca. 

Ponieważ dom nasz stał na środku wsi i był najokazalszy, Rosjanie ulokowali tutaj 
„sielsowiet”, czyli jakby ich sielską, wiejską radę. Zabrali największy pokój i pomieszczenie 
sklepowe. Dom był podpiwniczony, z wejściem do piwnicy od podwórza. My od podwórza, 
a „sielsowiet” od drogi. Nie wiedzieli więc nowi lokatorzy, że byli podsłuchiwani z piwnicy 
przez moją mamę, bo piwnica była pod ich pokojem. W taki to sposób mama dowiedziała 
się, że wśród innych skazanych na deportację do ZSRS byliśmy i my. Mama miała wtedy 
32 lata, siostra 15 lat, ja niespełna 13, a brat 9. 

Dokładna data deportacji nie była przecież znana, by już uciekać. A poza tym dokąd 
i z czym, i na jak długo? Mama przygotowywała nas na wyjazd, by nie było to dla nas Nasi rodzice i rodzeństwo pary młodej
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zaskoczeniem, byśmy nie płakali i nie krzyczeli. „Pamiętajcie, jestem z Wami!” – siostra 
na taką wiadomość zaprostestowała i stwierdziła: „Ja uciekam!”. A ja odrzekłam: „Choćby 
nawet strzelali, to ja od mamy nigdzie nie pójdę!”. 

Trochę przestraszona, ale i ciekawa tej dalekiej Syberii poszłam spać. Rano budzę 
się i znowu nic, dalej jestem w domu. Upłynęło sporo czasu i nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. 

20 czerwca 1941 r. w czwartek kończyła się oktawa Bożego Ciała (12 czerwca). 
Byliśmy w kościele na ostatnich nieszporach. Jak się okazało, była to ostatnia modlitwa 
w kościele przed długą, pięcioletnią przerwą, ale jeszcze nie wiedzieliśmy, co nas czeka. 
Spać poszliśmy wcześnie, bez dyskusji, jak kazał nasz „oficer w spódnicy”. W nocy mama 
nas zbudziła: „Przyszli po nas!”. W pokoju ciemno, siedziałam na łóżku i widziałam przez 
otwarte drzwi od kuchni dwóch sowieckich enkawudzistów i jednego polskiego konfidenta 
– o zgrozo, znajomego z sąsiedniej wsi. 

Kilkanaście miesięcy wcześniej zostałam tak obudzona na tym łóżku pierwszy raz. 
Widziałam wtedy nad sobą wykrzywioną w rozpaczy twarz mojego kochanego ojca 
z trzęsącą się brodą, kiedy składał na mojej dziecinnej twarzy ostatni pożegnalny 
pocałunek przed jego wyjazdem do Warszawy. Dzisiaj przebudziłam się tak drugi raz; 
tym razem widziałam ludzi, którzy wywozili mnie z naszego rodzinnego domu z Ojczyzny 
na pięcioletnią niedolę. 

Ubraliśmy się, wynieśliśmy resztki z wrześniowej zawieruchy i znowu na parokonny 
wóz, który zawiózł nas do pociągu do Łomży. Wszystko było już załadowane i dzień 
się obudził. Wyjechaliśmy z podwórza na ulicę, a tu przed domem stała spora grupka 
ciekawskich i żegnających nas osób. Była i moja koleżanka. Mama poprosiła woźnicę, 
żeby się zatrzymał i powiedziała do stojących: „Ludzie wywożą mnie przez sprzedawczyka 
(…). Wiem, bo podsłuchiwałam w piwnicy”. Następnie zwróciła się do koleżanki: „Nastka! 
Podaj mi ten kamień, to choćby szyby wybiję!”. Nastka chciała to spełnić, ale ludzie ją 
powstrzymali. Odjechaliśmy we troje z bratem i mamą, bo siostra spełniła swoją zapowiedź 
i w nocy uciekła. Pięcioosobowa rodzina rozdarła się na trzy części. 

W Łomży zapakowali nas do wagonów towarowych. Zmęczona niedospaną nocą  
i przeżyciami dnia, usnęłam. Obudziła mnie mama: „Obudź się! Odjeżdżamy”. Pociąg 
toczył się wolniutko, a w wagonach śpiewy pobożnych pieśni, płacz i zawodzenie. Wzmógł 
się stukot kół, pociąg nabierał prędkości; ktoś zaintonował „Pod Twoją obronę” i wszyscy 
zaśpiewaliśmy. Przekroczenia granicy polskiej nie pamiętam, ale na pewno było to  
w nocy. A właściwie to już nie było granicy, bo wszystko było sowieckie… 

22 lub 23 czerwca byliśmy już w Mińsku i widzieliśmy poklejone szyby na krzyż paskami 
papieru. Co się dzieje? Wojna! Nadzieja wstępuje w nasze serca, może wrócimy do domu 
– nic z tego. Pojechaliśmy dalej ze zdwojoną szybkością. Nie wiadomo, dokąd pierwotnie 
zamierzono nas zawieźć. Wiem tylko, że początkowo jechaliśmy bardziej na północ  
i mniej więcej po dwóch tygodniach jazdy znaleźliśmy się tam, gdzie padał śnieg, ludzie 
chodzili zimowo ubrani, a woda miała kolor brunatny. Potem zawrócono nas i wieziono 
na południe i coraz dalej na wschód, do miejsca naszej zsyłki. Nie pamiętam również, 
kiedy dojechaliśmy do celu, a cel wywózki miał adres: „Ałtajski Kraj, Nowosybirska 

Obłast, gorod Alejsk, Kirpicznyj Zawod (cegielnia)”. Od naszego domu dzieliło nas równe  
4000 km w linii prostej, a ok. 5000 km trasą kolejową.

Z Alejska przywieziono nas do owej cegielni wozami zaprzężonymi w woły. Na 
mieszkanie dla kilkunastu przywiezionych tu rodzin przeznaczono stajnię, z której 
dopiero co wyprowadzono gospodarskie konie. W tym „pałacu” zmyto podłogę specjalnie 
na nasz przyjazd. Brakowało tylko napisu: „Rozkoszujcie się, Polacy”. Moja mama –  
a z nią to nie przelewki – wypłakała i wykrzyczała, by zapewniono nam jakieś wygodniejsze 
lokum. Kierownik, widząc jej rozpacz i nieustępliwość w tej sprawie, dał nam i jeszcze 
dwom rodzinom jedną izbę w chacie z okrąglaków. Jakoś się rozłożyliśmy nocą i spaliśmy 
pokotem na podłodze. A przechodząc za potrzebą fizjologiczną, deptaliśmy sobie po 
nogach, rękach i po czym popadło. 

Z cegielni do miasta były trzy kilometry, ale tylko za przepustką. Praca w cegielni dla 
ludzi pochodzących ze wsi nie była tak ciężka. Mama woziła wysuszone cegły do pieca, 
by je wypalić, a potem wywozić te wypalone, wydawało się, że już nieco lżejsze. A ja, 
by skrócić czas suszenia, ciągle je przewracałam i ustawiałam w kozły. Dla nas, dzieci, 
była to praca ponad nasze siły, bo nigdy tak nie pracowaliśmy. Do tego dochodziły ciągłe 
głód, ziąb, wilgoć i tęsknota. 

Zimą w tej cegielni prawie się nie pracowało. Naszą chałupę od strony północnej, gdzie 
były drzwi wejściowe prowadzące do korytarza, zawiewał śnieg na wysokość komina. 
Otwieraliśmy więc drzwi, które na szczęście otwierały się do środka, i kopaliśmy dziurę 
w śniegu wysoko u góry. I tą dziurą, ponieważ byłam najmniejszą wypychano mnie na 
zewnątrz. Wypychano, bo jak tylko głowę wytknęłam, to wirujący na wietrze śnieg zatykał 
mnie i zadławiał, więc się cofałam. A musiałam wyjść, bo miałam wykupić chleb na kartki. 

Palić nie było czym, jeść też nie bardzo było co. Aby nie umrzeć z głodu, wymienialiśmy 
odzież na mleko czy mąkę, często bardziej gorzką od piołunu. Wymienialiśmy za 
każdą cenę, bo inaczej groził nam głód. A ponieważ nie wolno nam było się oddalać, to 
musieliśmy wszystko brać, co przynosili w zamian. 

Poprawa warunków nastąpiła po porozumieniu Sikorskiego ze Stalinem1, kiedy to 
nastąpiła amnestia dla wszystkich, którzy byli pozbawieni swobody. Trwała wojna, więc 
nie mogliśmy wrócić do domu. Ale można już było przeprowadzić się do miasta, co 
też uczyniliśmy. Wynajęliśmy mieszkanie u Rosjanki, wdowy, bardzo dobrej kobieciny, 
opłakującej trzech synów na froncie (żaden nie pisał listów do domu). 

Mama trochę wróżyła z kart; kiedyś robiła to dla siebie, dla rozrywki. Biedne matki 
Rosjanki spragnione wiadomości o najbliższych przychodziły więc do mamy, by im 
powróżyła. Przynosiły za to trochę mleka czy kilka kartofli. Po przeprowadzce mama 
pracowała w cechu (tak to się oficjalnie nazywało), gdzie szyto kożuchy, czapki uszatki, 
rękawice i wszystko z kożucha baraniego dla wojska. 

Ja najpierw chodziłam razem z bratem do polskiej szkoły. Mamy nawet pamiątkowe 
zdjęcia grupowe zrobione na zakończenie roku szkolnego. Ale co to była za szkoła. 
Zeszytów nie było, przyrządów do pisanie też nie, tylko po jednej książce rosyjskiej na 

1 Układ Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 roku.
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klasę i trochę zakłamanych gazet rosyjskich. Właściwie to chodziło się tam po to, aby zjeść 
chleb ze smalcem lub suchy na śniadanie, i fasolówkę na obiad. Zostawiłam tę, pożal 
się Boże, edukację i poszłam do pracy w tym samym cechu, w którym pracowała mama.  

Pod nadzorem tutejszej zakonnicy, ubranej świecko, dziergałam swetry lub chustki 
(otrzymałam nawet zaświadczenie z tego zakładu, że pracowałam „od–do”, i zostałam 
zwolniona w związku z wyjazdem do Polski). Dzięki pracy dostawałam o parę gram 
większy przydział chleba na kartkę i trochę rubli, mogłam też przynieść trochę wełny 
wielbłądziej z resztek skórek do czapek. 

Klasy z dziećmi polskich zesłańców. Wyżej klasa Teofili, niżej klasa Zdzisława

Świadectwo szkolne 
Zdzisława

W międzyczasie ponownie zmieniłyśmy mieszkanie, bo chciałyśmy być bliżej polskich 
rodzin. Przeniosłyśmy się do części miasta położonej na dawnych bagnach. Ziemia 
pod nogami się uginała, a miejscami wydawało się, że chodziłyśmy po gumowej macie 
rozłożonej na wodzie, ciągle wilgotnej. Wierzchnia warstwa była lekko przyschnięta  
i miała białoszary kolor.

Ta część miasta sąsiadowała z bazarem opanowanym w przeważającej większości 
przez Kazachów – bo to przecież Kazachstan, Azja. Choć naród handlowy, to jak mi Bóg 
miły, nie wiem, czym oni tam handlowali. Mama od tej wilgoci i zimna dostała ostrego 
zapalenia stawów, nie mogła chodzić i leżała, zdana na moją opiekę. Żeby mogła załatwiać 
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potrzeby fizjologiczne, wynosiłam ją na plecach na dwór. Byłam od niej niższa, więc kiedy 
zaczepiała nogą o próg, krzyczała w niebogłosy, a ja razem z nią. Płakałyśmy więc obie, 
mama z bólu, a ja ze strachu i żalu. Szpitale były przepełnione rannymi z frontu. Nasza 
gehenna trwała przez kilka miesięcy. 

Ponownie się przeprowadziliśmy, teraz do mieszkania na wyżej położonym terenie. 
Mama zaczynała powoli wstawać. I znowu zmieniliśmy mieszkanie, tym razem wróciliśmy 
do tego pierwszego, do cioci Praskowji (Paszy) Wasiljewny – matki trzech frontowników 
(frontowców).

Alejsk to duży węzeł kolejowy na trasie Nowosybirsk–Taszkient. Tutaj parowozy 
Ordżonikidze zjeżdżały na taki olbrzymi trójkąt z szyn; tu uzupełniano wodę, czyszczono 
kotły, wysypywano żar, nabierano węgla – i dalej w świat. W mgnieniu oka ta kupa 
ziejącego żarem, czerwonego jeszcze węgla zostawała przez nas rozdrapana motykami 
lub gracami na poszczególne kupki. Potem każdy z nas spokojnie przebierał swoją 
kupkę, wybierając gasnący, czerniejący, niedopalony węgiel, ładując go w wiadro, a po 
ostygnięciu do worka – i biegiem do domu, aby rozpalić w kuchni! Innych przydziałów 
węgla nie było. 

Kraj stepowy, gdzie zimy były bardzo mroźne; burze śniegowe zwane były tu buranami. 
Podczas jednego takiego buranu, półtora kilometra od miasta, zamarzło całe stado owiec 
gnane do rzeźni. Zimą, pod bielą śniegu, step bez dróg wysadzanych drzewami był  
(i jest) jedną śnieżną bezkresną pustynią. Zimą prawie nikt tu nie podróżował, z wyjątkiem 
ludzi starszych i tu urodzonych, w bardzo pilnych potrzebach. 

Mama kilka razy zmieniała pracę. Pracowała w piekarni jako stróż (lżejsza praca), 
w magazynie, gdzie suszy się ziemniaki i warzywa dla wojska (też niezła), a potem  
w mleczarni, gdzie można było napić się mleka albo śmietany. A morał z tego taki, że 
bieda nie tuczy, ale rozumu uczy.

W naszym mieście był mąż zaufania pan Tarasiewicz. Reprezentował on naszą 
polską społeczność w Barnaule, w polskiej placówce ok. 150 km od Alejska. Stamtąd 
przywoził trochę produktów żywnościowych, mundury wojskowe, trzewiki (z armii Andersa)  
i rozdzielał je między swoich podopiecznych. 

Kiedyś przyszła i dobra wiadomość, że kto chce, może jechać do Iranu. Ale ludzie się 
bali – a może ruskie powiozą dalej „na białe niedźwiedzie”? Zanim się ktoś zdecydował 
na drogę, już nie było wolno. Z innych terenów wyjechało niewielu, od nas z Alejska – nikt. 

W 1944 r. siostra wyszła za mąż, dostaliśmy od niej pierwszy list. „Mamo, jesteś babcią” 
i jednocześnie „Mamo, jesteś wdową”. Ojciec Włodzimierz Pap został aresztowany przez 
gestapo w Warszawie i osadzony na Pawiaku. Po przesłuchaniach, 24 lipca 1941 r., jako 
więzień polityczny (żołnierz podziemnej Armii Krajowej) został wywieziony do Oświęcimia 
i tam zakatowany na śmierć. 

List od siostry dotarł najpierw do mnie. Zataiłam tę straszliwa prawdę, bojąc się  
o matkę. Ale nie trwało to długo, bo inni też otrzymali listy i tragiczna wiadomość stała 
się publicznym sekretem. Opłakiwaliśmy ukochaną osobę, nieżyjącą już od dwóch lat. 
Słuchaliśmy radia i wiedzieliśmy, że już Polska uwolniona jest od niemieckich morderców. 

Tata, Włodzimierz Pap, zakatowany 
w Oświęcimiu w 1942 r., podczas 

naszego tułaczego zesłania 
po Związku Sowieckim

Dokument potwierdzający śmierć taty, 
wydany przez Muzeum Oświęcimskie

Z utęsknieniem większym niż dotychczas patrzyliśmy w stronę Polski. Tam nasz dom, 
Ojczyzna, prochy ojca (bo nawet nie grób).

W początkach marca 1945 r. (mogę się mylić o dwa–trzy tygodnie) było zebranie 
w polskiej szkole, bardzo ważne. Poszliśmy wszyscy, sala zapełniona po brzegi. Głos 
zabrał mąż zaufania i przekazał mam radosną nowinę: „Przygotowujemy się do powrotu 
do Polski, ale nie wszyscy”. Dla wyjeżdżających była pomoc materialna. Mieli wyjechać 
ci, którzy będą wyczytani z listy korzystających z pomocy; niewyczytani mieli odmówione 
prawo wyjazdu. Padały nazwiska, sala opustoszała, potem ucichł wesoły gwar i zaległa 
męcząca cisza. Zostało kilka nieszczęśliwych rodzin, a wśród nich ja z mamą. Poza tym 
zostało kilkanaście z tych szczęśliwych i ciekawych, którym też ruskie odmówiły. Czarna 
z najczarniejszych rozpaczy. Prawie wszyscy wyjadą, a my? Mąż zaufania prosił głowę 
każdej nieszczęśliwej rodziny na indywidualną rozmowę, ale w innym, późniejszym 
terminie. Po tym zebraniu wlokłyśmy się do domu jak zbite psy. Modliliśmy się wspólnie 
wieczorami po kilka godzin, bo gdzie mogliśmy szukać pomocy?

Do pracy chodziłam wśród torów kolejowych, w pobliżu wagonów podstawionych 
dla Polaków wracających do Polski. Na razie zwoziło się ich z odległej tajgi, z dalekich 
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kołchozów, i zakwaterowywało do podstawionych wagonów towarowych. Dymiły rury 
od blaszanych piecyków w wagonach. Ludzie się ogrzewali, wszak to był marzec  
i leżał jeszcze śnieg. Ale co im tam zima! Grzała ich nowina, że pojadą do Polski, do 
swoich! Spoglądałam przez łzy na te „wytworne” wagony towarowe, które miały wieźć 
szczęśliwych. Boże, a co z nami? Któregoś ranka szłam wzdłuż torów i już ich nie 
zobaczyłam; odjechali bez nas.

Tymczasem mama pojechała z panem Tarasiewiczem do wspomnianego już Barnaułu 
na indywidualną rozmowę. A potem jeszcze raz, ze swoim ślubnym zdjęciem zrobionym 
w polskim zakładzie fotograficznym i z dobrze widoczną pieczątką z Kolna odwrocie. 

Ta fotografia stała się „przepustką do wolności”. Kiedy przyznawano rosyjskie  
i białoruskie paszporty (w miejsce konfiskowanych polskich), niektórzy Polacy odmawiali 
ich przyjęcia. Tym samym pozbawiali się dowodów, że byli Polakami, i tracili możliwość 
powrotu do kraju w latach 1945–1946. Ale wyjątkowo w tym przypadku władze Rejkomu 
(ówczesnego zarządu naczelnika miasta), ze względu na widniejące na odwrocie zdjęcia 
logo polskiego fotografa i nazwę polskiego miasta na pieczątce, zezwoliły naszej rodzinie 

Fotografia ślubna rodziców, która 
zdecydowała o naszym powrocie do Polski

Ostatnie świadectwo zakończenia pracy mamy z powodu wyjazdu do Polski

Na odwrocie ślubnego zdjęcia jest pieczątka 
„Fot. H.Zylberstejn w Kolnie”

na powrót do Polski. Inne rodziny, bez dowodów byłego miejsca zamieszkania czy 
dowodów bycia Polakami, niestety pozostały tam na zawsze.

Była noc, świecił księżyc, nie mogłam usnąć. Mama jeszcze nie wróciła. Przeleciał 
pociąg, bo dudniły szyny. Usiadłam na posłaniu, nasłuchiwałam, minuty wlokły się 
niemiłosiernie. Raczej wiedziona intuicją niż słuchem, stanęłam w sieni i sięgnęłam do 
klamki. Z drugiej strony to samo zrobiła mama – nie mogłam otworzyć drzwi. „Mamo, 
pojedziemy?” – wołam przez drzwi. „Taak!” – pada odpowiedź. Za chwilę łzy, tym razem 
radości. Dwa ciała, matki i moje, splotły się w uścisku bezgranicznej radości. Trwałyśmy 
tak chwilę, brat spał. I dla niego miało skończyć się już śmiertelne niebezpieczeństwo 
skakania z pędzącego wagonu (już za miastem), z workiem kradzionego węgla.

„Mamo, pokaż mi ten dokument”. Pobiegłam do okna, by w świetle księżyca usiłować 
przeczytać, i całowałam to mamę, to znów dokument repatriacyjny. Tej nocy nie spaliśmy. 
Rano wykupiłam na kartki mąkę na zamiennik chleba do końca miesiąca. Mama otrzymała 
jeszcze zaświadczenie z ostatniej pracy.

Upiekliśmy na płycie kuchennej „lepioszki”. Lepioszki to na tym terenie rodzaj chleba 
sporządzonego z ciasta z mąki, tłuszczu i wody, który przykleja się do wewnętrznej części 
pieca i po kwadransie odlepia jako gotowy. Odbyliśmy kąpiel w łaźni miejskiej, bo bez 
zaświadczenia o niej nie można było kupić biletu na pociąg. Mieliśmy być wymyci i mieć 
wyparzone ubrania, żeby zapobiec chorobom zakaźnym. Po serdecznych pożegnaniach 
z ciocią Paszą i zapewnieniach, że będziemy pisali, poszliśmy na dworzec kolejowy, 
nieodprowadzani przez nikogo. Mama niosła trochę pościeli, brat naczynia, a ja torbę  
z lepioszkami. Dojechaliśmy do Barnaułu i tu czekaliśmy na podstawienie wagonów dla 
Polaków wracających do Polski. Były Święta Wielkanocne; wyjeżdżający pierwszym 
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transportem prawdopodobnie spędzali je już przy pełnym stole z najbliższymi w Polsce 
bądź w drodze do ojczyzny, bo to był niecały miesiąc od daty ich wyjazdu. A my w Barnaule 
u dziadzi Miszy, Polaka z I wojny światowej, tutaj żonatego i przyjmującego wszystkich 
rodaków. I on pożegnał nas łzą smutku, a pewnie i zazdrości. 

Kilka nocy spędziliśmy w wagonach. Nareszcie pojechaliśmy bez eskorty, przy 
otwartych drzwiach, ze śpiewem. Najczęściej śpiewaliśmy: „Marsz, marsz, Polonia, 
marsz, dzielny narodzie, odpoczniemy po trudach w ojczystej zagrodzie”. Wagony były 
udekorowane zielenią i obrazami o tematyce religijnej.

31 maja 1946 r., w równie słoneczny poranek jak przed pięcioma laty, pociąg przywiózł 
nas do Łomży. Święta Wielkanocne w 1946 r. były 21 i 22 kwietnia, czyli jechaliśmy  
z Barnaułu ponad miesiąc. Od Terespola do Łomży jechaliśmy na własną rękę. Wróciliśmy 
na wieś, nie mając ziemi, tylko pusty dom. Sytuacja się zmieniła. Nie było już dziedzica, 
nie było ojca. Zaczęła się polska bieda i niedostatek, ale to już inny rozdział mojego życia. 

Na koniec chcę dodać, że decyzja mamy o powrocie do Łomży (do Porytego) okazała się 
nienajtrafniejszą. Cały pociąg kierowany był do Wrocławia i tam trzeba nam było dojechać. 
Tam dostalibyśmy mieszkanie, mama pracę, a my szkołę. Tam było dla nas miejsce… 

Opowieść o tym pięcioletnim tułaczym życiu można by rozwinąć, bywały różne 
dramatyczne momenty, które pominęłam. Ale tak to wyglądało w wielkim skrócie.       

UZUPEŁNIENIE 
11 kwietnia 2004 r.
Pisząc wspomnienia [powyżej], a było to dawno temu, ograniczyłam się do krótkiego 

streszczenia mojej pięcioletniej wegetacji w stepach Kazachstanu. Wtedy nie mogłam 
uwierzyć, że można mówić i pisać całą prawdę. Po prostu bałam się. Ale teraz chciałabym 
jeszcze opisać kilka innych naszych dramatycznych przeżyć jako uzupełnienie tamtych 
wspomnień. 

***
Jak wcześniej pisałam, uciekając przed Niemcami w 1939 r., utraciliśmy większość 

naszych rzeczy, niewiele więc zabraliśmy ze sobą na zesłanie. Kiedy skończyła się 
„osypka dla świniaka”, którą ze sobą zabraliśmy (gotowaliśmy z niej taką papkę sypaną 
na wodę i zabielaną mlekiem), trzeba było i te nędzne resztki ubrań wymieniać na 
żywność. Z wielkim namaszczeniem, na półce nad kuchnią, mama ulokowała pud2 
mąki wymieniony na sukienkę żorżetową i szal. Wieczorem gotowała zacierki i... wielkie 
rozczarowanie. Jedzenie było tak gorzkie, że trudno je było przełknąć – w mące oprócz 
pszenicy był piołun, którego tutaj pełno. W tamtych warunkach było to nieszczęście;  
ta gorzka mąka to duża strata. 

***
Innym razem mama wymieniała jakieś rzeczy na masło. Dwie miseczki sklarowanego 

masła zlewałyśmy do garnka, stawiałyśmy na taki murek za piecem i nakrywałyśmy 
gazetą. Kiedy kilka dni później chciałam wziąć masło do okraszenia kartoflanki, to 

2 Dawna rosyjska jednostka wagowa; 1 pud = 16,38 kg.

zastygłam z przerażenia. W maśle utopiły się dziesiątki świerszczy i prusaków. O Boże, 
co powie mama?! Bo to ja zajmowałam się kuchnią. Wyciągnęłam więc to robactwo  
i masłem okrasiłam zupę, a garnek obwiązałam szczelnie szmatką. Nie zmarnowało się 
nic, zjedliśmy całe masło. Nikt z tego powodu nie zachorował. Mama i brat dowiedzieli 
się o tym dopiero w Polsce, jaką to byłam kuchtą… 

***
Z zakładów młynarskich przynosiliśmy plewy owsiane (w Alejsku był wielki młyn  

i z dziesiątków kołchozów zwożono tam zboże). Moczyło się to w dużych naczyniach 
z wodą, a po odstaniu na dnie zostawało trochę mąki. Wodę należało zlać, a z tego, 
co zostało na dnie, gotowaliśmy lekko zagęszczony kisiel bez cukru. Polewało się to 
„patoką” (taką melasą z wapnem z cukrowni) i przysmak gotowy! A była z nami pani  
z Kolna, pani Antoniak, z trójką dzieci, zdaje się, samych dziewczynek. Małe dzieciaki,  
a na sandały i sznurowadła to mówiły „siondanda” i „śniorowadła”. Widziałam kiedyś, jak 
jedna z tych dziewczynek, jedząc ten kisiel, wyciągnęła z niego muchę, podniosła ją do 
góry, popatrzyła na nią, oblizała jej nogi i puściła. 

Mama z panią Antoniak poszły raz nocą na pole ukraść trochę kartofli. Już ukopały, ale 
jeszcze ta pani chciała zerwać słoneczniki, które tam rosły. Podeszła do najokazalszego, 
a tam stał ukryty mężczyzna, chyba właściciel ogródka. Tak ją zbił, że cała była 
posiniaczona. Mama uciekła. 

***
Już mieszkałyśmy w mieście. Znajoma Rosjanka poleciła mnie znajomej lekarce do 

sprzątania. Byłam 14-letnią dziewczyną. Przyszłam tam, a do sprzątnięcia były pokój, 
kuchnia i sień. W pokoju leżał syn lekarki. Byłam tak słaba, że jak się odchylałam od 
podłogi, to cały pokój ze mną wirował i gwiazdy sypały mi się w oczach. Dodatkowo 
krępowała mnie obecność tego chłopaka. A on się śmiał. Postanowiłam, że tylko tę 
podłogę zmoczę, bo nic więcej nie dam rady zrobić. Przedtem skrobało się mokrą 
podłogę nożem i po umyciu była ładna. Mnie na to nie było stać fizycznie. Na koniec 
pracy pani doktor postawiła mi talerzyk z kilkoma zimnymi kartoflami, oblanymi zsiadłym 
mlekiem, tak jak daje się świnkom. Zjadłabym i to, ale oburzenie mi nie pozwalało, aż 
dusiło mnie w gardle z bezsilnej złości. Dlaczego nie dała mi oddzielnie mleka i kartofli? 
I choć łykałam ślinkę z głodu, zostawiłam to nietknięte. I tym samym to był koniec moich 
zarobków. Dopiero po latach dowiedziałam się, że im to „wsio rowno” (wszystko jedno) 
jak przyrządzone. 

***
Kiedyś mama i pani Antoniak znowu poszły ukraść kartofli. Ja z bratem byłam w domu. 

Brat o cztery lata młodszy i od razu usypiał snem sprawiedliwych. Mnie budziło bicie 
zegara. Mieszkaliśmy u Rosjanki, która pracowała na nocnej zmianie. Noc księżycowa, 
widna tak, że widziałam cyfry zegara. Północ, a mamy nie było. Znowu podrzemałam, 
obudziłam się, i znowu nie było. Serce tak mi biło ze strachu, że je słyszałam. Boże, co się 
stało? Strach rozsadzał mi piersi. I tak do rana, a jej nie było. Pobiegłam do Antoniaków – 
dzieci same. Pani Antoniak też nie było. Ze strachu dostałam biegunki. Już i łez zabrakło. 
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Bo przecież mogą wsadzić je do więzienia, a co my poczniemy? Nareszcie o godzinie 
12 w południe przyszła mama. Przytuliła mnie, całowała i sama też płakała. Ten, kto je 
złapał, zamknął w piwnicy i trzymał kilkanaście godzin, ale nikomu nic nie powiedział, 
sam osądził. Niech mu Bóg da nieba. 

Dzisiaj jestem znerwicowaną starą kobietą. Przeżycia tamtych lat zostawiły piętno 
na całe życie i osłabiony system immunologiczny. Byłam przecież wtedy w wieku 
rozwojowym. 

***
Był rok 1944, Wielkanoc. Mama pracowała w mleczarni (jako stróż z bronią) na nocnej 

zmianie. W kantorze, gdzie można było się trochę ogrzać, była piwnica z kartoflami.  
I jak tu nie ukraść, gdy w domu głodne dzieci? Mama opowiadała mi: „Zanim przyjdzie 
zmiana, zdążę zanieść do domu i wrócić na posterunek pracy”. Hop! I już była w piwnicy, 
ale wyjść z kartoflami to nie łatwa sprawa. Głęboka piwnica i żadnego oparcia, a czas 
biegnie, zmiana tuż-tuż. Wreszcie znalazła jakiś kijek, którym ściągnęła taboret stojący 
nieopodal piwnicy. Przywiązała go do pasa paskiem od sukienki; wychodząc, wyciągała 
od razu stołek. Wszystko skończyło się dobrze, bo zdążyła przynieść do domu ziemniaki 
i wrócić do pracy (mieszkałyśmy niedaleko mleczarni), ale była wtedy cała roztrzęsiona 
i spłakana.

***
Szłam kiedyś do kołchozu z gospodynią, u której mieszkaliśmy. Przechodziłyśmy 

obok dużego szpitala na peryferiach Alejska. Na jednym rogu dziedzińca okalającego 
szpital stał pomnik Lenina, na drugim Stalina, a po dziedzińcu chodzili chorzy, ranni 
na froncie żołnierze, o kulach, bez rąk, na wózkach, bez nóg, głowy obandażowane. 
Ciocia Pasza popatrzyła na nich i powiedziała na Lenina i Stalina: Ach iti waszu Mat’, 
obtołkalaby etimi kastylami waszu baszki („Ach! Idźcie, wasza mać, obtłukłabym tymi 
kulami ortopedycznymi wasze łby”)... I zaczęła rzewnie płakać. Miała na froncie trzech 
synów, a tylko jeden pisał listy, sama była wdową. 

***
W okresie, kiedy mama leżała przykuta do łóżka z powodu ostrego zapalenia stawów, 

szczególnie dokuczała nam bieda i głód. Ja byłam bezradną, młodą dziewczyną, a brat 
11-letnim chłopcem. Nie mogliśmy zdobyć jedzenia, bo gdzie – to nie kołchoz ani las  
z jagodami, tylko miasto i pusty step, latem wyschnięty. Kiedyś kobiety, Polki, szły ukraść 
kartofli na polu, i mama je poprosiła: „Weźcie ze sobą i Tosię”. Poszłam, one nakopały, 
a ja co się schyliłam, to szybko podnosiłam, bo zdawało mi się, że jakaś wielka ręka 
łapała mnie za kark. Ze strachu nie mogłam znaleźć w ziemi kartofli. Wróciłam do domu 
z pustą torbą, zapłakana. W tym czasie byłam tak osłabiona, że jedząc jakąś pochlopkę, 
czyli skromną zupę z warzyw, lewą ręką podtrzymywałam prawą, w której była łyżka.  
Na szczęście mama zaczęła już troszkę chodzić. 

Dopiero teraz, kiedy sama jestem matką i babcią, zdaję sobie sprawę, co czuła moja 
matka i inne, widząc, że ich dzieci są głodne, a one nie mają im co dać do jedzenia. 

Brat teraz, po latach, mówił, że biedna matka dawała mu swój kawałek chleba i mówiła: 
„Zjedz, żeby Tosia nie widziała”, bo on był młodszy. 

***
W ostatnim roku pobytu w Alejsku brat mój, 12-letni chłopiec, chodził z ruskimi kolegami 

na stację kolejową. Zakradali się do wagonów z węglem, chowali się, przykucając w rogu 
wagonu i czekali, aż pociąg ruszy. Gdy ruszył, układali większe kawały węgla na rant 
wagonu, a gdy pociąg już był za miastem, to zrzucali węgiel na ziemię i sami w biegu 
skakali (trzeba było umieć skakać, bo można było dostać się pod pociąg). Potem zbierali 
węgiel do worka i nieśli do domu albo na sprzedaż, żeby było na wykupienie chleba  
z kartek. Pewnego razu z takiej eskapady brat wrócił do domu z ruskim kolegą. Był to 
chłopiec „dietdomu” (z domu dziecka), sierota. Siedzieliśmy w sieni na podłodze, bo było 
to latem, a oni usiedli z nami. Mama miała ciemnozieloną spódnicę, uszytą w ręku ze 
spodni wojsk Andersa. I nagle na tej spódnicy, jakby obsypanej drobniutkimi plewami, 
zaczęły poruszać się wszy – taką wszawicę miał ten biedny chłopaczyna. Wszy oblazły 
i nas, ale my jakoś poradziliśmy sobie, „wiskaliśmy” je (wyszukiwaliśmy i miażdżyliśmy 
między paznokciami), prażyliśmy ubrania, głowy czesaliśmy gęstym grzebieniem. I choć  
i tak wszy były, to ciągle je tępiliśmy. A on biedak mógł się tylko drapać, co też bez przerwy 
czynił. Nie wiem, gdzie on spał. 

***
Mieszkaliśmy u Krasnopiwcowej, córka jej pracowała na kolei. A to już dobrze dla nich, 

ponieważ kolejarze mieli swoją przychodnię zdrowia, stołówkę, piekarnię, przydział węgla. 
Podczas gdy my dostawaliśmy zamiast chleba na kartki zamiennik i w mniejszej ilości 
mąkę (odliczano przypiek), oni – „żeleznodorożnicy” (kolejarze) – zawsze mieli chleb, bo 
przecież dowozili koleją opał do piekarni. Łykałam więc ślinkę, kiedy Krasnopiwcowa i jej 
córka jadły chleb. Raz byłam w domu sama. Gdzie one go schowały? Chociaż troszeczkę 
spróbować... Szukałam i nie mogłam znaleźć. Podniosłam poduszkę i nareszcie był – na 
łóżku, pod poduszką. Spróbowałam tylko kawałeczek. Odkroiłam cieniutką kromeczkę, 
chyba się nie poznają? Boże, jaki dobry, gdyby jeszcze jedną, to już bym się najadła!  
Nie, boję się! Odłożyłam na miejsce, pod poduszkę. Nie wiedzieli o tym ani mama, ani brat.  
A czy one poznały, że był ruszony? Pewnie tak, bo już potem nigdy nie leżał w tym miejscu. 

***
Lato, były ogórki, no, tego można się najeść. A jadło się tyle, aż występowała biegunka 

zabarwiona krwią. Miałam boleści, chodziłam zgięta w pół, a potem już i chodzić nie 
mogłam, więc leżałam, a ogórka jeszcze bym zjadła!

***
Do placków pieczonych na blatach dodawaliśmy kołacz z nasion bawełny, taki 

jasnobrązowy, chyba po wyciśnięciu oleju. Moczyłyśmy to i dodawałyśmy do mąki. Gdy 
się gryzło takie placki, to ciągnęły się kłaczki bawełny, a smak był tak ohydny, że ledwie 
się przełykało. Więcej tego nie dodawałyśmy. 
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***
Zimą kołchoźnicy wozili do cukrowni buraki cukrowe. Mróz trzaskający, świeciło słońce, 

sanie skrzypiały i każdy krok skrzypiał. Szłam za saniami, może Bóg da i burak spadnie… 
Ale nic z tego, nie spadł! Wróciłam z niczym, zmarznięta, i mało się nie popłakałam. 
Gdybym poprosiła, to pewnie by mi dali, oni nie byli źli. Wozacy szli pieszo. Było ich kilku. 
Szli, bo tak było cieplej, i rozmawiali. Byłam nieśmiała, aż do bólu nie poprosiłam. Oni 
się też nie domyślali. Nie dali. Kiedy wiosną śnieg spłynął, byłam na polu po burakach, 
szukałam, szukałam, a kiedy już straciłam nadzieję, że coś znajdę, znalazłam jednego 
buraka. Był jak z waty. Przemarznięty i rozmarznięty. Spróbowałam, może da się zjeść. 
Okazało się, że był bardzo dobry. Nie mogłam oprzeć się pokusie. Zjadłam całego.  
Dla mamy i brata nie przyniosłam. 

***
W rodzinach, gdzie byli mężczyźni, a przynajmniej zdrowe matki, było nieco lepiej. 

Moja zreumatyzmowana mama i my, dwoje niedoświadczonych dzieci, cierpieliśmy głód, 
zimno i wszystko, co może zniszczyć człowieka. Kołchoz, step, cegielnia – przecież tego 
nie ukradniesz i nie zjesz. W mieście było o wiele lepiej. Kiedy wracałam z niedopalonym 
węglem, wybieranym spod parowozu, a chodziło się o 5–6 rano w największy mróz, byłam 
tak zmarznięta, że do drzwi domu pukałam nogą. Mama otwierała drzwi, wyjmowała  
z moich rąk worek z węglem, a ręce pozostawały dalej zaciśnięte, jak przy trzymaniu 
worka. Szybko wkładałam ręce do miski z zimną wodą, siedziałam tak z pół godziny 
i płakałam z bólu; „płakałam” to mało powiedziane, ja wyłam! Kiedy odchodzi prawie 
odmrożenie, czuje się wielki ból. Pewnie dlatego mam gośćca i teraz znowu bolą mnie 
stawy u rąk i nóg, jak wtedy.

Julia Pap 
(1907–2001)

Teofila (Tosia) Borys 
z d. Pap (1928–2020)

Zdzisław Pap 
(1933–2016)

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Jerzy F. Kielak  

Moje Technikum

W Wołominie w latach 60. XX w. były trzy szkoły średnie: Liceum Ogólnokształcące, 
Technikum Ekonomiczne (później Liceum Ekonomiczne) i Technikum Przemysłu 
Szklarskiego. Technikum Przemysłu Szklarskiego, nazywane często „Szklarskim”, 
mieściło się w budynkach przy ul. Armii Ludowej 85. To była dobra szkoła i wielki 
żal, że pozostała tylko wspomnieniem.

Do Technikum poszedłem w 1964 r., po ukończeniu, wtedy jeszcze, siedmioklasowej 
szkoły podstawowej. Wtedy też oddano do użytku nowo wybudowane skrzydło budynku 
szkolnego, dzięki czemu powiększyła się znacznie liczba sal lekcyjnych i pracowni.  
W poprzednich latach przyjmowano jedną, góra dwie klasy, a w moim roczniku było tych 
klas aż cztery – w tym trzy męskie i jedna żeńska. 

Naszym pierwszym wychowawcą był Pan Ryszard Borowski. Chemik. Nauczyciel 
chemii o nieprawdopodobnych wręcz umiejętnościach uczenia. Po latach często 
mawialiśmy, że gdyby Panu Borowskiemu dać szympansa z klatki numer jeden w zoo, 
to też by go chemii nauczył. A chemia była wiodącym przedmiotem przez calutkie pięć 
lat. W klasie pierwszej i drugiej nosiła nazwę chemii, później to były różne przedmioty 
zawodowe, technologie, laboratoria itd. Jak go zwał, tak zwał – bez chemii ani rusz. 

O poziomie nauczania niech świadczy pewien fakt z mojego życia. Gdy rozpocząłem 
studia na Politechnice Warszawskiej, zaraz na początku zapowiedziano nam kolokwium 
z chemii z całego materiału szkoły średniej. Na większość padł blady strach. Pamiętam 
ten dzień – kolokwium było po południu, może o 15–16. Wsiadłem do pociągu jadącego 
do Śródmieścia. Między Zielonką Bankową a Rembertowem pociąg zatrzymał się w lesie 
i tak sobie staliśmy. Czas upływał, upływał i upływał... A ja siedziałem jak na węglach.  
W końcu dotarłem do Śródmieścia i popędziłem na kolokwium. Zanim znalazłem salę, 
upłynął znów jakiś czas. Gdy wszedłem, pani asystentka chciała mnie spławić, mówiąc: 
„Niech pan przyjdzie w poprawkowym terminie”. Ja na to, że może jednak spróbuję. 
„Dobrze” – padło w końcu z wielką łaską. Na tablicy były dwa zestawy pytań i zadań. 
Popatrzyłem na nie – nic tam nie było do roboty, tylko tyle, co usiąść i napisać. Rozwiązałem 
więc swój zestaw – i dodatkowo połowę drugiego – i napisałem. A dalej to już wiadomo... 

Tak dobrze byliśmy przygotowani. Mieliśmy szczęście do dobrych nauczycieli. Nie 
wszystkich pamiętam, ale swojego pierwszego Wychowawcę – chemika – mam zawsze 
w życzliwej pamięci. Wiele Mu zawdzięczam. Uczenie się ze zrozumieniem – nie 
zakuwanie i klepanie regułek, a poznawanie przyczyn i skutków. Nic się samo z siebie 
nie dzieje – zawsze jest jakaś przyczyna sprawcza, coś, co sprawia, że jest tak, a nie 
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inaczej. Oto logika budowy całego Wszechświata. By tę logikę pojąć, trzeba się nauczyć 
także chemii. Nie ma wyjścia. 

Matura 
Moja klasa to była klasa „B”. Przyszliśmy do Technikum jako dzieciaki – co tu gadać, 

mieliśmy po 14 lat. Później, chyba w klasie trzeciej, jakoś nas przegrupowano, ale skład 
był wciąż ten sam. Niestety, co muszę przyznać z wielkim smutkiem, nie wszystkich 
pamiętam. Kilka osób z naszego grona, niestety, już nie żyje. Taka jest smutna kolej rzeczy. 

Pięciu z mojej klasy, albo i więcej, poszło po maturze do szkół wojskowych. Ja  
z jednym z kolegów byłem w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 
w Koszalinie. W tej samej baterii – ja w szóstym plutonie, on w siódmym. I kto by 
przypuszczał. Jak się potoczyły losy i kariera moich kolegów, nie wiem dokładnie. Jeden 
z nich został później wykładowcą w Akademii Wojskowej w Rembertowie, inni służyli  
w różnych jednostkach wojskowych. 

W tym roku minęło 53 – pięćdziesiąt trzy! – lata od naszej matury. Dla kolejnych pokoleń, 
chociażby naszych wnuków, to wydarzenie tak odległe jak bitwa pod Grunwaldem. To był 
rok 1969. Pamiętam jednak, jakby to było wczoraj. Pamiętam nawet, jaka była pogoda. 

Matury zaczęły się 3 maja. Ja 2 maja uświadomiłem sobie, że po prostu niewiele wiem. 
Ogarnęło mnie przerażenie. 

Pierwszy był egzamin z języka polskiego. Odczytano i napisano na tablicy tematy – a ja 
nic. Siedziałem, długo zastanawiając się, co tu pisać. Wybrnąłem jakoś z tego. Kluczowe 
jest tu słowo „jakoś”. Wybrnąłem... 

Matematyka – jakoś poszło. I jeden, jedyny egzamin ustny – bo coś tam jeszcze było, 
ale ja byłem zwolniony. Ten ustny egzamin zdawałem 13 maja o godz. 13, i to chyba nawet 
był piątek. Żeby jednak wszystko było w komplecie – wyciągnąłem zestaw numer 13. Nogi 
mi się ugięły... Wiadomo – przesądy. Przeczytałem. A tam nic skomplikowanego, proste 
pytania, takie do omówienia „z marszu”. Czyli nie taka trzynastka straszna, jak ją malują. 

Kiedy już trzymałem w ręku świadectwo dojrzałości – przyznam się szczerze – wstyd mi 
się zrobiło, że tylu rzeczy nie wiem, że z wieloma udało się prześlizgnąć. Już po maturze 
przeczytałem wszystkie lektury, jakie były w programie, a które to, delikatnie mówiąc, 
„odfajkowałem” bez entuzjazmu i specjalnego zagłębiania się w nie. Ale przeczytałem. 
Wszystkie, co do jednej. Po latach pojechałem na grób naszej polonistki Pani Zofii 
Sznitko i powiedziałem: Proszę Pani, ja to wszystko naprawdę przeczytałem! Tego, moim 
zdaniem, wymagała elementarna przyzwoitość. 

Po maturze rozjechaliśmy się po świecie. Niektórzy, pochodzący z odległych 
miejscowości, wrócili w swe rodzinne strony; z tymi mieszkającymi w Wołominie  
i okolicach spotykaliśmy się przy różnych okazjach. Z niektórymi pracowaliśmy razem 
w Hucie Szkła w Wołominie.

Nasi nauczyciele
Jak wyżej wspomniałem, mieliśmy wielkie – wielkie! – szczęście do dobrych nauczycieli. 

Wspomniałem już wcześniej o naszym pierwszym Wychowawcy Panu Ryszardzie 
Borowskim. Wybitny nauczyciel chemii. Prowadził z nami także laboratoria. Był namiętnym 
palaczem. Pamiętam, że palił „Giewonty”, takie papierosy. Charakterystyczne było to 
Jego kasłanie wśród laboratoryjnych oparów, a bywały takie dni, gdy szkołę napełniała 
woń siarkowodoru, ulatniająca się z laboratorium. Kto nie przeżył, ten nie zrozumie.

I tu przychodzi taki moment, w którym wypada wyjaśnić, że słowo „laboratorium” 
było zawsze wymawiane właściwie. Pilnowano tego, egzekwowano to. Jakieś tam 
„labolatorium” było tępione nawet ocenami niedostatecznymi. Pamiętam, zapamiętałem 
to wtedy na zawsze, że „pracować” po łacinie to laborare, czyli miejsce tejże laborare to 
laboratorium. Proste, nieskomplikowane, jasne. Z innego już źródła dowiedziałem się, że 
ojciec monastycyzmu zachodniego twierdził, że laborare est orare – praca jest modlitwą. 
I tak dowiedliśmy jakiegoś związku laboratorium z teologią. Śmiała teza, wiem, ale czy 
całkiem sensu pozbawiona?

Nasi nauczyciele – może nie wszystkich wymienię, ale są tacy, którzy szczególnie 
utkwili w mej pamięci. Pamiętam: Pana Gumińskiego – mówiono o nim „Baca” – on 
pierwszy poskromił mnie i przywołał do porządku. Wiele lat po ukończeniu Technikum 
niejednokrotnie, po przyjacielsku, o tym rozmawialiśmy. Przychodził do ogrodu moich 
Rodziców. Tam właśnie rozmawialiśmy i ja wtedy, z pewnej już perspektywy czasowej, 
przyznałem, że to było dobre, że zdecydowanie trzeba było pokazać miejsce w szeregu 
krnąbrnemu młodzianowi. Dobry nauczyciel-wychowawca. Wspominam Go z wielką 
sympatią i zawsze staram się zapalić lampkę na Jego grobie. 

Kultową postacią Technikum był Pan Wacław Nowotny, który uczył technologii szkła 
(ale nie tylko). To legenda tej szkoły. Jego charakterystycznym zwrotem retorycznym, 
którym poprzedzał każdą prawie wypowiedź, było to sławne „tego na tego” – po którym 
mówił, o co chodzi. Wprowadził dość rewolucyjną metodę dydaktyczną, dzieląc nas 
na czteroosobowe zespoły. Otrzymywaliśmy zestaw tematów na określoną część roku 
szkolnego. Na każde zajęcia należało samodzielnie przygotować konspekt dotyczący 
aktualnego zagadnienia i być przygotowanym do wygłoszenia referatu na jego temat. 
Po referacie następował koreferat, czyli referat krytyczny. Po tym następowała dyskusja 
i na koniec – podsumowanie i oceny. W ten sposób byliśmy uczeni samodzielnego 
opracowywania zagadnień, a także wypowiadania się i myślenia. Samodzielność  
i myślenie – tego od nas wymagał.

Pan Nowotny nauczył nas wiele. Oprócz technologii – podstawowych zasad obycia.  
Jeśli się było ubranym w marynarkę, należało ją zapiąć. Zapięcie marynarki: dla trzech 
guzików na środkowy, dla dwóch – górny. To nam zostało na całe życie. 

A gdy wstawało się, by podejść do mównicy, z której wygłaszaliśmy referaty, należało 
zasunąć za sobą krzesło. To było ważne, to później już był odruch. Zasunąć krzesło. Niby 
nic. A jednak... Po latach w Hucie Szkła w Wołominie, gdy narada w sali konferencyjnej 
się kończyła, uczniowie Pana Nowotnego wstając, zasuwali za sobą krzesła. To był jakiś 
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znak rozpoznawczy. Naprawdę. Pewnie i w innych hutach było podobnie. Uczono nas, 
oprócz zawodu – obycia, takiego prostego obycia, zasad kultury. Za to też jesteśmy 
wdzięczni. To zostaje na całe życie. 

 Pan Nowotny chodził o lasce i miał protezę nogi. Był żołnierzem Powstania 
Warszawskiego. Niezwykła osobowość. Na Jego pogrzeb przyjechali przedstawiciele 
hut z całej Polski, no i oczywiście absolwenci Technikum. Surowy, twardy, wymagający, 
ale sprawiedliwy i rzeczowy. Człowiek wyjątkowy.  

Nie sposób tu nie wspomnieć Pana Witolda Żołędziowskiego, który prowadził pracownię 
technologiczną. To już było w klasie maturalnej. Tam wykonywaliśmy zaawansowane 
ćwiczenia, np. wytapianie szkła o określonej barwie. Pamiętam te szkła o cudownym 
niebieskim zabarwieniu, barwione kobaltem, różowe – selenem, zielone, jeśli dobrze 
pamiętam – niklem – i wiele, wiele innych. Taki trochę świat magii.

Pamiętam, i to muszę publicznie wyznać ze szczerością, że kiedyś próbowałem 
oszukać, wykonując jedno z ćwiczeń, polegające na srebrzeniu. Wpadłem na tym  
i poniosłem konsekwencje. Po latach, kiedy zamieszkaliśmy po sąsiedzku z Panem 
Witoldem, wspomniałem mu o tym incydencie. Było mi zwyczajnie głupio, i jest do dziś. 
Chciałem się jakoś wytłumaczyć, bo rzecz mi doskwierała i nawet po latach było mi 
głupio. On mówił, że nie pamięta. 

A ja byłem Mu wdzięczny, że jako smarkacza nauczył mnie, że się nigdy, przenigdy, 
nie kłamie. Tak, za to też jestem wdzięczny. Bardzo. 

Pan Witold Żołędziowski był także, podobnie jak Pan Wacław Nowotny, uczestnikiem 
Powstania Warszawskiego. 

Honor, uczciwość, przyzwoitość – tego nas uczyli.

Może teraz słów kilka o humanistach...
... bo chociaż to była szkoła techniczna, to po polsku trzeba było umieć pisać i mówić 

na jakimś poziomie, i jakieś pojęcie o literaturze i historii mieć. Tu wyłaniają się dwie 
wielkie postaci: Pani Zofia Sznitko i Pan Leszek Podhorodecki. 

Popatrz, Drogi Czytelniku, jak wielu wybitnych nauczycieli mieliśmy – a to jeszcze 
nie wszyscy. 

Pani Zofia Sznitko, jak nam sama opowiadała, była wychowanką Instytutu dla Panien 
z dobrego domu w Wilnie. Podczas jednej z moich licznych wizyt w Wilnie odnalazłem 
ten okazały budynek, znajdujący się vis-à-vis pomnika Adama Mickiewicza. Pani Zofia, 
szlachcianka z krwi i kości, stawiała nam dość wysokie wymagania. Wymagała także 
kultury i obycia. Starała się nam wpoić zasady dobrego wychowania. To również jest 
jedna z nauk, jaką oprócz wiedzy typowo technicznej wynieśliśmy z tej szkoły. Z wielkim 
ubolewaniem i wstydem przyznać muszę, że chwilami byliśmy na nią bardzo odporni, tak 
zwyczajnie z młodzieńczej przekory. Czas przekory minął – wpojone zasady pozostały. 

A historii uczył nas Pan Leszek Podhorodecki – historyk najwyższej próby, znawca 
epoki króla Jana III Sobieskiego. Autor licznych książek. Mam jedną z nich, a w niej 
dedykację „Mojemu uczniowi” – czy nie piękne? Człowiek spokojny, zrównoważony, 

wybitny humanista. Bardzo Go cenię i wspominam z wielką sympatią. Pamiętam, jak 
po wielu już latach zachodził do mnie do mojego zakładu fotograficznego, wracając ze 
szkoły. Robiłem Mu zdjęcie do noty biograficznej do którejś z Jego książek. 

To nie koniec 
Jedną z bardzo barwnych postaci był Pan Zygmunt Chmielewski, mający wśród 

uczniów „ksywkę” „Mniuk”. Uczył nas mechaniki i elektrotechniki. Był inżynierem 
elektrykiem. Pamiętam, jak szedł swym charakterystycznym krokiem, wymachując teczką 
i kołysząc się na boki. 

Szczerze wprost nienawidził systemu komunistycznego. I chyba nie ma w tym 
stwierdzeniu przesady. On ten system traktował z pogardą. Przybierało to nieraz 
nawet demonstracyjną postać. Pamiętam, że gdy rozpoczynaliśmy temat „Praca prądu 
elektrycznego”, kazał nam pod tym tematem – komenderując „Otworzyć cudzysłów i pisać” 
– zapisać taki oto cytat: „Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak dotąd 
był wyścig krwi i żelaza”. I komenderował dalej: „Zamknąć cudzysłów i pod spodem 
napisać: marszałek Polski Józef Piłsudski”. To było gdzieś w roku 1967 albo 1968. Okres, 
który nazwać można „późnym Gomułką”, a wtedy Piłsudski był objęty całkowitą cenzurą.  
Nie wolno było pisać ani publicznie wymieniać tego nazwiska. A my mieliśmy to  
w zeszytach. To był akt odwagi z Jego strony. Naprawdę. Akt wielkiej odwagi.

Pamiętam, jak w marcu 1968 roku pojechałem do Warszawy, by wziąć udział w strajkach 
studenckich i demonstracjach, i nie byłem w szkole. Pan Chmielewski mnie zrugał, bo 
wtedy były jakieś ważne zajęcia. Powiedziałem, że wyjaśnię to „w cztery oczy”. Kiedy 
na przerwie wyjaśniłem, gdzie byłem i co robiłem, zostałem natychmiast „rozgrzeszony”, 
mało tego – zapomniane mi zostały wszelkie „grzechy i przewiny”. Musiałem opowiedzieć 
wszystko, co widziałem, i jak tam było, z najdrobniejszymi szczegółami. 

Ciekawostką było to, że pies Pana Chmielewskiego – „Mniuka” – nosił wdzięczne imię 
Stalinek. Nam się to bardzo podobało. Wszyscy wtedy umieli „czytać między wierszami”. 
Takie to były ciekawe czasy. 

Tu popełniłbym straszny nietakt, nie wspominając mego wychowawcy w starszych klasach, 
Pana Stanisława Piotrowskiego. Był nauczycielem wychowania fizycznego i przysposobienia 
obronnego oraz fanem siatkówki. To jemu zawdzięczamy wychowanie wielu wybitnych 
siatkarzy i wywindowanie wołomińskiej siatkówki na najwyższy poziom. Panu Piotrowskiemu 
też zawdzięczam kilka uwag, które uporządkowały mój sposób widzenia świata. Kiedyś 
powiedzielibyśmy, że się „czepia” – po latach takie uwagi nabrały wartości. Jak stare wino. 

Praktyki zawodowe
W trzeciej i czwartej klasie, na przełomie maja i czerwca, odbywaliśmy miesięczne 

praktyki zawodowe w jednej z hut szkła. Ja byłem w klasie trzeciej w Wymiarkach,  
tj. w żagańskich hutach szkła, gdzie produkowano słoiki Wecka. W klasie następnej  
– w Piotrkowie Trybunalskim w hucie „Kara”, produkującej szkło okienne, czyli, po ludzku 
mówiąc, szyby. Właśnie w hucie „Kara” zobaczyłem po raz pierwszy tzw. szkło zespolone, 
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czyli to, co dziś jest standardem – okno dwuszybowe. Dwie szyby na ramce drewnianej 
(teraz jest ona metalowa albo z tworzywa), odpowiednio uszczelnione, i próżnia między 
szybami. Teraz jest tam argon. Kierunek myślenia jednak okazał się słuszny. Wtedy to 
był eksperyment – dziś norma. 

Praktyka zawodowa była czasem samodzielnego życia z dala od domu. Huta dawała 
jakieś lokum, ale trzeba było coś jeść. Tym bardziej, że posiadane „środki finansowe” 
nie były zbyt obfite. Wtedy istniały, na szczęście, stołówki zakładowe, w których można 
było zamówić obiady, ale resztę trzeba było jakoś zorganizować. Czy dawaliśmy sobie 
z tym radę? My sami jesteśmy chodzącymi, żywymi dowodami na to, że tak. 

W Piotrkowie Trybunalskim na praktyce było nas pięciu, a wśród nas Rysiek Bosek, 
późniejszy mistrz Olimpijski w siatkówce. Rysiek ciągle biegał, ćwiczył i – co tu gadać –  
chciał grać i nas namawiał do tego. Mieszkaliśmy w ośrodku huty w Sulejowie w domkach 
campingowych. Te domki są ważne w mojej opowieści, bo w czasie jednego z „treningów” 
– w czasie których miało nie być „ścinek” – niestety, jedna mnie trafiła. Wpadłem na 
domek campingowy z wybitym palcem. Po latach jednak mogłem powiedzieć, że to 
chlubna kontuzja. No bo – proszę bardzo – kto może pochwalić się kontuzją odniesioną 
w czasie treningu z późniejszym mistrzem olimpijskim? No kto? Słucham...

Epilog
Nauka w Technikum trwała pięć lat. To był dobry czas. Czas zmagania się, co tu gadać, 

z często trudnymi zagadnieniami. Pamiętam doskonale, gdy w klasie trzeciej na zajęciach 
laboratoryjnych przeprowadzaliśmy analizę polegającą na oznaczeniu m.in. baru. Ten 
bar to mi utkwił na całe życie w pamięci. Laboratoria były na poziomie uniwersyteckim  
i nie ma w tym ani grama przesady. Poziom uniwersytecki, z całą pewnością.

Analizy starałem się wykonywać z największym stopniem staranności. Wiadomo, 
tu nie ma miejsca na odstępstwa. Jest precyzyjny tok analizy i tego się trzeba trzymać 
bezwarunkowo. 

No i oznaczam ten bar, strącam, sączę, prażę, obliczam, i... niezaliczone. No to trzeba 
powtórzyć, a czas leci, już jest kolejne zadanie. Obliczeń wyników analizy dokonywaliśmy 
do czwartego miejsca po przecinku. To duża dokładność. Znów powtarzam i znów to 
samo. Robię to z najwyższą starannością. I co się okazuje? Pani asystentka pyta mnie 
za kolejnym razem: „A jaka to cyfra?”. Ja mówię: cztery, a ona na to, że myślała, że to 
dziewięć. No to już wiemy, w czym problem. Okazało się, że poprzednie wyniki też były 
dobre. Tylko ten zapis. Ta nieszczęsna czwórka, którą uznawano za dziewiątkę.  

Okazuje się, że można pomylić czwórkę z dziewiątką – bo czwórkę można zapisać 
tak, jak jest ona w piśmie technicznym, ale też tak, jak na tablicach rejestracyjnych. 
W tym drugim przypadku są łudząco podobne, szczególnie przy ręcznym zapisie. Od 
tamtej pory jest to cyfra, na którą jestem wyczulony szczególnie. Zapisuję ją tak, by była 
jednoznaczna, niebudząca żadnych wątpliwości. I tu jest skojarzenie kolejne – pisz tak, 
by było to jednoznacznie odczytywane. To też kolejna nauka, kolejny wniosek. 

Przyznać trzeba jeszcze, kończąc ten tekst, który nie jest żadnym tekstem historycznym, 
a luźną refleksją i wspomnieniem po latach, że wśród męskiej części uczniów tej szkoły 
częste bywały dwa zainteresowania: jak zrobić bimber i jak zrobić materiały wybuchowe. 
Oba zadania arcyproste. Pierwsze z nich przydało się w czasie stanu wojennego, 
gdy produkcja destylatów stała się sportem narodowym. Druga przydała się dziesięć 
lat wcześniej, gdy w Wyższej Szkole Oficerskiej miałem zajęcia saperskie dotyczące 
materiałów wybuchowych. Byłem prymusem. Żadnych tajemnic. Wiele z tego miałem 
przećwiczone praktycznie dużo wcześniej.

Gdy patrzymy wstecz, przyznać trzeba, że bywało często wesoło. Myśmy nie żyli 
wtedy gdzieś w ponurym mroku. Wtedy też świeciło słońce, był maj, pachniały bzy i tak 
dalej. I tak należy to widzieć. To jest właściwa perspektywa oglądania świata. Pewnie, że 
czasy „późnego Gomułki” do barwnych nie należały, że były takie „pszenno-buraczane”. 
Ale my mieliśmy po 18–19 lat i młodzieńczy zapał, marzenia, aspiracje. Mimo wszystko 
potrafiliśmy przekroczyć ten Rubikon. Przekroczyliśmy, i już...

Ponurość nie jest właściwą perspektywą oglądania czegokolwiek. Ludzi ponurych 
należy unikać, omijać, bo z nimi nic się nie da zrobić. Oni swą ponurością chcą 
zainfekować cały świat. To jest jednak, na szczęście, niewykonalne. Już Augustyn  
z Hippony twierdził, że „diabeł boi się ludzi wesołych”, a mój Mistrz ksiądz Józef Tischner 
głosił, że „błogosławieni, którzy potrafią się śmiać z samych siebie, albowiem oni będą 
mieli nieustający ubaw do końca dni swoich”. Amen.

Dawne Technikum „Szklarskie”. Tu na dole była pracownia technologiczna; 
prowadził ją Pan Witold Żołędziowski 
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W tej sali gimnastycznej pisałem 
maturę, 3 maja 1969 r., pamiętam!

Wejście do szkoły. Dyrektor Piotr 
Rostkowski miał piękny zwyczaj,  
że każdego dnia, przychodząc do pracy, 
witał się z Panią woźną

III. WOŁOMIŃSKIE BIOGRAFIE, HISTORIE RODZINNE

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Witold Zatoński

Rodzina Zatońskich w Wołominie (1939–1947)

Wprowadzenie
Nazywam się Witold Antoni Zatoński, urodziłem się w Wołominie 11 czerwca 1942 roku. 

W Wołominie przeżyłem pierwsze pięć lat życia (czerwiec 1942 r. – grudzień 1947 r.).  
Były to w moim życiu, historii naszej rodziny i historii Wołomina niezwykłe, ważne, 
szczególne lata.

Jakiś czas temu, po 75 latach nieobecności w Wołominie, powróciłem tu, by wziąć 
udział w uroczystości poświęconej zbrodni katyńskiej1, która odbyła się 17 września 2021 
roku. Spotkałem wtedy zastępcę burmistrza miasta Pana Dariusza Szymanowskiego, 
który zaproponował mi podjęcie próby opracowania historii naszej rodziny – Bronisławy 
i Zygmunta Zatońskich i ich synów. Szybko zrozumiałem, że pierwszym krokiem do tego 
jest dotarcie do autoryzowanych dokumentów. Szczególnie ważne są zdjęcia – jak mówią 
Chińczycy, „jedno zdjęcie wyraża więcej niż tysiąc słów”. I do tego potrzebuję pomocy 
mieszkańców Wołomina, o którą też proszę.

Lata 1939–1948 w historii miasta wydają się nie w pełni udokumentowane i opisane. Ale 
proces szukania dokumentów i ich interpretowanie, choć dość żmudny, jest fascynujący. 
Bardzo liczę na to, że tekst przygotowany do „Rocznika Wołomińskiego” pozwoli mi 
dotrzeć do ludzi i faktów związanych z pobytem w Wołominie naszej rodziny.

Po 1947 r. moje kontakty z Wołominem ograniczyły się do kilku krótkich wizyt. Do 
80. roku życia niewiele miałem okazji do powrotu do mojego dzieciństwa. Szybko 
zrozumiałem, że niewiele wiem o tym okresie mojego życia. Obecnie jestem w trakcie 
próby uporządkowania dokumentów, do których dotarłem. Rodzinne anegdoty zaczynają 
wyglądać wiarygodnie. Bardzo liczę na to, że moje starania pomogą też w uporządkowaniu 
miejsca mojego ojca Zygmunta Zatońskiego w historii Wołomina.

To będzie pierwszy tekst, który opisuje zdarzenia z życia naszej rodziny w Wołominie 
z lat 1939–1947. Ważnym celem podejmowanych działań jest próba znalezienia 
dodatkowych kontaktów, informacji, dokumentów o życiu naszej rodziny w Wołominie. 

Moja rodzina przybyła w dość niezwykłych okolicznościach do Wołomina w październiku 
1939 r. i opuściła Wołomin także w niezwykłych okolicznościach w grudniu 1947 roku. 
Poszukiwanie dokumentów zaprowadziło mnie też do różnych nowych dla mnie miejsc, 
ludzi i źródeł informacji. Dotarłem m.in. do pisanych dokumentów Urzędu Miejskiego, 

1 Brat mojego ojca Stanisław Zatoński (ur. 15 stycznia 1904 r. we wsi Zagórze) został zamordowany przez Sowietów 
16 albo 17 kwietnia 1940 r. w Lasku Katyńskim, w Kozielsku. W niewoli sowieckiej przed zamordowaniem prowadził 
korespondencję ze swoim bratem Zygmuntem Zatońskim. Wysłał list datowany na 21 listopada 1939 r. na adres: Wołomin 
k. Warszawy, ul. Fabryczna 2 m. 3. Na ich podstawie Stanisław Zatoński został zidentyfikowany przez Międzynarodową 
Komisję Czerwonego Krzyża. Przy czym adres na kopercie i data 21 listopada 1939 r. wskazują na to, że Zygmunt 
Zatoński natychmiast po kapitulacji Warszawy znalazł się w Wołominie.
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w którym mój ojciec pracował dwa lata. Mam nadzieję, że będę mógł opisać ten okres 
z punktu widzenia naszej rodziny, ale także z szerszej perspektywy. Jestem stale na 
początku moich poszukiwań. Mam też nadzieję, że prowadzone poszukiwania pomogą 
mi znaleźć osoby, które znały mojego ojca, naszą rodzinę lub mieli z nimi kontakt. Liczę 
także na pomoc osób, które pamiętają ten okres czy mają o nim wiedzę.

Na koniec jeszcze raz specjalnie chciałbym podziękować Panu Dariuszowi 
Szymanowskiemu, Zastępcy Burmistrza Wołomina, który zaprosił mnie do współpracy 
z „Rocznikiem Wołomińskim”.

Serdecznie dziękuję także Milenie Bochenek, Annie Koprowicz, Konradowi Rytlowi, 
Jarosławowi Stryjkowi i Rafałowi Sztarskiemu, którzy byli szczególnie ważni i pomocni 
w poszukiwaniach materiałów dotyczących historii mojej rodziny.

Jego pracy w PKP towarzyszyły coroczne intensywne szkolenia wojskowe, m.in.  
w Rembertowie, Poznaniu, Zambrowie. Przez cały okres szkolenia awansował w hierarchii 
wojskowej (od podoficera do oficera). W 1938 r. został awansowany na stopień oficerski 
podporucznika rezerwy. Także w PKP pełnił coraz ważniejsze funkcje. W sierpniu 
1939 r. był w grupie przygotowującej obronę Dyrekcji i Dworca Kolejowego Warszawa 
Wileńska/Wschodnia. Odpowiadał za bezpieczeństwo na liniach kolejowych w okręgu 
warszawskim, a także węzłów kolejowych Tłuszcz i Wołomin. Po zbombardowaniu przez 
Niemców 8 września 1939 r. Dworca Kolejowego Warszawa Wileńska przeszedł do 
obrony Warszawy. Oficjalnie służbę w Warszawie skończył wraz z kapitulacją Warszawy 
28 września 1939 roku.

Wołomin
Po kapitulacji Warszawy Zygmunt Zatoński przeniósł się z rodziną do Wołomina. 

Zmiana miejsca zamieszkania odbyła się nagle, z dnia na dzień, natychmiast po kapitulacji 
Warszawy i ciągle jest owiana mgłą tajemnicy. Towarzyszyły jej dramatyczne okoliczności 
– śmierć pierwszego syna (Roman Zatoński, urodzony w październiku 1939 r., został 
pochowany na cmentarzu w Wołominie).

Ojciec przeprowadził się do Wołomina, w którym nie miał żadnych rodzinnych czy 
innych powiązań2. W czasie wojny mieszkał w budynku przy ul. Orwida 3 przy głównej 

2 Aktywność zawodowa Zygmunta Zatońskiego przed wojną związana była z ochroną struktury kolejowej regionu  
płd.-wsch. Mazowsza, w tym także Wołomina i okolic.

Akt chrztu Witolda Zatońskiego – autora

Na początku mojego „powrotu” po 75 latach do Wołomina – krótki opis kilku epizodów 
z tego okresu naszego życia, gdy tu mieszkaliśmy.

Mój ojciec Zygmunt Zatoński
Mój ojciec Zygmunt Zatoński pochodził z chłopskiej, wielodzietnej rodziny. Urodził 

się 2 listopada 1912 r. w Zagórzu (powiat radomszczański). Ukończył Średnią Szkołę 
Handlową. Po odbyciu służby wojskowej został przyjęty w 1935 r. do pracy w Biurze 
Personalnym w Polskich Kolejach Państwowych (PKP), z którymi był związany przez 
cały okres przedwojenny. Przeniósł się do Warszawy.

Zygmunt Zatoński (z prawej) 
w czasie odbywania służby 
wojskowej z bratem Stanisławem 
Zatońskim – nauczycielem, 
oficerem rezerwy Wojska Polskiego
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trasie kolejowej (Warszawa–Wołomin–Tłuszcz–Białystok), niedaleko przejazdu i dworca 
kolejowego (budynek ten już nie istnieje). Ojciec przez całą wojnę prowadził w nim sklep 
spożywczo-kolonialny3, zaś mieszkanie było częścią tego sklepu.

W latach 40. obok miejsca, gdzie mieszkaliśmy, zlokalizowane zostało getto. W 1941 r. 
przebywało w nim ok. 3000 osób. Getto zostało zlikwidowane w październiku 1942 roku.

Moje narodziny
W dniu mojego urodzenia, 11 czerwca 1942 r., miało miejsce następujące zdarzenie. 

Przyszedłem na świat w naszym ówczesnym domu przy przejeździe kolejowym  
w Wołominie, przy ul. Orwida 3. Według opowiadań mamy na świat przychodziłem 
w późnych godzinach przedpołudniowych. Mama właśnie mnie rodziła, kiedy do 
sklepu, w którym był mój ojciec, wpadły dwie Żydówki, gonione (jak poinformowały) 
przez niemieckich żandarmów (nasz sklep był zlokalizowany w okolicy getta). Ojciec 
natychmiast podjął decyzję i przyprowadził kobiety do pokoju, gdzie stało łóżko, 
na którym właśnie przychodziłem na świat. Kobiety schowały się pod tym łóżkiem.  
Do sklepu za chwilę wpadło dwóch niemieckich żandarmów. Weszli do pokoju, w którym 
się rodziłem. Zobaczyli rodzącą kobietę i wyszli, nie przypuszczając nawet, że w takiej 
chwili Żydówki ukrywały się pod łóżkiem. Tak to według rodzinnej opowieści urodziłem 
się, żeby „ratować życie”.

3 Dawniej sklep z artykułami spożywczymi, sprowadzanymi z krajów pozaeuropejskich.

Pawiak – Gestapo
19 lipca 1942 r. rano dwóch żandarmów przyszło do naszego mieszkania, żeby 

aresztować (internować4) moją mamę Bronisławę Zatońską, obywatelkę amerykańską; 
mama urodziła się 3 kwietnia 1915 r. w Stanach Zjednoczonych w Easthampton, 
Massachusetts; w połowie lat 30. planowała wrócić do Stanów Zjednoczonych, ale 
spotkała ojca i w 1938 r. wyszła za niego za mąż.

Tamtego dnia protestowała, bo przecież karmiła piersią pięciotygodniowe dziecko, 
czyli mnie. Żandarmi przyrzekli, że jeżeli dziecko zostanie dostarczone na Pawiak, 
przekażą je matce. Następnego dnia ojciec przyniósł mnie więc na Pawiak – na Serbię5. 
Opowiadano, że mój biały wózek stał przez wiele godzin na podwórku Pawiaka, zanim 
wylądowałem w celi u mamy.

Na Pawiaku spędziłem pierwsze kilka miesięcy życia. Więźniarki zrobiły mi więzienne 
wełniane buciki z napisem „Najmłodszemu więźniowi Pawiaka”. Moim zdrowiem 
opiekowała się, jak wynika z opowiadanych rodzinnych historii, lekarka dr Anna 
Czuperska. Mama raz czy dwa spotkała się z nią po wojnie.

Moja mama nie skorzystała wtedy z możliwości wymiany na obywatela Niemiec 
i natychmiastowego internowania (wyjazdu) do Stanów Zjednoczonych. Nie chciała 
zostawić ojca. Z takiej możliwości skorzystał za to brat matki – Stanisław Łukasik (także 
obywatel Stanów Zjednoczonych).

Świadectwo urodzin Bronisławy Zatońskiej z d. Łukasik

4 Internowanie – przymusowe umieszczenie określonych osób w wyznaczonym miejscu pobytu, bez prawa jego 
opuszczania. Dotyczyć może m.in. osób cywilnych (obywateli państw prowadzących wojnę). Warunki internowania 
regulują konwencje genewskie z 1949 roku. Po wypowiedzeniu przez Niemców wojny Stanom Zjednoczonym pod koniec 
1941 r. zarówno Stany Zjednoczone, jak i Niemcy internowali (aresztowali) znajdujących się na ich terytorium obywateli 
przeciwnej strony. W tej sytuacji moja matka, obywatelka amerykańska, została umieszczona ze mną na Pawiaku  
i przygotowana do wymiany na obywatela Niemiec.

5 Oddział kobiecy więzienia Pawiak, zwany Serbią.

Sklep spożywczo-kolonialny Zygmunt Zatoński
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Narodziny mojego brata. Battle of Wołomin, 1944 rok
Kończyła się wojna. Nasza rodzina na dobre zadomowiła się w Wołominie. Był 

czerwiec 1944 roku. Rodzice byli przejęci narodzinami 28 czerwca 1944 r. kolejnego 
syna Ireneusza.

Nagle w niedzielę 30 lipca w południe obok naszego domu pojawiły się sowieckie 
czołgi czołówki pancernej Rokossowskiego. Rozpoczęła się wielka bitwa pancerna 
odświeżonych zagonów pancernych armii niemieckiej ze zmęczonymi bardzo szybkim 
600-kilometrowym marszem na zachód korpusami Armii Czerwonej Rokossowskiego.

Battle of Wołomin – bitwa pod Wołominem – miała miejsce w dniach 30 lipca –  
– 7 sierpnia 1944 roku. Nad głowami wszystkich mieszkańców Wołomina przetoczyła się 
jedna z największych bitew pancernych II wojny światowej. Wzięło w niej udział ponad 
1000 czołgów, z których większość została w czasie tego tygodnia zniszczona. Bitwa, 
na której przedpolu było zgromadzonych tysiące żołnierzy sowieckich i niemieckich.  
Nad Wołominem przetoczyło się piekło.

W wyniku Battle of Wołomin zniszczono Wołomin i okoliczne miejscowości oraz 
wysiedlono dziesiątki tysięcy cywilnej ludności. Armia Czerwona została odrzucona na 
wschód o 100 kilometrów. Te potężne ruchy wojsk i sprzętu wojennego trwały na tym 

Moje zdjęcie z mamą 
po wyjściu z Pawiaka

terenie od 30 lipca prawie do końca 1944 roku. Armia Czerwona po przegraniu Battle of 
Wołomin wróciła na dobre do Wołomina 6 września 1944 roku. 

Niestety wiadomości o tym, co miało miejsce w tym czasie w Wołominie i okolicach, 
są fragmentaryczne. Rodzice próbowali przeżyć u okolicznych gospodarzy. Opowiadali, 
że wiele dni przeżyliśmy w polu, w „redlinach ziemniaków”. Nad głowami przelatywały 
dziesiątki tysięcy pocisków z tysięcy czołgów i armat.

Świadectwo urodzenia Ireneusza Zatońskiego

Sowieci zastępują Niemców
I wtedy rozpoczął się następny etap w historii naszej rodziny. Jeszcze nie skończyła 

się upiorna okupacja niemiecka, a już 26 września 1944 r. NKWD (sowiecka policja 
polityczna) aresztowało mojego ojca. Mój ojciec, jak wynika ze szczątków znalezionych 
przeze mnie dokumentów, był członkiem Armii Krajowej okręgu wołomińskiego. Został 
aresztowany przez NKWD jako jeden z pierwszych Polaków już na początku instalowania 
się sowieckich władz w Wołominie. Dzięki interwencji matki, obywatelki Stanów 
Zjednoczonych, cudem ocalał.

12 stycznia 1945 r. Armia Czerwona ruszyła z ofensywą na Berlin. Komenda NKWD  
i wojsko sowieckie opuściły Wołomin. Urząd Bezpieczeństwa (UB) kontynuował likwidację 
Polski Podziemnej i Społeczeństwa Obywatelskiego. Sowieci zastąpili Niemców.
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Zrzeszenie Kupieckie w Wołominie (w rzędzie najniżej pośrodku siedzi Zygmunt Zatoński, 
a po jego prawej stronie żona Bronisława) 

Zaświadczenie Miejskiej 
Rady Narodowej 
w Wołominie – Zygmunt 
Zatoński burmistrzem

Zygmunt Zatoński burmistrzem Wołomina
Zygmunt Zatoński uczestniczył w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w Wołominie.  

Po wojnie został wiceprezesem Zrzeszenia Kupieckiego w Wołominie. W marcu 1945 r.  
został powołany na wiceburmistrza miasta Wołomina, a następnie od 1 stycznia 1946 r. 
pełnił obowiązki  burmistrza.

W drugiej połowie 1946 r. władze Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i UB nasiliły 
działania dla usunięcia ze stanowiska ojca i jego współpracowników. Już 1 marca 1947 r.  
wysłały za burmistrzem Wołomina i jego współpracownikami „list gończy”. Pokazuje to, 
jak ważny dla UB i ich mocodawców był ojciec.

Zygmunt Zatoński

„List gończy”
Chociaż ojciec był główną osobą wymienioną w dokumencie, do listy dołączone były też 

inne osoby, które należało ścigać – kilku współpracowników ojca z Wołomina i Radzymina.
Po serii zdarzeń, także grożących utratą życia, ojciec i grupa jego współtowarzyszy 

opuścili Wołomin. Na początku 1947 r. wyjechali na Ziemie Odzyskane, do Wałbrzycha.
Wymuszoną przez UB „ucieczkę” grupy demokratycznie wybranych i sprawnie 

działających samorządowców z Wołomina trudno traktować jako przypadek.
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Autor zwraca się do wszystkich, którzy pamiętają rodzinę Zatońskich lub posiadają 
wiedzę na temat ich przyjaciół czy współpracowników z okresu pobytu w Wołominie,  
o przekazywanie tych informacji do Redakcji „Rocznika Wołomińskiego”.

„List gończy”

III. WOŁOMIŃSKIE BIOGRAFIE, HISTORIE RODZINNE

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Anna Wojtkowska

Sentymentalna podróż z legendą wołomińskiej oświaty
Spotkanie z Krystyną Kwapiszewską – organizatorką 

i nauczycielką tajnego nauczania – w Jej 100. rocznicę urodzin
 
To było niepowtarzalne spotkanie – a żywimy 

nadzieję, że nie ostatnie, ponieważ główna bohaterka 
na propozycję kolejnej wizyty w Wołominie nie 
powiedziała „nie”. Krystyna Maria Kwapiszewska, 
urodzona 31 marca 1922 r., odwiedziła swój rodzinny 
Wołomin 2 kwietnia 2022 r. na zaproszenie Anny 
Wojtkowskiej i Katarzyny Kadzidłowskiej – prezes 
Oddziału Powiatowego ZNP1 w Wołominie. Pomimo 
kwietniowej, śnieżnej zawieruchy stawiła się osobiście 
przed swoim dawnym domem przy ul. Lipińskiej 46. 
„Stawiła się” na wózku, z którego korzysta od niedawna 
i to tylko podczas „wypadów” poza obecne miejsce 
zamieszkania. Okazja była szczególna, a w zasadzie 
były to dwie okazje: 100 lat jubilatki oraz odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy poświęconej jej i jej uczniom  
z czasów wojny i okupacji niemieckiej 1939–1945. 

Pani Krystyna wiedziała, że przyjazd do Wołomina 
będzie dla niej wyczynem, ale chęć przywołania wspomnień minionych lat w gronie 
przyjaciół i dawnych uczniów była większa od przewidzianych i nieprzewidzianych 
trudności. Ja natomiast wiedziałam, że są to chwile, być może ostatnie, by w obecności 
LEGENDY WOŁOMIŃSKIEJ OŚWIATY upamiętnić Jej pierwszą pracę, która przypadła 
na czas walki o Polskę; by jeszcze raz czerpać wiedzę z Jej osobistego przekazu;  
by poczuć to dziecięce i uczniowskie zaciekawienie każdym usłyszanym słowem, które 
przekazywała na lekcjach, także w powojennej szkole. 

PAMIĄTKOWA TABLICA – temat jej realizacji chodził mi po głowie od dawna. Panią 
Krystynę poznałam w latach 60. XX wieku. Jej uczniów z tajnych kompletów miałam 
okazję spotkać w 2008 r., gdy zbierałam materiały do artykułu o tajnym nauczaniu2, a także  
w latach późniejszych – gdy pisałam książkę o Krystynie Kwapiszewskiej i Jej rodzinie3. 
Za każdym razem urzeczona byłam pamięcią moich rozmówców, przywoływaniem faktów, 

1 Związek Nauczycielstwa Polskiego.
2 A. Wojtkowska, W siedemdziesiątą rocznicę tajnych kompletów lat 1939–1945 u Krystyny Kwapiszewskiej, „Rocznik 

Wołomiński”, t. V, Wołomin 2009.
3 A. Wojtkowska, „Życie ciekawe, ale niełatwe. Krystyna Kwapiszewska i jej rodzina”, Wołomin 2013.

Krystyna Kwapiszewska, 
Wołomin, ul. Lipińska 46, 

2 kwietnia 2022 r.



179Sentymentalna podróż z legendą wołomińskiej oświaty178 Anna Wojtkowska

zdarzeń, licznymi zachowanymi pamiątkami i opowieściami o nauczycielce – „pannie 
Krysi”, która w latach 40. była niewiele starsza od swoich uczniów. Wiedzę na temat 
tajnych kompletów czerpałam również z wiarygodnego źródła, jakim jest praca Krystyny 
Kwapiszewskiej – „Tajne nauczanie na terenie miasta Wołomina w okresie okupacji 
(komplety gimnazjalne prowadzone przez Natalię)”4.

A teraz zapraszam w sentymentalną podróż w czasie, której lata i miejsce zostały 
wyznaczone przez życie i pracę zasłużonej wołominianki. Niech tekst i zdjęcia poprowadzą 
nas zarówno do wydarzeń z odległej przeszłości, jak i do dnia uroczyście obchodzonych 
100. urodzin Krystyny Kwapiszewskiej, na które wcześniej tak zapraszała na Facebooku:

„Facebookowe dzień dobry” Krystyny Kwapiszewskiej
Moje kochane dzieci, już nie pojadę z wami na wycieczkę w piękną Polskę, np. do 

Płocka, Żelazowej Woli i wielu, wielu uroczych miejsc, nie opowiem o baroku w Polsce, 
ani o Helladzie czy Akropolu. Pamiętam, jak przed wielu laty ja, „Wasza Pani”, siadałam 
w klasie na ławce i opowiadałam, opowiadałam, opowiadałam, a wy otwieraliście szeroko 
oczy, a nierzadko buzie, nawet nie słyszeliście muchy, która wleciała przez otwarte okno. 
Wiem też, że niektórzy z was nazywali mnie Kwapą, ale to w niczym mi nie przeszkadzało 
ani nie umniejszało.

Opowiem zaś taką historyjkę, no może historię. Otóż przeżyłam STO LAT, tak!!! 
Dziwicie się? „Wasza Pani” osiągnęła wiek sędziwy! I jest milionerką, bo zaliczyła ponad 
3 155 760 000 sekund życia.

Moje narodziny były primaaprilisowym żartem dla ojca, który oczekiwał pierworodnego 
syna, a fakt narodzenia się dziewczynki z początku ukrywał przed kolegami-nauczycielami. 
Dokładna data mojego przyjścia na świat do dziś wzbudza kontrowersje. Babcia twierdziła, 
że to był 31 marca, mama Natalia5 i tata Józef6 wskazali datę 1 kwietnia, jak było, tak 

4 K. Kwapiszewska, „Tajne nauczanie na terenie miasta Wołomina w okresie okupacji (komplety gimnazjalne prowadzone 
przez Natalię)”, Wołomin 1975, zbiory własne. Praca napisana na konkurs ogłoszony przez ZNP. Jury konkursu nie 
przyznało wyróżnienia za tę pracę, jednak uważano ją za bardzo wartościową jako dokument historyczny i materiał 
ten został przekazany do zbiorów Związku Nauczycielstwa Polskiego – Komisji Historycznej jako cenny przyczynek do 
historii tajnego nauczania.

5 Natalia Kwapiszewska z d. Lisik (1896–1974) – od 1917 r. mieszkanka Wołomina i nauczycielka kursów gimnazjalnych, 
nauczycielka w 4-klasowej Szkole Państwowej o programie progimnazjalnym (1917–1920), w Publicznej Szkole 
Powszechnej (1920−1928), kierowniczka 4-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Załubicach Starych (1928−1931), 
nauczycielka w Publicznej Szkole Powszechnej nr 1 (męskiej) w Wołominie (do 1939). W latach 1945−1950 
nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołominie, a w latach 1950−1956 nauczycielka w Państwowej 11-letniej 
Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Wołominie przy ul. Feliksa Paplińskiego 32 (obecnie  
ul. Wileńska 32). W latach 1948−1949 nauczycielka Państwowych Kursów dla Dorosłych, a po ich likwidacji w 3-letniej 
Państwowej Szkole Podstawowej dla Pracujących (1951−1956). A. Wojtkowska, „Za bramą wiecznego spokoju. Zwykli 
niezwykli związani z Ziemią Wołomińską”, t. I, Wołomin 2019.

6 Dr Józef Kwapiszewski (1894–1986) – nauczyciel, dydaktyk, autor artykułów w pismach przedmiotowych i związkowych. 
Z zamiłowania turysta, krajoznawca, astronom i wędkarz. Absolwent 8-klasowego Gimnazjum Praskiego przy  
ul. Petersburskiej róg Aleksandrowskiej w Warszawie (1915; obecnie VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława 
IV przy ul. Jagiellońskiej 38 róg al. „Solidarności”), Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego (1915–
1918, 1920–1921). 27 czerwca 1924 r. uzyskał stopień doktora filozofii. Nauczyciel w 4-klasowej Szkole Państwowej  
z programem progimnazjalnym w Wołominie (1921), w Publicznej Szkole Powszechnej (od 1922), kierownik 7-klasowej 
Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 (męskiej) w Wołominie (1927–1933), organizator i kierownik Kursów Wieczorowych 
dla Dorosłych w Wołominie (1929), nauczyciel geografii i kierownik Szkoły Powszechnej nr 176 w Warszawie (1933). 
W okresie okupacji niemieckiej (1939−1944) nauczyciel jawnego i tajnego nauczania. W latach 1945−1968 nauczyciel 
w szkołach warszawskich. Wizytator przedmiotu historia w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
(1934−1939). A. Wojtkowska, „Za bramą wiecznego spokoju. Zwykli niezwykli związani z Ziemią Wołomińską”,  
t. I, Wołomin 2019.

było, w urzędzie zapisano 31 marca 1922 roku i tak zostało, do tego dopisano jako 
miejsce urodzenia Wołomin. A faktycznie urodziłam się w Warszawie przy Wolskiej 
róg Skierniewickiej w mieszkaniu babci Lisikowej. Potem mieszkałam z rodzicami przy 
Pocztowej 7 (obecnie Warszawska) w Wołominie. W 1928 roku wyjechałam do Starych 
Załubic – wsi nieopodal Radzymina. Mama tam leczyła świeżym powietrzem gruźlicę 
płuc i kierowała szkołą powszechną. Ponieważ byłam chorowitym dzieckiem, do klasy 
pierwszej trafiłam 1 kwietnia 1929 roku. Dzieci znały już wszystkie literki, składały pierwsze 
wyrazy, a Krysia była na etapie oglądania obrazków w elementarzu Falskiego. Toteż ojciec 
w każdym tygodniu po przyjeździe do Załubic uczył mnie alfabetu, czytania, rachunków, 
ale szło to bardzo opornie. Obrzydła mi nauka z przymusu, kilkugodzinne ślęczenie nad 
książką, a nakłanianie do wkuwania przynosiło odwrotny skutek. By zaimponować ojcu, 
uczyłam się tekstów na pamięć. Uważałam wówczas, że jego przyjazdy na niedzielę są 
najtragiczniejszymi dniami w tygodniu. Takie samopoczucie przekładało się na wyniki 
w nauce. Były piątki i czwórki, ale także trójki z polskiego i rachunków. Ojciec, gdy 
dostrzegł u mnie zdolności manualne, przywoził z miasta różne farby, kredki, pędzle  
i kolorowe papiery. Moje obrazki, plany lekcji i wycinanki zdobiły klasę w załubickiej 
szkole. Jak było, tak było, do klasy drugiej trafiłam już 11 września 1929 roku, a edukację 
w Załubicach zakończyłam w 1931 roku. Powróciłam do Wołomina i rozpoczęłam naukę 
w wołomińskiej Publicznej Szkole Powszechnej nr 2 (żeńskiej). Trafiłam do klasy piątej 
liczącej pięćdziesiąt dziewięć uczennic. Wówczas szkołą zarządzała Jadwiga Markowska 
– nauczycielka polskiego. Gdy klasa zachowywała się „niegodnie”, kierowniczka 
stosowała niezmiennie tę samą metodę. Kazała przepisywać na kartkach całe czytanki, 
następnego dnia zbierała, ale czy w ogóle je oglądała? W klasie szóstej sklejałyśmy 
lekko kartki, a zapisywałyśmy tylko pierwszą i ostatnią stronę. Jadwiga Markowska7 była 
patriotką, wciąż organizowała apele, wkuwałyśmy wiersze, urządzałyśmy przedstawienia. 
Bóg−Honor−Ojczyzna wpisane były w życie tej nauczycielki i nas, jej uczennic. 

To tyle na dzisiaj, jeszcze siedzicie? Jesteście zainteresowani? A więc opowieść 
będzie trwała nadal, może nawet 2 kwietnia 2022 roku, tylko nie spóźnijcie się na lekcję, 
zaczynamy o 11.00 przy moim dawnym domu – ulica Lipińska 46, kontynuujemy w dawnej 
Szkole Podstawowej nr 1 – ulica Wileńska 32, III piętro w Wołominie8.

Zaproszenie to potwierdziłam ja – jako główna pomysłodawczyni spotkania, była prezes 
Oddziału ZNP w Wołominie, oraz Katarzyna Kadzidłowska – obecna prezes Oddziału 
Powiatowego ZNP w Wołominie.

7 Jadwiga Markowska (1892–1945) – nauczycielka języka polskiego, historii, kierowniczka Publicznej Szkoły Powszechnej 
nr 2 w Wołominie, wspólnie z Michałem Wawrzynowskim ps. „Znachor” i inspektorem Antonim Lumbe stanęła na czele 
Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON) w powiecie radzymińskim, która rozpoczęła swoją działalność na przełomie 
września i października 1939 r., kiedy pełną poświęcenia i patriotyzmu pracę większości nauczycieli przerwała II wojna  
światowa. Mimo trudności ta tajna szkoła o poziomie gimnazjalnym i licealnym – zorganizowana i zatwierdzona przez 
władze Polski Podziemnej – przeprowadzała egzaminy wstępne i końcowe, oceniała uczniów, klasyfikowała ich  
i promowała, wydawała świadectwa i dyplomy. Prawie pięcioletni okres nauczania zakończony był egzaminem, który 
odbył się 5 lipca 1944 r. przed Wojewódzką Komisją TON w budynku Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 i nr 2  
w Wołominie przy ul. Wileńskiej w obecności egzaminatorów, m.in. Józefa Czerniakowskiego, Sabiny Drop, Krystyny 
Kwapiszewskiej i studenta Józefa Piróga. 

8 A. Wojtkowska, „Napięty kalendarz stulatki”, wpis z 24 marca 2022 r. zam. na portalu Facebook.
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Spotkanie na ul. Lipińskiej 46
… a tu niespodzianka. Kwiecień plecień wciąż przeplata, trochę zimy… Oj, lata nie 

zobaczyliśmy, bo padający śnieg przykrył domy, jezdnie, chodniki i płoty. Przejazd wózkiem 
inwalidzkim był nie lada wyczynem; dobrze, że porządku i bezpieczeństwa pilnowali 
funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji z Wołomina. Ze względu na pogarszające się 
warunki atmosferyczne spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 11.00 i trwało 
krótko. Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Wołominie Katarzyna Kadzidłowska 
przywitała zebranych i w poniższych słowach przedstawiła cel naszego zebrania:

Szanowni Państwo!
Tuż za naszą granicą trwa wojna!9

My dzisiaj, 2 kwietnia 2022 roku, w tym miejscu przywołujemy pamięć o tych, którzy 
w Polsce, w Wołominie w latach wojny i okupacji niemieckiej, 1939–1945, walczyli 
piórem i słowem; tych, którzy kulom się nie kłaniali; tych, którzy jako dzieci i młodzież, 
i ich nauczyciele, mówili NIGDY WIĘCEJ WOJNY. Większość to niemi świadkowie 
dzisiejszego dnia, tym bardziej cieszymy się, że jest z nami organizatorka i nauczycielka 
zarejestrowanych tajnych kompletów gimnazjalnych oraz Jej uczniowie. Pamiątka  
w postaci tej tablicy niech będzie przypomnieniem ich przeżyć, a pióro dopisze więcej.

9 Wojna rosyjsko-ukraińska, inwazja na Ukrainę rozpoczęta 24 lutego 2022 r. przez Rosję. 

Przedstawiam pamiątkową tablicę, której treść została uzgodniona z panią Krystyną 
Kwapiszewską, a wielkość z obecnym właścicielem domu, panem Markiem Klocko. Za 
to im bardzo dziękujemy. 

Dawny dom państwa Kwapiszewskich przy ul. Lipińskiej 46 w Wołominie. Krystyna 
Kwapiszewska zorganizowała tu zarejestrowane tajne komplety gimnazjalne. Obecnie dom 

Wandy i Marka Klocków; stan budynku z 2 kwietnia 2022 r.
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Ta TABLICA jest znakiem mijającej historii, działalności ludzi i ich organizacji. 
Przypomnienie ważne dla mieszkańców Wołomina i osób przyjezdnych, ważne dla 
edukacji kolejnych pokoleń młodych ludzi. To dzięki takim nauczycielom jak m.in. Krystyna 
Kwapiszewska Polska i polskość przetrwały. 

Jeszcze pragnę wspomnieć o jednej osobie. Wiadomością o upamiętnieniu koleżanka 
Anna Wojtkowska dzieliła się z panią Bożeną Rembelską – aktywną mieszkanką 
Wołomina; ona temat podchwyciła i zadeklarowała pomoc przy realizacji tego projektu. 
Za wyszukanie firmy i ustalanie szczegółów również bardzo dziękuję.

Dodam, że projekt z ramienia Oddziału Powiatowego ZNP w Wołominie – fundatora 
pamiątkowej tablicy i organizatora spotkania – zaakceptowała prezes Katarzyna 
Kadzidłowska. Tablicę z laminatu grawerskiego na dystansach wykonała i zamontowała 
w marcu 2022 r. na dawnym domu Krystyny Kwapiszewskiej firma „Renoma” – Zakład 
Usługowy – Wojciech Piotrowski z Kobyłki.

Odsłonięcia tablicy dokonali Krystyna Kwapiszewska – nauczycielka, organizatorka 
tajnych kompletów gimnazjalnych, Łukasz Marek – Zastępca Burmistrza Wołomina, 
Anna Wojtkowska – główna pomysłodawczyni utworzenia tablicy, nauczycielka, członek 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Wołominie, a także uczniowie tajnych kompletów: 
Jadwiga Wiatrowska z d. Janowska, Teresa Bukowiecka z d. Skrodzka, Mirosław Skrodzki.

Wołomin przywitał Krystynę Kwapiszewską, Jej najbliższych i wszystkich gości… śniegiem. 
Od lewej: Urszula Smoczyńska z d. Kwapiszewska (siostra Krystyny), 

Jan Smoczyński (wnuk Urszuli), Krystyna Kwapiszewska

Od lewej: Piotr Smoczyński, Jan Smoczyński, Krystyna Kwapiszewska

Od lewej: Katarzyna Kadzidłowska, Anna Wojtkowska, Krystyna Kwapiszewska, 
Jan Smoczyński, Bożena Rembelska oraz Tomek Smoczyński, Hania Smoczyńska 

i Marlenka Razik – prawnuki Urszuli Smoczyńskiej z d. Kwapiszewskiej
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Gościnne progi Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Zofii Nałkowskiej – dawnej Szkoły Podstawowej nr 1

W przestronnej sali na trzecim piętrze, gdzie przed siedemnastoma laty zbierały się 
gołębie, odkładane były niepotrzebne sprzęty i stare dzienniki, gdzie ukradkiem zaglądali 
ciekawscy uczniowie, a dziś odbywają się spotkania, to spotkanie było szczególne, 
bo poświęcone nauczycielce i z nauczycielką, która znała ten budynek od 1931 roku. 
Kiedyś ona jako uczennica przychodziła do licznych klas, teraz liczna klasa zaszczyciła 

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Od lewej: Anna Wojtkowska, Krystyna Kwapiszewska, 
Łukasz Marek – Zastępca Burmistrza Wołomina

Od lewej: Urszula Smoczyńska z d. Kwapiszewska, Katarzyna Kadzidłowska, Krystyna 
Kwapiszewska, Piotr Smoczyński (syn Urszuli), Przemysław Kwapiszewski (bratanek 

Krystyny i Urszuli), Jan Smoczyński, Bożena Przybyła (uczennica Krystyny Kwapiszewskiej)

Budynek dawnej Szkoły Podstawowej nr 1. Obecnie na parterze mieszczą się sklepy, 
na pierwszym piętrze znajduje się Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej, drugie 
piętro zajmuje Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Reha-Medica, a wyremontowany 

strych tworzy trzecie piętro z przestronnym pomieszczeniem na spotkania okazjonalne
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nauczycielkę swoją obecnością. Były serdeczne przywitania z uczniami z tajnych 
kompletów i uczniami szkoły powojennej, z koleżankami nauczycielkami uczącymi w tej 
samej szkole, z przyjaciółmi i znajomymi. 

Piotr Rozbicki, uczeń Krystyny 
Kwapiszewskiej ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, jako pierwszy 
na przywitanie wręczył kwiaty 
Jubilatce

Krystyna Kwapiszewska promiennym uśmiechem przywitała swoją 
dawną szkołę. Obok wystawa poświęcona Jej pracy oświatowej

Rodzina Krystyny Kwapiszewskiej i goście spotkania podczas oglądania 
kronik licealnych, do których wpis i kolorowe ozdobniki zamieszczała 

Krystyna Kwapiszewska

Oglądający kronikę Szkoły 
Podstawowej nr 1. Od lewej: Jolanta 
Mosak, Tomasz Korczak, Piotr 
Dereszewski, Elżbieta Zborowska
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Przy współudziale koleżanek z Zarządu Oddziału ZNP powstała wystawa, która 
przedstawiała archiwalne zdjęcia z czasów II wojny światowej dokumentujące tajne 
nauczanie prowadzone w Wołominie przez Krystynę Kwapiszewską i innych nauczycieli 
– m.in. Stanisławę Balonową, Marię Łobocką, Józefa Czerniakowskiego, katechetę 
Józefa Januszkę i ks. Bronisława. Czarno-białe zdjęcia przywołały sylwetki z dawnych, 
niełatwych czasów, młode twarze kadry nauczycielskiej i uczniów, z których wielu już 
nie ma wśród nas.

Szkolny dzwonek z lat 60. XX w. oznajmił rozpoczęcie drugiej części spotkania. 
Katarzyna Kadzidłowska – prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Wołominie – przywitała 
zebranych gości: Krystynę Kwapiszewską z licznie zgromadzoną rodziną; uczniów 
tajnych kompletów: Mirosława Skrodzkiego, Teresę Bukowicką z d. Skrodzką, Jadwigę 
Wiatrowską z d. Janowską; uczniów nauczania powojennego Szkoły Podstawowej 
nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego; Tomasza Korczaka 
– prezesa Mazowieckiego Okręgu ZNP w Warszawie; Łukasza Marka – Zastępcy 
Burmistrza Wołomina; Krzysztofa Kuderę – dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej 
im. Heleny i Stefana Nasfeterów; pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii 
Nałkowskiej; Agatę Sobczak – dyrektorkę Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich; 
Jolantę Mosak – dyrektorkę I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego  
w Wołominie; nauczycieli i młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława 
Staszica w Wołominie; członków Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP  
w Wołominie; przedstawicieli prasy; przyjaciół i znajomych pani Krystyny Kwapiszewskiej. 

Wystawa zdjęć Krystyny 
Kwapiszewskiej, nauczycieli tajnego 
nauczania i ich uczniów

Zainteresowani okolicznościową 
szpaltą „Wieści Podwarszawskich”. 
Od lewej: Krzysztof Kwapiszewski, 
Elżbieta Kwapiszewska, Agnieszka 

Kwapiszewska
Tamara Kozłowska – emerytowana nauczycielka 

Szkoły Podstawowej nr 1, przewodnicząca 
Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP – 

rozdaje gościom foldery i okolicznościowe zakładki

Katarzyna Kadzidłowska, 
prezes Oddziału Powiatowego ZNP 

w Wołominie



191Sentymentalna podróż z legendą wołomińskiej oświaty190 Anna Wojtkowska

Uroczyste powitanie i przedstawienie naszej Jubilatki przypadło w udziale mnie. 
Wygłosiłam wobec zgromadzonych przygotowaną laudację na cześć zasłużonej 
nauczycielki – chociaż żadne słowa nie oddają uznania, jakim wielu z nas darzy panią 
Krystynę Kwapiszewską.

Człowiek-orkiestra − tak mówiła Janeczka Wozińska, Pani uczennica: „Odkąd 
pamiętam, w wołomińskiej Jedynce uczyła pani Krystyna Kwapiszewska. Entuzjazm 
i pogoda ducha, z jaką wykonywała swą profesję, były zjawiskiem niezwykłym, choć 
wówczas my, uczniowie, pewnie nie do końca zdawaliśmy sobie z tego sprawę i nie 
zawsze potrafiliśmy to docenić. Kiedy po wielu latach wspominam swoją edukację pod 
»opiekuńczymi skrzydłami« pani Kwapiszewskiej, mogę stwierdzić, że miałam dużo 
szczęścia, podobnie jak wszyscy ci, którzy wcześniej lub później trafili do klasy, którą 
uczyła… Była, choć to określenie może dzisiaj niemodne, człowiekiem renesansu.  
Z równą swobodą wykładała historię, geografię, uczyła gramatyki, literatury i rysunków. 
Dowiedzieliśmy się, że zna również łacinę i chyba grekę. Potrafiła pięknie, barwnie 
i fascynująco opowiadać. Nigdy potem nie spotkałam nikogo, kto czyniłby to w tak 
zajmujący sposób. Godzina wychowawcza, po załatwieniu bieżących spraw, była 
niekończącą się opowieścią… w odcinkach. Trwała ona zwykle wiele tygodni, a czasami 
dłużej. Czekaliśmy z utęsknieniem na kolejną lekcję, aby posłuchać z otwartą buzią ciągu 
dalszego. O czym były te opowieści? Na bajki jako piąto- czy szóstoklasiści byliśmy 
za starzy. Była więc mitologia – w końcu przecież tak samo bajki, tyle że starożytne,  
w które wtedy święcie wierzyliśmy! Z wielką ekspresją, zmieniając barwę głosu, pani snuła 
gawędy, a dzięki »serialowi«, jaki toczył się na lekcjach, wielu z nas polubiło historię”.

Inny uczeń, Jacek Mąka, odpowiadając na moją prośbę o kilka zdań o swojej 
nauczycielce, napisał: „To wszystko wina pani Kwapiszewskiej. Kochana pani 
Kwapiszewska. Uśmiechnięta, pełna dobroci, z ciekawością spoglądająca na mnie  
z fotografii, jakby chciała zapytać: »A co tam u ciebie słychać, mój mały Jacusiu?«. 
Tak, taką ją zawsze pamiętam, uśmiechniętą, miłą, dobrą, ale też żywo zainteresowaną 
każdym z nas, każdym, bez wyjątku, nawet tymi »przerośniętymi« z ostatniej ławki. Była 
naszą wychowawczynią, więc musiała się nami zajmować, ale myślę sobie i jestem 
przekonany, że to coś znacznie większego. Istnieją po prostu na świecie ludzie, którzy 
ciekawi są tego świata i innych ludzi dla nich samych, bezinteresownie i bez żadnych 
zobowiązań. Do takich ludzi bez wątpienia należy pani Kwapiszewska. Patrzyła na nas 
tak, jakby chciała z nas wyczytać, co wyrośnie za lat -naście (czy teraz już -dziesiąt)  
z tej gromadki wisusów, urwisów czasami grzecznych, czasami nie do zniesienia. Wyrosło, 
Pani Profesor, wyrosło, i to dzięki Pani! Dzisiaj, kiedy ktoś pyta mnie o moją tzw. drogę 
artystyczną, nie potrafię odpowiedzieć inaczej, jak: to wszystko wina mojej polonistki  
i wychowawczyni z podstawówki – pani Kwapiszewskiej. To ona zaraziła mnie teatrem 
i występowaniem na scenie”. 

Teatr szkolny ja także pamiętam, występy w małej salce gimnastycznej, zaangażowanie 
pani Kwapiszewskiej, uczenie nas dobrej wymowy i zatrudnienie matek do szycia 
kostiumów. 

Wówczas nie znaliśmy biografii pani Kwapiszewskiej, nikt z nas nie interesował się 
jej życiem prywatnym. Teraz, po wielu latach, podczas zbierania materiałów do mojej 
książki „Życie ciekawe, ale niełatwe. Krystyna Kwapiszewska i jej rodzina”10, odkryłam 
na nowo tę wyjątkową postać. 

10 A. Wojtkowska, „Życie ciekawe ale niełatwe. Krystyna Kwapiszewska i jej rodzina”, Wołomin 2013.

Anna Wojtkowska wygłasza laudację na cześć Krystyny Kwapiszewskiej. W głębi od lewej, 
Krystyna Kwapiszewska, Urszula Smoczyńska z d. Kwapiszewska

Wielce Szanowna Pani Krystyno, Szanowne Panie i Szanowni Panowie, Goście  
i wszyscy uczestnicy dzisiejszej uroczystości, a przede wszystkim – Pani, Czcigodna 
Jubilatko, główna bohaterko tego licznego i tak wspaniałego zgromadzenia tych, którzy 
przybyli tu, aby oddać Pani cześć z okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej pracę 
podczas wojny i okupacji niemieckiej, pracy oświatowej w Polsce powojennej i 100-lecia 
urodzin! To dla mnie wielki zaszczyt i jednocześnie ogromna radość, że przypadło mi 
w udziale wygłoszenie laudacji i przytoczenie osobistych wspomnień Pani i jej uczniów. 

Tak się złożyło, że byłam uczennicą w budynku, w którym Pani najpierw była uczennicą 
Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 (żeńskiej), a w czasach powojennych nauczycielką 
w Szkole Podstawowej nr 1. Co prawda Pani mnie nie uczyła, ale spotykałyśmy się  
w świetlicy lub na lekcjach zastępczych. W szkole o Pani było głośno, a to za przyczyną 
wielkiej aktywności. Naturalną zatem rzeczą jest krótkie nawiązanie do tamtych lat, 
poprzez moje, jak i innych wspomnienia. Pamiętam, na tych lekcjach zastępczych 
siedzieliśmy jak urzeczeni, słuchając o mitycznych bogach i herosach, wojnie trojańskiej 
i Odyseuszu. Kiedy Pani opuszczała salę, a za nią wysypywała się hałaśliwa dziatwa, 
stojący na korytarzu mówili: „No, mieliście szczęście”. 

Szanowni Państwo! O tej nauczycielce od dawna krążyły legendy, docierały pogłoski  
o jej rozlicznych egzotycznych podróżach oraz organizowanych dla uczniów wycieczkach 
po całej Polsce. No i najważniejsze – to iście magiczne wprowadzanie w wiedzę wówczas 
dla nas tajemną! 
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Jak wspominałam wcześniej, pani Krystyna swoje przyjście na świat nazywa 
„primaaprilisowym dowcipem”. Ojciec – Józef Kwapiszewski, wówczas urzędnik 
ministerialny – ukrywał ten fakt przez kilka tygodni, gdyż założył się z kolegami, że 
pierwszy urodzi się syn. Wkrótce urodził się i syn, Marceli „Maciek”, a 14 lat później 
siostrzyczka Urszulka „Guga”.

Krysia, zodiakalny baran, była dzieckiem rezolutnym i odważnym. Wchodziła na 
drzewa, obserwowała stawianie słupów i zakładanie elektryczności na ul. Warszawskiej. 
Pomysł gonił pomysł na wspólną zabawę z okoliczną dzieciarnią, często biedną, 
zaniedbaną i chorą na gruźlicę. O sobie powiedziała: „Urodziłam się kilka lat po pierwszej 
wojnie światowej i jak tylko sięgam pamięcią w 20- i 30-lecie ubiegłego wieku, Wołomin 
kojarzy mi się z widokiem atłasowego chałata i żydowskiej jarmułki. To środowisko nie 
było obce, wszak mieszkałam z rodziną w budynku Mandelberga na pierwszym piętrze 
szkoły żydowskiej”. 

Podczas innej rozmowy Pani Krystyna powiedziała: „Wiesz, Anusiu, nie należy od życia 
za dużo wymagać, bo wtedy bardzo łatwo można się rozczarować”. Myśl w tym zawarta 
jest bardzo zbieżna ze słowami polskiego pozytywisty. Bo czym jest szczęście? Dla 
każdego czym innym. Nie ma uniwersalnej recepty na to, aby być szczęśliwym. Można 
by więc postawić pytanie – czy w ogóle jest to możliwe? Nie wymagajmy od życia zbyt 
wiele, a nie spotka nas zawód. Celnie ujęte, ale mógłby ktoś pomyśleć, że to filozofia 
minimalistyczna. Czy tak jest w istocie? Nic bardziej mylnego. Słowa pozytywisty Prusa 
i naszej Jubilatki są wyrazem pokory wobec losu, który zawsze może nam zgotować 
niespodziankę. Myśl o szczęściu i zajmowanie się tylko tym, jak je osiągnąć, z pewnością 
nie uczynią człowieka szczęśliwym. W tej samej rozmowie Krystyna Kwapiszewska 
powiada: „Trzeba tak iść przez życie, żeby można było śmiało obejrzeć się w tył. Mieć 
czyste sumienie i świadomość, że się dało z siebie maksimum”. Te słowa były Jej filozofią 
życiową i receptą na szczęście. Pozostała temu wierna przez całe życie! 

Dzisiaj oglądamy się z naszą Jubilatką wstecz i w uszach dźwięczą słowa NIGDY 
WIĘCEJ WOJNY. Ona, młodziutka 17-letnia uczennica warszawskiego gimnazjum i liceum 
Elizy Łabusiewicz, w 1939 r. stała się naraz nauczycielką, opiekunką niewiele młodszej 
od siebie młodzieży. To, co pomogło jej wówczas wziąć na siebie odpowiedzialność, to 
wspomnienie klimatu „tej cudownej szkoły”, jak mówi o warszawskim gimnazjum. To chwile 
zapamiętane z własnej szkoły: historia i pani od historii – to ona uczyła myśleć i rozumieć; 
polonistka – którą podziwiała za kulturę języka; matematyk i wkuwanie wzorów... To ich 
praca i umiejętność przekazywania wiedzy musiały jej wystarczyć, by odważnie stanąć 
przed organizacją i nauką niewiele od siebie młodszej młodzieży, która po ukończeniu 
siódmej klasy grupowała się w kilkunastoosobowe zespoły pierwszej, drugiej i trzeciej 
klasy gimnazjalnej. 

W huku dział i podczas nalotów bombowych, w ogrodzie i na strychu uczyła ich m.in. 
języka polskiego, historii i geografii.

Już wtedy znalazła zaczarowany klucz, którym otwierała ich serca i umysły. Co 
mówią dzisiaj Jej uczniowie, usłyszą państwo podczas prezentacji poświęconej tajnemu 

nauczaniu. I proszę zauważyć, wszyscy są urzeczeni i zakochani w swojej pannie Krysi 
do dzisiaj: obecna tu Jadwiga „Dziunia” Janowska, Jan Mierzejewski, Terenia i Mirek 
Skrodzcy to potwierdzają.

Nie można pominąć zamiłowania pani Krystyny do podróży, turystyki. W czasie 
wojny i okupacji niemieckiej nie mogła, nad czym ubolewała, pokazać młodzieży piękna 
naszego kraju, toteż w Polsce powojennej rzuciła się w wir organizowania wycieczek. 
Pasją podróżowania zaraził ją ojciec. Żyła skromnie, oszczędzając na wojaże. Zwiedziła 
ponad 40 państw. W Europie, oprócz Anglii i Portugalii, była wszędzie. Wędrowała przez 
Północną Afrykę: Maroko, Tunezję, Egipt. Była w Libanie i Izraelu. W Indiach widziała 
nędzę, chorych na trąd i umierające na ulicach dzieci. Na tej trasie zachwyt przeplatał się  
z rozpaczą. Rosję zwiedziła od Petersburga po Kaukaz. Mówi o najpiękniejszej Skandynawii 
i kocha Norwegię za las, powietrze i wodę. W Bejrucie podziwiała zjeżdżających na nartach 
prosto do morza. W każde wakacje znalazła czas na swoje wycieczki, by z większym 
zaangażowaniem rozwijać masową turystykę szkolną. Pod jej przewodnictwem Koło 
Turystyczno-Krajoznawcze miało znaczne osiągnięcia na terenie miasta i Mazowsza.

Swoją aktywnością i pracą zarażała nauczycieli i uczniów w placówkach, w których 
pracowała: w placówkach wychowawczych na Dolnym Śląsku11, w Szkole Podstawowej 
nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie. Przed laty powiedziała: „Jeśli dziś 
moi uczniowie, również z głową przyprószoną siwizną jak głowa ich nauczycielki, ze 
wzruszeniem wspominają lata nauki w czasach okupacji niemieckiej i pokoju, wspaniałe 
obozy, gawędy przy ognisku czy wspólne redagowanie kroniki – to dobrze wykonałam 
swoje nauczycielskie zadanie”.

Aktywność zawodowa i organizacyjna towarzyszyły Pani Krystynie przez wszystkie 
lata życia, a zaciekawienie światem i ludźmi w ciągu ostatnich lat nie uległy żadnemu 
wyhamowaniu, co skądinąd można by przecież tłumaczyć upływem czasu. 

Nasza Legenda Wołomińskiej Oświaty swoje wybitne wrodzone uzdolnienia wspierała 
wielką pracowitością, co nie jest znów tak częste, a co budzi przecież najwyższy szacunek.

Dzisiaj, nie wchodząc oczywiście na pole spraw prywatnych, rodzinnych Jubilatki, 
zwrócę uwagę na to, co w niej dostrzec może każdy. Otóż jest to przede wszystkim 
niegasnąca ciekawość świata i ludzi oraz wrażliwość na piękno, co prawda teraz często 
podróżuje wspomnieniami do minionych lat, także poprzez ekran telewizora, z gazetą 
i książką w ręku. I o ile znam Jubilatkę, a znam od 1960 r., to już chowa w rękawie 
następne pomysły, np. nowe wzory misternych, kolorowych kart okazjonalnych. Taka 
już ona po prostu jest! 

Szanowna Jubilatko, Szanowni Państwo, nie jest możliwe, aby dokładnie wymienić 
wszystkie dokonania Pani Krystyny, dzisiejszej Czcigodnej Jubilatki, ale można zajrzeć 
chociażby do mojej książki, o której wspomniałam na początku mojego wystąpienia.  

11 W 1952 r., w okresie stalinowskim, Krystyna Kwapiszewska została zwolniona z pracy w Szkole Podstawowej nr 1  
w Wołominie. Bardzo przeżyła rozstanie z młodzieżą i murami szkoły, w której była uczennicą i nauczycielką. Jeszcze 
tego samego roku została zatrudniona na Dolnym Śląsku: w Sułowie Milickim, we Wleniu, w Leśnej i w Sobótce Górce. 
12 kwietnia 1957 r. Komisja Rehabilitacyjna dla Nauczycieli przy Wydziale Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Warszawie uchyliła decyzję o zwolnieniu i Krystyna Kwapiszewska została przywrócona do pracy w dawnej 
szkole. Jak mówi, „tego dnia skończył się jej czas wygnania”.
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Na zakończenie zostawiam Państwa z jednym z wielu przemyśleń Pani Krystyny: 
„Młodość myśli o przyszłości, dorośli o teraźniejszości, a lata starości kierują nasze słowa 
ku przeszłości i wspomnieniom”. 

Szanowna Jubilatko! Najmilsze są jednak te wspomnienia, w czasie których jest Pani 
z nami, jak to właśnie teraz się dzieje.

Niech Pani dzieje się samo dobro na dalszej dróżce życia w zdrowiu i radości. Proszę 
zachować owo zadziwienie światem i ludźmi. Niech Panią od nich spotyka samo dobro. 
I nadal niech Pani buduje mosty zaufania i przyjaźni w swoim otoczeniu.

Serdecznie dziękuję Pani Urszuli Smoczyńskiej, że tak wspaniale dba i pielęgnuje 
swoją starszą siostrę. Mówi się, że to jest chleb oddany, przecież w przeszłości było 
odwrotnie, starsza siostra Krysia opiekowała się małą Gugą. Dziękujemy.

Czcigodna Jubilatko, Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę i zapraszam na 
wspomnianą prezentację, która dotyczy szczególnego okresu życia Pani Krystyny − 
organizacji i nauczania podczas okupacji niemieckiej na zarejestrowanych tajnych 
kompletach gimnazjalnych.

*

Zgromadzonym gościom została następnie wyświetlona prezentacja multimedialna 
połączona ze wspomnieniami uczniów z czasów tajnego nauczania, które przedstawili 
obecni uczniowie z klasy 2 RH Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica 
w Wołominie: Oliwia Zajączkowska, Oliwia Paź, Martyna Wojda, Ksawery Noszczyński, 
Kinga Śliwa, Maja Adamiak i Wiktoria Stępień pod kierunkiem Elżbiety Lewkowicz, 
nauczycielki języka polskiego, na podstawie folderu opracowanego przez Annę 
Wojtkowską. Chciałabym tu podkreślić duże zaangażowanie młodzieży w przygotowanie 
tej wyjątkowej wycieczki w przeszłość, do wydarzeń odległych, wcześniej im nieznanych. 

Pracą młodzieży zachwycona była ich nauczycielka, pani Elżbieta Lewkowicz, która 
w poniższych słowach wypowiedziała się na temat ich roli w tym przedsięwzięciu: 

Uczniowie z grupy reklamowej (klasa 2 RH) chętnie wzięli udział w przygotowaniach 
do uroczystości. Wykorzystali dostarczone przez panią Annę Wojtkowską archiwalne 
zdjęcia w formie elektronicznej oraz poskanowali zdjęcia tradycyjne. Zamieścili je  
w prezentacji PowerPoint uświetniającej to piękne spotkanie. Przygotowali też i odczytali 
fragmenty wspomnień Jubilatki i jej uczniów jako komentarz do wyświetlanych zdjęć. 
Zaangażowali się w pomoc w przygotowaniu wystawy słynnych wycinanek Pani Krysi. 
Chętnie i z zapałem obsługiwali gości w windzie, szatni i przy bufecie. Chociaż to była 
sobota – dzień wolny od szkoły – z własnej woli zrezygnowali ze swoich planów. Byli 
zachwyceni dokonaniami, opowieścią i osobowością Pani Krystyny Kwapiszewskiej. Gdy 
jako ostatni opuszczali bibliotekę, podziękowali mi [Elżbiecie Lewkowicz] za stworzenie 
im szansy zetknięcia się z żywą historią. Z radością odśpiewali „200 lat” Jubilatce. Ustalili 
też, że na moje 100. urodziny stawią się w komplecie. 

Uczniowie w kronice okolicznościowej napisali: „Dziękujemy! Udział w tej uroczystości 
to dla nas wielki zaszczyt, czujemy się częścią tego plemienia tworzącego przyszłość 
w oparciu o historię”.

Od lewej: Jan Bartnik – informatyk, pracownik biblioteki; Wiktoria Stępień, Oliwia 
Zajączkowska, Maja Adamiak, Oliwia Paź, Kinga Śliwa, Martyna Wojda, Ksawery 

Noszczyński – uczniowie klasy 2 RH Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica 
w Wołominie; Wiktoria Chmielewska – skrzypaczka i wokalistka

Na zakończenie prezentacji rozbrzmiała pieśń autorstwa poety-kompozytora Grzegorza 
Tomczaka, którą zaśpiewała i zagrała na skrzypcach Wiktoria Chmielewska z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie. Uczennica na prośbę 
Elżbiety Lewkowicz mistrzowsko wykonała „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” 
z dedykacją dla Jubilatki i ku wzruszeniu wszystkich obecnych. Słowem i dźwiękiem 
poruszyła najczulszą strunę każdej duszy. 

Wiktoria Chmielewska, 
uczennica I Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Wacława Nałkowskiego 
w Wołominie i Krystyna 
Kwapiszewska – dawna 
nauczycielka tego liceum
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Tak było 83 lata temu…
Wspomnienia i teksty wybrane do okolicznościowego folderu

„W 100-lecie urodzin pani Krystyny Kwapiszewskiej, organizatorki i nauczycielki 
tajnego nauczania, legendy wołomińskiej oświaty”

Ulica Lipińska 46 w Wołominie – tajemnicą poliszynela było, że w domku 
Kwapiszewskich odbywa się nauka. Tam codziennie od rana do późnego wieczora 
przewijało się kilka grup młodzieży. To była drewniana willa z werandą, otoczona ogrodem 
pełnym kwiatów i krzewów. Nasz pokój do nauki znajdował się na górze. Siedziałyśmy 
przy dużym prostokątnym stole, na ścianie była mała tablica, duże, weneckie okno i drzwi 
następnego pokoju. Lekcje zaczynały się rano, a kończyły koło południa. Starałyśmy się 
chodzić różnymi ulicami, aby nie wzbudzać podejrzeń. Zamiast teczek nosiłyśmy różne 
torby. Nauka nasza u panny Krysi trwała trzy lata szkolne, a w każdym roku przybywał 
nowy komplet młodszej dziatwy; w końcu było nas już przeszło 40 osób. – Danuta Danisz 
z d. Fogiel

Znałam ten dom, zawsze mnie fascynował. Duży, zatopiony w zieleni pięknego ogrodu, 
jakiś tajemniczy, zaczarowany, tętniący własnym życiem. Przechodząc obok niego, 
wielokrotnie słyszałam gwar, śpiew, grę na fortepianie. – Bogna Wróblewska z d. Haberko

Pierwsze wrażenie szkoły na poddaszu, mnie – młodego chłopaka – zaskoczyło. 
Zobaczyłem pełną mobilizację, atmosferę nauki i dyscypliny wśród uczniów i, o dziwo, 
dyscypliny, której nie trzeba było „trzymać”. Dla tych, którzy mieli zaległości, panna Krysia 
prowadziła dodatkowe lekcje; ja korzystałem z indywidualnej nauki języka niemieckiego, 
zawsze po niedzielnej mszy świętej. – Jan Mierzejewski

Ulica Wileńska 32 wcześniej nosiła nazwę Duczkowska 28, a w czasach PRL-u – Feliksa 
Paplińskiego 32. Budynek pochodzi z 1905 r.; po remoncie w 1924 r. miejsce znaleźli 

tu m.in. uczniowie Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 (męskiej) i nr 2 (żeńskiej), której 
uczennicą, a w czasach powojennych nauczycielką, była Krystyna Kwapiszewska. W czasie 

wojny i okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 przydzielono do Szkoły Podstawowej 
nr 1 zarejestrowane tajne komplety gimnazjalne typu humanistycznego. Rejestracji kompletów  

dokonał referent szkolnictwa średniego ogólnokształcącego i zawodowego Polskiej Komisji 
Oświeceniowej na powiat radzymiński12

12 Zaświadczenie Krystyny Kwapiszewskiej „Rejestrowane komplety gimnazjalne w Wołominie”, zbiory własne, Wołomin 1945.

Folder, opracowany przez Annę Wojtkowską, otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania. 
Tekst i koordynacja projektu: Anna Wojtkowska. Zdjęcia do folderu ze zbiorów Krystyny 

Kwapiszewskiej, Leonarda Urbanka, Jadwigi Wiatrowskiej z d. Janowskiej, Anny Wojtkowskiej

Dom Natalii i Józefa Kwapiszewskich z 1927 r., w którym Krystyna Kwapiszewska podczas 
wojny i okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 prowadziła zarejestrowane tajne komplety 

gimnazjalne dla młodzieży z Wołomina i okolic
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Ulica Wileńska 32 – komplety były przydzielone do Szkoły Podstawowej nr 1  
w Wołominie. Stąd Krystyna Kwapiszewska otrzymała tablicę, kilka map i niewiele 
egzemplarzy książek do lektury. Przez wiele lat, do likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 
w 2005 r., na budynku (obok drzwi balkonowych na I piętrze) widniała tablica z dwoma 
grunwaldzkimi mieczami, kagankiem oświaty i napisem „TON”, niestety nie zachowała się. 

Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości 
Tadeusz Kotarbiński                 

znalazł się na linii frontu, a potężne działa kolejowe obrzucały miasto gradem pocisków, 
schyleni uczniowie, z ukrytymi zeszytami na piersiach przybiegali na ul. Lipińską i pytali, 
jak należy przetłumaczyć w pewnym miejscu Cezara czy rozwiązać zadania algebraiczne 
(...). To były wspaniałe dzieci! – Krystyna Kwapiszewska

Nauczyciele „jej” kompletów to: Stanisława Balonowa – uczyła geografii, długo 
wspominała wspaniałą atmosferę, która dodawała sił do pracy; Maria Łobocka – wspaniała 
nauczycielka muzyki, języka rosyjskiego i francuskiego; naukę religii prowadził katecheta 
Józef Januszko i ks. Bronisław ps. „Piusiński”, który uczył także łaciny oraz wizytator Józef 
Czerniakowski ps. „KOS”, który z sąsiedniego pokoju słuchał wykładającego nauczyciela 
i udzielających odpowiedzi uczniów.

Temat tajnego nauczania w Polsce w latach 1939−1945 doczekał się wielu opracowań. 
Jedne z nich ukazują proces powstania i działalności Tajnej Organizacji Nauczycielskiej 
(TON), inne zaś dotyczą konkretnych miejscowości i osób. W październiku 1939 r. działacze 
Związku Nauczycielstwa Polskiego powołali w Generalnym Gubernatorstwie pełne 
struktury TON, natomiast na pozostałych ziemiach polskich organizacje nauczycielskie 
tworzyły się i działały w sposób żywiołowy. TON współpracowała z władzami oświatowymi 
Delegatury Rządu RP na Kraj, a także ze Związkiem Walki Zbrojnej (późniejsze AK).  
W 1945 r. Tajna Organizacja Nauczycielska powróciła do nazwy Związek Nauczycielstwa 
Polskiego. Pierwszymi dziełami, z których dowiadujemy się o tajnym nauczaniu  
w Wołominie i na terenie powiatu radzymińskiego, są prace Krystyny Kwapiszewskiej, 
Jana Gabryla i Mariana Przedpełskiego. Praca Krystyny Kwapiszewskiej „Tajne nauczanie 
na terenie miasta Wołomina w okresie okupacji (komplety gimnazjalne prowadzone 
przez Natalię)” była inspiracją opracowań i podstawą do spotkania 2 kwietnia 2022 roku. 

Komplety moje – nazywam je „moje”, bo mimo tragicznych lat stanowiły dla mnie 
istotny cel życia, wskazywały najlepszą drogę, jaką mogłam w tym czasie kroczyć zgodnie  
z sumieniem i z możliwościami – przetrwały próbę czasu. Nawet wówczas, gdy Wołomin 

Krystyna 
Kwapiszewska. Od 
lewej: gimnazjalistka 
rozpoczynająca naukę 
na tajnych kompletach 
– 1938/1939, 1944, 
1945, 1955
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Żołnierz z karabinem, ona – ze słowem przy niewielkiej tablicy. Niedawno uczennica  
z tarczą na rękawie fartuszka. Teraz panna Krysia, która musiała szybko stać się dorosłą 
pedagożką, psycholożką, nauczycielką, opiekunką i organizatorką.

Opowieści uczniów ze zdjęciem w tle

Chwil nauki pod ostrzałem bomb i stukotu niemieckich obcasów się nie zapomina, i ludzi 
takich jak pani Stanisława Balonowa, ks. Bronisław ps. „Piusiński”, nazywany „Bronisiem”, 
a szczególnie Krystyny Kwapiszewskiej, bo to anioł, nie człowiek. Wszechstronnie 
uzdolniona, z wiadomościami poukładanymi w głowie, gotowymi do przekazania w każdej 
chwili. – Zofia Rojewska z d. Mieszanowska

W 1943 r. rozpocząłem edukację w małej facjatce u drogiej Pani Krystyny. Pamiętam, 
pamiętam doskonale te czasy – tak trudne i tragiczne, a jednak przynoszące tyle 
przepięknych wspomnień. – Witold Ciosłowski

Przy tak małej liczbie dziewcząt każda z nas musiała starannie przygotować zadany 
materiał, bo panna Krysia codziennie każdą z nas pytała po kilka razy. Uczyłyśmy się 
chętnie, ponieważ takie było nasze harcerskie zadanie: „Ucz się dobrze na przekór 
niemieckiemu wrogowi” – i temu byłyśmy wierne. Szybko polubiłyśmy naszą pannę Krysię 
i jej małą siostrzyczkę Gugę, która czasem towarzyszyła nam przy nauce. – Danuta 
Danisz z d. Fogiel 
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Panna Krysia zawsze była nadzwyczajnie przygotowana do lekcji. Całą kampanię 
Napoleona dyktowała bez notatek. Oprócz lekcji – podczas niedzielnego czytania lektur 
można było mieć ze sobą druty czy szydełko i wykonywać ręczne robótki. Najczęściej 
były to skarpety, swetry i rękawiczki. – Jadwiga Wiatrowska z d. Janowska

Egzaminy odbywały się w pokoju na parterze, uczniowie wchodzili pojedynczo, a po 
udzielonej odpowiedzi na pytania prędko przemieszczali się do domów. Bali się kontroli, 
ale młodość i pęd do nauki były silniejsze niż strach. Dziunia, Hania i Wiesiek z rodzicami 
Władysławą i Edwardem mieszkali wówczas przy ul. Kościuszki. Od ul. Lipińskiej 46 
dzielił ich niewielki odcinek drogi. – Anna Bujak z d. Ślubowska

W 1945 r. panna Krysia zaprowadziła nas na pierwszy dorosły bal karnawałowy w 
Stronnictwie Demokratycznym. Na wszystko miała oko, sama nie chciała tańczyć, ale 
nam udzielała instruktażu. To na tym balu słyszałem orkiestrę grającą „Czerwone maki” 
i zobaczyłem salutujących wojskowych. Wtedy wszyscy przestali tańczyć. Do dziś, gdy 
słyszę tę melodię, odruchowo staję wyprostowany i obrazek sprzed wielu lat przemyka mi 
przed oczami. Po balu, nad ranem, biegałem, od parcelacji do parcelacji z panną Krysią 
i Staśkiem Kielakiem, odprowadzając nasze tancerki do domów. – Jan Mierzejewski

Na kompletach nie było przedmiotu, tam podczas przekazywania treści wplecione były 
szacunek i wrażliwość na los drugiego człowieka, patriotyzm i uczciwość. Nie było opcji 
politycznych. To była Polska. Nauki prowadzone przez przedwojennych nauczycieli miały 
głęboką treść i przekazywały dawną kulturę. Od uczniów wymagano rzetelnej wiedzy, np. 
u panny Krysi uczyłam się języka niemieckiego tylko przez pół roku, a wiadomości tam 
zdobyte służą mi do dzisiaj. – Anna Dolecka z d. Kowalewska

To były konspiracyjne lekcje. Młodzież przychodziła pojedynczo i rozchodziła się także 
ostrożnie. Tu wykonywaliśmy ręczne robótki z wełny na drutach. W grupie był jedyny 
chłopiec, Leonard Urbanek, który również „dziergał”. – Teresa Bukowicka z d. Skrodzka

Ukończyli naukę w maju 1945 r. i poszli w świat ze swoimi marzeniami i ideałami. 
Na fotografii ich nauczycielki – Krystyna Kwapiszewska i Maria Łobocka – oraz uczniowie 

I, II, III tajnego kompletu

Krystyna Kwapiszewska żałuje, że nie mogła swym wychowankom pokazać piękna 
ojczyzny – jej uroczych gór, wybrzeża i wspaniałych zabytków. Dlatego z wielką pasją  
w czasach niepodległej już Polski rozpoczęła pracę w krajoznawstwie i turystyce.

Taki dokument 
Krystyna 
Kwapiszewska wydała 
wszystkim uczniom 
zarejestrowanych 
tajnych kompletów 
gimnazjalnych
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Krystyny Kwapiszewskiej lekcja życia i o życiu13

Krystyna Kwapiszewska – z lat 40. XX w. i lat 20. XXI w.
 
Moi kochani, naprawdę jestem bardzo wzruszona, że nie wiem, od czego zacząć. 

Najpierw chcę serdecznie podziękować mojej ukochanej Ani Wojtkowskiej. Gdzież by 
mi do głowy przyszło organizowanie spotkania! Wiem, że każdy żyje swoim życiem, ma 
kłopoty, ma radości, a tymczasem Ania potrafiła tak zorganizować tę uroczystość, że 
przyszło liczne grono znajomych14. 

Tu jest teraz dawna „Jedynka”, która zmieniła się nie do poznania. Gdzie jest „piękny” 
strych z gołębiami, sale z piszczącymi drzwiami? Podłogi pomalowane pyłochłonem czy 
miska i wiadro z wodą na korytarzu? To jest co najmniej muzeum.

Pamiętam 11 listopada 2010 r., w tym samym miejscu było spotkanie z okazji wydania 
„Rocznika Wołomińskiego”, w którym Anusia zamieściła artykuł z okazji 70. rocznicy 
moich tajnych kompletów. Przyszło wówczas bardzo dużo osób, a wśród nich garstka 
uczniów15 z czasów wojny i okupacji niemieckiej. 

Dzisiaj niektórych już nie ma. Gdy patrzę na fotografie, krępuję się, że jestem, że 
żyję, a tamci młodsi ode mnie już są dawno gdzie indziej. Ale proszę wierzyć, że ludzie 
nie umierają na zawsze. Oni tkwią w nas. Ja nie widzę starych, siwych, zgarbionych, 
chorych. Widzę chłopców w krótkich spodenkach, dziewczynki z warkoczami śmiejące 
się tak, jak ci, którzy mieli wówczas lat 15, 16 czy 17. 

13 Tekst autoryzowany przez Krystynę Kwapiszewską, fotografie w tekście autorstwa Michała Półtoraka, tekst z nagrania 
przepisała Julita Zawadzka. 

14 Anna Wojtkowska zorganizowała spotkanie przy współudziale członków Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP  
w Wołominie, Katarzyny Kadzidłowskiej – prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Wołominie – oraz pracowników Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej, która mieści się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wileńskiej 
32 w Wołominie.

15 11 listopada 2010 r. na promocję V tomu „Rocznika Wołomińskiego”  przyjechali uczniowie „panny Krysi”: Jan 
Mierzejewski, Anna „Hania” Bujak z d. Ślubowska, Jadwiga „Dziunia” Wiatrowska z d. Janowska, Teresa Szarłat  
z d. Kopeć, Mirosław Skrodzki i Teresa Bukowicka z d. Skrodzka, Teresa Stryjek z d. Zamojska, Jadwiga „Dziunia” Pająk 
z d. Ślubowska, Bogusława „Bogna” Wróblewska z d. Haberko, natomiast Zofia Rojewska z d. Mieszanowska, Danuta 
Danisz z d. Fogiel i Leonard Urbanek przysłali listy. 

Zaświadczenie wydane 24 maja 1945 r.  
Jadwidze Janowskiej, uczennicy 
tajnych kompletów gimnazjalnych, 
przez Komisję Weryfikacyjną przy 
Inspektoracie Szkolnym w Radzyminie

Zaświadczenie wydane w 1976 r.  
przez Kuratorium Oświaty  

i Wychowania w Warszawie, 
stwierdzające pracę Krystyny 

Kwapiszewskiej w zorganizowanym 
tajnym nauczaniu
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Dziś są to już dziadkowie, a ich dorosłe dzieci nie mają pojęcia, co to znaczy wojna, 
co to znaczy żyć w okresie, kiedy nie zna się minuty ani godziny. Niestety, już zbliża się 
złowrogie echo wojny. Nie daj Bóg, żeby dzieci musiały przeżyć to samo, co ich rodzice. 
Oby był nadal spokój i to jest największa nasza troska. A my starsi i to młodsze pokolenie 
możemy się śmiało obejrzeć wstecz. Nie zmarnowaliśmy życia. 

Jak się pięknie ten świat zmienił. 
Ja, jadąc dzisiaj ulicami Wołomina, nie wiedziałam, gdzie jestem. Zupełnie inne 

gmachy, inne ulice. Nawet mój zielony stary dom, kiedyś z trzeszczącymi schodami, 
teraz odnowiony, otynkowany. Za nic bym nie powiedziała, że ja tam kiedyś mieszkałam. 
A tymczasem ta górka, ta facjatka, tam istnieją. I tam, w niedużym pokoju, wszyscy 
uczniowie musieli się zmieścić. Pamiętam, gdy miałam już piętnaścioro siedzących przy 
dużym stole, opartych o ściany, przyszła do mnie jeszcze jedna matka z synem: „Proszę 
pani, ja bym chciała, żeby mój syn dołączył do grupy”.

Kochana, ja nie mam miejsca – powiedziałam. W sercu – tak, ale fizycznie nie mogę 
wszystkich pomieścić. A wtedy kandydat na ucznia powiedział: „Proszę pani, ja przyniosę 
swój stołeczek”… Boże kochany, jak było go nie przyjąć! Mówię do niego – stołeczek 
zostaw w domu, tu deską połączymy dwa krzesła. 

To była największa radość, że ci uczniowie przychodzili na komplety nie z przymusu, 
nie dlatego, że rodzice im kazali. Oni po prostu chcieli się uczyć. 

Na lekcje przychodziły liczne rodzeństwa. 
Pamiętam Anię i Basię Kowalewskie. Ania 
ukończyła anglistykę na Uniwersytecie 
Warszawskim. Przez 30 lat prowadziła 
zajęcia ze studentami jako lektor języka 
angielskiego.

A teraz mi mówi jedna z moich uczennic 
– „Proszę pani, Ania Kowalewska zmarła”. 
Boże, jak kamień w serce, taka mądra, taka 
zdolna, taka uczynna i taka bohaterska. 
Dużo później dowiedziałam się, że ona  
w czasach komuny była aresztowana16. 
Była więziona. A ja ją widzę z warkoczami,  

16 Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 r., tysiące ludzi wyrzucano z pracy, aresztowano i internowano.  
17 czerwca 1985 r. za działalność podziemną, tj. za gromadzenie, przechowywanie i kolportowanie m.in. takich 
materiałów jak „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, plakatów, ulotek i znaczków poczty podziemnej „Solidarność”, został 
aresztowany Tomasz Dolecki wraz z matką Anną Dolecką z d. Kowalewską, która w imię matczynej miłości wzięła 
całą winę za gromadzenie w swoim mieszkaniu podziemnych wydawnictw. Po 48-godzinnym przetrzymaniu „na dołku”, 
na komendzie Milicji Obywatelskiej w Pałacu Mostowskich, aresztanci zostali przewiezieni do Aresztu Śledczego przy 
ul. Rakowieckiej w Warszawie. Tam przebywali do 9 listopada 1985 roku. Anna Dolecka z d. Kowalewska po wyjściu, 
z powodu ciężkiej choroby, w wieku 50 lat przeszła na emeryturę, pracowała jako lektor języka angielskiego na 
Uniwersytecie Warszawskim. Zmarła w 2014 roku.

z malutkim zezikiem później zoperowanym, była świetną nauczycielką języka angielskiego. 
Już jej nie ma…

A Bogusia Haberko, śliczna, wysoka, zgrabna panna z tragicznej rodziny, to jej brata 
Zdzisława17 rozstrzelali Niemcy, gdy zakładników brano w okresie okupacji za to, że 
dokonano zamachu w Wołominie na jednego z najgorszych oprawców Warszawy. Bogusia 
Haberko była profesorką muzyki. Zmarła niecały rok temu. Pytam – jak to, Bogusia?! 
Była u mnie trzy lata temu!

A ja żyję, chyba Pan Bóg nie ma 
wyjścia ze mną, bo wiele ludzi życzyło 
mi 100 lat, to co On ma robić?! Pozwala 
mi żyć dłużej…

Obok sióstr Kowalewskich miałam 
jeszcze troje Urbanków – Leonarda, 
zwanego Leosiem, Romka i Anielę. To 
były dzieci, których rodziców wysiedlono 
z Pomorza i musieli zamieszkać pod 
Warszawą. Akurat trafili do Wołomina. 
Pamiętam tę rodzinę, ojca nigdy nie 
widziałam, ale mama przyprowadziła 
dwóch chłopców i mówi: „A tych 
wisusów trzeba przytrzymać, bo wie 
pani, chłopaki to są takie łobuziaki… 
ale są mądrzy”. 

Rzeczywiście mądrzy. To byli jedni z 
najinteligentniejszych chłopców, jakich 
uczyłam. Inteligentnych miałam bardzo wielu, ale oni byli do tego pracowici jak nikt 
inny. Leoś Urbanek zmarł niedawno. Ale to był jeden z uczniów, który przez wiele lat po 
ukończeniu studiów spisywał swoje życie i oczywiście opisywał komplety. Był bardzo 
ważną osobą w Bydgoszczy, tam organizował życie kulturalne, był też dyrektorem 
Rozgłośni Polskiego Radia Bydgoszcz. I co się okazało – przed śmiercią napisał do mnie 
w liście – „Proszę pani, ja już mam dziewięćdziesiąt kilka lat (był ode mnie tylko pięć lat 
młodszy), mam nie tylko w pamięci każdy dzień, ale ja to wszystko spisałem”. 

Między innymi Leosiowi przesyłałam kartki życzeniowe z okazji Bożego Narodzenia  
i Świąt Wielkiej Nocy, a on je wszystkie gromadził. Zrobił z nich odbitki, sam wykonał piękny 
album i przysłał mi, dodając do tego złote serduszko. No, czyż można być naprawdę 
bardziej usatysfakcjonowaną, gdy po 80 latach uczeń pamięta o nauczycielce? 

17 Zdzisław Stanisław Haberko (1921–1943) – żołnierz Związku Jaszczurczego Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), 
dowódca Sekcji Dywersyjno-Propagandowej z ramienia Organizacji Wojskowej (OW) „Wilki”, a następnie NSZ. Szef 
propagandy NSZ na powiat Radzymin. Aresztowany przez Gestapo 6 listopada 1943 r. w czasie tzw. blokady Wołomina 
przeprowadzonej przez niemieckie oddziały policyjne i wojskowe. Więzień Pawiaka przy ul. Dzielnej 24/26 w Warszawie. 
Rozstrzelany wraz z 111 więźniami Pawiaka w egzekucji ulicznej na podwórzu spalonego domu przy ul. Puławskiej 
21/23, obok zajezdni tramwajowej „Mokotów” 13/15 (3 grudnia 1943 r.).
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Jest nawet żart Krzysztofa Daukszewicza o uczniu, który spotkał starszą nauczycielkę. 
Ona pyta: „Jasiu, ty mnie jeszcze poznałeś?”. A on mówi: „Tak, po paltociku, proszę 
pani, po paltociku”.

Wracając do Leosia Urbanka, powiedział 
mi również: „Proszę pani, jak pani wspaniale 
uczyła matematyki!”. A mnie się oczy 
jak talary zrobiły. Tak? Ja myślałam, że 
historii?! „Proszę pani, ja najlepiej znałem 
geometrię w całej szkole”.

A ja mówię: Czy wiesz Leosiu, że ja byłam 
od was o pięć minut mądrzejsza? Najpierw 
musiałam wkuć wszystkie teorie, wszystkie 
zasady, wszystkie wzory, żeby prędziutko 
na drugi dzień wam je przekazać. Bo ja 
nienawidziłam matematyki. Ale robiłam  
z wami to jak najprędzej, żeby to odwalić. 
Okazało się, że był to idealny sposób. 

On na to: „Proszę pani, my byliśmy  
w klasie najlepszymi matematykami”.

Spadł mi ciężar z serca, że nawet jak się czegoś nie lubi, to można się zmusić, żeby 
coś jednak z tego wyszło. Ale najlepiej szło mi opowiadanie. Ja widziałam po oczach 
dzieci, czy im się to podoba, czy nie. Wszystkie oczy i buzie były otwarte jakby mówiły: 
„Proszę pani, jeszcze trochę”. 

Po wojnie, kiedy już w szkole byłam wychowawczynią, to w zestawie wszystkich 
przedmiotów była jedna godzina wychowawcza. Pytam kolegów, co robią na godzinie 
wychowawczej.

– Ano rugamy wszystkich po kolei. Temu mówimy, że się spóźnił, temu, że wagarował, 
że nie przypilnował tego czy owego.

– I tak uczniów wychowujecie?
– Tak – padła odpowiedź.
No to ja inaczej. Ja wyciągałam z każdego to, co było w nim najlepszego. Przecież to nie 

były święte osoby. Broń Boże! Byli też tacy, co wylądowali w poprawczakach, ale w każdym 
coś dobrego drzemało. I pamiętam, kiedy co roku organizowaliśmy przedstawienia, każdy 
musiał coś robić. Oczywiście nie każdy był dobrym aktorem. 

Nie każdemu Pan Bóg rozdał talenty jednakowo. Ktoś był uzdolniony manualnie. 
Mówiłam wtedy – wiesz, tu jest chatka Baby Jagi, rób serduszka na ten dach. Siedział 
biedny, język wywalał, piękne serduszka wycinał, ale z nauką sobie nie radził. Bardzo 
się cieszył, jak go chwaliłam, i był taki dumny, że był gotów te serduszka robić całe życie. 

Byli i tacy uczniowie, którzy siedzieli cichutko, grzecznie, i zazwyczaj ich mniej się 
pamięta. Zwykle w pamięci pozostają wybitnie zdolni albo tacy, którzy swoim zachowaniem 
sprawiali nieustanne kłopoty. Ale ja uważam, że każdy ma jakiś talent. Nawet jak ładnie 
gwiżdże, jak daleko pluje, skacze, niech wyćwiczy to tak, żeby doszedł do mistrzostwa. 

Uważam, że nie ma człowieka, który nic nie umie. Jednemu Pan Bóg dał ładne nogi, 
a drugiemu dał dobry rozum, jeden pięknie rysuje, a drugi umie uważnie słuchać, co 
jest równie ważne, jak ładnie mówić. Jak patrzę na dzieci teraz, bo przychodzą do mnie 
wnuki lub prawnuki mojej siostry, to obserwuję, czy one potrafią słuchać. Te starsze 
potrafiły słuchać, gdy wyjeżdżaliśmy razem na wakacje. Wówczas w letniskowym domku 
była sjesta. Kładło się dywaniki na podłodze, a wszystkie dzieciaki siadały i czekały na 
moje opowiadanie. Proponowałam tematy: przyroda? geografia? historia? – zazwyczaj 
wygrywała historia. Były nie tylko mity greckie, Rzym, potem doszliśmy do Piastów, do 
Sasów, a oni nawet nie wiedzieli, że łykają historię. 

Wśród moich byłych uczniów mam takich, którzy ukończyli studia historyczne, m.in. 
znany wszystkim Leszek Podhorodecki18. Mam też w swoim zawodowym życiu aktorów, 
mimo że nie byłam aktorką. Umiałam jednak w tych dzieciakach wykrzesać zamiłowanie 
do sztuki, do słowa, do piękna. I moi chłopcy, jak Jacek Mąka19, Mirek Guzowski20, zostali 
aktorami. 

W ostatnim tygodniku, nie pamiętam, w „Angorze” czy w „Polityce” – jest recenzja 
teatralna, gdzie przeczytałam, że odbyło się przedstawienie w teatrze w Bydgoszczy  
i najlepszą rolą okazała się rola zagrana przez Mirka Guzowskiego. 

18 Leszek Podhorodecki (1934–2000) – doktor historii, pisarz, nauczyciel historii w wołomińskich szkołach. Absolwent 
Państwowej 11-letniej Szkoły Ogólnokształcącej przy ul. Feliksa Paplińskiego 32 w Wołominie, Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego; doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Napisał kilkadziesiąt książek historycznych  
i popularnonaukowych poświęconych tematyce historycznej. Od najmłodszych lat interesował się historią, ukończył studia 
historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które nie tylko przygotowały go do zawodu nauczyciela, ale także dały mocne 
podwaliny pod warsztat pisarski. Był miłośnikiem „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Zainteresowanie historią odziedziczył 
po ojcu, a potem, kontynuując rodzinną tradycję, zaszczepiał je następnemu pokoleniu. Redakcja Wydawnictwa Bellona 
na okładkach książek jego autorstwa pisała: „Był pedagogiem, dla swoich uczniów autorytetem i znawcą przedmiotu. 
Jego wykłady przypominały raczej podróż w przeszłość wehikułem czasu niż historyczne kalendarium”.

19 Jacek Mąka, ur. 1959 – absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie i Liceum Ogólnokształcącego pw. św. Augustyna 
w Warszawie. Od dziecka interesował się teatrem – jak twierdzi, za sprawą polonistki pani Kwapiszewskiej. Od piątej 
klasy brał udział w każdym przedstawieniu, m.in. w „Słowiku cesarskim” z Piotrem Rozbickim, Zbyszkiem Modzelewskim, 
Iwoną Murawską, Jackiem Wycechem, Grażyną Gałan i Mirkiem Guzowskim. W 1982 r. ukończył Państwową Wyższą 
Szkołę Teatralną (PWST) w Warszawie. Z płockim teatrem jest związany od 1984 roku. Współpracował z teatrami  
w Polsce: Nowym w Łodzi i Polskim w Bydgoszczy oraz we Francji: La Comedie de Saint Etienne, Théâtre de la 
Colline, Théâtre de la Tempête, Théâtre Ouvert, Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis i Théâtre National de Strasbourg. 
Czterokrotnie został nagrodzony „Srebrną Maską” – doroczną nagrodą Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru. W 30. 
Plebiscycie Publiczności Jacek Mąka otrzymał „Dziką Różę” Dziennikarzy dla najlepszego aktora sezonu 2021/2022.  
3 października 2022 r., podczas 4. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego, odbył się benefis Jacka Mąki 
z okazji 40-lecia jego pracy aktorskiej, na którym wyświetlono nagrany filmik z życzeniami jego nauczycielki – pani 
Krystyny Kwapiszewskiej. 

20 Mirosław Guzowski, ur. 1959 – aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie, 
ukończył PWST w Warszawie w 1982 roku. Występował w teatrach: Studio w Warszawie (1982–1987), im. Horzycy  
w Toruniu (1984–1986), Dramatycznym w Warszawie (1987–1998), Współczesnym w Szczecinie (1998–2008). Od 2008 r.  
występuje w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Współpracował także z teatrami warszawskimi: Ateneum i Adekwatnym 
oraz z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu. Wyróżniony za rolę Chochlika w „Balladynie” Juliusza Słowackiego  
w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Otrzymał „Laur Grzymały” za rzetelne aktorstwo i ekspresyjne postacie w sztuce 
„Witaj/Żegnaj” w reż. Jana Klaty, który za rolę drugoplanową po raz 10. przyznało mu Towarzystwo Miłośników Miasta 
Bydgoszcz; dostał także nagrodę z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Wspomniana przez Krystynę Kwapiszewską 
recenzja dotyczy spektaklu „Oficerki. O policji. Fantazja oparta na faktach”, w którym Mirosław Guzowski obsadzony jest 
jako… pies (uwaga: nie pies – policjant – tylko pies policjantki, jej jedyny przyjaciel), prezentuje on filozofię „pełnej michy” 
z wdziękiem i humorem.
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I proszę sobie wyobrazić, jaką rolę 
miał? Rolę psa. Nie wiadomo, czy 
ogonem merdał, czy szczekał. Ja go 
nie widziałam. Gdy raz spotkałam 
się z nim, po ukończeniu szkoły, 
spytałam:

– Mirek, zadowolony jesteś?
– Bardzo! Ale gdyby pani wiedziała, 

jaką ja mam zawsze tremę, potworną 
tremę.

– Co ty powiesz? To jesteś dobrym 
aktorem. Jak masz tremę, to znaczy, 
że masz szacunek do tych, którzy 
słuchają, i do tego, który napisał to, 
co ty mówisz. 

Kochani, bardzo się cieszę, że 
wiele osób, które spotykam, już przecież starszych, siwych, z radością wspomina lata, 
które razem spędziliśmy.

Podczas czterech lat okupacji ja prowadziłam tajne komplety, a oni potem powiedzieli:  
„Proszę pani, to były dla nas najpiękniejsze lata”. 

Nikt normalny by nie zrozumiał, 
jak mogą być najpiękniejsze lata  
w okresie wojny, w czasie okupacji. 
Przecież żyliśmy pod bombami, obok 
był front i Rosjanie próbowali zdobyć 
miasto. Byliśmy wyrzucani z domu 
przez Niemców za tory kolejowe na 
Wołominek, jednak nocą wracaliśmy do 
domu. I w tym czasie przyszła do mnie 
dziewczynka z Górek Mironowych – 
Hubertyna Karpińska, spocona, zziajana. 
Mówię – dziecko, ty przychodzisz tutaj?

– Proszę pani, bo ja już przerobiłam 
tamto, co miałam przerobić, i chciałabym, 
żeby pani powiedziała, co dalej.

– Dziecko, bomby lecą!
– Nie szkodzi, proszę pani, nie 

szkodzi, ja siedzę w piwnicy i czytam.

Do czego wtedy doszło?! To były dzieci, które chciały się uczyć, które nie widziały 
tego okrucieństwa wojny. One wtedy były… szczęśliwe. 

Ja bym bardzo chciała, żeby dzisiejsze dzieci nie przeżywały tych nieszczęść i były 
szczęśliwe w szkole i w rodzinie. A te ciągłe obecne zmiany i pseudoreformy powodują, że 
dzieci są skołowane. Ja mówię: Chrobry był zawsze Chrobrym bez względu, czy rządził 
Piłsudski, czy rządził Gomułka, czy rządził Gierek i wszyscy po kolei, którzy zmieniali tę 
szkołę, jak wlazło. Ale HISTORII oszukać się nie da!

A to, co się dzieje dziś, też wyjdzie na jaw po jakimś czasie. Przecież my żyjemy 
w dwóch światach, nie wiemy, z kim rozmawiamy. Ktoś siedział ze mną w ławce, a ja 
nie wiem, kim on teraz jest? W jakiej jest partii? Czy mówić tak, czy nie, czy się śmiać, 
czy narzekać, czy bronić, czy chwalić? Ja dlatego uważam, że przeszłość i nasze 
wspomnienia jednak trochę pomagają.

Wtedy nie byliśmy podzieleni i wszyscy 
chcieliśmy walczyć razem. Oczywiście 
były chwile bardzo tragiczne: bomby 
spadające na domy, rozrzucone strzępki 
ciał, Żydzi zapędzeni do getta. A przed 
wojną niemal trzecia część Wołomina 
to byli Żydzi. Ja obok nich żyłam. Na 
Warszawskiej na parterze była szkoła 
żydowska, a nasza rodzina mieszkała 
na piętrze. Nigdy mi nie przeszkadzało, 
że połowa Żydów mówiła po polsku,  
a połowa w jidysz. Razem z tymi dziećmi 
bawiliśmy się w skakankę czy w klasy. 
W szkole też miałam przemiłe koleżanki 
żydowskie. 

Kiedyś przeżyłam bardzo trudną sytuację, dziś dla niektórych niezrozumiałą. Jadę 
autobusem w Warszawie, a naprzeciwko siada znana mi doskonale z Wołomina córka 
wspaniałego żydowskiego lekarza21. Dostrzegam przerażenie w jej oczach. Z pewnością 
się bała, że ją poznam i może wydam Niemcom. Podeszłam do niej, usiadłam i głośno 
mówię: Ach, dzień dobry, kochana! Jak dobrze, że ciebie widzę! Pocałowałam ją  
i zobaczyłam łzy w jej oczach. Potem jej już nie spotkałam i nie wiem, czy przeżyła. Miała 
piękne warkocze. Nie była w getcie, więc może się przechowała, może przetrzymała. 

To były takie codzienne tragedie. Obyśmy nigdy nie musieli ze strachem uciekać przed 
drugim człowiekiem. 

21 Zygmunt Jakub Reznik (1896–1971) – lekarz w samodzielnym batalionie karnym w Warszawie-Rembertowie i w Szpitalu 
Miejskim przy ul. Powstańców 3 w Wołominie (1945−1957). Kierownik Wydziału Zdrowia przy Powiatowej Radzie 
Narodowej w Wołominie, kierownik Poradni „K” przy ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 11 w Wołominie, właściciel i lekarz 
prywatnych gabinetów ginekologicznych przy ul. Lipowej 8 (obecnie ul. Henryka Sienkiewicza) i ul. Krzyżowej (obecnie 
ul. Partyzantów) w Wołominie. Ojciec Janiny, o której wspomina Krystyna Kwapiszewska.
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A jak dzisiaj widzę tu takie grono kochanych osób, to myślę, że Pan Bóg nas trzyma, 
bo my się razem trzymamy, i to jest nasze największe szczęście. Prawda, że już nie 
chodzę – ale jeszcze działają ręce i działa głowa. Nigdy nie byłam w balecie i nigdy tam 
nie dotrę. Głowa i pamięć pozostały mi na szczęście dobre.

I gdy patrzę na zdjęcie, które Anulka powiększyła, to widzę te wszystkie dzieciaki jak 
żywe. Na przykład trójkę Ślubowskich, Jadzię, Hanię i Wiesia, który był uosobieniem 
radości i dowcipu. Na dowód tego przytoczę jeden mały fragmencik: przyszła do mnie 
mama podczas szkolnego roku i mówi:

 – Proszę pani, ja mam dwoje dzieci, wzięłaby pani?
Więc pytam: która klasa?
– Młodszy to by zaczął pierwszą klasę, a starsza to już się trochę uczyła. 
To byli Tereska Kopeć i Janek Kopeć, oboje śliczni. On z czarnymi oczami, był 

ministrantem, o, to już wysoka ranga w tym wieku! 
Mówię więc: Proszę pani, Tereska i Janek będą musiały troszeczkę dogonić innych, 

bo my już parę miesięcy pracujemy. Proponuję, żeby dzieci przychodziły wcześniej na 
lekcje, to ja z nimi materiał uzupełnię.

Przyszli więc, Jasio Kopeć 
usiadł, a był malutki i wystraszony.

Ja mówię: Jasiu, teraz będzie 
łacina. 

On na to: „Proszę pani, ja łacinę 
znam, bo ja jestem ministrantem”.

Ja: No, to już masz połowę za 
sobą.

A dowcipniś Wiesio Ślubowski 
przysiadł się i pyta Jasia: 

– A wiesz, co to jest ablativus 
Copti? – od nazwiska Kopeć, 
zamiast ablativus loci. – A co to jest 
ablativus „nieumiejetus”?

– Tego nie umiem – powiedział 
Jasio.

– O, to jeszcze dużo przed tobą 
nauki!

Były więc takie wspaniałe 
momenty, które w pamięci utkwiły 
mi do dzisiaj. 

Wiesio był inteligentny, pięknie 
rysował… Już nie żyje.

Było też dwóch braci Ciosłowskich. Ich rodzice byli nauczycielami wysiedlonymi 
podobno spod Poznania22. 

Starszy – Witold – bardzo poważny, nigdy nie widziałam, żeby się uśmiechnął. A był 
bardzo przystojny, dziewczyny się w nim kochały.

A młodszy – Przemek – był szalenie ambitny, zawsze chciał być najlepszy. 
Mieszkali u staruszki, babci Kordziałkowej, która miała ładny dom przy ul. Wileńskiej 

11, niedaleko przejazdu kolejowego. Ona zatrzymała u siebie całą ich rodzinę. 
Dzieciaki rosły, miały 13, 14 lat. Któregoś dnia przychodzi do mnie ojciec i mówi: 

„Proszę pani, ja już nie mam ich w co ubrać. Starszemu muszę coś kupić, ale młodszy 
nie chce chodzić w ubraniach po bracie. Ciągle powtarza, że nie będzie chodził w starych 
ciuchach!”.

Okazało się, że babcia Kordziałkowa miała starą garsonkę do przeróbki i postanowiła 
z niej Przemkowi uczyć ubranie. Ale to był materiał troszkę kobiecy, z pięknej wełny  
w kratkę. 

Jak on zobaczył ten materiał, głośno zaprotestował: „Coooo? W babskim ubraniu będę 
chodził? Wolę chodzić w gaciach!”.

A tymczasem kolejnego dnia miał przyjść fotograf, żeby zrobić wszystkim uczniom 
zdjęcia. Poprosiłam więc, żeby uczniowie ubrali się w miarę możliwości trochę schludniej. 

Na drugi dzień Przemek przychodzi 
w krótkich spodenkach, w pięknej 
marynareczce.

Pytam więc: Przemek, a skąd ty 
masz takie ubranie eleganckie?

On uśmiechnięty: „Tak, ładne?”.
Mówię: Piękne, słuchaj, szanuj to 

ubranie, bo to na wagę złota. 
Na drugi dzień przyszedł ojciec: 

„Pani Krysiu, uratowała pani sytuację! 
Przemek powiedział, że będzie chodził 
w tym garniturze, bo pani Krysia 
powiedziała, że jest piękne”. I wiecie, 
że ja go do dziś widzę w tych krótkich 

22 Na ziemiach zachodnich władze niemieckie dążyły do stworzenia państwa jednolitego pod względem ideologicznym, 
rasowym, demograficznym i ekonomicznym. Do marca 1941 r. Niemcy realizowali wysiedlenia z Pomorza, Wielkopolski 
oraz Górnego Śląska i osadzanie na ich miejsce Niemców w myśl hasła: „Każdy Niemiec politycznym żołnierzem 
Führera”. Wysiedlani z ziem zachodnich Polacy oraz Żydzi kierowani byli do Generalnego Gubernatorstwa (GG) i do gett 
(W. Długoborski, Społeczeństwo polskie pod dwiema okupacjami 1939–1941, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, t. XVII, 
Gliwice 2002). W GG wysiedleńcy kierowani byli do różnych miejscowości, w tym do Wołomina. Wśród nich były rodziny 
Urbanków i Ciosłowskich, o których wspomina Krystyna Kwapiszewska. W czasie okupacji do Wołomina przyjechały 
polskie rodziny wysiedlone przez Niemców z terenów włączonych po 1939 r. do III Rzeszy (Pomorze, Wielkopolska, 
Północne Mazowsze, Śląsk). Burmistrz Józef C  ichecki sporządził krótką charakterystykę przybyłej grupy: „Rodzin – 65, 
osób 206, dzieci do lat 15 – 65; a wg zawodów, m.in. nauczycieli – 2, pracowników kolejowych – 4” (źródło: AP W-wa 
Oddział Grodzisk Mazowiecki).
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spodenkach. Oczywiście to był babski materiał, ale co mieli rodzice zrobić. Trzeba było 
dzieciaka jakoś do tego przekonać.

Przemuś pisał potem do mnie przez długie lata. Przysłał też zdjęcie swojego ślicznego 
syna. Ja mu pogratulowałam, a on na to odpisał: 

– Czy pani wie, że ja często na niego krzyczę? 
– Dlaczego?
– Bo się nie chce uczyć. Bo on nie wie, co to wojna. Dopiero jak się zdenerwowałem 

i opowiedziałem o swojej młodości, to wziął się do pracy. 
Po wielu latach przysłał mi zdjęcie dorosłego już syna i wnuka. I tak to z pokolenia na 

pokolenie ja z „moimi dziećmi” żyję. 
I nawet lepiej pamiętam te dzieciaki, które w wojnę do mnie przychodziły, niż te, 

które później uczyłam wiele lat w szkole po wojnie. Uczyłam w szkole podstawowej  
i w gimnazjum, ale serce najbardziej ciągnęło do tych pierwszych lat, bo przecież ja 
wtedy się uczyłam razem z nimi.

Bo gdy uczyłam pierwsze i drugie klasy, to sama robiłam maturę, więc uczyliśmy się 
razem. I nieraz się zdarzało, że w klasie maturalnej, od świetnych zresztą nauczycieli, 
czegoś się dowiedziałam i myślałam: jakie to wielkie szczęście, że już po obiedzie 
przekażę to swoim dzieciom. I tak przez świat szliśmy razem i dlatego powtarzam: 
WARTO BYĆ NAUCZYCIELEM!

Mimo starości ja nie czuję swoich 100 lat, tylko myślę, co jeszcze mogłabym zrobić. 
Ponieważ mam władzę w rękach, oczy i uszy dużo słabsze, to przerzuciłam się na 
wycinanie i klejenie zabawek… np. na choinkę, dla dzieci mojej siostry Urszulki i ich dzieci, 
dla Owsiaka i dla jego Wielkiej Orkiestry. Trafiłam w dziesiątkę! Z różnych pudełeczek, 
tekturek, kolorowych papierków wykonałam stylowe domki. Każdy z nich miał swoje 

imię, tak jak najmłodsze latorośle w mojej rodzinie: Ula, Madzia, Marlena, Hania, Zuzia, 
Julia, Jurek (kolorowa kamienica)… Domki ekologiczne. Wysłałam całe pudło tych „willi” 
do Jurka Owsiaka, który był bardzo zachwycony, zatelefonował i powiedział, że jeden  
z tych domków wykorzysta w reklamie orkiestry. Pozostałe przekazał na licytację. Anusia 
powiedziała mi, że domek „Hania” wylicytowała obecna tu pani Aleksandra Kwapisiewicz, 
mieszkanka Wołomina, pozdrawiam.  

Dzięki tym domkom zostałam zaproszona na piękną uroczystość podsumowującą 
30-lecie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zawiozłam „Jurkowy Dwór”. Okazało 
się, że znali mnie tam ludzie, których ja nigdy nie widziałam na oczy23. 

A teraz dalej robię swoje: kolorowe, 
wycinane karnety, zabawki na choinkę, 
niektóre wysyłam do moich ukochanych 
„dzieci”, mimo że oni też często chodzą  
z laseczkami. 

Dlatego mówię: kochajcie swoje 
wspomnienia! Bardzo często zdarza się, 
że lata 40-latków, 50-latków już nie są takie 
ciekawe. A obecną rzeczywistością w Polsce 
i na świecie tak bardzo się zmęczyliśmy, że 
czasem mamy wszystkiego dosyć. Bardzo 
się cieszę, że dzisiaj mam tu obok siebie 
i starszych, i młodszych. I bardzo, bardzo 
serdecznie wam wszystkim dziękuję. Życzę 
zdrowia, może się jeszcze spotkamy przy 
jakiejś okrągłej rocznicy. 

A wy, kochani, trzymajcie się razem. 
Żeby było więcej dzieci, więcej wnuków, 

żeby wszystkim towarzyszyła radość. Miejsca tu jest dużo, a Ania Wojtkowska ma dużo 
pomysłów i siły, wszystkich tu zmieści i ugości. 

Bardzo wam serdecznie dziękuję.
Czy ja mogę coś jeszcze powiedzieć? To będzie krótkie opowiadanie. 
Miałam wśród moich uczniów i uczennic dziewczynkę, która do tej pory najbardziej tkwi 

w mej pamięci. Bo to było takie wydarzenie. Danusia, a właściwie Daniela Kubasiewicz. Jej 
mama była rodowitą Rosjanką, a ojciec Polakiem, krawcem. Bardzo miła, taka spokojna 
rodzina. Danusia niczym się nie wyróżniała. Pewnego dnia przychodzi do mnie i mówi: 

– Proszę pani, ja się chcę pożegnać.
– Dlaczego?

23 30 marca 2022 r. Krystyna Kwapiszewska była gościem honorowym na Gali 30. Finału WOŚP, tam spotkała się z Jurkiem 
Owsiakiem, wręczyła mu prezent w postaci „Jurkowego Dworu” (makiety, którą wykonała osobiście) – prezent stosowny 
dla „króla dobrych serc”. 
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– Bo moja mamusia chce wracać do swojego 
domu w Rosji.

A Rosja była u nas, tu w Wołominie były ich 
wojska. 

Ale jej mama tak bardzo tęskniła za swoją 
ojczyzną, że ojciec zwinął warsztat krawiecki, na 
pamiątkę wziął igłę i pojechali do Rosji.

O Danusi przez parę miesięcy nic nie było 
wiadomo. Po roku dowiaduję się od moich 
uczniów, że Danusia z rodzicami wróciła.

Na lekcję przyszła dziewczynka chudziutka 
jak patyk. Pytam: 

– Danusiu, co się stało?
A ona z płaczem rzuca mi się na szyję:
– Proszę pani, ja wróciłam z piekła.
– Jak to?

– Pojechaliśmy, tak jak mama marzyła, do jej domu niedaleko Moskwy. A tam dostaliśmy 
się do obozu, gdzie nie było co jeść, gdzie była tylko woda ze studni i ludzie umierający 
z głodu. I wtedy nam wszystkim opadły ręce. Uratowała nas igła tatusia. On z tą igłą 
chodził od domu do domu, wypożyczał matkom, a one cerowały dziury, nakładały łaty, 
bo dzieci nie miały, w co się ubrać. I pilnował tej igły, bo ona nam dała życie. A w zamian 
dostawał za to kawałek chleba, a to jakieś jajko, a to kawałek jakiegoś ochłapa. Ale nie 
mogliśmy tak dłużej żyć, bo groziła nam wywózka na Syberię. Więc jak tylko tatusiowi 
udało się porozumieć z oddziałem jakiegoś wojska, to wróciliśmy do Wołomina. 

Danusia przychodziła na lekcje do końca wojny. To było już inne dziecko. Takie tragedie 
przeżywali dorośli i dzieci. Igła uratowała życie tej rodziny. 

Życzenia, życzenia, życzenia,
 już nie 100, a 200 LAT!!!

Katarzyna Kadzidłowska – prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Wołominie:
Szanowni Państwo, korzystając z przywileju gospodarza, pozwolimy sobie pierwsi 

złożyć życzenia urodzinowe. Mamy dla naszej Jubilatki coś, co jest najcenniejsze: Serce. 
To serce, które okazywała młodzieży i które nadal okazuje wszystkim ludziom. Życzymy 
dużo zdrowia, radości, piękna, miłości bliskich i naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo 
zaszczyceni, że jest Pani z nami.

Krystyna Kwapiszewska wśród gości zebranych na spotkaniu

Gorące brawa zakończyły wypowiedź pani Krystyny Kwapiszewskiej. Ta lekcja trwała 
ponad 45 minut. 

Przemawia Katarzyna Kadzidłowska – prezes 
Oddziału Powiatowego ZNP w Wołominie
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Tomasz Korczak – prezes Okręgu Mazowieckiego ZNP w Warszawie:
Szanowna Koleżanko – teraz „koleżanko” mówi się z dumą. To jest tradycja czasów, 

kiedy Koleżanka nauczała, czasów, których nie mam prawa pamiętać, które znam 
tylko z opowiadań. To były wspaniałe czasy, które uczyły kolejne pokolenia nauczycieli 
podejścia do dzieci. Myślę, że przedmioty, których Koleżanka nauczała, były najbardziej 
zakazane w czasie okupacji. I trzeba było mieć odwagę zarówno ze strony nauczycieli, 
jak i uczniów, żeby podjąć się tego dzieła. Bo za tym dziełem była nadzieja. Nadzieja, 
że wygramy, że będzie normalnie. Teraz mamy taki okres, kiedy mamy gości, którzy też 
liczą na to, że będzie normalnie. 

I też nauczyciele ukraińscy, którzy są na terenie Polski, ale i nauczyciele polscy – mają 
bardzo podobne wyzwanie. Ale cieszę się, że jeszcze mają wzorce na co dzień. 

Życzę wszystkiego, co najlepsze. Tej energii, zdrowia i tej okrągłej rocznicy. Gratuluję 
bystrości umysłu, tego humoru, bo rzeczywiście to trzyma młody duch, a rzeczywiście 
tego ducha jest tu w dwójnasób. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.

Łukasz Marek – Zastępca Burmistrza Wołomina:
Szanowni Państwo, stoję przed Państwem nie tylko jako przedstawiciel miasta 

Wołomina, ale również – a może przede wszystkim – jako uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 
przy ul. Wileńskiej 32, starej „Jedynki”. Pamiętam skrzypiące drzwi i skrzypiące drewniane 
podłogi. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być tutaj z Państwem. Chciałbym bardzo 
serdecznie złożyć na Pani ręce życzenia zdrówka, pomyślności, niegasnącej pozytywnej 
energii, niegasnącego uśmiechu. Chciałbym bardzo serdecznie Pani podziękować za tę 
wspaniałą lekcję. Przekażę ją moim kolegom, żeby mogli tworzyć coraz lepszy Wołomin. 
Chcę również bardzo serdecznie podziękować za to, że stworzyła Pani taką armię 
mądrych, rozsądnych, inteligentnych, przede wszystkim uczciwych ludzi, którzy tworzyli 
i tworzą historię Wołomina i promują go w Polsce i na świecie. To jest wspaniałe dzieło, 
to jest niesamowita wiedza. Bardzo serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego. Mam 
jeszcze prezent dla Pani Krystyny – obraz namalowany przez naszą lokalną artystkę 
Anetę Saks. Przekazuję najlepsze życzenia również od Burmistrz Wołomina Elżbiety 
Radwan i Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Górskiego.

Przemawia Tomasz 
Korczak – Prezes Okręgu 
Mazowieckiego ZNP 
w Warszawie

Łukasz Marek, Zastępca Burmistrza 
Wołomina, podczas wręczania 

Krystynie Kwapiszewskiej kwiatów 
i obrazu przedstawiającego ulicę 

Wołomina (autorstwa Anety Saks). 
Z tyłu, od lewej: Anna Wojtkowska, 

Elżbieta Zborowska, Katarzyna 
Kadzidłowska
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Krzysztof Kudera – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana 
Nasfeterów w Wołominie:

Drogiej Jubilatce, Pani Krystynie, jesteśmy dzisiaj świadkami niecodziennego i niezwykle 
doniosłego wydarzenia. Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia wspaniałych, 100. 
urodzin. 100 lat to czas, kiedy można zdobyć wiele doświadczeń, zaznać wiele radości 
i smutków. I poznać wielu zacnych ludzi. Jesteśmy zaszczyceni, że dane nam było 
spotkać Panią na naszych życiowych drogach. Wzór tak doskonałego pedagoga to 
prawdziwe dziedzictwo dla współczesnej młodzieży. Dziękujemy. Życzymy Pani, nasza 
droga Jubilatko, radosnych chwil, ludzkiej dobroci, spełnienia marzeń i dobrego zdrowia 
na każdy dzień. Szanowni Państwo, w tej wyjątkowej chwili chcieliśmy przedstawić 
niespodziankę. Przeszukaliśmy nasze archiwum z okazji dzisiejszego spotkania  
i odnaleźliśmy dokument: świadectwo ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego przez 
Panią Krystynę Kwapiszewską.

Jolanta Mosak – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego 
w Wołominie:

Pani Profesor, szanowni goście, przekazuję najserdeczniejsze pozdrowienia od całej 
społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie. To 
zaszczyt dla nas, że są ślady Pani w naszych kronikach, które zostały tutaj udostępnione. 
A dzisiaj, szanowna Pani Profesor, mogę powiedzieć, że to była najpiękniejsza lekcja 
życia. To nie była lekcja historii, to nie była lekcja geografii, to była lekcja życia. Dziękuję 
bardzo i żeby spełniały się wszystkie marzenia oraz nowe marzenia powstawały  
i wszystkie się spełniały. Dziękuję bardzo.

Krzysztof Kudera – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej 
im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie

Przemawia Jolanta Mosak – 
dyrektor I LO im. Wacława 

Nałkowskiego w Wołominie
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Agata Sobczak – dyrektor Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie:
Szanowna Pani Krystyno, dostojna Jubilatko, w imieniu pracowników muzeum Zofii 

i Wacława Nałkowskich, a także wszystkich przyjaciół naszego muzeum chcę złożyć 
Pani życzenia 200 lat życia w zdrowiu, uśmiechu, radości. Niech Pani pogoda ducha 
przyświeca nam, mieszkańcom Wołomina. Niech Pani nam towarzyszy jak najdłużej, 
niech będzie Pani ozdobą naszego miasta i powodem do naszej dumy. Pani Krystyno, 
wszystkiego najlepszego.

wojny i okupacji niemieckiej, także tych z lat komunistycznych. Dla jednych i drugich nie 
były to lata łatwe. Ale pod opiekuńczymi skrzydłami Pani wszyscy wyrośli na dobrych 
ludzi. Pamiętam Panią i jej mamę Natalię – także nauczycielkę, moją wychowawczynię. 
Z rodzicami i rodzeństwem przyjechałem do Wołomina w 1950 r. i rozpocząłem naukę 
w Szkole Podstawowej nr 1. Moi rodzice – nauczyciele – wielokrotnie zabierali mnie  
z wizytą do Pani domu na Lipińską. Cieszę się bardzo, że powtórnie możemy się spotkać. 
Życzę dobrego zdrowia, pomyślności, jak najmniej smutków, dużo radości.

Leszek Patejuk, geodeta, etatowy konferansjer podczas m.in. spotkań muzycznych  
i podróżniczych w Fundacji ODA w Izbie Muzealnej w Wołominie poświęconej rodzinie 
Wodiczków: 

Najserdeczniejsze życzenia wielu lat w zdrowiu i takiej wspaniałej kondycji psychicznej, 
jak dotychczas. Wykładu słuchaliśmy z olbrzymim zainteresowaniem i podziwem. Niewielu 
mówcom udałoby się snuć równie interesujące opowieści. Nic nie zmieniło się przez tyle 
lat. Jak zawsze bardzo interesujące historie i olbrzymia wiedza i jak zawsze wszystko 
„z głowy”. Życzymy Pani Krysi takiej samej kondycji na następnych, zapowiedzianych 
przez Nią jubileuszach.

A tu przywołuję krótkie wspomnienie Leszka Patejuka:
Moja prababcia Maria była spokrewniona z rodziną Państwa Kwapiszewskich (mówiono 

tam na nią „ciociu”), nie wiem, jaki to był stopień pokrewieństwa, ale dzięki tym koligacjom 
prababcia Maria i babcia Stanisława Metelskie trafiły do Wołomina. Babcia po ukończeniu 
Pedagogium w Warszawie zaczęła uczyć w szkole. Pamiętam z opowieści prababci 
Metelskiej, że ojca pani Krystyny, pana Józefa, jego tato w zimie woził na sankach,  
a w innych porach roku często zaspanego nosił na barana na dworzec kolejowy, skąd Józio 
jeździł do Warszawy do szkoły (Władysława IV). Dzięki przyjazdowi do Wołomina babcia 
Stanisława w pracy w szkole poznała swojego męża, również nauczyciela, Stanisława 
Balona. Dziadek uczył prac ręcznych, pięknie śpiewał (tenorem) oraz grał w piłkę nożną 
(jako bramkarz) w klubie „Huragan Wołomin”. Niestety odszedł wcześnie (zmarł na serce 
w 1943 r.), zostawiając babcię z dwiema małymi dziewczynkami, moją siedmioletnią 
mamę Danutę i półroczną jej siostrę Marysię. Tak w nauczycielstwie toczyły się losy 
mojej rodziny, aż w czwartym pokoleniu ja zerwałem z tradycją nauczycielską (pradziadek 
Mieczysław Metelski też był nauczycielem, doktorem biologii i dyrektorem gimnazjów). 
Mimo że miałem możliwość wybrania kierunku nauczycielskiego bez egzaminu na 
studia, poszedłem na Politechnikę i zostałem geodetą. Pani Krystyna przypomniała mi, 
jak w szkole nr 4 skakałem przez bramę, co bardzo dobrze mi wychodziło (brama nie 
miała wystających ostrych krawędzi i skok wyglądał prawie jak skok o tyczce), później 
wielokrotnie tę naukę wykorzystywałem w swojej pracy zawodowej przy pomiarach. 
Wspominam też rozmowę z jej siostrą, panią Urszulą Smoczyńską, której wcześniej 
nie znałem osobiście. Podeszła do nas pani w wieku mojej mamy (80+) i zapytała, kim 
jesteśmy. Gdy się przedstawiliśmy, pani przedstawiła się również, mówiąc „Jestem Guga 

Przemawia Agata Sobczak – dyrektor Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

Andrzej Żelezik – radny kilku kadencji Rady Miasta Wołomin: 
Szanowna Jubilatko, pragnę serdecznie podziękować Pani za trud i pracę włożoną 

w kształtowanie dzieci i młodzieży. Tych żyjących i uczących się w mrocznych czasach 

Krystyna 
Kwapiszewska 
i Andrzej Żelezik
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Kwapiszewska”. Imię to pamiętałem z opowieści w domu. Bardzo sympatyczne spotkanie 
– dziękuję serdecznie za potraktowanie mnie jak przyjaciela rodziny24.

Jacek Wycech – uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie:
Droga Pani Krystyno, Kochana Krysiu! Na 100-lecie Twoich urodzin niestety nikt spośród 

licznych pokoleń uczniów, których uczyłaś, nie udzielił mi formalnego pełnomocnictwa, 
więc wybacz, co teraz powiem. Mimo to sądzę, że mam duchowe umocowanie od 
wszystkich, by dziś rzec w imieniu Twoich uczniów: kochamy, pamiętamy i nigdy nie 
zapomnimy. Kiedy bowiem byliśmy dziećmi, kształtowałaś nasze myśli i zachwyt dla życia. 
Gdy dziś do progu naszych drzwi przyszła starość, myślimy, jak wielki wciąż budzisz 
w nas zachwyt. Tak wiele w nas obudziłaś, gdy był na to czas. My zaś, idąc po twoich 
śladach, też pokazujemy swym wnukom i dzieciom, jak żyć. Wszak jeszcze trudniej im 
pokazać, jak z fasonem umierać. A to co znaczy? Ciepły, czysty i przyjazny oddech wielu 
gorących serc, umysłu i par oczu, w których pozostawiliśmy trwały duchowy i moralny 
ślad. Tak jak Ty, Krysiu, całujemy Cię całym sercem i pozdrawiamy w twojej drodze.

Grażyna Danisz-Czosnowska – córka Danuty Danisz z d. Fogiel, uczennicy tajnych 
kompletów:

Kochana Pani Krysiu, Czcigodna Jubilatko! Jestem szczęśliwa, mogąc przesłać 
Pani jak najserdeczniejsze życzenia w tym wyjątkowym dniu. Życzę dużo zdrowia  
i samych dobrych, słonecznych dni. Zasługuje Pani na wszystko, co najlepsze na świecie. 
Ciągle słyszę głos mojej mamy Danusi Fogiel opowiadającej, ile Pani zawdzięcza. 
Była szczęśliwa w tym nieszczęśliwym czasie, ponieważ mogła się uczyć. A mogła to 
robić dzięki Pani. Wychowana jestem na opowieściach o Warszawie, Wołominie i Pani 
kompletach! Wszystko, o czym opowiadała i pisała, jest mi bardzo bliskie. Jestem bardzo 

24 Wspomnienie Leszka Patejuka, wnuka Stanisławy Balonowej, wołomińskiej nauczycielki również tajnego nauczania 
zorganizowanego przez Krystynę Kwapiszewską, przesłane autorce po spotkaniu z 2 kwietnia 2022 roku.

wzruszona, że chociaż w taki sposób mogę przekazać Pani swoją wdzięczność. Dziękuję 
za Pani dobroć, mądrość i za to, że była Pani osobą wyjątkową w życiu mojej Mamy. 
Pozdrawiam serdecznie. Przesyłam uściski i serdeczności.

Leszek Patejuk – wnuk Stanisławy 
Balonowej, wołomińskiej 
nauczycielki również tajnego 
nauczania, uczącej geografii 
i biologii na tajnych kompletach 
u Krystyny Kwapiszewskiej 
– z żoną Walą i wnuczką Lilą

Anna Urbanek – córka Leonarda Urbanka, ucznia tajnych kompletów – składa życzenia 
Krystynie Kwapiszewskiej

Anna Wojtkowska i jej wnuczka Michalinka, która dziękuje Pani Krysi za piękne jeżyki 
na choinkę i papierowy kolorowy domek



227Sentymentalna podróż z legendą wołomińskiej oświaty226 Anna Wojtkowska

Czas dla fotoreporterów
Wzorem Krystyny Kwapiszewskiej, która w latach 40. XX w. zapraszała fotografa, 

prosiła uczniów o odświętne ubrania i ustawiała ich razem z nauczycielami na tle domu 
przy Lipińskiej 46, ja również zaproponowałam zebranym wspólne ustawienie się do 
pamiątkowych zdjęć.

Od lewej: Katarzyna 
Kadzidłowska, Krystyna 
Kwapiszewska, Anna 
Wojtkowska

Krystyna Kwapiszewska wśród uczniów i przyjaciół. Od lewej: Jerzy Kielak, Anna Urbanek, 
Anna Wojtkowska, Piotr Rozbicki, Joanna Ćwiek, Zbigniew Bachorek, Michał Krajewski, 
Maciej Krajewski, Robert Wiśniewski, Krzysztof Żerko, Małgorzata Szczepanik, Urszula 
Smoczyńska z d. Kwapiszewska. Niżej: Maria Bachorek z d. Sarnocińska, Zofia Michalik, 
Danuta Krajewska z d. Michalik, Jadwiga Wiatrowska z d. Janowska, Katarzyna Krawczyk  

z d. Żmudzka, Barbara Wardaszko z d. Żmudzka, Bożena Przybyła z d. Szlendak

Krystyna Kwapiszewska wśród przyjaciół i znajomych. Od lewej: Tamara Kozłowska, 
Elżbieta Zborowska, Beata Bator, Teresa Bukowicka z d. Skrodzka, Mirosław Skrodzki, 
Piotr Dereszewski, Krzysztof Kudera, Bożena Rembelska, Tomasz Korczak, Katarzyna 

Kadzidłowska, Łukasz Marek, Joanna Padamczyk z d. Skrodzka

Krystyna Kwapiszewska wśród rodziny. Od lewej: Agnieszka Kwapiszewska, Waldemar 
Razik, Krzysztof Kwapiszewski, Marcin Smoczyński, Joanna Kowalska, za nią mąż Piotr 

Smoczyński; Elżbieta Kwapiszewska z mężem Przemysławem Kwapiszewskim, 
przed nimi: Marlena Razik, Hania Smoczyńska; Jan Smoczyński, Maria Razik, Agnieszka 

Winiarska, Tomasz Smoczyński, Urszula Smoczyńska z d. Kwapiszewska; Krystyna 
Kwapiszewska, obok Julia Razik
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Krystyna Kwapiszewska wśród uczniów. Od lewej: uczennica I LO w Wołominie – Wiktoria 
Chmielewska; uczniowie ZSE w Wołominie: Martyna Wojda, Maja Adamiak, Kinga Śliwa, 
Oliwia Paź, Wiktoria Stępień, Oliwia Zajączkowska, Ksawery Noszczyński i nauczycielka 

języka polskiego – Elżbieta Lewkowicz

Krystyna Kwapiszewska wśród nauczycielek. Od lewej: Teresa Kapaon, Tamara Kozłowska 
i uczennicy Katarzyny Krawczyk z d. Żmudzkiej

Tort urodzinowy jubilatki Krystyny 
Kwapiszewskiej i „200 lat” grane 
przez siostrę Urszulę „Gugę” 
Smoczyńską z d. Kwapiszewską
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Osobiste spotkanie z Panią Krystyną Kwapiszewską było nieporównywalną z niczym 
przyjemnością. Byłam oczarowana tą chwilą. Podczas krótkiej konwersacji odczułam 
niezwykle ciepło i miałam wrażenie, że jesteśmy tylko we dwie z naszą rozmową. Żadnej 
bariery, żadnego dystansu, od pierwszej sekundy fala życzliwości. Wydarzenie trwało już 
dobre dwie godziny; po cennych prezentacjach jej barwnego życia, wyrazach szacunku 
i uznania zebranych gości i przyjaciół, po niezwykłej wypowiedzi drogiej solenizantki, 
która trwała około 45 minut, a była tak płynna i barwna, jakby trwała przez chwilę, 
Pani Krystyna miała prawo być zmęczona, a jednak ciągle pełna sił witalnych odbyła 
ze mną rozmowę i pozwoliła mi poczuć się kimś wyjątkowym, niemniej wyjątkowym 
niż zebrane grono szacownych przyjaciół, choć spotkała mnie dopiero pierwszy raz. 
Czy jeszcze rodzą się tacy ludzie? Zapewne nie. To była dla mnie nieopisana radość 
uczestniczyć razem ze wszystkimi w tym niezwykłym wydarzeniu, poznać rodzinę, „jej 
dzieci” – jak określa swych uczniów (dziś już też posiwiałych, z bagażem bezcennych 
wspomnień), jej bliskich przyjaciół, ludzi naprawdę niezwykłych, jak jej siostra Urszula 
Ewa Smoczyńska bez reszty oddana opiece nad ukochaną siostrą Krystyną (laureatka 
Orderu Uśmiechu, który otrzymała od widzów „Domowego przedszkola”, „Tik-Taka”, 
„5–10–15” za nieoceniony wkład w tworzenie tych programów telewizyjnych), jak i jej 
bratanka Krzysztofa Kwapiszewskiego, który w sposób absolutnie fantastyczny i godny 
naśladowania celebruje swoje życie, pomimo przebytej w dzieciństwie choroby i związanej 
z nią niepełnosprawności (poruszając się na kulach i wózku, grał w koszykówkę, brał 
udział w zawodach lekkoatletycznych, rajdach samochodowych, żeglarstwie regatowym, 
skokach spadochronowych, lotach samolotowych). To był dla mnie ogromny zaszczyt 
i niebywała przyjemność. Dziękuję, Pani Anno, za wspaniałe wydarzenie. Niezwykłe 
życie Pani Krystyny bez wątpienia jest dziś już legendą25. – Aleksandra Kwapisiewicz

Wpis w kronice pamiątkowej Oddziału Powiatowego ZNP w Wołominie: „Jako seniorka (100) 
w zawodzie składam serdeczne podziękowania mym koleżankom za zorganizowanie spotkania 

byłych uczniów tajnych kompletów i ich potomków – Krystyna Kwapiszewska”

25 Post Aleksandry Kwapisiewicz z 3 kwietnia 2022 r. zam. na portalu Facebook.

Krystyna Kwapiszewska wśród uczniów klasy VIII B, rok szk. 1974/1975. Od lewej: Jolanta 
Ćwiek, Barbara Wardaszko z d. Żmudzka, Krzysztof Żerko, Bożena Przybyła z d. Szlendak, 

Robert Wiśniewski, Katarzyna Krawczyk z d. Żmudzka

Krystyna Kwapiszewska wpisuje dedykację Aleksandrze Kwapisiewicz, która wylicytowała 
(wykonany przez Panią Krystynę) papierowy domek „Hania” podczas 30. edycji WOŚP: 
„Kochanej Olusi Kwapisiewicz od Krystyny Kwapiszewskiej serdeczne pozdrowienia”
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Wpis w kronice pamiątkowej Oddziału 
Powiatowego ZNP w Wołominie: 

„Kochanej cioci Krysi z najlepszymi 
życzeniami z okazji 100. urodzin. Ciociu, 

dziękuję za wszystkie piękne chwile, które 
wspólnie spędziłyśmy, za piękne historie, 

które dzięki Tobie poznałam 
i za Twoje wielkie zaangażowanie w moje 

wychowanie. Będę o tym zawsze pamiętała 
– Marysia Razik”. Córki Julia i Marlenka 

także dokonały wpisu do kroniki

Podziękowanie Krystyny 
Kwapiszewskiej i Jej rodziny 
za organizację uroczystości. 
Od lewej: Urszula Smoczyńska 
z d. Kwapiszewska, Piotr Smoczyński, 
Krystyna Kwapiszewska

Wpis w kronice pamiątkowej 
Oddziału Powiatowego ZNP w 
Wołominie: „Ukochanej Pani Krystynie 
Kwapiszewskiej z wyrazami szacunku 
i podziękowaniem za najpiękniejszy czas 
spędzony w Szkole Podstawowej nr 1 
– za Pani mądrość, ciepło, serdeczność 
i bycie Mistrzem dla każdego z nas. 
Uczniowie klasy VIII B, 1975 r.: Katarzyna 
Krawczyk z d. Żmudzka, Krzysztof Żerko, 
Barbara Wardaszko z d. Żmudzka, Jolanta 
Ćwiek, Robert Wiśniewski, Bożena 
Przybyła z d. Szlendak”

DO WIDZENIA KOCHANI, DO 
ZOBACZENIA – Krystyna Kwapiszewska. 

Na zdjęciu w tle 1940 r., nauczycielka 
muzyki Gala Lipińska i czteroletnia 

Urszulka „Guga” Kwapiszewska, która 
wówczas nie wiedziała, że zagra swojej 

siostrze „200 lat” na jubileuszu 
Jej 100. urodzin
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Pani KRYSTYNA KWAPISZEWSKA na spotkaniu wśród rodziny, uczniów, przyjaciół, 
znajomych czuła się doskonale, wspomnieniami zajęła gościom ponad godzinę lekcyjną. 
Nasza nauczycielka patrzyła na zasłuchanych gości tak jak przed laty na swoich uczniów. 
Dziękuję, że skorzystali Państwo z zaproszenia. Jeszcze w uszach dźwięczy mi głośne 
„200 lat” i głos w telefonie: „Anulka, taka jestem szczęśliwa”...

Dziękuję pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, 
członkom Zarządu Oddziału ZNP w Wołominie oraz tym, którzy swoją pomocą wsparli 
mnie podczas pisania tego artykułu: Miriel Stasiszyn, Julicie Zawadzkiej, Jarosławowi 
Stryjkowi oraz autorom zdjęć: Katarzynie Humińskiej, Beacie Bator, Michałowi Półtorakowi, 
Piotrowi Dereszewskiemu i Andrzejowi Kuczce. 

Bibliografia:
ED, Niezwykła 100-latka, Tygodnik „Wieści Podwarszawskie”, nr 14/2022.
J. Karpiński, Niezwykła uroczystość w Wołominie! Jubileusz 100. Rocznicy urodzin pani Krystyny Kwapiszewskiej, 
bohaterki TON i legendy wołomińskiej oświaty, „Głos Nauczycielski” nr 14−15/13−20 kwietnia 2022.
K. Kwapiszewska, „Tajne nauczanie na terenie miasta Wołomina w okresie okupacji (komplety gimnazjalne 
prowadzone przez Natalię)”, Wołomin 1975, zbiory własne.
L. Podhorodecki, Tajne nauczanie w Wołominie w latach okupacji, Tygodnik „Wieści Podwarszawskie,  
nr 13/2022.
A. Wojtkowska, W siedemdziesiątą rocznicę tajnych kompletów lat 1939–1945 u Krystyny Kwapiszewskiej, 
„Rocznik Wołomiński” t. V, Wołomin 2009.
A. Wojtkowska, „Życie ciekawe ale niełatwe. Krystyna Kwapiszewska i jej rodzina”, Wołomin 2013.

Bardzo chcieliśmy, by Pani Krystyna Kwapiszewska doczekała kolejnego pięknego 
jubileuszu, a może nawet była z nami na promocji „Rocznika”. Ten artykuł miał być dla 
niej niespodzianką i podziękowaniem za wszystko, co w swoim życiu zrobiła. Niestety, 
zabrakło dosłownie kilka dni… Zmarła 24 lutego 2023 roku.

                                                                                         Redakcja

III. WOŁOMIŃSKIE BIOGRAFIE, HISTORIE RODZINNE

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Marek Juzoń

Biografia Jana Leona Juzonia

Jan Leon Juzoń (1901–1945), syn Ziemi Zagłębiowskiej 
po mieczu i kądzieli, z zawodu prawnik, wrażliwy na 
ludzką krzywdę społecznik, a jednocześnie aktywny 
działacz związkowy w latach 30. XX w. na terenie 
Zagłębia i Śląska, z przekonania socjalista związany 
ideowo z obozem piłsudczykowskim. O silnym związku 
z Wołominem jako miejscem zamieszkania w okresie 
okupacji jego i jego rodziny świadczy dziś tablica 
symboliczna poświęcona jego pamięci na rodzinnym 
grobie miejscowego cmentarza. Poznajmy jego 
historię.

Urodził się w Sosnowcu w Zagłębiu Dąbrowskim  
w ówczesnym zaborze rosyjskim w rodzinie robotniczej, 
kultywującej tradycje patriotyczne i niepodległościowe. Ojciec Piotr (1880–1954) i matka 
Katarzyna z d. Jędrusik (1878–1960) mieli czterech synów: Edwarda (1905–1940), 
Stanisława (1910–1954), Kazimierza (1916–2014) i właśnie najstarszego Jana, któremu 
jest poświęcona ta nota biograficzna1.

Jan Juzoń – absolwent renomowanego w Sosnowcu gimnazjum im. Stanisława Staszica 
w 1920 r. – jako świeżo upieczony maturzysta zaciągnął się ochotniczo do polskiego 
wojska i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej na południowo-wschodnim froncie walki. 
Ranny (postrzelony w płuco) został wycofany do rezerwy i pomimo długoletniego leczenia, 
najpierw szpitalnego, a później sanatoryjnego, nigdy nie doszedł do właściwego stanu 
zdrowia. Jako młody człowiek po włączeniu do Polski Zagłębia Dąbrowskiego i części 
Śląska był aktywnym organizatorem i działaczem ruchu skautowskiego (harcerskiego) na 

1 Aby mieć pełny obraz historii rodziny Juzoniów, trzeba cofnąć się o jedno pokolenie do pewnego ważnego epizodu. 
Ojciec Jana – Piotr – wówczas niespełna 20-letni, młody człowiek, podjął decyzję o opuszczeniu domu rodzinnego swoich 
rodziców, tj. małego gospodarstwa rolnego w Warężynie k. Będzina w roku 1898. Pozostawiając na gospodarstwie 
do pomocy ojcu swojego młodszego brata Józefa (1893–1979), w poszukiwaniu dla siebie nowego miejsca w życiu, 
wyjechał Piotr do pobliskiego Sosnowca, gdzie po przeszkoleniu i uzyskaniu podstawowych kwalifikacji zawodowych 
podjął pracę w hucie „Katarzyna” na stanowisku hutnika wytapiacza stali. Później rodzina Juzoniów zamieszkała  
w pobliżu huty zlokalizowanej w dzielnicy Sosnowca – Pogoni. Huta ta powstała pod koniec XIX w. jako „Walcownia 
Żelaza i Rurkownia”, w której w 1985 r. zainstalowano dwa wielkie piece martenowskie, a które później przez wiele lat 
obsługiwał ojciec Jana Piotr, aż do osiągnięcia zasłużonej emerytury hutniczej w latach 40. ubiegłego wieku. Żona Piotra, 
Katarzyna, zajmowała się gospodarstwem domowym i, wspólnie z mężem, wychowywaniem swoich synów, którzy  
w okresie międzywojennym osiągnęli wykształcenie średnie i wyższe, co na ówczesne czasy było wielkim osiągnięciem 
i spełnieniem zdrowych ambicji całej (niezamożnej przecież) rodziny.

Jan Juzoń z Krzyżem Związku 
Harcerstwa Polskiego; 1922 r.
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terenie Sosnowca i Katowic, za co został uhonorowany zaszczytnym Krzyżem Związku 
Harcerstwa Polskiego 22 lutego 1922 roku.

Po osiągnięciu względnie dobrego stanu zdrowia Jan podjął studia wyższe na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył w roku 1929, specjalizując się  
w zakresie prawa pracy. Umożliwiło mu to zatrudnienie w organizowanym już wcześniej 
Związku Zawodowym Pracowników Umysłowych Przemysłu, Handlu i Biurowości 
na stanowisku zastępcy sekretarza generalnego, a później, od 1937 r. do wybuchu  
II wojny światowej w 1939 r., na stanowisku sekretarza generalnego Polskiego Związku 
Zawodowego Pracowników Umysłowych w ramach Zjednoczenia Polskich Związków 
Zawodowych2. 

W okresie okupacji niemieckiej Jan Juzoń pozostał w Sosnowcu, wchodząc w struktury 
konspiracyjnego Kierownictwa Walki Cywilnej Związku Walki Zbrojnej, a później Armii 
Krajowej (AK). Jego przyszła żona Jadwiga Dorabiałówna – też mieszkająca w Sosnowcu 
– została przewieziona dla bezpieczeństwa przez „zieloną granicę” z ówczesnego Rajchu 
do tzw. Generalnej Guberni, gdzie zamieszkała w Wołominie u swojej siostry Ireny 
Habermanowej. Później, z chwilą przyjazdu Jana do Wołomina jesienią 1940 r., rodzina 

Juzoniów zamieszkała w wynajętym 
przez niego domu pana Biesia przy 
ul. Legionów 33.

11 lutego 1942 r. Jan i Jadwiga wzięli 
ślub katolicki w kościele Świętego 
Krzyża w Warszawie, sankcjonując tym 
samym ich dotychczas nieformalny, 
acz długoletni związek. 

2 Związki te skupiały ok. 100 tys. pracowników urzędów państwowych i samorządowych, pracowników przemysłu i handlu, 
ale także robotników wielkoprzemysłowych z całego kraju. Związek ten o orientacji prorządowej, wspierany przez 
organizację BBWR (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem) i „Ozon” (Obóz Zjednoczenia Narodowego ), stanowił bazę 
społeczną tzw. sanacji w przedwojennej Polsce.

Na co dzień jednak Jan pracował w Sosnowcu, a w domu pozostawała tylko Jadwiga 
z dziećmi Markiem (ur. 1940) i Ewą (ur. 1942).

Jan Juzoń z żoną Jadwigą i synem 
Markiem; 1942 r.  
(„Foto Zarzycki” w Wołominie)

Kenkarta Jana Juzonia 
(Józonia) wydana przez 
biuro meldunkowe 
zarządu miejskiego 
w Wołominie 
22 sierpnia 1942 r.
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Rodzina w Wołominie utrzymywała się głównie z niskich zarobków Jadwigi, która  
była pielęgniarką w Poradni Gruźliczej Ośrodka Zdrowia w Wołominie (od października 
1940 r.), i jej siostry Ireny, nauczycielki (od 1937 r.) w Szkole Podstawowej nr 4  
w Wołominie. Kobiety utrzymywały też mieszkającą w tym samym domu czteroosobową 
rodzinę drugiej siostry Jadwigi, Heleny. Przybyła ona z Sosnowca z trójką swoich 
kilkunastoletnich dzieci po śmierci męża Apolinarego Chlęcha, byłego legionisty  
i powstańca śląskiego, który został zamordowany w obozie niemieckim KL Auschwitz 
w lutym 1942 roku. 

Przez cały okres okupacji niemieckiej Jadwiga borykała się z trudnościami dnia 
codziennego, licząc na pomoc w postaci paczek żywnościowych przesyłanych przez Jana 
z Sosnowca i na jego wyczekiwane przez rodzinę przyjazdy do Wołomina. Uzależnione 
były one jednak od decyzji władz okupacyjnych niemieckich, niechętnie wydających 
zezwolenia na wjazd do Generalnej Guberni, do której wówczas należało miasto Wołomin 
wraz z całym dystryktem warszawskim.

Świadectwem częstych przyjazdów Jana do Wołomina w latach 1940–1943 jest 
obszerna korespondencja listowna z Jadwigą, ale przede wszystkim zachowane  
w archiwum rodzinnym liczne zdjęcia z żoną i dziećmi oraz z zaprzyjaźnionymi sąsiadami. 
Byli nimi państwo Milewscy i Niwińscy, Stanisław Wieczyński – nauczyciel w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Wołominie – oraz Józef i Zofia Lasoniowie z Nowej Wsi – oficerowie 
Wojska Polskiego AK, uczestnicy Powstania Warszawskiego (Obwód Praga). 

Wspominając rodzinę Niwińskich, warto też wspomnieć o ojcu rodziny, Stanisławie 
Niwińskim, który był zawiadowcą stacji PKP w Wołominie w czasie okupacji niemieckiej 
aż do emerytury i po wojnie; swoją uczciwą i niebezpieczną pracą dobrze zasłużył się 
społeczeństwu wołomińskiemu.

Bliska znajomość i serdeczna przyjaźń z sąsiadami sprawiła, że zostali oni rodzicami 
chrzestnymi dzieci Juzoniów. 

Jan Juzoń z synem Markiem 
w ogródku przed domem 
Biesia przy ul. Legionów 33; 
1942 r.

Jan Juzoń z żoną Jadwigą  
i synem Markiem na kolanach 
u matki (z lewej strony) 
oraz siostrą Jadwigi Ireną 
Habermanową i siostrzenicą 
Heleną Chlęchówną 
(pierwsza z prawej); 1942 r. 
(„Foto Zarzycki” 
w Wołominie) 
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Trzeba podkreślić, że Jan w swoich listach do żony Jadwigi z wielką serdecznością 
wspominał swoje spotkania z przyjaciółmi wołomińskimi i był wdzięczny za każdą pomoc 
okazywaną przez nich swojej rodzinie. Wielkie podziękowanie wyrażał Jan rodzinie 
Milewskich. Rodziny pomagały sobie w różnych trudnych codziennych sytuacjach czasu 
okupacji, a żonę Jadwigę z Anną Milewską łączyły szczególnie przyjacielskie, wręcz 
siostrzane stosunki. Serdecznie dziękował Jan Julianowi Milewskiemu, który wówczas 
sprawował stanowisko dyrektora i prokurenta w Oddziale Komunalnej Kasy Oszczędności 
w Wołominie i miał możliwość zatrudnienia w swoim biurze młodej Heleny Chlęchówny, 
co było dla rodziny mieszkającej w jednym mieszkaniu dużym wsparciem finansowym 
w tych trudnych czasach.

Z relacji Jadwigi wiadomo, że Jan w okresie okupacji pełnił rolę kuriera pomiędzy 
okręgiem AK Śląsk a władzami podziemnymi AK w Warszawie, kontaktując się z ich 
przedstawicielem, byłym senatorem i posłem RP Leopoldem Tomaszkiewiczem, znanym 
dobrze Janowi z działalności związkowej sprzed wojny (wówczas honorowym prezesem 
Zjednoczenia Polskich Związków Zawodowych).

15 grudnia 1943 r. w mieszkaniu swoich rodziców w Sosnowcu przy ul. Floriańskiej 
52 Gestapo katowickie – na skutek zdrady wewnętrznej w organizacji podziemnej – 

Jan Juzoń z synem Markiem 
przed budką dróżniczą  

na przejeździe kolejowym przy 
ul. Przejazd w Wołominie

Nowa Wieś. Od lewej: Ula Niwińska, 
Marek Juzoń, Marek Niwiński

Nowa Wieś. Od lewej: Zofia 
Lasoniowa trzymająca małą 
Ewę Juzoń, Jadwiga Juzoń  

z synem Markiem oraz 
Hanna Milewska z synem 

Jackiem; lato 1943 r. 

Z wizytą u Józefa i Zofii Lasoniów na Nowej Wsi (lato 1943 r.). Na zdj. Jan Juzoń z synem 
Markiem (na kolanach) i żoną Jadwigą (z prawej strony), Irena Haberman, rodzina Chlęchów 
oraz Zofia Lasoniowa. To ostatnie zachowane zdjęcie z pobytu Jana w Wołominie przed jego 

aresztowaniem w Sosnowcu przez Gestapo katowickie w grudniu 1943 r.
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aresztowało Jana Juzonia, a z nim (jak się później okazało) 37 innych członków AK  
z terenu Sosnowca i Katowic.

Przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, nazywanego „katownią śląską”, 
Jan przeszedł mordercze śledztwo, co zostało udokumentowane w jego grypsach 
pisanych do żony Jadwigi, a przemycanych z więzienia nieznaną do tej pory drogą. 
30 czerwca 1944 r. został przewieziony do Wrocławia, a następnie Gestapo Breslau 
przekazało go poprzez obóz koncentracyjny Gross-Rosen do obozu koncentracyjnego 
Sachsenhausen k. Berlina jako więźnia politycznego (nr ewidencyjny 086308).

Świadectwem pobytu Jana Juzonia w obozie Sachsenhausen jest relacja pisemna 
współtowarzysza obozowej niedoli Antoniego Ćwięka – powstańca śląskiego, 
zweryfikowanego członka krakowskiego oddziału ZBoWiD, więźnia tego obozu od 3 maja 
1940 r. do wyzwolenia w maju 1945 roku. Pan Antoni w liście z 20 stycznia 1965 r. do 
córki Jana, Ewy, opisuje swoje spotkanie z nim w bloku 48 oraz wymianę między nimi 
informacji o walce AK w kraju i o losie Jana Machy i Michaliny Koniecznej – ich wspólnych 
znajomych sprzed wojny, zamordowanych przez Gestapo katowickie w latach 1942–1943.

Z obozu Janowi udało się wysłać do rodziny trzy listy napisane w języku niemieckim 
(który Jan znał biegle) na oryginalnych drukach obozowych. Ich oryginały, a także inne 
ważne dokumenty osobiste i zawodowe, łącznie ze zdjęciami rodzinnymi, znajdują się 
w posiadaniu najbliższych. Skany tych dokumentów zostały przekazane do łódzkiego 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie znalazły właściwe i zasłużone sobie miejsce.

Jan Juzoń obozu nie przeżył. Zginął prawdopodobnie w czasie ewakuacji obozu  
w głąb III Rzeszy w tzw. marszu śmierci późną zimą lub wczesną wiosną 1945 roku3. 

Zginął dobry, szlachetny i ceniony przez wielu ludzi człowiek, jako jeden z tysięcy 
polskich patriotów, przedstawicieli polskiej inteligencji – warstwy społecznej planowo  
i z okrutną premedytacją prześladowanej i fizycznie niszczonej przez niemieckiego 
okupanta.

Zostawił rodzinę: żonę Jadwigę, syna Marka i córkę Ewę.
Cześć jego pamięci!

3 Zostało to potwierdzone na wniosek żony Jadwigi wyrokiem Sądu Okręgowego w Sosnowcu z dnia 6 maja 1945 r. oraz 
postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 8 września 2014 r. na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej – 
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach (sygn. akt S/78/11/Zn).

III. WOŁOMIŃSKIE BIOGRAFIE, HISTORIE RODZINNE

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Paweł Gajewski

Henryk Rojewski (1895–1943)

Henryk Rojewski to, jak się wydaje, jeden z zapom-
nianych mieszkańców przedwojennego Wołomina 
i okolic, który poniósł śmierć z rąk niemieckiego 
okupanta w okresie II wojny światowej. Ten wołomiński 
urzędnik jeszcze na początku lat 20. miał być członkiem 
lokalnych struktur Polskiej Organizacji Wojskowej,  
a po jej rozwiązaniu wstąpić do powołanego do istnienia 
Związku Walki Zbrojnej. Najwięcej informacji na temat 
Henryka pochodzi z lat 1930–1943. Związane jest to 
przede wszystkim ze wspomnieniami córek, a także 
wieloma fotografiami, które pozwoliły w pewien sposób 
prześledzić, a nawet zweryfikować ważne wydarzenia 
z jego życia. Istotnym źródłem wiedzy o Henryku są 
pozostawione dokumenty, głównie związane jednak 
z ostatnimi miesiącami życia. Ważną rolę odegrały 
także pamiętniki osób, które przeżyły okres okupacji,  
a następnie spisały swoje wspomnienia. Dzięki temu możliwe było powiązanie wojennych 
losów Henryka Rojewskiego ze wspomnieniami przekazywanymi przez jego dzieci  
i zrekonstruowanie ostatnich trzech–czterech miesięcy jego życia.

Henryk Rojewski urodził się 26 września 1895 r. w Warszawie. Był drugim spośród 
trojga dzieci wołomińskiego kopacza studni, a od 1919 r. członka Rady Miasta Bronisława 
Juliana Rojewskiego, a także jego żony Franciszki z domu Michałowicz. Dzieciństwo 
Henryka jest owiane tajemnicą. Jedyna pewna informacja to miejsce zamieszkania 
samego Henryka, jak i całej rodziny Rojewskich od okresu bezpośrednio poprzedzającego 
odzyskanie przez Polskę niepodległości. Był to budynek przy ówczesnej ul. Łąkowej 
(numer domu nieznany), która 3 maja 1938 r. została przemianowana na ul. P.O.W. 
(Polskiej Organizacji Wojskowej). Rojewscy mieszkali w istniejącym do dziś domu pod 
numerem 18 (obecny adres: Mickiewicza 22). Nie udało się dotąd określić roku powstania 
tego ceglanego budynku, co znacząco utrudnia ustalenie czasu domniemanego przybycia 
Rojewskich do Wołomina. Nie ma również pewności, czy pod wspomnianym adresem 
mieszkały wszystkie dzieci Bronisława i Franciszki: Henryk (ur. 1895), Zygmunt Bronisław 
(1898) i najmłodsza Bronisława Aleksandra (1899). Według Bronisławy po wstąpieniu do 
wojska rosyjskiego jej brat Zygmunt pozostał w nim i wyemigrował w głąb Rosji. Tam miał 
poznać swoją przyszłą żonę, a niedługo później ponieść śmierć „gdzieś w Kazachstanie”. 

Henryk Rojewski, 1933 r.
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Istnieje duże prawdopodobieństwo, że sam Zygmunt opuścił dom rodzinny jeszcze przed 
osiedleniem się Rojewskich w Wołominie. 

We wczesnych latach życia Henryk Rojewski – według relacji córek, Janiny i Barbary 
– miał ukończyć szkołę powszechną, a następnie liceum „gdzieś w Warszawie”, 
ponieważ przed I wojną światową w dopiero rozwijającym się Wołominie takich szkół 
nie było. Młodsza córka, Barbara, mówiła także o tym, że ojciec zdał maturę i skończył 
studia, co miało mu pomóc w zdobyciu pracy urzędnika. Niestety informacji o wyższym 
wykształceniu nie udało się zweryfikować. Teorię o studiach być może podważa relacja 
siostry Henryka, Bronisławy. Miała ona powiedzieć swojemu synowi,  Lechosławowi, że 
jej brat, w okresie szacowanym na lata 1918–1921, jeszcze przed podjęciem pracy, był 
członkiem wołomińskich struktur Polskiej Organizacji Wojskowej; rodzaj jego działalności 
w tych strukturach pozostaje jednak do dziś nieznany. Znana jest za to kariera zawodowa 
Henryka Rojewskiego. Dzięki dokumentowi wydanemu w okresie II wojny światowej 
wiemy, że Henryk rozpoczął pracę w administracji państwowej 1 lipca 1921 r. jako 
asystent sekretarza w miejskim Magistracie przy ul. Sienkiewicza w Wołominie. W latach 
1923–1928 awansował do funkcji urzędnika podatkowego, natomiast 17 marca 1928 r. 
został mianowany na stanowisko kasjera. 

Sabiny miał na imię Gustaw2, i choć mieszkał w Wołominie, być może sam przybył tutaj 
z Rzeszy. Henryk i Sabina zawarli związek małżeński 1 lutego 1925 roku. 

Małżeństwo zamieszkało w ceglanym 
domu zakupionym wraz z działką przez ojca 
Henryka, Bronisława, kilka lat wcześniej. 
Rozebrany w latach 90. budynek znajdował 
się w graniczącej z Wołominem wsi Lipiny 
pod adresem Lipiny 52. Prawdopodobnie 
między rokiem 1923 a 1927 nastąpiła 
rozbudowa domostwa, które zyskało dwa 
nowe pomieszczenia. Obok domu Bronisław 
i Henryk wykopali piwnicę, której ceglane 
sklepienie wychodziło na około 150 cm ponad 
ziemię. Jak się okazało kilkanaście lat później, 
ten mały, niepozorny obiekt ratował życie  
czasie walk frontowych. 

O możliwości datowania inwestycji świadczy 
zachowana do dziś cegła oraz dachówka, na 
której widoczne są doskonale zachowane 
stemple cegielni z roczną datą produkcji.3 
Co więcej, łatwo odróżnić cegłę pochodzącą 
sprzed I wojny światowej, a więc z okresu, 
gdy powstała starsza część budynku. Glina wykorzystana do produkcji ma bardzo 
charakterystyczny mocny czerwony kolor, a sam rozmiar cegły jest nieco mniejszy niż 
w materiale budowlanym z lat 20. czy 30. 

Rozbudowę zakończono niemal na pewno w roku 1927 – wówczas świeżo wyszykowany 
dom miał wreszcie stać się własnością Henryka i jego rozrastającej się rodziny.  

Z zachowanego w archiwum rodzinnym 
aktu darowizny z 14 września 1927 r.  
wynika, że Bronisław przekazał 
swoim dzieciom wspomnianą wyżej 
działkę, dzieląc ją na połowę: część 
wschodnią wraz z wyremontowanym 
domem przekazano Henrykowi,  
a część zachodnią, potocznie zwaną 
„pod wygonem” – Bronisławie. Można 
się jedynie domyślać, jak bardzo 
wyczekiwano końca rozbudowy domu, 

2 Gustaw Brachfogel pojawia się jako adresat listu swojego syna – Stefana – przebywającego na służbie wojskowej. 
List wysłany został 12 kwietnia 1911 r. z Rażania (taka nazwa miasta widnieje w liście; być może chodzi o Riazań  
w obwodzie riazańskim, gdzie do dziś istnieje poligon i Wyższa Szkoła Wojskowa). 

3 Uwidoczniono stemple cegielni w Kobyłce oraz dachówki wyprodukowane w Ząbkach w 1923 roku.

Pracownicy Magistratu Wołomińskiego. Przełom lat 20. i 30. XX wieku. Pierwszy z lewej 
to Henryk Rojewski; za Rojewskim prawdopodobnie ojciec Leszka Podhorodeckiego  

(w okularach), a obok niego Ryszard Michalski

Prawdopodobnie około roku 1923 poznał swoją przyszłą żonę – urodzoną  
w miejscowości Trąbki pod Garwolinem, mieszkającą od dłuższego czasu w Wołominie 
Sabinę Brachfogel, córkę Stefana i Marianny z domu Śliwińskiej. Nazwisko Brachfogel 
sugeruje pochodzenie niemieckie. Niewielka część mieszkańców Wołomina,  
a w szczególności okolicznych wsi, była potomkami niemieckich osiedleńców 
przybywających na te tereny od połowy XIX wieku1. Należy przypomnieć, że dziadek 

1 Wołomiński niezbędnik historyczny, red. Z. Michalik, Wołomin 2018, s. 73.

Zdjęcie ślubne Henryka i Sabiny 
Rojewskich. 1 lutego 1925 r.

Dom Rojewskich przy ul. Lipiny 52. 
Fotografię wykonano 14 listopada 1937 r.
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zwłaszcza że 15 listopada 1925 r. małżeństwu Rojewskich urodziła się pierwsza córka 
– Janina Henryka.

Na podstawie zachowanych do dziś fotografii można stwierdzić, że życie Henryka 
Rojewskiego koncentrowało się na pracy. Domem zajmowała się żona Sabina. Prace  
w polu wykonywane były przez Henryka, natomiast stosunkowo nieduża działka 
oraz brak czasu powodowany pracą w Magistracie znacząco ograniczały możliwości 
prowadzenia roli. Jednak w samym gospodarstwie nie mogło zabraknąć kurcząt, gęsi, 
jednej krowy, jednej klaczy, czterech świń itd. To, oczywiście, standardowe wyposażenie 
małego gospodarstwa na wsi, natomiast w obliczu kryzysu gospodarczego 1929 r., który  
w Polsce objawił się rok później i przez kolejne kilka lat trawił polską gospodarkę, 
możliwość zaspokojenia potrzeb żywnościowych dzięki hodowanym zwierzętom bardzo 
ułatwiała życie. I to nie tylko samym właścicielom. Z dziennika wydatków Henryka wiemy, 
że do domu Rojewskich przychodziły w latach 30. dwie dziewczyny, które za miesięczną 
opłatą 10–15 złotych pomagały Sabinie w gospodarstwie: doiły krowę, zbierały jajka od 
kur, sprzątały obejście itp. Jedną z nich była niejaka Andzia Gajcówna.4 

Można by pomyśleć, że Sabina  
z pomocą córki, Janiny, będzie w stanie 
zadbać o niewielkie gospodarstwo, jednak 
w owym czasie to szkoła wypełniała plan 
dnia dziewczynki. Pomoc w czynnościach 
gospodarskich wspomnianej wyżej 
Andzi Gajcówny stała się szczególnie 
potrzebna, gdy 3 grudnia 1929 r. na 
świat przyszła druga córka Rojewskich – 
Barbara Franciszka Sabina. Trzy imiona 
zawdzięczała matce. O ile jej siostra 
pierwsze imię otrzymała na podstawie dnia, 
w którym przyszła na świat, a drugie po 
swoim ojcu, o tyle Barbara swoje pierwsze 
imię otrzymała z prozaicznego powodu. Jej 
matka chciała urodzić w święto Barbórki, 
ale stało się to dzień wcześniej. Jednak 
imię było już ustalone. W ten sposób 
dopiero drugie imię wywodzi się od dnia 
narodzin, a trzecie jest po matce. Gdy 
mała Basia nieco podrosła, to ona głównie 
pomagała rodzicom, a szczególnie matce, 
w gospodarskich obowiązkach. 

Państwo Rojewscy często gościli w domu rodzeństwo Sabiny i Henryka, ale równie 
często odwiedzali rodzinę. Spośród trzech braci i dwóch sióstr Sabiny najlepszy kontakt 

4 Nazwisko oraz kwoty miesięcznych wypłat pochodzą z dziennika rozchodów prowadzonego przez Henryka Rojewskiego.

utrzymywał się z Kazimierą (po mężu Konieczną), która mieszkała z mężem Aleksandrem 
– aktywnym policjantem – oraz dziećmi w Radzyminie, a następnie Sulejówku. Henryk 
utrzymywał zaś dobre relacje ze swoją siostrą Bronisławą. 

Rojewscy. Od lewej: Janina, Henryk, Barbara 
i Sabina. Fotografię wykonano latem 1938 r. 
na podwórku z tyłu domu przy ul. Lipiny 52

Obchody święta Konstytucji 3 maja oraz przemianowania ulicy Łąkowej na P.O.W. 
w centrum Wołomina w 1938 r.

Obchody święta Konstytucji 3 maja oraz przemianowania ulicy Łąkowej na P.O.W. 
w 1938 roku. Henryk Rojewski znajduje się w poczcie sztandarowym 

(pierwsza osoba na lewo od sztandaru)
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W pamięci córek Henryk doskonale dogadywał się z kolegą z pracy, Ryszardem 
Michalskim. Obaj panowie jako urzędnicy byli częstymi uczestnikami lokalnych wydarzeń. 
Jednym z nich była uroczysta zmiana nazwy ulicy Łąkowej na P.O.W., która odbyła się 
przy okazji święta 3 maja 1938 roku.5 Pomysłodawcą nadania nowej nazwy był Komitet 
Placówki Związku Peowiaków w Wołominie.6 

Wspominanym przez córki Henryka zdarzeniem bezpośrednio dotyczącym jego 
osoby, a mającym miejsce tuż przed wybuchem wojny, był grupowy wyjazd do Wieliczki 
w sierpniu 1939 r., z którego zachowała się fotografia.

II wojna światowa zastała Henryk Rojewskiego w pracy. Kiedy nad ranem 1 września 
1939 r. samoloty Luftwaffe atakowały Warszawę, kilka z nich ostrzelało Wołomin. 
Powodem nalotu miało być otarcie ognia przez stojący na stacji wojskowy pociąg.7 
Barbara, po mężu Gajewska, wspominała, że tego dnia duża część mieszkańców 
Wołomina, a szczególnie kobiety i dzieci, uciekała na wschód, a więc w kierunku rowów 
melioracyjnych zlokalizowanych np. za Lipinami. Te słowa wydają się potwierdzać 
informacje podawane przez Leszka Podhorodeckiego w książce „Dzieje Wołomina  
i okolic”.8 Barbara wspominała jednocześnie, że mężczyźni z Wołomina uciekali na 
zachód, „uciekali za tory”. Po raz pierwszy swoją „pozagospodarską” przydatność 

5 Data na podstawie podpisu umieszczonego na odwrocie fotografii z obchodów święta Konstytucji 3 maja, pochodzącej  
z albumu rodzinnego.

6 J. Stryjek, Kalendarium Wołomina, „Wołomin. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość”, Wołomin 2004, nr 1, s. 38.
7 Dzieje Wołomina i okolic, red. L. Podhorodecki, Warszawa 1984, s. 163.
8 Tamże.

zanotowała wspominana wcześniej piwnica, w której w czasie nalotu chowała się Sabina 
z dziećmi. 

Z czasem rozłąki z ojcem związana jest bardzo ciekawa, choć krótka historia. Zarówno 
Barbara, jak i Janina mówiły o ciekawym zdarzeniu mającym miejsce około tydzień po 
nalocie. Kiedy w godzinach przedpołudniowych w odwiedziny do ich matki Sabiny przyszła 
jej siostra, Kazimiera (po mężu Piróg), miała zapytać Sabinę, czemu ta tak ochoczo 
sprząta w domu. Miała usłyszeć odpowiedź: „(…) bo Heniek dziś wróci”. Oczywiście 
Sabina takich informacji mieć nie mogła – a jednak tego samego dnia wieczorem jej 
mąż wrócił do domu…

W pierwszych latach wojny życie państwa Rojewskich przebiegało dosyć spokojnie, 
o ile można tak powiedzieć o egzystencji pod niemiecką okupacją. Barbara Gajewska 
twierdziła, że jako dziecko właściwie nie odczuwała większych niedogodności życia  
w Generalnym Gubernatorstwie, co mogło być spowodowane tym, że Lipiny były jedynie 
podmiejską wsią, którą Niemcy raczej się nie interesowali. Zupełnie inne wspomnienia 
miała jej starsza siostra. Janina, po mężu Drzewowska, bardzo niechętnie wracała do 
czasów okupacji. Pewnego razu po kilku pytaniach wnuka swojej siostry przyznała 
jednak, że była świadkiem zabójstwa uciekającego Żyda, który tuż przy wejściu do 
budynku Magistratu został zastrzelony przez niemieckiego żołnierza. Szła tam wtedy, 
by zanieść ojcu kanapki. Tylko dzięki Henrykowi, który ściągnął córkę na bok, oboje 
pozostali niezauważeni. 

Również Janina wspomniała o tym, że w 1940 r. niemieccy szeregowi żołnierze 
przychodzili na Lipiny, chcąc popracować w polu. Mieli za to otrzymywać od mieszkańców 
z góry narzuconą wypłatę i zabierać większość plonów, które zebrali. Jeden z takich 
żołnierzy, widząc w domu Henryka i Sabiny trzy makaty z wizerunkami Józefa Piłsudskiego 
i Edwarda Śmigłego-Rydza oraz z bitwą warszawską, miał stwierdzić spokojnym głosem, 
że mają usunąć wizerunek Śmigłego-Rydza, schować do szuflady bitwę ze względu na 
to, że ZSRR jest sojusznikiem Rzeszy, za to wizerunek Marszałka powiesić w bardziej 
eksponowanym miejscu, bo „[Piłsudski] to był wielki człowiek, gdyby żył, to tej wojny by 
nie było”. 

Prawdopodobnie na przełomie lat 1940 i 1941 Henryk wstąpił do Związku Walki 
Zbrojnej Obwodu Wołomińskiego (ZWZ). Przemawia za tym wspomnienie jego córek, 
które twierdziły, że ich matka miała nawet zapytać męża o działalność konspiracyjną. 
Henryk miał odpowiedzieć: „lepiej, żebyś nie wiedziała”. 

Jesienią 1942 r. nastąpiły wydarzania, które doprowadziły do śmierci Henryka kilka 
miesięcy później. Dzięki certyfikatowi, o którym będzie mowa w dalszej części, a także 
wspomnieniom Barbary Gajewskiej wiemy, że Gestapo aresztowało jej ojca 6 listopada 
1942 r., o czym miała dowiedzieć się podczas zajęć w szkole od pani dyrektor Jadwigi 
Markowskiej. Dyrektor Markowska miała przerwać lekcję prowadzoną przez pana 
Napłoszka i poprosić nauczyciela, aby zwolnił do końca tygodnia z zajęć kilkoro dzieci, 
ponieważ tego dnia rano „Niemcy zabrali [ich] ojców”. Aresztowanych miało zostać pięciu 
mężczyzn, według Barbary prawdopodobnie wszyscy albo przynajmniej czterech z nich 

Wycieczka do Wieliczki 7 sierpnia 1939 roku. Henryk Rojewski znajduje się w dolnym 
rzędzie, drugi od prawej strony
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miało być pracownikami Magistratu. Być może całe zdarzenie miało miejsce w samym 
Magistracie, podczas jednego ze spotkań członków ZWZ na górnym piętrze budynku… 

Jak relacjonowała Barbara, wśród aresztowanych oprócz jej ojca miał być m.in. jego 
dobry kolega, Ryszard Michalski, oraz Mieczysław Winiarski. Datę aresztowania potwierdził 
sam Mieczysław Winiarski, który, przeżywszy wojnę i dwa obozy koncentracyjne, w swoich 
wspomnieniach pisał, że został aresztowany przez Gestapo 6 listopada 1942 r., po czym 
osadzono go na Pawiaku, skąd 17 stycznia 1943 r. został przewieziony transportem 
kolejowym na Majdanek.9 Niemal na pewno to samo stało się z Henrykiem. Nie jest 
znana dokładna data przewiezienia mężczyzn na Pawiak, natomiast do dziś zachowały 
się dwa listy Henryka z grudnia 1942 r. pisane właśnie z tego miejsca, których fotografie 
i tłumaczenia widoczne są poniżej.

9 B. Chodkiewicz, Mieczysław Winiarski, „Rocznik Wołomiński”, t. VII, Wołomin 2011, s. 368–369.

Pierwsza strona pierwszego listu Henryka Rojewskiego z Pawiaka z 1 grudnia 1939 roku. 
Tłumaczenie: „Nadawca: Henryk Rojewski; Warszawa C I; Kartka pocztowa nr 494; IV A3c; 

Adresat: Pani Sabina Rojewska; Wołomin Lipiny 52”. 
Na stemplu widoczny napis: „Warschau C2 55, 1 XII 42 14”

Druga strona pierwszego listu Henryka Rojewskiego z Pawiaka z 1 grudnia 1942 roku. 
Tłumaczenie: „20/1572 Jestem na Pawiaku. Jestem zdrowy. Przyślij mi paczkę żywnościową: 
suchary – mrożone pieczywo, tłuszcz, cebulę i trochę soli. Ta paczka może ważyć 2 kg. Proszę 
także o paczkę z odzieżą: bieliznę, ręcznik, mydło, czapkę i płaszcz, łyżkę. Wszystkie paczki 

podejmuje jedynie III okręg Policyjny, to wszystko może Tobie zrobić Karol [starszy brat 
Sabiny, wg Barbary Gajewskiej pracownik wołomińskiej huty szkła]. Poślij Jasię do [Stefana] 
Podhorodeckiego po kwity rozliczeniowe z KKO, składkę i zabierz deklarację Kenkarty. Będę 
pisać raz na miesiąc, Ty możesz pisać tak często, jak chcesz. Serdeczne ucałowania – Heniek”

Pierwsza strona drugiego listu Henryka Rojewskiego z Pawiaka z 22 grudnia 1942 roku. 
Tłumaczenie: „Nadawca: Rojewski Henryk; Warszawa C I; Kartka pocztowa nr 494; 

Adresat: Sz. Pani Sabina Rojewska; Wołomin Lipiny Nowe nr 52”. 
Na stemplu widoczny napis: „Warschau 55, 22 XII 42 43”
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W marcu 1943 r. nikt nie wiedział, gdzie znajduje się Henryk. Trudne warunki życia 
doprowadziły jego siostrę, Bronisławę, do sprzedaży części działki, o której pisano na 
początku artykułu. Do dziś zachował się pochodzący z lat 60. odpis aktu notarialnego 
sporządzonego 2 marca 1943 r. w Warszawie, na mocy którego dokonano sprzedaży 
działki „pod wygonem” państwu Józefowi i Helenie Podniesińskim w kwocie 750 złotych 
za 6327 m2. Poświadczycielami sprzedaży mieli być znani notariuszowi Wincentemu 
Tyszce, a mieszkający w Wołominie Paweł Wrocławski oraz Sabina Rojewska. 

Dalszy brak listów od Henryka powodował ogromny niepokój. Wszelkie próby 
uzyskania informacji o losie Henryka, jakie podejmowała Sabina, kończyły się porażką. 
Według Barbary Gajewskiej późnym latem 1943 r. pojawiły się pierwsze pogłoski, jakoby 
Henryk i przynajmniej dwóch jego kolegów trafili na lubelski Majdanek. Pojawiły się także 
pierwsze, niepotwierdzone informacje o tym, kto miał „wsypać” pracowników Magistratu. 
Podobno w Wołominie mówiło się o mającym ukraińskie korzenie Tiurynie. Mieczysław 

Druga strona drugiego listu Henryka Rojewskiego z Pawiaka z 22 grudnia 1942 roku. 
Tłumaczenie: „15 XII 1942 Moi mili! Pierwsze dwie paczki otrzymałem 22 listopada, jestem 
za nie bardzo wdzięczny i proszę w przyszłości o więcej chleba i nie wysyłajcie mi żadnego 
cukru. Kartkę pocztową z 4 grudnia otrzymałem wczoraj, pisz do mnie częściej i więcej. Jak 
tam w gospodarstwie, czy masz zamiar sprzedać konia? Jestem całkowicie zdrowy, bądźcie 

spokojni i dobrej myśli. Przesyłam Wam oraz wszystkim znajomym najlepsze życzenia 
świąteczne i noworoczne. Całuję wszystkich z całego serca – Wasz mąż i ojciec Heniek”

Nie wiadomo, ile listów wysłała Sabina do męża, jednak jej obie córki twierdziły, 
że kontakt z Henrykiem urwał się w styczniu 1943 roku. To potwierdzać może tezę  
o wywiezieniu mężczyzny transportem 17 stycznia. Taką wersję wydarzeń 
uprawdopodobnili pracownicy Państwowego Muzeum na Majdanku. Utrata kontaktu 
spowodowała, że Sabina próbowała poczynić kroki w celu uwolnienia Henryka. 9 marca 
1943 r. udała się do Die Stadtverwaltung in Wolomin po certyfikat dokumentujący przebieg 
kariery zawodowej Henryka, który miał wykazywać jego nieskazitelną przeszłość i, tu cyt., 
„przydatność” jako mieszkańca Generalnego Gubernatorstwa10, a także poświadczać, 
że ma rodzinę – dwie córki, które musi wychowywać. Dokument ten zachował się do 
dzisiaj, a w jego posiadaniu do roku 2018 znajdował się Lechosław Stemplewski, syn 
Bronisławy – siostry Henryka. Zdjęcie oraz tłumaczenie widzimy poniżej.

10 Takich słów użyła Barbara Gajewska, córka Henryka, w odpowiedzi na pytanie, w jakim celu wydano niniejszy dokument.

Certyfikat poświadczający karierę zawodową i sytuację rodzinną Henryka Rojewskiego 
wydany 9 marca 1943 roku. Tłumaczenie: „Administracja miasta w Wołominie. Wołomin,  

9 marca 1943 r.. Certyfikat. Zaświadcza się, że Pan Rojewski Henryk, urodzony 26 września 
1895 r., był zatrudniony w miejscowej administracji miejskiej od 1 lipca 1921 do 1923 r. jako 
asystent sekretarza, od 1923 do 1928 r. jako celnik skarbowy oraz od 17 marca do 6 listopada 

1942 r. jako kasjer. Z powodu aresztowania wymieniona osoba została zawieszona w pracy bez 
wypowiedzenia z dniem 6 listopada 1942 roku. Podczas swojej służby Pan Rojewski dał się 

poznać jako rzetelny i pracowity urzędnik. Na swoim utrzymaniu Pan Rojewski ma żonę  
i dwoje dzieci. Niniejsze zaświadczenie wydawane jest do przedłożenia odpowiednim 

władzom. [Podpisał] pełniący obowiązki burmistrza miasta Wołomina: [podpis nieczytelny]”
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Winiarski we wspomnieniach pisał o majorze W. P. Cibickim, który przeszedł na stronę 
Niemców w roku 1941 i który, być może, zadenuncjował go Gestapo. Jaka jest prawda, 
tego nie wiadomo. 

To warto wspomnieć o ciekawym, aczkolwiek graniczącym z wróżbiarstwem zdarzeniu, 
które miało miejsce po aresztowaniu Henryka. Jego siostra, Bronisława, będąc z wizytą 
u swojej szwagierki Sabiny, miała zaproponować zapalenie gromnicy w domu brata  
i odmówienie różańca w wołomińskim kościele w intencji „sprawdzenia”, czy podejrzany  
o donosicielstwo Tiuryn był rzeczywistym denuncjatorem. Jeśli w ciągu miesiąca poniósłby 
śmierć, miało to oznaczać słuszność podejrzeń. Sabina oczywiście wyśmiała ten pomysł, 
jednak według Barbary Gajewskiej ten człowiek w ciągu 30 dni zmarł… 

Późnym latem 1943 r. Sabina, opierając się na plotkach oraz informacjach od znajomych 
męża, dowiedziała się o śmierci Henryka. Oczywiście w tym czasie o szczegółowych 
informacjach nie było mowy. Córki Henryka mówiły, że późną jesienią matce udało się 
jakimś cudem uzyskać zgodę na przejazd pociągiem do Lublina, gdzie wydano jej dwa 
dokumenty będące, w istocie, informacją o zgonie męża. Dopiero za ich pośrednictwem 
Sabina dowiedziała się, że Henryk zginął 24 marca 1943 roku. Pierwszy zachowany 
dokument pochodzi z Komendantury obozu koncentracyjnego Lublin (Majdanek). Drugi 
zaś z parafii św. Pawła w Lublinie, na terenie której znalazły się prochy Henryka. Fotografie 
i tłumaczenie dokumentów widoczne są poniżej. 

Oświadczenie z obozu koncentracyjnego Lublin (Majdanek) z 28 sierpnia 1943 r. 
o śmierci Henryka Rojewskiego

Tłumaczenie oświadczenia z obozu koncentracyjnego Lublin (Majdanek) o śmierci Henryka 
Rojewskiego, wykonane przez tłumacza Wacława Noskowskiego w Warszawie 9 lipca 1948 r.

Dokument stwierdzający śmierć Henryka Rojewskiego wydany przez Proboszcza parafii 
św. Pawła w Lublinie 13 września 1943 r.
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Jak wynika z relacji Barbary Gajewskiej, spośród pięciu osób aresztowanych  
w 1942 r. dwie osoby już nigdy nie powróciły do domu. Wśród nich był jej ojciec. 

Przedstawiona w artykule wiedza na temat Henryka Rojewskiego obfituje w wiele 
braków i niedopowiedzeń. Wynikają one przede wszystkim z konspiracyjnego stylu życia 
tego człowieka, który świadomie ukrywał niebezpieczną wiedzę przed swoimi bliskimi. 
Szerzeniu wiedzy o działalności części członków organizacji, tj. ZWZ, nie sprzyjał okres 
Polski Ludowej. Przez ponad 40 lat istnienia PRL pamięć w zrozumiały sposób uległa 
zatarciu. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, co pozostało. W przypadku Henryka 
Rojewskiego są to fotografie i dokumenty, na podstawie których jego prawnuk – autor 
niniejszego tekstu – dzięki wspomnieniom i komentarzowi swojej babci, mógł przekazać 
otrzymaną wiedzę.

Tłumaczenie dokumentu stwierdzającego śmierć Henryka Rojewskiego wydanego 
przez Proboszcza parafii św. Pawła, wykonane przez tłumacza Wacława Noskowskiego 

w Warszawie 9 lipca 1948 r.

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Czesław Sitarz

Wołomińskie Rodziny – Rodzina Ząbek
Cecylia Kostelecka z d. Ząbek

(1923–2017)

Wstęp
Cecylia Kostelecka urodziła się 24 lutego 1923 r. we 

wsi Sławek1 (obecnie Wołomin). Urodziła się w rodzinie 
wielodzietnej Stanisława Ząbek (1876–1932) i Katarzyny 
Ząbek z d. Kur (1885–1931).

Rodzice Cecylii Kosteleckiej prowadzili niewielkie 
gospodarstwo rolne; Stanisław dodatkowo zarobkował jako 
robotnik gospodarczy w Hucie Szkła Wołomin (wówczas 
huta była zakładem prywatnym, udziałowym). W wieku 
ośmiu lat Cecylia została pełną sierotą. Jej wychowaniem 
zajmowali się brat Władysław Ząbek (1907–1991)  
i Anna Wilińska z d. Ząbek (1909–2008). Po ukończeniu 
szóstego roku życia uczęszczała do czteroklasowej 
Szkoły Powszechnej w Wołominie. Szkoła mieściła się  
w budynku prywatnym (budynek stoi do dzisiaj przy obecnej 
al. Armii Krajowej 127). Głównym zajęciem pozaszkolnym 
Cecylii Kosteleckiej była pomoc w opiece nad małymi dziećmi brata Władysława. Po 
ukończeniu czteroletniej Szkoły Powszechnej Cecylia została przeniesiona do siostry 
Anny Wilińskiej, która z mężem Romanem Wilińskim i, wówczas jeszcze, dwójką 
dzieci mieszkała w Warszawie przy ul. Radomskiej. Roman Wiliński był pracownikiem 
„Tramwajów Warszawskich”. 

W wieku 15 lat Cecylia rozpoczęła naukę krawiectwa lekkiego w Zakładzie Krawieckim 
przy ul. Nowy Świat w Warszawie. W nauce zawodu robiła postępy. Była wielokrotnie 
nagradzana przez właścicieli zakładu. Jako młoda dziewczyna interesowała się kinem, 
dużo czytała i uczestniczyła wraz z właścicielami Zakładu Krawieckiego w pokazach 
nowych kreacji, głównie garderoby damskiej. Dobry czas nauki zawodu przerwała  
II wojna światowa.

1 Wieś Sławek została przyłączona do miasta Wołomin w roku 1939. Ustawa dot. Zmian administracyjnych miejscowości 
była opublikowana w Dz.U. nr 23/1939 poz. 152.

Cecylia Kostelecka 
(1923–2017)

III. WOŁOMIŃSKIE BIOGRAFIE, HISTORIE RODZINNE
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Wywózka do Niemiec – roboty przymusowe
Cecylia Kostelecka została wywieziona do Niemiec na roboty przymusowe. W niewoli 

niemieckiej przebywała od marca 1940 r. do 4 maja 1945 roku. 
Pracowała głównie jako robotnik w gospodarstwie rolnym pana Menza, które to 

gospodarstwo objęła po śmierci właściciela jego córka, Erika Schulz z d. Menz. Gdy 
zbliżał się front na przełomie lat 1944 i 1945,  Cecylia pracowała od ok. siedmiu miesięcy 
w Fabryce Samolotów na stanowisku wiertacza otworów w blachach pokryciowych 
samolotów. Przed zakończeniem wojny powróciła do gospodarstwa rolnego. Po 62 
miesiącach przymusowych robót w Niemczech, tuż przed ogłoszeniem kapitulacji, 
Cecylia Kostelecka została zwolniona z niewoli, powróciła do Polski, do spalonej, 
zniszczonej Warszawy i zamieszkała u siostry Anny Wilińskiej. Przebywając na robotach 
przymusowych, poznała dobrze język niemiecki w mowie i w niewielkim stopniu w piśmie. 

Cecylia Kostelecka z d. Ząbek jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Polaków 
Poszkodowanych przez III Rzeszę. Posiada legitymację nr 0102758 wydaną przez Zarząd 
Terenowy Stowarzyszenia w Warszawie. Do Stowarzyszenia wstąpiła 19 grudnia 1983 r. 
(nr ewidencyjny 14712/P). 

Fotokopia legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych 
przez III Rzeszę

Cecylia Kostelecka – zdjęcie wykonano w Niemczech (na robotach przymusowych) 
w lipcu 1940 r.
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Po kilku miesiącach pobytu w Warszawie Cecylia przeniosła się do Wołomina  
i zamieszkała w rodzinnym domu, w którym mieszkał jej starszy brat Wacław (1916–1998) 
z rodziną.

Powracam do kwestii pobytu Cecylii Kosteleckiej na przymusowych robotach. 
Właściciel gospodarstwa rolnego (baor Menz) był wdowcem. Mieszkał wówczas  
z 19-letnią córką Eriką i 25-letnim synem, który był oficerem skierowanym na front 
wschodni. Córka Menza zaprzyjaźniła się z Cecylią i ta przyjaźń trwała do końca ich 
życia. Erika i Cecylia odwiedzały się od 1973 roku. Przedłożone do akt Zaświadczenie 
z 25 października 1983 r. w pewnym sensie potwierdza te przyjacielskie stosunki (cytuję 
tłumaczenie zaświadczenia):

Zaświadczenie dla Cecylii Kosteleckiej z.d. Ząbek urodzonej w 1923 r. w Wołominie 
(Polska).

Zaświadczam, że wyżej wymieniona Polka pracowała w naszym gospodarstwie rolnym 
w Seelow-Los od marca 1940 r. do kwietnia 1945 r., będąc na przymusowych robotach.

Była bardzo pilną pracownicą, szybko przystosowywała się do każdej wskazanej pracy. 
Wykazywała się dobrą postawą moralną w stosunku do nas i do swoich kolegów z pracy.

Nasze przyjazne stosunki trwają do dziś.
                                                                      (-) Erike Schulz z.d. Menz
Niniejszym poświadczam podpis Eriki Schulz z.d. Menz.
                                                                      (-) Hoffmann
                                                            Burmistrz, Gmina 1211 Werbig

Działalność i praca społeczna
W chwili przystąpienia do Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę 

Cecylia Kostelecka podjęła aktywną pracę społeczną. Praca ta głównie polegała na 
pomocy osobom represjonowanym:

– pozyskiwaniu dokumentów potwierdzających pobyt w niewoli niemieckiej,
– występowaniu do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 

w sprawach związanych ze składaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie 
świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do przy przymusowej,

– pomocy w kompletowaniu dokumentów i dowodów potwierdzających deportację 
lub osadzenie w obozach pracy (dokumenty niezbędne do weryfikacji przez Fundację 
Polsko-Niemieckie Pojednanie),

– pomocy w dojazdach osób represjonowanych (niepełnosprawnych) do Stowarzyszenia 
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę z siedzibą przy ul. Janka Bytnara „Rudego” 
i przy ul. Koźlej 16/18 oraz do Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie z siedzibą przy 
ul. Kruczej 36.

W roku 1989 do życia zostało powołane Towarzystwo Klub pod Baobabem we 
Wrocławiu. Stowarzyszenie składało się głównie z osób, które w okresie okupacji,  
tj. w latach 1939–1945, były wywiezione na Syberię (sybiraków), a następnie w różnych 

okolicznościach (np. z armią gen. Władysława Andersa) opuścili ZSRR i przybyli do 
Afryki – w Towarzystwie nazywani byli „Afrykańczykami”. 

Jedną z tych sybiraczek, a później Afrykanek, była „ciocia Jasia2” – Janina Bułyha  
z d. Januszewska (1928–1999). Ciocia Jasia do przystąpienia do Towarzystwa Klub pod 
Baobabem zachęciła Cecylię Kostelecką. Ta – represjonowana, deportowana do pracy 
przymusowej w Niemczech – także została członkiem Klubu. Wspólnie z innymi osobami 
Cecylia Kostelecka i Janina Bułyha były w „Grupie Masindi”, nazwanej od miejscowości, 
w której Afrykańczycy przebywali. Obie wspomagały Towarzystwo z zaangażowaniem 
przy organizacji corocznych zjazdów, w których też same uczestniczyły.  

Grupa Afrykańczyków „Masindi”, V Zjazd (13–15 września 1996 r.); 
Cecylia Kostelecka w drugim rzędzie, druga z lewej strony

Towarzystwo Klub pod Baobabem po każdym corocznym zjeździe wydaje Biuletyn 
Towarzystwa. Biuletyn zawiera opis z przebiegu zjazdu, wykaz uczestników, kronikę 
wydarzeń, informacje pt. „Z żałobnej karty”, zdjęcia i inne informacje. Cecylia Kostelecka 
wielokrotnie dostarczała do Biuletynu materiały, m.in. w postaci odzyskanych dokumentów 
ze zsyłek na Syberię i z deportacji do Niemiec, zdjęć z lat okupacji hitlerowskiej czy zdjęć 
odbudowanej Warszawy.

Po powrocie do kraju do Wołomina w latach 60. i 80. ubiegłego wieku Cecylia 
Kostelecka była aktywnym członkiem Powszechnej Spółdzielni Spożywców (PSS) 

2 Jej losy jako sybiraczki i Afrykanki zostały opisane w artykule Pożegnanie z Afryką, powitanie Wołomina – wspomnienia  
i nieplanowana podróż cioci Jasi (1939–1948), „Rocznik Wołomiński”, t. XIII, s. 191–209.
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w Wołominie. Społecznie pracowała w komisjach inwentaryzacyjnych „spisowych” 
składników majątkowych Spółdzielni w sklepach, magazynach, zakładach wytwórczych 
(piekarnia, ubojnia wraz z masarnią itp.). Pracowała także jako członek komisji 
weryfikacyjnej przy końcowych zatwierdzeniach protokołów inwentaryzacyjnych i ich 
rozliczeń. Współpracowała z Zarządem PSS i Radą Nadzorczą. Autorytetem dla Cecylii 
Kosteleckiej był Zdzisław Michalik – Prezes i Przewodniczący Zarządu PSS w latach 
1950–1984, Przewodniczący Rady Nadzorczej w Spółdzielni, członek Rady Nadzorczej. 
Zdzisław Michalik wyróżniał się sposobem bycia, kulturą osobistą, postępowaniem 
oraz dużą wiedzą dotyczącą handlu, prawa spółdzielczego i aktualnie obowiązujących 
przepisów w instytucjach handlowych. Był taktowny, służył radą i pomocą, łagodził 
wynikające nieporozumienia. Cecylia Kostelecka bardzo często wspominała wyjazdy 
pracowników, członków-społeczników oraz kierownictwa i Rady Nadzorczej PSS 
Wołomin do warszawskich teatrów, kin, a także udział w organizowanych wycieczkach 
poznawczych. Były to imprezy dobrze zorganizowane, przebiegające w dobrej, 
koleżeńskiej atmosferze.

Rodzina
Cecylia Ząbek 24 lutego 1946 r. zawarła związek małżeński z Janem Kosteleckim 

(1925–2021). Przyjęli sakrament małżeński w kościele Świętej Trójcy w Kobyłce. 

Przyjazd na Zjazd Towarzystwa Klub Pod Baobabem, Wrocław 1998 r.; 
Cecylia Kostelecka pierwsza z prawej strony

Rozpoczęli wspólne życie. Jan Kostelecki pracował w Hucie Szkła w Wołominie 
jako hutnik. 31 sierpnia 1946 r. powołany został do zasadniczej służby wojskowej.  
W wojsku służył do 30 września 1948 roku.  Cecylia wykonywała różne prace, ale 
głównie trudniła się krawiectwem. W kwietniu 1947 r. urodziła się ich córka Elżbieta. 
Dla poprawy warunków bytowych Cecylia z małą Elą wyjechała na Lubelszczyznę do 
starszego brata Jana – Stanisława – który był hutnikiem szklanym i zarazem prowadził 
niewielkie gospodarstwo rolne. 

Po wyjściu męża z wojska Cecylia wraz z nim i małą Elą powróciła do Wołomina. Jan 
zmienił miejsce pracy. Został zatrudniony w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje 
Państwowe. Kończył specjalistyczne kursy i zdawał „egzaminy ścisłe”, stając się kolejno: 
nastawniczym, zwrotniczym, dyżurnym peronowym i dyżurnym stacyjnym. Pracował na 
stacjach: Warszawa Praga Północ, Warszawa Wschodnia, Zielonka i Ząbki. Z powodu 
kłopotów ze wzrokiem został przeniesiony do pracy w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.  

W roku 1950 urodziła się córka Cecylii i Jana, Zofia, a w roku 1956 – syn Janusz. Cecylia 
zajmowała się wychowywaniem trójki dzieci, pracowała w domu, „szyjąc garderobę” 
(kurtki, skafandry, płaszcze, ubranka dziecięce) – jak to mówiono na Bazarze Różyckiego 
w Warszawie. Pracowała społecznie w PSS Wołomin (jak już wspominałem), a także 
w szkołach, do których uczęszczały dzieci. Po usamodzielnieniu się dzieci Cecylia 
Kostelecka podjęła pracę zawodową w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie na stanowisku 
pracownika gospodarczo-pomocniczego. W Muzeum Kolejnictwa pracowała do 
emerytury, na którą odeszła 1 sierpnia 1991 roku. W pracy była wielokrotnie nagradzana: 
dyplomami, wyróżnieniami, nagrodami pieniężnymi; otrzymała również list gratulacyjny 
od Ministra Komunikacji i Transportu. Po przejściu na emeryturę przystąpiła do Klubu 
Seniora (emerytów i rencistów Polskich Kolei Państwowych). 

Cecylia Kostelecka była dobrym człowiekiem; wywiązywała się z obowiązków 
pracowniczych i spełniała się jako żona, matka, babcia i prababcia. Była lubiana  
i szanowana w rodzinie i  wśród sąsiadów; zawsze gotowa nieść pomoc, w tym pomoc 
materialną. Kochała wszystkie dzieci. Pamiętam, że była czasową nianią dzieci sąsiadów, 
państwa Dudzińskich (opiekowała się córkami Danusią i Elą) i państwa Zgutków 
(opiekowała się córką Justynką).

Zakończenie
Pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia Cecylia Kostelecka zachorowała. Mimo choroby 

wciąż była aktywna, prowadziła dom, pomagała w wychowaniu wnuków i prawnuków. 
Od roku 2007 coraz bardziej popadała na zdrowiu, a przez ostatnie sześć lat życia 
była „przykuta” do łóżka. Zmarła 6 czerwca 2017 roku. Jej szczątki spoczywają na 
starym cmentarzu parafialnym w Kobyłce. Po mszy żałobnej 9 czerwca 2017 r. została 
wygłoszona krótka mowa pożegnalna:
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Czcigodny Księże Celebransie, droga rodzino pogrążona w żałobie, szanowni 
uczestnicy ostatniej drogi ziemskiej naszej Seniorki rodu Kosteleckich i Ząbków.

Poważna uroczystość, msza święta za duszę naszej mamy, babci, prababci i żony. 
Mimo tego smutku, który nas otacza, jesteśmy przekonani, że śp. Cecylia Kostelecka 
jest w domu Ojca, jest u Pana.

Życie jej nie szczędziło przysłowiowych razów. Jej wychowaniem zajmowało się 
starsze rodzeństwo – brat Władysław i siostra Anna. W wieku 16 lat w czasie okupacji 
została wywieziona na roboty do Niemiec. Spędziła tam około pięć lat. Szczęśliwie 
wróciła do Polski, założyła rodzinę, wychowała dwie córki i syna. Brała czynny udział 
w wychowywaniu wnucząt. Była wspaniałą żoną, matką, babcią. Zawsze wszyscy 
mogliśmy liczyć na jej radę, pomoc, wsparcie i matczyny uśmiech. Życiem, pracą, postawą  
i życzliwością zasłużyła na radość nieba. Zapamiętajmy ją taką, jaka była: uśmiechnięta, 
pogodna, wrażliwa. Posłuchajmy, jak o zmarłych pisze poeta:

„Ci, co odchodzą, z nami są
i żyją obok nas.
Patrzą z miłością na nasze dni
i czasami śmieją się przez łzy.
Ci, co odchodzą, wciąż z nami są.
Czujemy ich pomoc, gdy jest źle,
więc gdy z ciemnością rozmawiasz,
oni cię widzą, oni są”.
Tyle poeta. 

Zmarła Cecylia Kostelecka żegna: męża Jana, córkę Elżbieta z rodziną, córkę Zofię 
z rodziną, syna Janusza z rodziną, rodzinę Kosteleckich, rodzinę Ząbków, rodzinę 
Wilińskich, rodzinę Wawszczyków, rodzinę Korczaków, rodzinę Sitarzów.

Żegna sąsiadów, pracowników Muzeum PKP, dziękuje i żegna tych wszystkich, którzy 
uczestniczą w Jej ostatniej drodze ziemskiej pielgrzymki.

Żono, mamo, babciu, prababciu, śpij w pokoju.
Prośmy Pana, by naszej zmarłej nie sądził według jej nieprawości, ale według swego 

Miłosierdzia.

Myślę, że charakter Cecylii Kosteleckiej ukształtowało sieroctwo, praktyka i nauka 
krawiectwa lekkiego w renomowanym Zakładzie Krawieckim w Warszawie oraz deportacja 
do Niemiec na przymusowe roboty. To wszystko nauczyło ją pokory, tolerancji, szacunku 
i pracy. 

IV. ROZMOWY Z REDAKTOREM

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Dariusz Szymanowski

Wołomińskie getto w relacji świadka1

Getta – zamknięte dzielnice miast, do których w czasie II wojny światowej 
hitlerowskie Niemcy przymusowo przesiedlały ludność żydowską i osoby 
pochodzenia żydowskiego. Miejsca te były zazwyczaj otoczone strzeżonym od 
zewnątrz murem lub innym ogrodzeniem. Na pograniczu Wołomina i Kobyłki także 
funkcjonowało getto. Na obszarze liczącym prawie 40 ha skupiono ok. 3 tys. Żydów. 
W 80. rocznicę likwidacji wołomińskiego getta warto dowiedzieć się, jakie tereny 
obejmowało i jak wyglądało życie w getcie. 

W rozmowie z Dariuszem Szymanowskim (DS) opowiada o tym świadek tamtych 
wydarzeń – Tadeusz Kielak (TK). 

„Ulicą Cementową szły druty, i później wzdłuż budynków, pojedynczych, 
i tam do ulicy Wiejskiej” – Tadeusz Kielak (z lewej strony)

Przejeżdżamy trasą wyznaczającą granice getta, ulicami, które pamiętają te 
wydarzenia, ale też zmienionymi od tego czasu terenami z nową zabudową, która 
zastąpiła charakterystyczne dla tej historii miejsca. Zaczynamy od ul. Cementowej…

1  Tekst autoryzowany.



267Wołomińskie getto w relacji świadka266 Dariusz Szymanowski

DS: Jesteśmy na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Cementowej. Czy tutaj była granica getta?

TK: Tak, tu się zaczynało getto. I tutaj [na rogu] był taki wielki napis, gdzieś z trzy na 
cztery metry: „Getto. Wstęp i wychodzenie wzbronione pod karą śmierci”. Tutaj, gdzie to 
drzewo był ten „szyld” getta; po polsku i po niemiecku. Tak jak bym go wczoraj widział. 
Tu była granica i tutaj były druty. Ten budynek [Sportowa 8] należał też do getta. I tu 
jeszcze stał budynek drewniany, a tam szereg budynków drewnianych szło aż do ulicy 
Wiejskiej. I tutaj szła granica getta. 

DS: Proszę opisać: jak przebiegały inne granice getta? Może udałoby się nam dziś 
wzdłuż tych granic przejechać?

TK: Getto obejmowało teren od przejazdu do ulicy Cementowej; ulicą Cementową szły 
druty, i później wzdłuż budynków, pojedynczych, i tam [dalej] do ulicy Wiejskiej. Od 
Wiejskiej później szły druty – tak jak w tej chwili idzie szosa do Warszawy – i szły do 
ulicy Wspólnej w Kobyłce, i [z powrotem] wzdłuż torów do przejazdu. Cały obszar był 
ogrodzony – to były takie dwumetrowe druty. 

DS: A kiedy utworzono to getto? 

TK: Getto powstało w 1940 roku. Wtedy wysiedlono stąd wszystkich dotychczasowych 
mieszkańców i przeniesiono ich na teren miasta, a w to miejsce zasiedlono Żydów. 

DS: Gdzie w tym czasie mieszkała Pana rodzina?

TK: Myśmy mieszkali tu obok miejsca, gdzie się teraz znajdujemy – na Sportowej 6 
(dawna Glinki). Tata skontaktował się wtedy z Zagościńskim, rzeźnikiem, który mieszkał 
na ul. Miłej [który ze względu na pochodzenie musiał przenieść się na teren getta]. I oni 
z ul. Miłej przyjechali tu na Sportową, a myśmy stąd pojechali na Miłą. 

DS: I jak długo tam byliście?

TK: Ponieważ część tej ludności żydowskiej wymarła tutaj przy ulicy Cementowej, 
Sportowej i Wiejskiej, mieszkańcy – pamiętam nazwiska pp. Sulejewskich, Radziszewskich, 
Gersów, Jakubowskich, Pstrzochów, Klimczaków, Dymentów, Rackiewiczów, Masnych, 
p. Ulanowskiego, Rosłanów i Kielaków – i mój tata też, napisali prośbę, żeby można było 
wrócić. (Chyba 1941 r., jesienią) Niemcy część tych obszarów rolniczych i ogrodniczych 
oddali z powrotem. Zmieniono wtedy granice getta. Budynek przy Sportowej 6, gdzie ja 
mieszkałem, został wyłączony z terenu getta, a moja rodzina mogła dzięki temu wrócić do 
swojego domu. Granicę z ul. Cementowej przesunięto wtedy do ul. Orwida, do kapliczki 
przy bramie wjazdowej do fabryczki; wjazd do fabryczki był od strony ul. Sportowej. 
Pamiętam, wtedy to był pusty teren, tu nie było w ogóle nic.

DS: Czy to znaczy, że po przesunięciu granicy getta ulica Orwida pozostała nadal  
w jego granicach? 

TK: Praktycznie tak, a ten plac i te budynki po tej stronie, gdzie ja mieszkałem, znalazły 
się już poza gettem. 

Po przejechaniu ul. Orwida, na skwerze im. Narodowych Sił Zbrojnych, po lewej stronie 
widać ścianę zewnętrzną budynku, która – jak się okazuje – była miejscem egzekucji 
żydowskich dzieci.

TK: A tutaj po lewej stronie, pod tą ścianą, tych chłopców [Żydów] rozstrzelali [Niemcy]. 

DS: Ilu tych chłopców było?

TK: Z dziesięciu. Pozbierali tych wszystkich chłopaczków, którzy uciekli z getta, którzy 
wyszli – no bo chodzili po prośbie za jedzeniem.

DS: To się stało w czasie, kiedy istniało getto?

TK: Tak, w czasie, kiedy getto istniało, ci chłopcy jakoś się wymknęli spod tych drutów  
i Niemcy ich tam wyłapali... 

DS: I tutaj dokonali egzekucji… A co potem z tymi ciałami robili Niemcy? 

TK: A to później z Urzędu przychodzili robotnicy, kopali doły… 

DS: Niemcy nakazywali, żeby to „posprzątać”? 

TK: Posprzątać, tak. To brali na kirkut, no w tej chwili to tego kirkutu już nie ma. 

 „A tutaj po lewej stronie, pod tą ścianą, tych chłopców [Żydów] 
rozstrzelali [Niemcy]” – Tadeusz Kielak 

(wizualizacja – Piotr Karsznia)

Opuszczamy skwer im. Narodowych Sił Zbrojnych, zatrzymujemy się przy „Gaju pamięci”; 
po lewej stronie stoi biały narożny budynek – ul. Korsaka 2

DS: Jesteśmy przy ulicy Korsaka róg Wilsona. Czy teren, na którym znajduje się dziś 
„Gaj pamięci”, wchodził jeszcze w skład getta?
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TK: Nie, tu już nie. Ulica Korsaka była zagrodzona, a tutaj, gdzie jest ten budynek biały 
narożny, była brama z drutów i tu był wjazd do getta. W tym budynku Baczyński miał 
rzeźnię i był sklep rzeźniczy.  

DS: Granica getta biegła dalej wzdłuż ul. Wilsona? 

TK: Tak, wzdłuż Wilsona, aż do ul. Wspólnej w Kobyłce. Tu nie było wtedy drogi, tylko 
było takie obniżenie; od stacji w Wołominie do Kobyłki przy torach była ścieżka. Getto 
obejmowało niemal całą Sosnówkę, a granicą była ulica Wspólna. Przy Wspólnej stały 
dwa duże stare domy, jeszcze sprzed wojny, które należały do getta, i stała też kapliczka 
na skrzyżowaniu z ul. Nałkowskiego. Naprzeciwko był dom Zofii Nałkowskiej i pałac 
Lehensteinów, ale one były wyłączone z terenu getta. 

DS: A gdzie Żydzi mieszkali na tym terenie, na tej Sosnówce?

TK: Mieszkali w domach, bo [Niemcy] wcześniej wszystkich Polaków z Sosnówki wysiedlili. 
Nazywała się Sosnówka, bo tutaj były lasy sosnowe. Jak się ktoś do tego lasu sprowadził, 
to zaraz wycinał drzewa i stawiał dom. To była taka dzielnica letniskowa.

DS: Czy Żydzi wychodzili z getta na zewnątrz? 

TK: Wszyscy byli w getcie, chociaż rzeczywiście stamtąd wychodzili. 

DS: Ale to wszystko było nielegalne? 

TK: Oczywiście. 

 
Na rogu Rejtana i Wilsona

DS: A ten budynek na rogu Rejtana i Wilsona też należał do getta? 

TK: Tak, tak, on też należał. 

DS: Czyli te wszystkie [stare] budynki, które jeszcze się zachowały, były w granicach 
getta i wszystkie były zasiedlone przez Żydów?

TK: Tak, tu zaraz nawet będzie taki budynek, co ja się urodziłem. Miałem trzy lata, jak 
się rodzice przenieśli do drugiego domu na Sportową 6 (dawniej ul. Glinki). 

DS: A jak wyglądało ogrodzenie getta? 

TK: To były takie drewniane dwumetrowe słupki wbite i zakopane w ziemię, i na tych 
słupkach były rozciągnięte kolczaste druty, a co jakiś czas była tablica „Wstęp wzbroniony, 
getto”. 

DS: Jesteśmy teraz na ulicy Rejtana. Z lewej strony mamy boisko, widać płytę boiska 
„Huraganu”. Czy to prawda, że tutaj, mniej więcej gdzie jest płyta boiska, Niemcy 
rozstrzeliwali Żydów?

TK: Zgadza się. 

DS: Czy to było w tym czasie, gdy istniało getto? 

TK: Nie, już jak zlikwidowali getto; to było już po jego likwidacji. Wszystkich tych,  
co pouciekali, a których znaleźli po wsiach, pościągali, tutaj przywozili i tu ich zabijali. 

Budynek przy Korsaka 2 – niemy świadek 
tamtych wydarzeń. Po lewej stronie ulica 

Korsaka, po prawej – wzdłuż torów – 
Wilsona

Kapliczka przy ul. Wspólnej i Nałkowskiego 
– wyznaczała granicę getta od strony 
Kobyłki

Ruszamy spod „Gaju pamięci”, jedziemy ul. Wilsona w kierunku Kobyłki

DS: Mamy tu trzy kamienice: Wilsona 1, 3 i 5… 

TK: Tak, to tutaj też mieszkali Żydzi, a w tym budynku [Wilsona 1] mieściła się policja 
żydowska. Tu były władze tej policji i zarząd gminy żydowskiej; oni utrzymywali kontakt 
z władzami niemieckimi. 
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DS: Zrobili sobie [Niemcy] takie miejsce straceń…

TK: Miejsce straceń – tu, gdzie było getto.

DS: I potem – tak jak Pan powiedział – Niemcy angażowali robotników z Urzędu, żeby 
tych zamordowanych Żydów zakopywali? 

TK: Tak, to byli pracownicy miasta. Najpierw wykopywali doły… Niektórych brali do 
kopania dołów także z tych Żydów, co stali.

Pamiętam, jak ci Żydzi już tutaj stali. Tak tam z tych „bloków” tutaj, z Cementowej, jak 
zlikwidowali getto, to tam się ludzie na strychu schowali i zamurowali. Niemcy znaleźli 
ich. Wiem, że weszli tam na strych [uciekinierzy z getta] i ściankę zamurowali; że niby 
tam nic nie było, a tam ludzie byli…

DS: I znaleźli ich? 

TK: Później, jak Niemcy chodzili i to getto tam jeszcze sprawdzali, to usłyszeli płacz 
dziecka, rozbili ściankę i tą całą rodzinę zabrali i przyprowadzili tutaj [na płytę boiska]. 
Kazali mężczyznom wykopać doły – wykopali. I tych małych – to były takie małe te 
„pędraki” – to za kark brali i strzelali im w szyję. Bo myśmy to wszystko oglądali z tego 
okna, gdzie tam mieszkałem [przy Sportowej 6]. To było widać, bo tu nie było żadnych 
budynków. Było widać wszystko, nawet tych, jak ich tutaj zbierali [podczas likwidacji 
getta], jak tam klęczeli ci Żydzi…

DS: Klęczeli?!

TK: Mężczyźni klęczeli, a kobiety z dziećmi siedziały. I tak od rana gdzieś do południa.  
Koło południa ich wszystkich poprowadzili przez przejazd do Radzymina.

DS: A później, jak budowano stadion, jak „poszedł” ciężki sprzęt, to czy nie natrafiono 
tutaj na szczątki ludzkie?

TK: No, to tak, to natrafili na to. To brali te szczątki w torby foliowe i [wieźli] do Warszawy, 
do tego cmentarza żydowskiego.      

DS: Czy jakieś szczątki jeszcze tu zostały?

TK: Nic, w tej chwili to już tu nie ma nic.

DS: A jaka była skala tych zbrodni? Ile osób w ten sposób Niemcy zamordowali? 

TK: 416 osób – tyle naliczył wuj. To było właśnie tutaj, nie na Gliniankach, tylko na tej 
płycie. Oni ich grupami całymi tu ściągali, po dziesięć, piętnaście osób… Tych wszystkich, 
którzy pouciekali było razem około pół tysiąca ludzi.

A taki był też przypadek, pamiętam, jak to getto likwidowali – jak ci Żydzi, mężczyźni 
klęczeli, kobiety z dziećmi siedziały – to myśmy tam przy furtce stali i widzieli, jak to 
wszystko się odbywa, bo to było widać „jak na dłoni”. Taki starszy mężczyzna szedł  
i mówi: – Co tu się dzieje? Chyba będą ich rozstrzelać. Ja tam pójdę. Ja mówię: – Panie, 
jak pan tam pójdzie, to i pana zabiją! – Jak giną moi, to i ja z nimi chcę zginąć. – Nie 
chodź pan! Wróć pan! Nie! – poszedł… To podszedł pod te druty, Niemiec wziął te druty 
podciągnął [wygiął do góry], a on się schylił pod tymi drutami…

DS: Pozwolił mu dostać się do getta?

TK: Pozwolił. I on tam z tymi Żydami został. No i jak ich tam później zabrali, to pewnie 
zginął. 

DS: Chciałbym wyjaśnić jeszcze jedną informację. Gdzieś przeczytałem, że w likwidacji 
getta pomagali strażacy z Wołomina. Czy to prawda?

TK: Nie, to nie „strażacy”, tylko policja „granatowa”.  

DS: Oni musieli pomagać w likwidacji getta?

TK: Oczywiście. Chcieli czy nie chcieli, to musieli z nimi [z Niemcami] chodzić. 

DS: A jak okoliczni mieszkańcy reagowali? Czy Polacy, sąsiedzi, w jakiś sposób pomagali 
Żydom w getcie, czy może przynosili im jakieś jedzenie?

TK: Oczywiście! Żydzi wychodzili [z getta] i myśmy chodzili do getta. Tu jak mieszkał 
krawiec, to mieliśmy jakieś stare ubranie (to ja sam chodziłem) – czapki robił, zszywał,  
a później za to dostawał kartofle czy jakąś marchewkę, różne artykuły spożywcze. 

DS: Nie wolno było wchodzić do getta, a Pan mówi, że wchodził… 

TK: Wchodziliśmy – ale jak się szło, to wieczorem. Rano to się człowiek bał. 

DS: Czyli to trochę takie było „przymykanie oczu” przez Niemców, oni nie do końca tego 
„Było widać wszystko, nawet tych, jak ich tutaj zbierali, jak tam klęczeli ci Żydzi…” – 

Tadeusz Kielak (likwidacja getta, ul. Korsaka; wizualizacja – Piotr Karsznia)
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pilnowali. Nie było to tak restrykcyjnie pilnowane, żeby żaden Żyd nie uciekł z getta?

TK: Tak, tak. Niemcy tego tak nie pilnowali, tu nie było „straży” dookoła, przyjeżdżali tylko 
okresowo – w środy oraz w czwartki i soboty (jak były targi). Przyjeżdżała żandarmeria z 
Radzymina, bo to był powiat radzymiński i tam były władze powiatowe niemieckie. Tutaj 
byli ci „blacharze” – żandarmeria; przyjeżdżali na motorach, objeżdżali getto dookoła  
i sprawdzali. A wieczorem to już ich nie było.

DS: Ale przynajmniej dwóch żandarmów na stałe było na bramie?

TK: Nie, nawet i to nie. Oni tylko tak czasami przychodzili, dlatego była możliwość gdzieś 
tam „wymknięcia się”. Myśmy tutaj, jak na Glinkach tam mieszkałem (na Sportowej),  
to myśmy tutaj tędy „latali”. Prawie przez środek boiska, tu wtedy było pusto.

DS: Więc jak było spokojnie, to wtedy np. szliście do tego Żyda, który wam te czapki szył?

TK: Tak, tak, i przynosiliśmy mu jeść za to, kartofle, czy inne jedzenie.

DS: I tak to życie jakoś tam funkcjonowało…

TK: Życie, tak. Oni [Żydzi] tam czasami wychodzili – myśmy mieli tam ogród (będziemy 
przejeżdżać), gdzie dziś stoją wieżowce.

DS: Tam była sadzawka – ja pamiętam – naprzeciwko moich dziadków.

TK: A to tam kilka było tych sadzawek! I myśmy tam przychodzili do nich [do Żydów],  
i tam też w takim „drewniaczku” tacy Żydzi mieszkali (był Moniek). Ten Moniek przychodził, 
a myśmy mu dawali marchewkę, dawaliśmy koper, a on sam ten koper jadł! Ja mówię: 
– Ty tak lubisz? A on: – To dobchre, to dobchre jest, dobchre! Mówię: – Słuchaj, to my 
ci damy jeszcze marchewki, damy coś… A on: – Ja mam cukierki! Taka babcia tam 
sprzedawała te cukierki i on poszedł tam i „podciągnął” jej te cukierki, zabrał i przyniósł. 
I ja mówię: – Moniek, ale ty złodziej jesteś, ty kradniesz! – Ja nie ukradłem, ja zabrałem! 
[śmiech] To pamiętam jak dzisiaj! 

DS: A czy oni też byli do was przychylnie nastawieni?

TK: Oczywiście. Czasami tam wyskoczyli [poza getto], w torebkę trochę kartofli brali  
i uciekli, bo się bali. Ja sobie teraz wyobrażam: jak to możliwe, że człowiek się nie bał, 
przecież jakby weszli żandarmi, zobaczyli… – na miejscu by „trachnęli”. Tam by nic nie 
sprawdzali!       

DS: Jeszcze chciałem wrócić na chwilę do wątku egzekucji. Patrząc z tego miejsca, gdzie 
teraz jesteśmy, z ul. Rejtana, przez płytę boiska bocznego widzimy pływalnię. Czy gdzieś 
przed tą pływalnią Niemcy rozstrzeliwali Żydów, czy są tam może groby?  

TK: Nie, to było tylko jedno miejsce – ta płyta boiska.

DS: I na tej płycie dokonywano egzekucji?

TK: Tak, w różnych miejscach. Ale nie tam [przy stawach], tylko tutaj, bo tu było blisko.  
Żydzi sami wykopywali doły, a później ci pracownicy z Urzędu Miasta ich tam wrzucali  

i zakopywali. Tam oni wpadali i leżeli w tych dołkach, bo tam wykopali dół, taki gdzieś 
na półtora metra. I ci Żydzi nad tym stali, [Niemcy] strzelali, a oni tam wpadali. Dzieciaki 
– jak strzelali – to rzucali je od razu do tego dołu. 

DS: A te mundury niemieckie, jak one wyglądały? Może Pan wie, co to była za formacja, 
która dokonywała tych zbrodni?

TK: To była przede wszystkim żandarmeria. To były takie „zielone” te mundury, taki 
specjalny odcień był, dziwny, i te „blachy” mieli na piersiach.

DS: To oni, ci z tymi blachami rozstrzeliwali?

TK: Tak, ci „blacharze”2! „Pikielhełmy” mieli takie, uzbrojeni byli, i na motorach jeździli. 

DS: Ile czasu trwało wyłapywanie Żydów po likwidacji getta?

TK. To był cały październik, cały listopad. To trwało jakieś chyba ze dwa miesiące po 
likwidacji getta.  

Z Rejtana przemieszczamy się na ul. Ossowską

TK: Dojeżdżamy do ul. Ossowskiej, a tutaj jest ten dom, gdzie się urodziłem. Już go tutaj 
nie widzę, jest „schowany”, bo go zabudowali. Tutaj skręcamy.   

DS: Jechaliśmy Wspólną, a teraz skręcamy w Ossowską. 

TK: W Ossowską, i tu [róg Ossowskiej i Wspólnej, obok Prusa 2] się wchodziło. A cały 
ten teren do szosy [wzdłuż Ossowskiej], to był tutaj bazar żydowski; tutaj stały stragany. 
I Żydzi tutaj w tej dzielnicy mieszkali. Część z tych ludzi to stąd brali do roboty do tej 
fabryczki [przy Orwida], albo gdzieś tam znowu wozili. To przyjeżdżały samochody, brali 
tych Żydów, zawozili czy do huty [w Wołominie], czy gdzieś indziej i przywozili ich później 
z powrotem. 

DS: Czy Żydzi w getcie byli jakoś specjalnie oznaczeni, czy nosili może opaski?      

TK: Nie, nie byli. Oznaczeni to byli tylko w 1939 roku. Jeszcze getta nie było, to musieli 
mieć te opaski. I były wtedy sklepy polskie i żydowskie. Więc polskie, to było napisane: 
Arischers Geschäft, czyli sklep aryjski, a dla żydowskich Judische Geschäft. Oznaczony 
był i gwiazda była – gwiazda Dawida – na tym sklepie.    

2 Określenie „blacharze” pochodzi od charakterystycznego ryngrafu (Ringkragen), który funkcjonariusze tej 
formacji nosili na łańcuchu, a który był widoczny nawet w nocy ze względu na pokrycie fluorescencyjną farbą. 
Stąd byli także nazywani „psami łańcuchowymi” (Kettenmunde). Żandarmeria niemiecka siała postrach nie tylko 
wśród ludności cywilnej, ale również wśród żołnierzy Wehrmachtu. Formacja powstała w Niemczech ponownie  
w 1933 roku. Odpowiadała głównie za utrzymanie porządku za linią frontu, stąd właśnie szerokie uprawnienie  
w stosunku do żołnierzy niemieckich, ale również pacyfikacje i mordy na ludności cywilnej we wszystkich częściach 
okupowanej Polski. Zob. Roger Moorhouse, Trzecia Rzesza w 100 przedmiotach, Znak Horyzont 2018 (ryngraf 
żandarmerii polowej – przedmiot 93).
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Z ulicy Ossowskiej skręcamy w 1 Maja, w stronę Wołomina

Najwięcej trudności z odtworzeniem granicy getta sprawił odcinek od strony ul. 1 Maja

DS: Czy ta droga wtedy istniała?

TK: Tak, ale to była taka wiejska droga do Kobyłki. Ona wyznaczała granicę getta, a tu 
gdzie zaczynają się te trzy „wieżowce” były tylko pola. Jakby na skos tych budynków, co 
teraz tu stoją, było ogrodzenie getta, które szło aż do ulicy Wiejskiej i dalej do Cementowej, 
do miejsca, gdzie zaczynaliśmy to dzisiejsze spotkanie.  

DS: Dziękuję za rozmowę.

Ta podróż pozwoliła odtworzyć i pokazać granice wołomińskiego getta. Wiele osób 
zapewne nie było świadomych, jak daleko sięgało i jak duży był jego obszar. Z niemal 
40 ha terenu, ok. 30 ha stanowił obszar zasiedlony przez Żydów; reszta, w tym teren 
obecnego OSiR „Huragan”, to były zwykłe pola i stawy. Ten pusty teren został potem 
wykorzystany na miejsce egzekucji.    

Dziś ofiary getta upamiętnia „Gaj pamięci Wołomińskich Żydów”. My również 
pamiętajmy o nich.  

Szkic granic getta, wykonany przez Dariusza Szymanowskiego na podstawie opisu 
Tadeusza Kielaka po wspólnym przejeździe ulicami wyznaczającymi te granice, znajduje 
się na str. 334.

V. RECENZJE, NOTY WYDAWNICZE

BY NIE ZAPOMNIEĆ. OSSÓW 1920 (recenzja)

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, a w zasadzie w globalnej wiosce informacyjnej. 
Największą furorę robią dziś krótkie filmy na portalach społecznościowych, które szybko 
docierają do odbiorcy z każdego zakątka świata. Problem w tym, że odchodzimy od 
czytania. To wielki błąd, za który kolejne pokolenia mogą zapłacić bardzo wysoką cenę. 
A wśród książek kryją się prawdziwe perełki, nawet takie, które przypominają przygody 
Indiany Jonesa, tylko „w realu”… Do takich zaliczam książkę „By nie zapomnieć. Ossów 
1920” Dariusza Szymanowskiego.

W historii zwykło się przyjmować, że „licencję” na pisanie „prawdziwych” książek 
opisujących dzieje czy ludzi mają historycy. Im więcej taki historyk ma tytułów naukowych, 
tym bardziej można mu wierzyć. A jeśli do tego w bibliografii zamieści mnóstwo publikacji 
innych znanych naukowców, to już nawet trudno z nim polemizować (a może nawet  
i nie wypada?).

Przez lata też tak myślałem – aż do pewnej letniej nocy 2011 roku. Wtedy to przy zatartej 
mogile dowódcy obrony odcinka „Wizna”, kpt. Władysława Raginisa, po raz pierwszy 
spotkałem (mam nadzieję, że z pożytkiem dla historii) Dariusza Szymanowskiego – autora 
recenzowanej publikacji. Tamtej nocy pod Wizną prowadzone były badania terenowe, 
zakończone absolutnie spektakularnym sukcesem badawczym – odnalezieniem  
i zidentyfikowaniem szczątków jednego z najbardziej legendarnych dowódców wojny 
polskiej 1939 r. i potwierdzeniem jego heroicznej śmierci, a następnie jego uroczystym 
pochówkiem z honorami wojskowymi. To wszystko zawdzięczamy właśnie autorowi książki 
„By nie zapomnieć. Ossów 1920”. A to był, jak się okazało, początek jego działalności 
historycznej, poszukiwawczej, badawczej i publicystycznej, chociaż z zawodu wcale 
historykiem ani archeologiem nie jest.

Ale skąd „Wizna” w temacie boju pod Ossowem i Bitwy Warszawskiej 1920 roku? 
Autor, wołominianin, swoje lata doświadczeń zapoczątkowanych pracami pod Wizną 
postanowił wykorzystać na 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920 roku dla uczczenia 
bohaterów poległych w tej bitwie. Nie zapomniał o żołnierzach broniących dostępu 
do Warszawy, poległych w boju z bolszewikami pod Ossowem i Leśniakowizną latem 
1920 roku. O bohaterskim kapelanie 236. baonu piechoty, o ochotnikach – harcerzach, 
uczniach warszawskich szkół, studentach – którzy razem ze swoim księdzem, duchowym 
przewodnikiem, poszli w bój na bolszewików. Nie zapomniał o heroicznym żołnierskim 
poświęceniu, ale i o ogromnym trudzie rodzin poległych włożonym w urządzenie 
cmentarza, gdzie ich synowie zostali pochowani. Z typową dla siebie skrupulatnością zajął 
się zbadaniem niewyjaśnionych dotychczas kwestii związanych z najbardziej chwalebnym 
w historii oręża polskiego zwycięstwem na ziemi wołomińskiej. 

Książka Dariusza Szymanowskiego to rzetelna praca historyczna poparta wnikliwą 
analizą faktów, relacji, dokumentów, map i topografii terenu, a także wynikami własnych 
badań geofizycznych. Autor nie nosi co prawda kapelusza fedory Indiany Jonesa, ale 
za to ma niebywałe szczęście do spotykania na swojej drodze ludzi, których spotkać 
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powinien, opisując konkretną historię. Posługując się nowoczesnymi narzędziami 
analitycznymi, których niestety wielu historyków nie uwzględnia w swoich badaniach, 
dochodzi do zaskakujących, niekiedy „bolesnych” wniosków – jak ten, że na ossowskim 
cmentarzu z 1920 r. depczemy po mogiłach polskich żołnierzy… Ale przede wszystkim 
odnajduje i precyzyjnie wskazuje konkretne historyczne miejsca związane z bojem pod 
Ossowem i Leśniakowizną. 

„By nie zapomnieć” można także traktować jako swoisty przewodnik po tych miejscach. 
Autor z wnikliwością opisuje i prowadzi czytelnika przez kolejne punkty na „mapie 
historycznej” Ossowa. Jeżeli czytelnik weźmie książkę w teren i poświęci większą część 
dnia na tę eskapadę, to z łatwością odnajdzie najważniejsze miejsca związane z bitwą. 
Dotykając miejsc uświęconych krwią Polaków, pogrąży się w zadumie, a może nawet 
uroni szczerą łzę… Może nawet usłyszy gdzieś w oddali huk bolszewickich armat? Jestem 
przekonany i gwarantuję, że przy tym przeżyje niemałą przygodę, czasem pokiwa głową 
z uznaniem, a nawet niedowierzaniem.

Autor „odtwarza” historię razem z miejscami, o których opowiada, a które przez wiele 
lat były nieznane lub błędnie wskazywane. Bo ilu czytelników zdawało sobie sprawę  
z tego, że bohaterski ks. Ignacy Skorupka wcale nie poległ w miejscu, gdzie rokrocznie 
14 sierpnia wieczorem odczytywany jest uroczysty apel pamięci; w miejscu, w którym 
stoi okazały krzyż, a które powszechnie uznawane jest za miejsce śmierci kapelana? 
Warto tam pojechać i doświadczyć tego zaciekawienia historycznego. Może zadać kolejne 
pytania? Może samemu dokończyć niedokończone historie lub pomóc stworzyć kolejną, 
uzupełnioną wersję „przewodnika”?

Książka „By nie zapomnieć” opiera się w dużym stopniu na relacjach i wspomnieniach 
świadków, które często są niedoceniane jako źródło historyczne – choć wywiady są 
przecież tak cenną metodą pozyskiwania informacji. Te „zeznania” autor weryfikuje  
w terenie. Ale prowadzenie badań historycznych wiąże się z użyciem różnych metod,  
z których wiele znalazło zastosowanie przy pisaniu tej książki. Począwszy od geofizyki, 
geodezji i głębokiej analizy topografii terenu, kończąc na eksperckiej ocenie zdjęć  
i map z różnych okresów, także lotniczych, robionych podczas II wojny światowej i po 
niej. Szczegółowo oznaczone i opisane echogramy z pomiarów georadarem, obrazy 
skanowania terenu innymi urządzeniami elektronicznymi, mapy, szkice, a także analiza  
i opis unikalnych zdjęć archiwalnych z tamtego okresu – wszystko to zostało zamieszczone 
w publikacji. 

Wykorzystywanie szerokiego zakresu metod badawczych i źródeł powinno być normą 
przy badaniach historycznych – a na pewno jest standardem, który wyznaczył sobie 
autor recenzowanej publikacji. 

Niektóre oczywiste wnioski zostały wprost zapisane w książce, ale do niektórych 
czytelnik powinien dojść sam…

Miejsce śmierci ks. Skorupki, cmentarz i kaplica w Ossowie to święte miejsca  
i symbole żołnierskiego poświęcenia, upamiętnione ogromnym trudem rodzin poległych 
i polskiego społeczeństwa, a nie miejsce tworzenia „panteonu” poświęconego nawet 

najbardziej zasłużonym bohaterom innej tragicznej historii. Nie zapominajmy o tym. 
Dariusz Szymanowski na pewno o tym nie zapomniał i „wybudował” poległym w walce 
pomnik niezniszczalny – pamięć. 

Z książki wynika, gdzie na cmentarzu z 1920 r. znajdują się zbiorowe groby poległych 
żołnierzy – i nie są to miejsca, gdzie obecnie postawione są pomniki nagrobne. Pochylmy 
się nad rzetelną analizą lokalizacji tych mogił i „poprawmy” remont, który pośpiesznie, 
bezpośrednio przed uroczystościami rocznicowymi w 2020 r., przeprowadził Instytut 
Pamięci Narodowej. Nie depczmy po mogiłach bohaterów!

Ocalmy miejsce bohaterskiej śmierci ks. Ignacego Skorupki, skoro autor (z wykształ-
cenia geodeta) je zidentyfikował – i nie jest to miejsce, gdzie dziś stoi okazały krzyż. 
Zachowajmy ten teren od zagospodarowania, które w nieodległej przyszłości wydaje się 
nieuniknione. To miejsce powinno być upamiętnione dla potomnych!   

„By nie zapomnieć. Ossów 1920” to 100-stronicowa publikacja, opatrzona bogatą 
dokumentacją fotograficzną, wynikami badań, rysunkami i zachęcającą okładką. 
Wszystko przybrało ciekawą dla odbiorcy formę, dzięki czemu czyta się ją łatwo, czasami 
z niedowierzaniem, czasami z fascynacją, ale na pewno nie ze znudzeniem. Dzięki 
niej możemy sobie przypomnieć, że z książką w ręku można spędzić ciekawie dzień,  
a przy okazji wspomnieć bohaterów z ossowskich pól bitewnych. Z całą pewnością i pod 
każdym względem – warto.

Marcin Sochoń

By nie zapomnieć. Ossów 1920
Dariusz Szymanowski
Wydanie I
Wołomin, grudzień 2020
Wyd. Stowarzyszenie „Wizna 1939”
104 str. 
ISBN 978-83-952353-2-0
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Tu spoczywa Hubal

Major Henryk Dobrzański „Hubal” to legendarny dowódca Oddziału Wydzielonego 
Wojska Polskiego, który po przegranej wojnie obronnej w 1939 r. „munduru nie zdjął 
i broni nie złożył”. To właśnie w położonych niedaleko Wołomina Krubkach (dziś 
Krubkach-Górkach) zapadła kluczowa dla działalności Hubala decyzja o kontynuowaniu 
walki. Poległ pod Anielinem 30 kwietnia 1940 r., jednak do dziś nie odnaleziono jego 
ciała, a pytanie „gdzie spoczywa Hubal” wciąż zaprząta umysły historyków i badaczy. 
W związku z tajemniczym zniknięciem i ukryciem przez Niemców ciała „Hubala” już 
podczas wojny podejmowano pierwsze próby poszukiwań jego grobu. Niestety do tej 
pory bezskuteczne. Dariusz Szymanowski podejmuje kolejną próbę, ale nie jest ona 
wcale podobna do poprzednich. Jego pracę charakteryzują słowa zapisane na okładce 
książki: „Setki godzin poszukiwań i badań terenowych, dziesiątki przesłuchanych osób, 
tysiące przejechanych kilometrów i ogrom badawczego szczęścia, gdzie jakby spod 
ziemi pojawiają się świadkowie, którzy opowiadają swoją historię; komunistyczne służby 
specjalne, które inwigilują ludzi i bezczeszczą święte miejsca”…

Książka „Tu spoczywa Hubal” ukazała się nakładem wołomińskiego Stowarzyszenia 
„Wizna 1939”. Jej autor – wołominianin i społecznik – na poszukiwania tego legendarnego 
dowódcy poświęcił kilka lat swojego życia, przebadał „stosy” archiwaliów i rozmawiał  
z wieloma świadkami, ale – co najważniejsze – udał się w teren. Jakie były tego efekty? 
Bez wątpienia bardzo obiecujące i – na co wskazuje tytuł – wręcz przełomowe. 

Tu spoczywa Hubal
Dariusz Szymanowski
Wydanie I
Wołomin, kwiecień 2022
Wyd. Stowarzyszenie „Wizna 1939”
144 str.
ISBN 978-83-952353-4-4

„Stąd – tacy piękni…”. Janusza Bublewskiego podróż przez życie

„Janusza Bublewskiego podróż przez życie”, to kolejny tomik serii „Stąd – tacy 
piękni…”. Jak podkreśla już na początku autorka, „Stąd – tacy piękni to taki drobny lekki 
tytuł, mała książeczka – sentymentalna, łagodna, być może nie bardzo ważna, rzucona 
gdzieś na półkę, zniknie wśród powagi innych, być może tak będzie, a póki co – jest 
i była w zamierzeniu –  od początku powstania pierwszego tytułu książką poświęconą 
Człowiekowi, przyjaźni z nim i dla jego, pamięci, chwilom wspólnoty i osobności, jednym 
słowem – mały – wielki tytuł”.

Tym razem książka jest poświęcona Januszowi Bublewskiemu. Bublewski (1936–2019) 
to pochodzący z Wołomina podróżnik, fotograf, a także miłośnik historii. Autor licznych 
artykułów publikowanych m.in. w „Roczniku Wołomińskim”. 

Książka zawiera krótkie materiały biograficzne o Januszu Bublewskim, jak również 
wspomnienia jego przyjaciół. Całość opatrzona jest licznymi zdjęciami z podróży Janusza 
Bublewskiego i innymi archiwalnymi. 

„Stąd – tacy piękni…”. Janusza 
Bublewskiego podróż przez życie 
Grażyna Krzyżak-Krzyżanowska
Wydanie I
Zielonka, 2022
Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Zielonki 
44 str.
ISBN 978-83-953154-8-0
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Volomin; a Memorial to the Jewish Community of Volomin 
(Wołomin, Poland) 

Po II wojnie światowej rozproszeni po świecie Żydzi, którym udało się przeżyć 
Holokaust, z czasem poczuli potrzebę, aby upamiętnić społeczeństwo żydowskie, które 
uległo zagładzie – zaczęły powstawać księgi pamięci. Podobnie było z Wołominem. 
W 1971 r., w Izraelu, spotkało się kilkunastu byłych mieszkańców miasta w jednym 
celu – by opisać miasto i społeczność takimi, jakimi je zapamiętali. „Księga Pamięci 
Żydów Wołomińskich” (tak można przetłumaczyć tytuł) pierwotnie została wydana  
w języku hebrajskim (Sefer zikaron kehilat Wolomin), natomiast w 2022 r. została wydana 
ponownie, ale tym razem w języku angielskim – co znacznie ułatwiło jej studiowanie. 

Księga podzielona jest na kilka części, a rozpoczyna ją zarys dziejów Wołomina; 
następnie znajdziemy teksty opisujące życie religijne, kulturalne i polityczne. Kolejna część 
przybliża najważniejsze osoby z tamtego okresu, ulice, budynki, przedsiębiorstwa. Ważną 
częścią tej księgi są relacje dotyczące zagłady społeczności żydowskiej w Wołominie. 
Całość kończy się listą nekrologów, nierzadko poświęconych całym rodzinom. 

Książka ta stanowi bardzo ciekawe i bogate w informacje źródło, dzięki któremu można 
poznać historię Żydów wołomińskich, ich obyczaje, kulturę, zwłaszcza że zawiera również 
sporo zdjęć i ilustracji. Jest świetnym punktem wyjścia do dalszych badań historii Żydów 
wołomińskich, tym bardziej że została spisana przez zwykłych ludzi, a nie historyków. 
Dla miłośników historii Wołomina to pozycja obowiązkowa. 

Volomin; a Memorial to the Jewish Community 
of Volomin (Wołomin, Poland) 
Oryg. tytuł Sefer zikaron kehilat Wolomin
Shimon Kanc (red.) 
Nowy Jork, 2022 
Wyd. JewishGen, Inc.
344 str. 
ISBN 978-1-954176-38-6

Niezwyczajne życie zwyczajnego aktora

Wielcy i znani aktorzy może mają ciekawsze życie, ale zwyczajni, jak ja? Też chyba 
zwyczajne, choć dla mnie było ono zwyczajne, tylko do pewnego momentu i nie byłoby  
o czym pisać, gdyby nie „napoleonka”, zaoferowana w teatrze pewnej przystojnej 
Japonce. Bo właśnie od tej chwili zaczęło się moje niezwyczajne i wyjątkowe życie.  
I w Polsce, i w Japonii, i Australii. Nie mogę tu więcej wyjawić, ale jestem pewien że żaden 
z polskich aktorów nie miał takiego życia! Tak więc myślę, że moja egzystencja wśród 
zwyczajnych aktorów jest jednak wyjątkową przygodą. I mam wrażenie, że zgodzisz się 
ze mną, kiedy przeczytasz tę książkę.

Tak przedstawia książkę sam autor we wstępie Od autora. 
Jest to książka z gatunku autobiografie i wspomnienia; składa się z 14 rozdziałów  

i prawie 240 podrozdziałów oraz kilkuset fotografii, w tym również teatralnych, znanych 
artystów fotografików, przy czym pierwszy rozdział obejmuje lata dziecięce i młodości 
spędzone w Wołominie. Jak podkreślił sam autor, książka nie jest dokładną autobiografią, 
ale zapisem różnych przemyśleń, faktów i spotkań ze znanymi światowymi twórcami 
filmu i teatru. W Aneksie na końcu książki został wymieniony cały dorobek twórczy 
autora w postaci filmów dokumentalnych i historycznych krótkometrażowych (z ich 
adresami na YouTube) oraz artykuły i wywiady w prasie polskiej, japońskiej i emigracyjnej 
(australijskiej), z nazwami pism czy adresami stron internetowych. To warta uwagi pozycja 
książkowa o niezwykle ciekawym życiu aktora pochodzącego z Wołomina.    

Niezwyczajne życie zwyczajnego aktora
Andrzej Siedlecki
Wydanie I
Rzeszów, 2022
Wyd. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
358 str.
ISBN 978-83-7586-178-5



283Pamiętajmy o tych, którzy odeszli282 RECENZJE, NOTY WYDAWNICZE

Jedwabne. Niemieckie zbrodnie na Polakach

Zbrodnie z okresu wojny należą to tematów trudnych, o których niechętnie rozmawiamy 
i które często staramy się przemilczeć. Tak też jest w przypadku miejscowości Jedwabne 
w obecnym woj. podlaskim, kojarzonej głównie ze zbrodnią na Żydach z lipca 1941 roku. 
Okazuje się jednak, że ofiarami zbrodni dokonywanych na tym terenie przez Niemców 
na ludności cywilnej byli także Polacy, a skala i charakter tych zbrodni – dotychczas 
nieznanych – są niewyobrażalne. 

Wołomińskie Stowarzyszenie „Wizna 1939” po raz kolejny wyruszyło w teren, by 
tym razem, z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, specjalistami z Laboratorium 
Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, archeologiem i antropologami, wyjaśnić 
tragiczną historię dwóch polskich małżeństw, Mościckich i Bronakowskich, rozstrzelanych 
przez niemieckich żandarmów z posterunku w Jedwabnem w pobliskim lesie w 1943 roku. 
Efekty tego „społecznego śledztwa” zostały udokumentowane właśnie w tej niewielkiej 
publikacji, przy czym – jak wynika z relacji świadków – to dopiero początek ujawniania 
innych mrocznych tajemnic tego miejsca. 

 Książka jest swoistym sprawozdaniem z przeprowadzonych prac badawczych, 
zakończonych odnalezieniem miejsca zbrodni, przeprowadzeniem ekshumacji szczątków 
ofiar oraz urządzeniem ich uroczystego pochówku z honorami wojskowymi. Zawiera 
relacje świadków tamtych wydarzeń, opis przebiegu prac terenowych, a także bogatą 
dokumentację fotograficzną przedstawiającą odnalezione w terenie materialne dowody 
zbrodni.  

Autorzy podczas prac dochodzą do niespodziewanego odkrycia, że istnieje związek 
pomiędzy wydarzeniami w Jedwabnem z lipca 1941 r. a zbrodniami dokonywanymi 
przez Niemców na Polakach na tym terenie. Co i kto łączy te dwie zbrodnie? Na te i inne 
pytania odpowiada publikacja.

Książka jest adresowana do szerokiej grupy osób zainteresowanych historią Polski,  
a także do grona mieszkańców Wołomina pochodzących 
z okolic Jedwabnego, Łomży i innych miejscowości  
woj. podlaskiego.  

Jedwabne. Niemieckie zbrodnie na Polakach
Marcin Sochoń, Dariusz Szymanowski
Wołomin, 2022
Wyd. Stowarzyszenie „Wizna 1939”
40 str.
ISBN 978-83-952353-5-1

VI. ODESZLI OD NAS

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Anna Wojtkowska

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli

Rafał Piotr Pazio (ur. 14 marca 1975 r. w Wołominie, zm. 15 
maja 2022 r. w Warszawie), spoczywa na cmentarzu w Nowych 
Grabiach, gm. Wołomin. 

W czas odejścia Rafała Pazia wpisała się myśl ks. Jana 
Twardowskiego: „Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania. 
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić… Tak jakbyś 
wierzył w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą 
wieścią wrócić”. Tak, gdyby mógł, wróciłby, aby dalej 
kontynuować rozpoczęte zadania i tworzyć nowe. Spójrz, 
czytelniku, na jego zdjęcie, takim go zapamiętajmy, z jego 
szczerym i pogodnym uśmiechem na twarzy… dla każdego! 

Absolwent Szkoły Podstawowej (SP) przy ul. Szkolnej 1 w Duczkach k. Wołomina 
(1990), Technikum Mechaniki Precyzyjnej w Zespole Szkół nr 19 przy ul. Skaryszewskiej 
8 w Warszawie (1995), Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek 
filologia polska (2001). 

Nauczyciel języka polskiego w SP przy ul. Szkolnej 1 w Duczkach (1998–2002)  
i w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Nałkowskiego przy ul. Mieczysława Sasina 
33 w Wołominie (2002–2022); pełnił też funkcję Wicestarosty Powiatu Wołomińskiego 
(2010/2011). Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

Dziennikarz, wydawca, redaktor naczelny – prasa ogólnopolska i lokalna, m.in. 
„Najwyższy Czas”, „fakty.wwl”, „Wieści Podwarszawskie” (1998–2022); redaktor naczelny 
„Rocznika Wołomińskiego” (nr XIII/2017 – XVII/2021). 

Radny Rady Powiatu Wołomińskiego (2006–2014), jeden z liderów Mazowieckiej 
Wspólnoty Samorządowej (MWS) w powiecie wołomińskim na terenie woj. mazowieckiego 
(2006–2022). Współpracownik państwowej instytucji kultury – Instytutu Dziedzictwa Myśli 
Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie 
(2020–2022).

Współautor książki „Krzyż. In hoc signo vinces!” (2012); pomysłodawca i wydawca 
książki „Wojna polsko-bolszewicka w literaturze polskiej” (2020).

Zaangażowany w działalność społeczną poprzez: upamiętnienie tragicznie zmarłego 
kapłana Ziemi Wołomińskiej – ks. Sylwestra Zycha; badanie historii Duczek (gm. Wołomin) 
– upamiętnienie właścicieli miejscowości: Zofii i Jana Mucharskich; pełnienie przez 
wiele lat funkcji członka Rady Sołeckiej Duczek; działalność w Radzie Rodziców w SP 
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w Duczkach; współtworzenie i aktywne uczestnictwo (gra na gitarze) w Scholi Rodzinnej 
przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach (2019–2022); współtworzenie 
portalu Duczki.pl i aktywne uczestnictwo w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy  
w Duczkach. Był też fundatorem nagród na wydarzeniach dla najmłodszych wołominiaków; 
służył każdemu radą i pomocą.

Był kandydatem Konfederacji Wolność i Niepodległość w wyborach do Sejmu RP 
(2019).

Chciał być powodem, dla którego ktoś się uśmiechnie, 
ktoś zadziwi…

Krzysztof „Kris” Groszek (ur. 10 grudnia 1974 r. w Tłuszczu, 
zm. 19 grudnia 2021 r. w Wołominie), spoczywa na cmentarzu 
w Miąsem, gm. Tłuszcz (aleja główna).

„Robienie zdjęć daje mi siłę do walki. Pozytywnej energii 
też jeszcze trochę mam. Wydobrzeję i na lody do Jadowa… 
Nie mogę się doczekać”.

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Lipińskiej 16 
w Wołominie (1990), Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy  
ul. Mińskiej 1/5 w Warszawie (1993), Centrum Nauki i Biznesu 

„Żak” przy ul. Wileńskiej 44 w Wołominie (2013). 
Od najmłodszych lat uwielbiał fotografowanie, nie miał pieniędzy na kupno dobrego 

aparatu, więc musiała wystarczyć „Smiena”. Z czasem rzucił palenie papierosów i za 
uzbieraną kwotę kupił używany aparat Nikon d3100 z obiektywem 105, na nim nauczył 
się fotografowania. Po paru latach kupił Nikona d7500 z obiektywem 17–50, także za 
uzbierane pieniądze. Był dumny z tego, że nałóg palenia papierosów zamienił w pasję 
fotografowania. Na rowerze, jako dogodnym środku transportu, jeździł w odległe, często 
niedostępne dla innych miejsca. Zachwycała go każda pora roku i każdy obraz przed 
obiektywem. Jako mieszkaniec Wołomina najczęściej fotografował swoje miasto, ale 
także np. Warszawę, Elbląg, Kazimierz, Ostródę i podczas ostatniego wyjazdu w 2020 
roku – Góry Świętokrzyskie. 

19 czerwca 2021 r. po raz pierwszy, w parku im. Bohdana Wodiczki, odbyła się wystawa 
jego prac w ramach Dni Wołomina 2021. Wystawa 7 listopada 2021 r. „Wołomin w moich 
oczach” była drugą odsłoną jego pięknych kadrów związanych z Wołominem.

Swoje fotografie przeznaczał na licytacje WOŚP w Duczkach k. Wołomina. Zgodnie 
z jego życzeniem licytacje jego prac odbyły się 31 stycznia 2022 r., tuż po jego śmierci. 

Biblioteka szkolna była jej drugim domem
Danuta Teresa Kędzierska z d. Zdrodowska (ur. 2 stycznia 

1941 r. w Miechowie, zm. 7 stycznia 2022 r. w Wołominie), 
spoczywa na cmentarzu w Wołominie, kw. P 42–182. 

Pani Danusia od 1968 r. w wołomińskiej „jedynce” organizowała 
bibliotekę szkolną poprzez gromadzenie nowości literatury 
pedagogicznej, naukowej i beletrystycznej, uczniów wdrażała 
do samodzielnej pracy z książką, tworzyła zespoły młodych 
bibliotekarzy, a dla uczniów klas młodszych organizowała 
teatrzyki kukiełkowe. Zawsze cokolwiek robiła, robiła perfekcyjnie. 
W tym pomagała jej cierpliwość, systematyczność i pasja. Ona 
lubiła spędzać czas wśród woluminów… i wśród uczniów, dla których organizowała  
np. konkursy czytelnicze i lekcje biblioteczne.

Absolwentka I Studium Nauczycielskiego – kierunek matematyka – przy ul. Krupniczej 
8 w Krakowie (1960–1963), dwuletniego Kursu Bibliotekarskiego i Kursu Wiedzy o Sztuce 
w Warszawie. 

Nauczycielka w Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich (1963–1966) i w Osobnicy 
(woj. małopolskie,1966–1967); od 2 lutego 1968 r. do 31 sierpnia 1998 r. była nauczycielką 
– bibliotekarką w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Feliksa Paplińskiego 32 (obecnie 
Wileńskiej 32) w Wołominie.

Systematycznie podnosiła kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach 
bibliotecznych i konferencjach przedmiotowych. Posiadała wszechstronną wiedzę. Umiała 
szybko oceniać sytuacje i adekwatnie dostosowywać swoje słowa, ton głosu i gesty, by 
współtworzyć dobre relacje wśród nauczycieli i uczniów.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1985).

Dokonał wiele, a mógł jeszcze więcej…
Zbigniew Jerzy Kułak (ur. 6 listopada 1963 r. w Wołominie, 

zm. 5 kwietnia 2022 r. w Wołominie), spoczywa na cmentarzu 
w Wołominie, kw. P 35–12.

 „Zaczyna się nowy rok szkolny. W domu cisza i spokój. 
Żadnej krzątaniny. Pierwszy raz od wielu lat nie będę Ci 
życzyła dobrego dnia i spokojnego roku szkolnego. Nie 
poprawię Ci krawatu, ani dziś, ani jutro, ani... który zresztą 
świetnie wiązałeś. Nie ucałujemy się na do widzenia” – żona 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Feliksa 
Paplińskiego 32 (obecnie Wileńskiej 32) w Wołominie (1978), 
Technikum Elektrycznego przy ul. Inżynierskiej 1 w Zielonce (1983) i Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie, specjalność nauczyciel wychowania fizycznego, 
gdzie uzyskał m.in. uprawnienia instruktora pływania (1992). Zdobył uprawnienia trenera 
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z uprawnieniami Polskiego Związku Piłki Siatkowej (PZPS) do prowadzenia zajęć 
siatkarskich. Ukończył kurs sędziego piłki siatkowej (1992).

Od najmłodszych lat uczęszczał na treningi siatkarskie do Międzyzakładowego Klubu 
Sportowego (MKS) Huragan w Wołominie. 

Nauczyciel wychowania fizycznego w Wołominie: w Szkole Podstawowej nr 1 przy 
ul. Feliksa Paplińskiego 32 (obecnie Wileńskiej 32) (1983–2002), w Zespole Szkół nr 3 
przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 (1992–1993) i w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 
im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Lipińskiej 16 (2002–2022); prowadził klasy o profilu 
piłka siatkowa chłopców, a także pracował jako trener młodzieży w klubie siatkarskim. 

Działacz, prezes UKS „Piątka”, wychował m.in. złotych medalistów Mazowsza  
w siatkówce, uczestników Mistrzostw Polski, reprezentantów Młodzieżowych Kadr Polski 
i Województwa Mazowieckiego. 

Główny pomysłodawca i organizator Memoriału im. Pułkownika Jarosława Florczaka, 
byłego ucznia „piątki”, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Odznaczony 
m.in. Złotą Honorową Odznaką Szkolnej Ligi Siatkówki (2011), Złotą Honorową Odznaką 
PZPS (2015), tytułem Sędziego Honorowego PZPS (2018), Medalem Honorowym 
MWZPS za zasługi w popularyzacji piłki siatkowej na Mazowszu (2016, 2018), Brązowym 
Medalem MWZPS (2022); pośmiertnie Złotym Medalem MWZPS – 17 września 2022.

Dla uczczenia pamięci Zbigniewa Kułaka, w 2022 r. w Nadarzynie odbył się turniej 
minisiatkówki – I Mistrzostwa Mazowsza Singli im. Zbigniewa Kułaka. Memoriał został 
zorganizowany przez MWZPS, a wzięło w nim udział ponad 130 uczestników.

„Żyjemy, umieramy, a życia wciąż wystarcza…”
Agata Jolanta Bochenek (ur. 11 lipca 1967 r. w Wołominie, 

zm. 15 maja 2022 r. w Warszawie), spoczywa na cmentarzu  
w Wołominie, kw. L 21–65. 

Uwielbiała czytać, częściej sięgała po klasykę niż nowości 
wydawnicze, lubiła wracać do niektórych lektur szkolnych 
i odkrywać je na nowo. Lubiła też biografie i książki 
historyczne. Hobbystycznie fotografowała przyrodę, często 
publikowała swoje zdjęcia na Facebooku. Podczas swojej 
choroby zamieściła na swoim profilu na Facebooku cytat: 
„Żyjemy, umieramy, a życia wciąż wystarcza. Z nami czy bez 

nas noce i dnie jednakowo się toczą, jakby nas wcale nie było na tym świecie” 
(„Noce i Dnie”, Maria Dąbrowska).

Absolwentka Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Feliksa Paplińskiego 32 (obecnie 
Wileńskiej 32) w Wołominie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego 
przy ul. Mieczysława Sasina 33 w Wołominie (1986). Ukończyła studia pierwszego stopnia 
– kierunek pedagogika, specjalność pedagogika pracy – na Wydziale Nauk Społecznych 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (2014). 

Radna Rady Miejskiej w Wołominie w kadencji 2018−2023, publicystka i miłośniczka 
lokalnej historii. Autorka tekstów w „Wieściach Podwarszawskich”, „Mojej Gazecie 
Regionalnej”, także w „Roczniku Wołomińskim”. 

Zaangażowana w sprawy społeczne i praw zwierząt. Była ławnikiem Sądu Rejonowego 
w Wołominie. Działała w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK. 

Od 2017 r. interesowała się małą architekturą sakralną; pięć ostatnich lat życia 
poświęciła na zbieranie informacji o przydrożnych krzyżach, kapliczkach i figurach,  
w powiecie wołomińskim odnalazła ich ponad 1000. 

Autorka albumu „Święci w niebie i na ziemi... Mała architektura sakralna w gminach 
powiatu wołomińskiego” (2019); dokonała opracowania merytorycznego i wykonała 
zdjęcia do albumu „Kapliczki i krzyże w gminie Dąbrówka” (2020); współpracowała przy 
tworzeniu albumu „Gmina Jabłonna. Ślady przeszłości i znaki wiary” (2021). 

Pełen serdeczności człowiek, jeden z aktorów Barw 
szczęścia i Nocy i Dni

Kazimierz Mazur (ur. 2 grudnia 1948 r. we Wrocławiu,  
zm. 6 września 2022 r. w Gliwicach), spoczywa na cmentarzu 
w Wołominie, kw. P 27–52.

Kolego z wołomińskiej podstawówki, z podwórka przy 
Radzymińskiej i Osiedla Słoneczna – jak szedłeś do stacji 
„na skróty”, z lekkim uśmiechem patrzyliśmy na Twoje 
gestykulacje. Jak prowadziłeś konferansjerkę na występach 
grupy z rytmiki działającej w „Stolarce”, to już wiedzieliśmy, 
że aktorstwo – to jest Twoje przeznaczenie. Po latach 
przyjaciele nazywali Ciebie niedźwiedziem brunatnym – bo byłeś ciepłym, miłym, 
dobrodusznym człowiekiem, a do tego mądrym…

Absolwent Szkoły Podstawowej w Wołominie. Zafascynowany muzyką, rozpoczął grę 
na skrzypcach pod opieką wołomińskiego nauczyciela Walentego Kuziela. Absolwent 
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (1974). Adept w Teatrze 
Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie (1970–1971), aktor Teatru Ziemi Mazowieckiej 
w Warszawie (1975–1976), aktor estradowy w Teatrze Komedia (1976–1980). Znany był 
z licznych ról serialowych, filmowych i dubbingowych. Kiedy pierwszy raz stanął przed 
kamerą, był studentem drugiego roku, zagrał rolę chuligana w filmie telewizyjnym „Wizyta”. 
Zagrał w ok. 50 filmach. Popularność przyniosła mu rola Tomaszka Niechcica w filmie 
i serialu „Noce i dnie”. Widzowie zapamiętali go także dzięki roli Tomasza Wiśniewskiego 
w serialu „Barwy szczęścia”. Zagrał także mniejsze role w produkcjach takich jak „Dom”, 
„40-latek. 20 lat później”, „Wiedźmin” czy w serialu „Na Wspólnej”. 

Wystąpił w blisko 80 słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Zajmował się też reżyserią.
Był badaczem historii chrześcijańskiej oraz kościoła katolickiego i roli, jaką odegrał  

w nim ojciec św. Jan Paweł II. W 2008 r. napisał i wydał książkę „Troska o ład społeczny 
w kontekście kazań kardynała Karola Wojtyły w Piekarach Śląskich w latach 1965–1978”.
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„Dusza artystyczna”. Uwielbiała muzykę, a zwłaszcza 
ukochanego… czardasza

Helena Piróg z d. Błeszyńska ps. Baronicz (ur. 20 czerwca 
1926 r. w Wołominie, zm. 15 września 2022 r. w Wołominie), 
spoczywa na cmentarzu w Wołominie, kw. 28 A–08. 

Przez ostatnie trzy lata nauki w szkole pani Markowska 
uparcie powtarzała: „Będziesz drugą Orzeszkową lub 
Konopnicką, a może obiema naraz. Pamiętaj! To twoje 
powołanie i przeznaczenie!”. Nie przetańczyłam życia, tak 
jak zamierzałam. Nie zostałam też pisarką, tak jak oczekiwała 
pani Markowska. Może to, że pisałam do szuflady i że 

zdecydowałam się opublikować tomik wierszy – „Wizerunek” – ma jakiś związek 
z jej sugestywnymi przekazami?

Absolwentka 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 (żeńskiej) przy  
ul. Duczkowskiej 28 (obecnie Wileńskiej 32) w Wołominie (1939). Uczennica Państwowego 
Gimnazjum Żeńskiego im. Emilii Plater przy ul. Mazowieckiej 12 w Warszawie  
(od 1939). Wybuch II wojny światowej uniemożliwił naukę. W czasie okupacji rozpoczęła 
naukę w Prywatnym Gimnazjum Kupieckim im. Julii Jankowskiej-Statkowskiej przy  
ul. Nowogrodzkiej 58 w Warszawie, które ukończyła w 1944 roku. 

Autorka tomików poezji: „Wizerunek” (1995), „Spoglądałam z portretu” (1999), „Idąc 
własną ścieżką” (2012), „W poezji zatrzymane” (2011), „Myśli nieujarzmione” (2015), 
„Barwy szczęścia” (2016) oraz opowiadań: „Powrót do wspomnień” (2015). Jej ostatnia 
książka „Przygoda z piórem” (2017) była formą podziękowania dla osób, które przez lata 
wspierały ją w literackich poczynaniach m.in. Cezarego Waszczyńskiego, Ireny Rybak, 
Marty Lipińskiej, Czesławy Ciechomskiej, Krystyny Szemraj.

Była członkinią Towarzystwa Psychotronicznego, kursu relaksu i sesji rebirthingu  
w Akademii Życia w Warszawie (1987). 

W pierwszej edycji nagród, w 2016 r., została uhonorowana tytułem „Wołomińskiej 
Magnolii”.

Pani Helena była kobietą pełną pasji, o wielkiej wrażliwości. Interesowała się światem, 
wszechświatem, człowiekiem, astrologią, fizyką kwantową i medycyną niekonwencjonalną 
(akupunkturą), a także filozofią dalekiego wschodu. Ukończyła radiestezję. W tym 
zakresie, poprzez dar przewidywania, wspierała wiele osób. 

Nauczyciel, dyrektor, najlepszy kolega w odkrywaniu 
życiowych prawd

Stefan Zacheja (ur. 16 września 1940 r. w Jasiorówce  
k. Łochowa, zm. 6 października 2022 r. w Wołominie), spoczywa 
na cmentarzu w Wołominie, kw. P 42–83.

Nauczyciel z klasą, który uczył swojego przedmiotu  
z pełnym sukcesem. Zawsze uśmiechnięty, pełen energii; 
godny wzór do naśladowania. Człowiek nietuzinkowy, 
wysokiej kultury, który w każdym wzbudzał szacunek. 
Przez uczniów bardzo lubiany. Nawet po ukończeniu szkoły 
spotkania „w  przelocie” pozostawiały wspomnienia. Bo 
on w ciągu kilku sekund potrafił zadbać o kontakt wzrokowy i zawsze obdarzał 
ukłonem. Potrafił swojego rozmówcę mieć w centrum uwagi, tak że rozmówca 
czuł się ważny.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie 
(1959), Studium Nauczycielskiego im. Marcelego Nowotki – kierunek matematyka –  
w Ciechanowie (1961), Wydziału Matematycznego Uniwersytetu Łódzkiego (1967), 
Instytutu Kształcenia Nauczycieli, gdzie uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej  
w zakresie matematyki (1984), Studium Podyplomowego z matematyki Uniwersytetu 
Warszawskiego (1974). Ukończył m.in. kurs międzynarodowy dla matematyków w Belgii 
(1975), Studium Informatyki w Warszawie (1979), kurs doskonalenia kadr systemu 
edukacji (1997), kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie Oświatą” (2001); powołany na 
stanowisko Profesora Szkoły Średniej (1975).

Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Tłuszczu, w Technikum Mechanicznym  
w Ostrówku k. Klembowa, w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Pracujących „PROMA” 
w Łochowie, w Liceum Ekonomicznym przy ul. Miłej 22 w Wołominie (1972–1976);  
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica przy al. Armii Krajowej 38  
w Wołominie: nauczyciel (1972, 2012–2018), zastępca dyrektora (1973–1983) i dyrektor 
(1983–2012). 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1982); uhonorowany Medalem „Zasłużony 
dla Wołomina” (2011); wyróżniony Odznaką 80. lecia MZKS Huragan (1983), Złotą 
Odznaką ZNP (1985), Odznaką Honorową Zasłużony dla Oddziału PTTK (1985), 
Odznaką Honorową PCK (2000), medalem z okazji 80. rocznicy nadania praw miejskich 
Wołominowi oraz 80. rocznicy „Cudu nad Wisłą” (2000).

Realizator projektu „Iskierka Nadziei – program dla trudnej młodzieży”, działacz-
propagator honorowego krwiodawstwa, członek Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej, członek ZNP (1961–2022) – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Powiatowego 
Oddziału ZNP w Wołominie. 
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Z matematyką, tą królową nauk ścisłych, przeszła aż do 
emerytury

Tamara Kozłowska primo voto Syczewska z d. Sawicka 
(ur. 17 kwietnia 1936 r. w Szczytach-Dzięciołowie, gm. Orla, pow. 
bielski, zm. 15 października 2022 r. w Warszawie), spoczywa 
na cmentarzu w Wołominie, kw. P 11–27.

Pomimo różnych kłopotów szła przez życie z uśmiechem, 
radością, miłością, szanując wszystkich bez względu na 
poglądy polityczne czy wyznawaną religię. Kochała swoją 
pracę nauczycielki, ogród i kapelusze, które ułożone  
w należytym porządku zawsze czekały na jej codzienne lub 

uroczyste wyjście. 
Absolwentka Studium Nauczycielskiego im. Nadieżdy Konstantynownej Krupskiej przy 

ul. Stawki 1 w Warszawie o kierunku matematyka z fizyką (1966); Instytutu Kształcenia 
Nauczycieli i Badań Oświatowych (IKNiBO) im. Władysława Spasowskiego w Warszawie, 
gdzie uzyskała Dyplom Kwalifikacji Równoważnych Wyższym Studiom Zawodowym  
w zakresie matematyki (1977).

Nauczycielka w Szkole Podstawowej (SP) w Pruszkowie (1955–1956), a w latach 
1956–1964 w Bielsku Podlaskim: w SP nr 1, w SP i Liceum Ogólnokształcącym oraz 
w SP nr 2. W latach 1964–1985 pracowała w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Feliksa 
Paplińskiego (obecnie Wileńskiej 32) w Wołominie – uczyła matematyki, wychowania 
fizycznego, prowadziła koła zainteresowań z matematyki i tańca,  przygotowywała uczniów 
do udziału w olimpiadach matematycznych, a także była opiekunką samorządu szkolnego. 
Organizowała apele i imprezy artystyczne w szkole oraz w zakładach pracy w Wołominie. 
Wraz z uczniami brała udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska. 

W latach 2010–2022 pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP 
przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP przy ul Legionów 85, lok. 25 w Wołominie. 

 

Nauczycielka z uśmiechem przy tablicy…
Zdzisława Helena Trzcińska z d. Krzyśpiak (ur. 26 marca 

1937 r. w Czyżkowie, pow. garwoliński, zm. 29 października 
2022 r. w Wołominie), spoczywa na cmentarzu parafialnym  
w Helenowie k. Wołomina, kw. I–02–09.

W latach 60. XX w. państwo Trzcińscy zamieszkali  
w Wołominie. 1 września 1963 r. pan Czesław jako starszy 
aspirant rozpoczął pracę w komendzie powiatowej Straży 
Pożarnej na stanowisku komendanta, rok później sprowadził 
żonę Zdzisławę, która rozpoczęła pracę w wołomińskiej 
oświacie.

Absolwentka Państwowego Liceum Pedagogicznego typu społeczno-opiekuńczego 
w Otwocku (1955), studentka Zaocznego Studium Nauczycielskiego w zakresie 
gospodarstwa domowego w Częstochowie (1964); ukończyła kierunek gospodarczy 
w Zaocznym Studium Nauczycielskim dla Pracujących w Warszawie (1965), uzyskała 
Dyplom Kwalifikacji Równoważnych Wyższym Studiom Zawodowym w zakresie nauczania 
pracy-techniki, wydany przez Instytut Kształcenia Nauczycieli przy Al. Ujazdowskich 28 
w Warszawie (1978). 

Wychowawczyni w Państwowym Domu Dziecka w Lucieniu (nakaz pracy 1955–
1957), nauczycielka: w Szkole Podstawowej (SP) w Głoskowie (1957– 1959), SP nr 1  
w Garwolinie (1959–1964), SP nr 1 przy ul. Feliksa Paplińskiego 32 (obecnie Wileńskiej 
32) w Wołominie (1964–1966), SP nr 5 przy ul. Lipińskiej 16 w Wołominie (1966–1989), 
w Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej w Kobyłce (1972).

Przez ponad 23 lata rozwijała i popularyzowała spółdzielczość uczniowską, w szkole 
była opiekunem spółdzielni zrzeszającej 900 członków. W 1981 r. została powołana 
przez Wojewódzką Komisję Spółdzielczości Uczniowskiej w Warszawie na instruktora 
spółdzielczości uczniowskiej rejonu Wołomin, obejmującego Ząbki, Zielonkę, Marki, 
Radzymin i Wołomin. Prowadziła zajęcia z zakresu żywienia dla nauczycieli oraz  
w Kołach Gospodyń Wiejskich na terenie powiatu wołomińskiego. Prowadziła także 
drużyny harcerskie, szkolną akcję „szklanka mleka” oraz szkolenie nauczycieli – 
opiekunów spółdzielni.

Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Złotą Odznaką ZNP, odznaką 
„Zasłużonego Działacza Spółdzielczego” (1976).

Prawdziwy pasjonat i profesjonalista, który kochał to, 
co robił

Józef Adam Bugaj (ur. 18 lutego 1947 r. w Opatowie, zm. 2 
grudnia 2022 r. w Mińsku Mazowieckim), spoczywa na cmentarzu 
w Wołominie, kw. P 42–100.

Gdy zmarł ksiądz Józef Tischner – w prasie, na pierwszej 
stronie umieszczono tytuł: „PORZĄDNY CHŁOP BYŁ”. To nie 
jest stwierdzenie banalne – na takie określenie trzeba sobie 
zasłużyć porządnością, przyzwoitością. Porządny chłop 
– prawie jak Order Orła Białego. I taki tytuł tu też wypada 
napisać! JÓZEK BUGAJ – PORZĄDNY CHŁOP BYŁ! To nie 
ulega najmniejszej wątpliwości! 

Droga… Ile to dróg razem przeszliśmy? Dróg, ścieżek i perci? Ile szlaków, 
przełęczy, szczytów i grani? Zliczyć się tego nie da. Tatry, Beskidy, Karkonosze… 
schroniska górskie i pola namiotowe. 

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie (1964), 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek chemia-ceramika (1971). Ukończył 
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Studia Podyplomowe Szkolnictwa Zawodowego przy Politechnice Warszawskiej, Zakład 
Pedagogiki (1982).

Specjalista w Biurze Rozwojowym Huty Szkła przy ul. Feliksa Paplińskiego w Wołominie 
(1971–1982), nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Przemysłu Szklarskiego 
przy ul.  Legionów 85 w Wołominie (1981–1997), w tym kierownik warsztatów (1982–
1983), kierownik zajęć praktycznych w latach 1981–1997. 

W latach 80. współorganizator i Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego (PTTK) w Wołominie, radny Rady Miejskiej w Wołominie (1990–1994), 
Prezes Koła „Grabicz” w Wołominie (2015). 

Organizator rajdów pieszych, np. Rajdu o Puchar Prezesa (1981, 1986); obozów 
wędrownych i zimowisk (wspólnie z żoną Anną). Propagator turystki młodzieżowej.  
W ciągu ostatnich kilkunastu lat ściśle współpracował z Polskim Związkiem Niewidomych, 
Okręg Mazowiecki, Koło Terenowe Wołomin, organizował kilkudniowe wycieczki 
krajoznawcze i był ich pilotem; ostatnia odbyła się w 2017 r. na Mazury. 

Odznaczony dwukrotnie medalem „Zasłużony dla Wołomina” – z okazji 70. i 84. rocznicy 
nadania praw miejskich Wołominowi (1989, 2003), odznaką „Za Zasługi dla Sportu  
i Turystyki Województwa Stołecznego Warszawskiego” (1979) oraz Brązową Honorową 
Odznaką PTTK (2017). 

Bardzo dziękuję: Milenie Bochenek, Annie Bugaj, Jadwidze Groszek, Michałowi 
Kędzierskiemu, Jerzemu Kielakowi, Bożenie Królik, Bronisławie Kułak, Barbarze Leś,  
Kazimierzowi Mazurowi (jr.), Jolancie Motyce, Katarzynie Pazio, Irenie Tomkiewicz, 
Mariannie i Arkadiuszowi Zachejom za udostępnienie dokumentów, przekazanie informacji 
oraz za bezpośrednie rozmowy, które umożliwiły mi napisanie krótkich wspomnień o tych, 
którzy żyli i pracowali wśród naszej społeczności i pozostawili cząstkę siebie potomnym.

VI. ODESZLI OD NAS

„Rocznik Wołomiński”
tom XVIII, 2022

Katarzyna Pazio
żona Rafała

Wspomnienie Rafała Pazio 
– ukochanego Męża i cudownego Taty

Dobremu Bogu dziękuję, wspólnie z naszymi trzema córeczkami, za dar życia Rafała 
i Jego ogromne świadectwo miłości do Boga i człowieka.

Młodość, małżeństwo
Rafała znałam prawie 30 lat. 26 lat byliśmy razem, a kilka dni po Jego śmierci minęła 

nasza 19. rocznica ślubu. W Ruchu Światło-Życie kształtowała się nasza młodość  
i wspólna przyszłość. Z wartości, jakie dawała i daje „Oaza”, kształtowaliśmy nasze 
małżeńskie powołanie. Jako małżonkowie doczekaliśmy się trzech wspaniałych córek 
– Weroniki, Aleksandry i Zuzanny, które zawsze były oczkiem w głowie swojego Taty. 
Był przy narodzinach każdej swojej córki, przewijał, karmił, kąpał, pomagał w lekcjach  
i w trudnych wyborach.

Lata przeżyte wspólnie z Rafałem tu na ziemi były przepiękne. Jeśli na końcu naszego 
ziemskiego pielgrzymowania Bóg patrzy w nasze serca i bada, ile w nas było Miłości, 
to jestem przekonana, że jest z mojego Męża bardzo dumny. Wszystko, co robił Rafał, 
wypływało właśnie z wielkiej i prawdziwej Miłości.

Talenty, aktywności
Mój ukochany Mąż był człowiekiem wielu talentów. Rozwijał je nieustannie i chętnie 

się nimi dzielił, podejmując wiele inicjatyw. Do dzisiaj nie wiem, jak na te wszystkie swoje 
aktywności znajdował czas i w jaki sposób umiał je pięknie godzić z życiem rodzinnym… 
Wszędzie był, wszędzie zdążył, o żadnym spotkaniu nie zapomniał… Za wszystko 
dziękował… Wkładał całe serce w to, co robił, i każdą wolną chwilę poświęcał rodzinie. 
Mimo że był bardzo zajęty, zawsze znajdował czas dla najbliższych.

Trudno wymienić wszystkie aktywności Rafała. Był dziennikarzem, nauczycielem 
i wychowawcą, miłośnikiem muzyki i historii (głównie tej lokalnej), współautorem 
książek, wydawcą, egzaminatorem maturalnym, redaktorem naczelnym wydawnictw, 
samorządowcem, społecznikiem i inicjatorem ogromnej liczby wydarzeń. Nie sposób 
wymienić wszystkich spotkań, wystaw, uroczystości, które zorganizował dla społeczności 
lokalnej oraz gminnej. W ostatnich latach, poprzez swoją pracę w Samorządowej Instytucji 
Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, Rafał bardzo 
mocno angażował się w utrwalanie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 
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Mąż i Tata
Dla mnie i naszych dzieci Rafał był przede wszystkim ukochanym Mężem i troskliwym, 

cudownym Tatą. Nie znam innego tak zaangażowanego w życie rodziny i troskliwego 
mężczyzny jak On. To Rafał inicjował wszystkie nasze rodzinne wycieczki, urlopy, wspólne 
rodzinne posiłki, wyjazdy do kina czy restauracji. To dzięki Niemu nasze dziewczynki mogą 
realizować swoje pasje i edukację, kochają przyrodę i zwierzęta… To On zawoził je na 
jazdy konne, uczestniczył w wyborach ich szkół, przygotowywał na konkursy, rozśmieszał 
oraz uczył, jak żyć i kochać… Rafał dawał nam swój CZAS i pokazywał swoim życiem, jak 
dzielić go z drugim człowiekiem… Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, zawsze odbierał 
telefon lub oddzwaniał… Zawsze mówił prawdę, szukał porozumienia i współpracy. 

Dla mnie Rafał był nie tylko kochającym Mężem i cudownym Tatą naszych córek, ale 
przede wszystkim moim największym Przyjacielem. On wiedział o mnie wszystko, zawsze 
mnie wspierał, doradzał mi… i potrafił wspólnie milczeć. To On robił mi śniadania do pracy, 
przysyłał kwiaty „bez okazji” i czekał z obiadem lub kolacją. Często wysyłał mi smsy do 
pracy, zapewniając o swojej miłości i życząc dobrego dnia. Ostatnią taką wiadomość 
tekstową dostałam od Niego zaledwie trzy dni przed Jego pójściem do szpitala. Napisał 
wówczas: „Kasiu, spotkanie z Tobą i życie z Tobą to największy dar, który otrzymałem…”.  

Kochany Mąż i cudowny Tata. 
Rafał dla swoich bliskich jest 
przykładem, że tylko Miłość 
ma znaczenie

To On był pomysłodawcą i współorganizatorem wystawy w Parlamencie Europejskim  
w Brukseli We saved Europe. Bitwa pod Ossowem 1920 oraz pomysłodawcą i wydawcą 
książki „Wojna polsko-bolszewicka w literaturze polskiej”. Bardzo cieszyła Go budowa 
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie. 

Efekty wielu podejmowanych przez niego inicjatyw przetrwają wieki. To m.in. Rafał 
kultywował pamięć o ks. Sylwestrze Zychu oraz badał historię dotyczącą właścicieli 
Duczek – Zofii i Jana Mucharskich. Organizował spotkania, wystawy i prelekcje na temat 
lokalnej historii i był przekonany, że trzeba znać swoje korzenie, aby budować swoją 
tożsamość.

Dla Ossowa i pamięci o bohaterach 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku 
Rafał zrobił bardzo dużo. Jako 
dyrektor Samorządowej Instytucji 
Kultury organizował liczne prelekcje, 
wystawy (m.in. w Brukseli), wydawał  
książki, filmy

Trudno policzyć spotkania  
i wydarzenia, które zorganizował 

Rafał. Z jego inicjatywy Rada 
Miejska w Wołominie nadała 

skwerowi w Duczkach przy ul. Miłej 
imię Zofii i Jana Mucharskich
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Rodzinnej Scholi działającej przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach. 
Pamiętam, że mimo zmęczenia po pracy, zawsze z gitarą pod pachą spieszył, aby nie 
spóźnić się na próbę. Nie wyobrażał sobie, że ktoś musiałby na niego czekać. 

Nasze wspólne rodzinne wieczory w domu również przepełnione były muzyką. Rafał 
nieustannie wynajdował ciekawe utwory i chętnie się nimi z nami dzielił. Z sentymentem 
wspominam te nasze wspólne rodzinne muzyczne wieczory, grę na gitarze lub ukulele.

Wartości
Czasami miałam wrażenie, że Rafał nie pasował do tego ziemskiego świata. Uśmiech, 

dobro, szukanie porozumienia pomimo różnic, znajdowanie czasu na rozmowę, a także 
spokój, opanowanie i niezwykła kultura języka – były i pozostaną Jego wizytówką. Każdy, 
kto poznał Rafała, wie, że był to Człowiek naprawdę wyjątkowy.

Mój Mąż był osobą głęboko wierzącą. Kochał Boga, Maryję i… prawdę. Zawsze pod 
ręką w swoim gabinecie miał Pismo Święte i różaniec. Nie obnosił się nigdy ze swoją 
wiarą, ale zawsze jej bronił. 

Jednym z ulubionych utworów Rafała była pieśń z „Władcy Pierścieni” J.R.R. Tolkiena 
o tytule May it be… – czyli „Niech się stanie…”. O wartościach przedstawionych  
w powieściach tego pisarza, który ukochał nade wszystko Najświętszy Sakrament,  
mój Mąż opowiadał nam wielokrotnie. Ukazana w dziełach Tolkiena walka Dobra ze 
złem – i ostateczne zwycięstwo Dobra – były dla Rafała inspiracją do tego, aby piękno 
powieści tego pisarza pokazać również naszym córkom. Wielokrotnie, dzięki Rafałowi, 
nasze dziewczynki oglądały ekranizacje dzieł Tolkiena. Rafał organizował im wieczory 
filmowe w domu lub w przydomowej altanie. To dlatego nasze dziewczynki wybrały w dniu 
pogrzebu swojego Taty – Jego ulubiony utwór z „Władcy Pierścieni” – pieśń May it be…

Nasze córki uwielbiały Rafała. Teraz, podobnie jak ja, bardzo za Nim tęsknią. Zawsze 
im mówiłam i będę mówiła, że największym Darem, jaki otrzymałam od Boga, jest ich 
Tata i one. Rafał zawsze będzie dla nas wzorem i inspiracją: jak Żyć, jak Kochać, jak 
Przebaczać i jak pomnażać talenty otrzymane od Boga… Jesteśmy z Niego bardzo 
dumne i dziękujemy Bogu, że dane nam było dzielić z Nim życie…

Choroba i śmierć
Choroba Rafała przyszła nagle – 4 kwietnia 2022 roku. Ostry atak woreczka żółciowego 

sprawił, że Rafał trafił na SOR do Szpitala Powiatowego w Wołominie. Tam blisko dziewięć  
godzin czekał w bólach na operację, ale ze względu na brak lekarza chirurga został 
przewieziony ostatecznie do Szpitala Praskiego w Warszawie. Zrobiono Mu laparoskopię 
i po trzech dniach miał wrócić do domu. Niestety tak się nie stało. 

Z dnia na dzień Rafał słabł, a po sześciu dniach trafił na Oddział Intensywnej Terapii, 
w stanie ciężkim. Po tygodniu został przewieziony do Szpitala MSWiA w Warszawie i tam 
– w śpiączce, pod respiratorem, po kolejnych pięciu tygodniach walki o życie – odszedł... 
15 maja o godz. 17:15, po uroczystości komunijnej naszej najmłodszej córeczki Zuzi. 
Główną przyczyną śmierci Rafała była sepsa. 

Rafał był cudownym Tatą. 
Nie ominął żadnej uroczystości 
szkolnej czy przedszkolnej 
z udziałem swoich córek

Rafał miał niezwykłe poczucie humoru. 
To ostatnie jego zdjęcie, które zamieścił 

tuż przed nagłym pójściem do szpitala na 
swoim profilu na Facebooku. Fotografię 

opatrzył podpisem „Oczko mu się 
odlepiło. Temu zajączku ;-)”

Pasje
Mój ukochany Mąż, odkąd go pamiętam, zawsze dużo czytał. Domowa biblioteka Rafała 

liczy tak dużo książek, że część musiała zostać spakowana w pudełka. Rafał uwielbiał też 
muzykę, dlatego z tak wielką radością grał na gitarze i wspierał młode talenty w naszej 
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W sprawie artykułu Filmowa „Oaza” przy ul. Pocztowej

Dzień dobry.
Ostatnio, w czasie choroby, czytałem artykuły zamieszczone w ostatnim (XVII) numerze 

„Rocznika Wołomińskiego". Moją szczególną uwagę przykuł artykuł Pani Eweliny 
Godlewskiej pt.: Filmowa „Oaza” przy ul. Pocztowej, dotyczący historii wołomińskiego 
kina, które znajdowało się w pobliżu stacji kolejowej Wołomin. Dlaczego? Ponieważ 
urodziłem się w kamienicy przy ul. Warszawskiej 24, to jest vis-à-vis ówczesnego kina 
(wyjście z pomieszczenia technicznego kina było od strony ulicy Warszawskiej) i jako 
dziecko często w niedziele chodziłem na tzw. Poranki, czyli specjalne seanse dla dzieci 
wyświetlane w niedziele. Piszę ponieważ, według mnie, do artykułu wkradł się mały błąd. 
Otóż, nazwę Pocztowa nosiła obecna ulica Warszawska (nazwę Warszawska nosiła 
wówczas obecna ulica Katowicka). Ogrodowa w tamtym okresie miała dokładnie taki 
sam przebieg i nazwę jak obecnie. W załączeniu przesyłam fragment planu Wołomina 
z 1911 roku. Z wiadomych przyczyn nazwy ulic są pisane cyrylicą. 

VII. LISTY

Fragment archiwalnej mapy Wołomina z 1911 r. z przebiegiem ul. Pocztowej i Ogrodowej

Modlitwa, dobro, wizja Nieba
Bardzo trudno mi wracać pamięcią do tamtych dni, ale teraz dostrzegam jeszcze 

bardziej, jak wiele Dobra i Miłości zrodziło i nadal rodzi to trudne doświadczenie, z którym 
przyszło mojej rodzinie się zmierzyć. Nagła, trwająca sześć tygodni choroba mojego 
Męża bardzo zjednoczyła naszą lokalną wspólnotę, parafię, zbliżyła nas do Boga i do 
siebie nawzajem… W tych trudnych dniach, kiedy Rafał przebywał jeszcze w szpitalu, 
ogromna liczba osób, kapłanów, sąsiadów, przyjaciół, znajomych jednoczyła się na 
modlitwie w Jego intencji… Chcieliśmy, aby Bóg przywrócił Rafałowi zdrowie… I choć 
trudno to wszystko po ludzku zrozumieć, to wiem, że Dobry Bóg i Matka Najświętsza 
wysłuchali naszych modlitw i obdarzyli mojego Męża czymś jeszcze większym… Głównym 
celem naszych próśb było wybłaganie życia dla Rafała i jestem przekonana, że On to 
prawdziwe ŻYCIE otrzymał.

 Mój Mąż, gdy był jeszcze przytomny, ale już bardzo cierpiący, opowiedział mi o wizji, 
jakiej doświadczył na szpitalnym łóżku… To była wizja Nieba… Powiedział: „Kasiu, tam 
jest samo Dobro, Miłość i Zrozumienie”. Tam jest tak pięknie… Powiedział też, że do 
nas wróci… I może nie tak, jak my tego oczekiwaliśmy, ale wiem, że Rafał wrócił i jest 
przy nas tak blisko, jak nigdy wcześniej…

„Dziękuję, że miałam i mam TAKIEGO Tatę…”
Nasza najmłodsza córeczka Zuzia 15 maja o godz. 10:00 miała I Komunię Świętą 

i przyjęła do swojego serduszka Chrystusa w intencji swojego Taty. Rafał zmarł kilka 
godzin później, o godz. 17:15. Wierzę, że nasza córeczka tym aktem dziecięcej miłości 
otworzyła Rafałowi bramy Nieba. Inni też w tym pomagali i cały czas pomagają poprzez 
swoją nieustającą, pełną wiary i ufności modlitwę. Bóg wie, co robi… I chce, abyśmy 
osiągnęli pełnię szczęścia, życie z Nim. Mój ukochany Mąż był Mu tam zapewne bardzo 
potrzebny…

Rafał był i jest dla mnie oraz naszych dzieci największym ziemskim Bohaterem. 
Jesteśmy z Niego bardzo dumne… Pokornie znosił ostatnie tygodnie cierpienia  
i przygotowywał się na spotkanie z Ojcem Niebieskim… 

Był naprawdę cudownym Mężem i Tatą, dlatego na koniec chcę zacytować słowa, jakie 
o Rafale – tuż po Jego śmierci – powiedziała do mnie nasza najmłodsza córeczka Zuzia. 
Słowa te są największym świadectwem tego, jaki był mój ukochany Mąż. Powiedziała 
tak: „Mamo, dziękuję Ci, że dzięki Tobie mogłam mieć i mam TAKIEGO Tatę…”.

Bogu nieustannie dziękuję, wspólnie z naszymi córkami, za życie Rafała. I choć serce 
przeszywa ból i ogromna ludzka tęsknota, to wierzę, że to wszystko, czego doświadczamy 
w naszym życiu, ma sens, a Rafał jest teraz naszym największym orędownikiem u Pana…

Pełna miłości i wdzięczności w sercu…

Katarzyna Pazio
żona Rafała
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2022

STYCZEŃ
6 stycznia
Kolorowy, rozśpiewany korowód po raz kolejny przemaszerował ulicami Wołomina. „Dzień 
dziś wesoły!” – to hasło, które towarzyszyło Orszakowi Trzech Króli. Wspólne świętowanie 
zakończyliśmy tradycyjnym koncertem kolęd w wykonaniu Haliny Mlynkovej. Dzięki 
transmisji na żywo prowadzonej przez Wołomin TV w wydarzeniu wzięli również udział 
mieszkańcy, którzy nie mogli zjawić się osobiście w kościele pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Wołominie na koncercie. 

6 stycznia
W ramach wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sztab Duczki i Ośrodek 
Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie zorganizowały Rodzinną Sztafetę Pływacką 
„Przejrzyj na oczy z Pływalnią OSiR Huragan w Wołominie”. Podczas imprezy zbierano 
środki, które zasiliły zbiórkę prowadzoną na rzecz 30. Finału WOŚP.

22 stycznia
Pod obeliskiem „Bohaterom Powstania Styczniowego” w Wołominie w imieniu wszystkich 
mieszkańców kwiaty złożyła delegacja z Urzędu Miejskiego, Miejskiego Domu Kultury  
w Wołominie oraz Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus.

VIII. KRONIKA WOŁOMINA

Przedwojenną właścicielką kamienicy przy Warszawskiej 24, była ŚP. Pani Wanda 
Kupcza, której „władza ludowa”, „łaskawie” pozwoliła być administratorką tego budynku. 
Przychodziła do nas słuchać „Wolnej Europy”, i to od niej niejednokrotnie słyszałem, że 
Warszawska to była kiedyś Pocztowa, Armii Ludowej (Legionów) to była Długa, itp… 
Opowiadała też o Wołominie i jego Mieszkańcach, a także o swoich synach (jeden zginął 
w czasie okupacji, drugi – Stanisław – został zamordowany na Piaskowej przez NKWD). 
Przepraszam rozpisałem się, a chciałem tylko o tej ulicy napisać. :)

Z poważaniem
Leszek Loba

Od Redakcji
Sprawa na pozór oczywista, dla pełnego zrozumienia wymaga jednak – jak się wydaje – 
dodatkowych wyjaśnień, które postaramy się zamieścić w kolejnym wydaniu „Rocznika”.
Za zwrócenie uwagi na ten wątek naszemu Czytelnikowi dziękujemy.  
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zostały zasypane zdjęciami, na których mieszkańcy występowali w towarzystwie Henryka 
Konstantego Woyciechowskiego, Zofii Nałkowskiej oraz balonów. Wieczorem na sali 
widowiskowej Miejskiego Domu Kultury można było posłuchać najpiękniejszych piosenek 
francuskich w wykonaniu Beaty Marczewskiej (wokal), Tomasza Pali (pianino) oraz 
Michała Opeldusa (akordeon). 

19 lutego
Gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej był Wojciech Chmielarz, 
twórca m.in. popularnego cyklu kryminałów o Jakubie Mortce. Uczestnicy spotkania 
mieli okazję posłuchać o pierwszych doświadczeniach pisarskich autora i jego literackich 
inspiracjach, Raymondzie Chandlerze i Dennisie Lehane’ie.

24 lutego
Poranek przyniósł dramatyczne wiadomości zza wschodniej granicy – Rosja rozpoczęła 
inwazję na Ukrainę. Podczas zaplanowanej na ten dzień XLV sesji Rady Miejskiej  
w Wołominie radni wprowadzili dodatkowy punkt do obrad i jednogłośnie przyjęli 
stanowisko w sprawie wsparcia dla zaatakowanej Ukrainy. 

25 lutego
Zainaugurowano działalność Wołomińskiej Rady Seniorów kadencji 2022–2024. 
Przewodniczącą została Barbara Lęcka, aktywna działaczka Wołomińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. W nowym zarządzie znaleźli się również Czesław Borkowski, który 
drugą kadencję będzie pełnić funkcję zastępcy przewodniczącej oraz Andrzej Żelezik, 
ponownie sekretarz Rady. Działania zarządu są wspierane przez 17 radnych. Wśród nich 
są osoby doskonale już znane wołomińskim seniorom oraz ci, którzy dopiero zaczynają 
swoją aktywność w Radzie.

31 stycznia
Podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny pobiliśmy rekord 
w ilości zebranych środków. Sztab WOŚP Duczki pod wodzą Wojciecha Plichty zasilił 
konto Fundacji kwotą 338 tysięcy złotych! W gminie Wołomin Finał był bardzo sportowy 
i bardzo różnorodny. Zawody pływackie, turnieje sportowe i wirtualny bieg były okazją 
do spędzenia aktywnie czasu z całą rodziną. Do tego warsztaty, spotkania i oczywiście 
licytacje, na których jak zwykle roiło się od niesamowitych ofert przygotowanych specjalnie 
na tę okazję! Wśród nich tradycyjnie znalazły się przedmioty przekazane przez burmistrz 
Elżbietę Radwan. W tym roku był to zestaw biżuterii oraz obraz autorstwa Anety Saks.
W gminie Wołomin dla Orkiestry w tym roku zagrały m.in. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 
5 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach, I LO 
PUL, Miejski Dom Kultury, Zabiegany Wołomin, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” oraz 
pływalnia, a przede wszystkim zagrali mieszkańcy – zbierający oraz przekazujący środki 
i przedmioty na licytację, dzielący się swoimi talentami, którymi uświetniony został Finał.

LUTY
4 lutego
103. rocznica nadania praw miejskich Wołominowi była okazją do sprawdzenia swojej 
wiedzy na temat ważnych miejsc w mieście. Najszybsi mieli szansę zdobyć zestawy 
gminnych gadżetów! Co godzinę na profilu Wołomin na Facebooku publikowano 
wskazówki, gdzie szukać podarunków. Mieszkańcy ciepło przyjęli urodzinową zabawę  
i wykazali się świetną znajomością lokalnej historii.

14 lutego 
Wołomin to miejsce, w którym naprawdę można się zakochać! Z okazji walentynek  
w różnych punktach miasta pojawiły się balony w kształcie serca. Portale społecznościowe 
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znakomity mówca. Spotkanie było okazją do przypomnienia jego najsłynniejszych ról, 
podzielenia się anegdotami z planu filmowego oraz życia prywatnego. Wydarzeniu 
towarzyszyła wystawa prac uzdolnionej plastycznie czytelniczki – Heleny Kielczyk.

16 marca
Pierwszy dzień nadawania w Urzędzie Miejskim w Wołominie numerów PESEL 
uchodźcom wojennym z Ukrainy. Proces przebiegał sprawnie. Przygotowane procedury 
– zapisów, korzystania z pomocy tłumacza czy ze stanowiska do informacji – zdały 
egzamin. Urzędnicy nadali 26 numerów PESEL, udzielili kompleksowych informacji  
ok. 100 osobom i umówili kolejne 200 na wizytę.

19 marca
Na 36 pływalniach w całej Polsce, w tym również w Wołominie, rozpoczął się 12-godzinny 
VII Ogólnopolski Maraton Pływacki „Otyliada 2022”. Na wołomińskiej pływalni najlepsza 
okazała się Anna Zborowska, która przepłynęła łącznie 29 000 metrów. Drugie miejsce 
zajął Rafał Amor (26 900 m), a trzecie Jakub Jeznach (21 500 m). Najstarszym 
uczestnikiem był Andrzej Tabaka (14 850 m), a najmłodszym – Miłosz Woźniak (3 400 m).  
W Wołominie zawodnicy przepłynęli łącznie dystans 167 700 metrów.

19 marca
W ramach obchodów Światowego Dnia Poezji po raz szósty w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Zofii Nałkowskiej odbyła się Akademia Słowa, podczas której swój talent 
zaprezentowali lokalni poeci. „Malarze myśli”, „rzeźbiarze słów” – tak można określić 
poetów, którzy za pośrednictwem strof podzielili się swoją wrażliwością, przemyśleniami, 
nadziejami i lękami. Wieczór swoim występem wzbogaciła Margita Ślizowska, aktorka 
teatralna i telewizyjna.

28 lutego
Zastępca Burmistrza Wołomina Dariusz Szymanowski oraz prezes Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Adam Jaczewski wyruszyli w ponad 300-kilometrową trasę w kierunku 
ukraińskiej granicy, do potrzebującej wsparcia gminy Narol. Był to pierwszy transport 
darów dla uchodźców, które mieszkańcy przynieśli do siedziby Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wołominie. Do potrzebujących trafiły niezbędne przedmioty, które wskazał 
Grzegorz Dominik – burmistrz Narola.

MARZEC
5 marca – 10 kwietnia 
„Przedwieczne. Kobiety w odcieniach sepii” to tytuł wystawy fotografii – kobiecych 
portretów – ze zbiorów Łukasza Rygało. Wśród zdjęć, które wypełniły wnętrza muzeum 
Nałkowskich, większość była portretami carte de visite – kiedyś miały one pełnić funkcję 
wizytówki, ale dziś uwiecznione na nich kobiety pozostają dla nas bezimienne.

9 marca
Rozpoczęła się nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miasta – 13-osobowy skład po raz 
pierwszy został wyłoniony w wyborach przeprowadzonych zdalnie. Przewodniczącym 
Rady został Kacper Rzempołuch (Szkoła Podstawowa nr 7), wiceprzewodniczącą – 
Natalia Polakowska (Zespół Szkół  nr 3), sekretarzem – Krystian Sędek (Zespół Szkół 
nr 3), a członkiem prezydium – Damian Godlewski (I LO PUL). Pierwszym wyzwaniem 
Rady był udział w projekcie „Młodzieżowe Rady Gmin dla Demokracji i Klimatu”. Wybrano 
do niego czteroosobowy zespół, który reprezentował Wołomin w wielu proekologicznych 
i prodemokratycznych przedsięwzięciach związanych z tym projektem.

13 marca
Gościem „Kobiecego wieczoru” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej był 
Andrzej Grabowski – aktor filmowy, telewizyjny, teatralny, kabaretowy i, jak się okazało, 
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14 kwietnia
Wykonawca wszedł na teren budowy przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie.  
W samym centrum powstanie funkcjonalna i bezpieczna przestrzeń dla najmłodszych 
mieszkańców gminy. Zostanie tam przeniesione Przedszkole im. „Czerwonego Kapturka”, 
dziś jeszcze mieszczące się w budynku przy ul. Fieldorfa. Planowany termin zakończenia 
inwestycji to lipiec 2023 r., dzięki czemu dzieci kolejny rok przedszkolny powitają już  
w nowej siedzibie.

25 kwietnia
„W Wołominie dzień wspaniały, czyta duży, czyta mały” – pod takim hasłem po raz kolejny 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej obchodzono Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich. Wśród świętujących znaleźli się m.in. Zastępca Burmistrza 
Wołomina Łukasz Marek z córką Hanią, radny Wojciech Plichta, prezes Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Adam Jaczewski, dyrektor muzeum Nałkowskich Agata Sobczak oraz 
osoby na co dzień odwiedzające bibliotekę. Uczestnicy zaprezentowali fragmenty 
ulubionych książek, a ich preferencje były bardzo różne – od utworów dla dzieci, poprzez 
klasykę literatury, aż po twórczość własną.

28 kwietnia
Młodzi mieszkańcy gminy Wołomin szykowali się na majowe obchody podczas warsztatów 
historycznych „Barwy narodowe”, które odbyły się w Samorządowej Instytucji Kultury 
„Park Kulturowy – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” w Ossowie. Uczestnicy podczas 
zajęć i spotkania z rekonstruktorami z różnych epok poznali historię i znaczenie barw 
biało-czerwonych. 

28 kwietnia
Na ściany kamienicy przy ul. Warszawskiej 24 trafili niezwykli goście z przeszłości. 
Arkadiusz Andrejkow, uznany artysta z Podkarpacia, namalował sześć murali 
przestawiających osoby związane z Wołominem. Na ścianie od strony ul. Warszawskiej 
znalazły się podobizny Wiery Gran (u góry), Franciszka i Anny Wodiczków oraz Michała 
Znicza. Kolejne dwie postacie spoglądają na Wołomin od strony ul. Ogrodowej. Są to 
Hanna Nałkowska oraz Bohdan Wodiczko.

MAJ
maj–wrzesień
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej realizowała projekt ministerialny 
„Jak dobrze mieć sąsiadów – warsztaty międzykulturowe dla dzieci i młodzieży”. Jego 
głównym celem było przybliżenie młodym uczestnikom zajęć kultur innych narodowości. 
Projekt składał się z siedmiorga warsztatów, na których uczestnicy poznali m.in. Bułgarię, 
Ukrainę, Włochy i Chiny. Warsztaty poprowadzili autorzy książek, specjaliści z kręgu 
kultury i sztuki. Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

19 marca  
Podczas spotkania „Ludzkie trwanie – Jedynka w naszej pamięci” nauczyciele i uczniowie 
dawnej Szkoły Podstawowej nr 1 powrócili do lat młodości. Podczas spotkania swoje 
wiersze zaprezentowała Jadwiga Czaplicka, która była nauczycielką biologii w tej szkole. 
W poetycki sposób wspominała szkolny czas, czytając m.in. wiersz pt. „Jedynka”. 
Spotkanie poprowadzili radna Agata Bochenek oraz Zastępca Burmistrza Dariusz 
Szymanowski – absolwenci „jedynki”. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał duet WilArt. 
Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej, mieszczącej 
się w budynku dawnej „jedynki”.

25 marca
Dary ze Szwecji wypełniły magazyn zlokalizowany w siedzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wołominie, skąd trafiły do uchodźców z Ukrainy. Najpilniejsze środki osobiście 
przekazali Tomas Berntsson oraz Marianne Ahola Berntsson, przedstawiciele szwedzkiej 
firmy TOBE.

26 marca
Gminne obchody przypadającego w pierwszy dzień wiosny (21 marca) Międzynarodowego 
Dnia Lasów w Wołominie rozpoczęły się tradycyjnym wspólnym sprzątaniem otuliny 
rezerwatu Grabicz. Akcja przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy zgodnie zauważyli, 
że ilość śmieci znacząco spadła! Tego dnia odbyło się również wręczenie nagród  
w konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej oraz warsztaty dla dzieci z budowania 
domków dla owadów. Roli drzew w przestrzeni miasta i w lesie poświęcona była dyskusja 
w Miejskim Domu Kultury pn. „Rozmowa o starych drzewach”. W panelu wzięli udział 
eksperci z Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oraz 
Instytutu Drzewa. Spotkanie poprowadziła Sekretarz Gminy Wołomin Małgorzata 
Izdebska.

KWIECIEŃ
9 kwietnia
Do dwóch stacjonarnych „PSZOK-ów” na terenie gminy dołączył trzeci, w wersji na kołach. 
Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) to specjalne 
urządzenie przystosowane do selektywnego zbierania kilkunastu rodzajów tzw. odpadów 
problemowych. Podczas akcji inaugurującej funkcjonowanie MPSZOK-u zebrano 1300 kg 
elektroodpadów i 360 kg zużytych baterii, za które mieszkańcy otrzymali 961 sadzonek.

9 kwietnia 
W Muzeum Nałkowskich odbyło się spotkanie z dr Magdaleną Kasą poświęcone jej 
książce o Hannie Nałkowskiej. „Niewidoczna. Rzeźbiarka Hanna Nałkowska” to pierwsza 
na polskim rynku wydawniczym próba całościowego spojrzenia na życie i dorobek 
rzeźbiarki, niegdyś mieszkającej w wołomińskim „Domu nad Łąkami”.
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14 maja
Kolejna odsłona wołomińskiej Nocy Muzeów w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich 
była niezwykle romantyczna: piękna pogoda, Chopin i wspaniały poemat. A wszystko 
podane wykwintnie i subtelnie przez Kingę Teresę Głogowską, Chrisa Rafaela Wnuka  
i Arkadiusza Głogowskiego w postaci „Pieśni o życiu i śmierci Fryderyka Chopina”. Nim 
jednak goście zasłuchali się w ten spektakl poetycko-muzyczny, mogli nieodpłatnie 
zwiedzić ekspozycję „Domu nad Łąkami”. 

14–15 maja
W ramach Nocy Muzeów trzy pływalnie z terenu powiatu wołomińskiego zorganizowały 
wspólną nocną imprezę sportową. I Maraton Pływacki „Noc jest z nami” odbył się 
równolegle na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie,  
w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym oraz Miejskim Centrum Sportu  
w Ząbkach. Najdłuższy dystans przepłynęli uczestnicy w Wołominie – 77 275 metrów. 
Łączny dystans pokonany przez wszystkich zawodników wyniósł 224 825 metrów.

17 maja
Ambasador Rumunii Theodor Cosmin Onisii po raz pierwszy odwiedził gminę Wołomin. 
Wizyta była okazją do rozmowy na temat przyszłej współpracy, odwiedzenia Samorządowej 
Instytucji Kultury w Ossowie oraz wspólnego złożenia kwiatów na cmentarzu w Ossowie 
i pod tablicą upamiętniającą pomoc Rumunii dla Polski w 1920 roku. Ambasadorowi 
towarzyszył attaché obrony Dragos Florea.

18 maja
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan zdobyła piąte miejsce w kategorii „Włodarz”  
w prestiżowym rankingu „Perły Samorządu” Dziennika Gazety Prawnej i PwC. „Dziękuję 
wszystkim, którzy razem ze mną pracują na sukces Wołomina, bo każde wyróżnienie  
i nagroda to budowanie dobrego imienia naszej gminy. Kapitule konkursowej dziękuję za 
dostrzeżenie moich wysiłków. Wszystkim wyróżnionym i laureatom serdecznie gratuluję” 
– napisała burmistrz Wołomina na swoim profilu na Facebooku na wieść o otrzymanej 
nagrodzie.

22 maja
Legendarny pies Misiek wrócił do Wołomina i zyskał stałe miejsce zamieszkania – jest 
nim nowy park kieszonkowy u zbiegu ulic Wileńskiej i Legionów, gdzie stanęła rzeźba 
upamiętniająca sympatycznego czworonoga. Starsi uśmiechali się do wspomnień,  
a młodsi z chęcią słuchali opowieści o psie, który po śmierci właściciela trafił na ulicę, gdzie 
żył przez wiele lat otoczony opieką mieszkańców. Otwarcie parku i przypomnienie jego 
historii stały się dla urzędników okazją do zorganizowania wydarzenia, podczas którego 
opiekunowie czworonogów z terenu gminy mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji 
żywieniowych, zaczipować swojego pupila, otrzymać talon na wykonanie adresatki oraz 
obejrzeć pokaz psich umiejętności w wykonaniu podopiecznych szkoły Team Dog.

3 maja
Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja w Wołominie stało się okazją do radosnego 
manifestowania patriotyzmu i tożsamości narodowej. Gminne obchody rozpoczęły się od 
mszy w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, po której nastąpił przemarsz ulicami 
miasta na skwer Marszałka Józefa Piłsudskiego. Oficjalna część obchodów odbyła się 
pod pomnikiem „Obrońcom Ojczyzny 1920 roku”.

8–15 maja
XIX Tydzień Bibliotek odbył się pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej przygotowała z tej okazji szereg 
różnorodnych wydarzeń dla czytelników w każdym wieku. Najmłodsi „ćwiczyli kreskę” pod 
okiem ilustratora Piotra Sochy, starsi mogli spotkać się ze Stanisławą Celińską – aktorką 
teatralną i filmową – oraz z Andrzejem Liczmonikiem – autorem miniaturek literackich. 
Powodzeniem cieszyła się również gra miejska „Książka GO”, która polegała na szukaniu 
i odnajdywaniu książek ukrytych w przestrzeni miasta.
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także możliwości nawiązania współpracy między Młodzieżową Rada Miasta Wołomin a 
jej podiebradzkim odpowiednikiem.

4 czerwca
Spotkania z postaciami z „Gwiezdnych Wojen”, występ kabaretu Jurki, konferencja na 
leżakach, Turniej Koszykówki „SPEEDsport Challenge 3x3”, a na deser – potańcówka  
w rytmie hitów z lat 70. i 80. Tak w skrócie można podsumować drugi dzień Dni Wołomina, 
podczas których mieszkańcy bawili się pod hasłem „Wołomin Blisko”. 

5 czerwca
Bieg nad Łąkami po raz drugi towarzyszył obchodom Dni Wołomina! Prawie 300 
uczestników z sukcesem dotarło do mety w Leśniakowiźnie. Uczestnicy startowali  
w dystansie na 5 i 10 km, a dzieci w biegach na 250, 350 i 500 metrów. 
Piękna pogoda i doskonałe humory były „znakami rozpoznawczymi” tegorocznych 
obchodów gminnego święta, które w drugiej części dnia przeniosły się do parku Wodiczki. 
Na scenie zaprezentował się Teatr Kultureska ze spektaklem dla dzieci pt. „Bukiet 
Talentów”, lokalny zespół Mellow Dust oraz Bryska – artystka, która szturmem podbija 
rynek muzyczny nie tylko w Polsce!

12 czerwca
III Memoriał Mirona Cicheckiego przyniósł mnóstwo sportowych emocji na murawie oraz 
fantastyczną atmosferę wokół boiska! Radość, energia i zasady fair play towarzyszyły 
uczestnikom wydarzenia, którego organizacja jest wyrazem pamięci o Mironie Cicheckim – 
Honorowym Obywatelu Wołomina – za jego wieloletnią działalność sportową i społeczną. 
Na głównej murawie rywalizowali chłopcy z rocznika 2014 w składach 4+1. W memoriale 
wzięły udział po dwa zespoły z klubów „Huragan” Wołomin, „Mazur” Radzymin, „Gocław” 
Warszawa i „Marcovia” Marki. 

CZERWIEC
1 czerwca
Straż Miejska w Wołominie przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Ogrodowej 13. 
Lokalizacja w centrum miasta, pomiędzy ulicami Wileńską i Ogrodową, to doskonałe 
miejsce zarówno dla funkcjonariuszy, jak i dla mieszkańców, którzy zgłaszają się po 
pomoc strażników coraz częściej. 

3 czerwca
Dni Wołomina rozpoczęły się od wydarzeń w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich. 
W „Domu nad Łąkami” otwarto wystawę plenerową „Na dawnym miejscu życia”, po 
której odbyło się spotkanie z Włodzimierzem Podrucznym „Ocalone od zapomnienia. 
Rozmowa z Włodzimierzem Podrucznym o Wołominie w historii jego rodziny”. Pierwszy 
dzień wielkiego wołomińskiego świętowania zakończył koncert Elektrycznych Gitar.  
Z parku Wodiczki popłynęły w miasto dźwięki dobrze znanych hitów, takich jak „Ja mam 
szczęście” czy „Jestem z miasta”.

3–5 czerwca
Delegacja gminy Wołomin wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 550. 
rocznicę uzyskania praw miejskich przez czeskie miasto Podiebrady. Zaproszenie 
wystosował burmistrz Jaroslav Czervinka. Podczas wizyty odbyła się sesja Rady Miejskiej 
z udziałem delegacji z Polski, Francji, Węgier oraz Słowacji. Wołomińska delegacja 
porozumiała się z burmistrzem Podiebrad w temacie podjęcia dalszych kroków w celu 
podpisania oficjalnej umowy partnerskiej między Wołominem a Podiebradami. Omówiono 
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24 czerwca
Na terenie Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie już trzeci raz odbyła się 
„Międzypokoleniowa Potańcówka na północnym Wołominie”. Zabawa z wodzirejem  
i w doborowym towarzystwie okazała się idealnym sposobem na rozpoczęcie wakacji! 
Potańcówka została zorganizowana z inicjatywy Piotra Sikorskiego, radnego Rady 
Miejskiej w Wołominie.

LIPIEC
lipiec–sierpień
W niedzielne popołudnia odwiedzający „Dom nad Łąkami” mogli posłuchać muzyki 
klasycznej na żywo. Podczas letnich koncertów na scenie zaprezentowali się m.in. 
Maria Ludwika Gabryś-Heyke, Aleksandra Świgut, Marta Plasota, Konrad Bargieł, Paweł 
Popko, Piotr Thieu-Quang, Kirył Keduk, Weronika Chodakowska, Yuliya Levyuk, Marta 
Guisado i Tomasz Zając.

lipiec–sierpień 
W środowe przedpołudnia najmłodsi mieszkańcy gminy aktywnie spędzali czas podczas 
kolejnego „Lata na Górkach”. Spotkania odbywały się pod wspólną nazwą „Łąki Pani 
Zofii” nieprzypadkowo – to właśnie na łąkach, w parku okalającym Muzeum im. Zofii  
i Wacława Nałkowskich, uczestnicy przez całe wakacje bawili się, robili wianki, owady  
z origami, czytali wiersze oraz opiekowali się królikami.

17 lipca
W Wołominie przy ul. Tęczowej powstała pierwsza tężnia solankowa na terenie gminy! 
Dla wszystkich, którzy chcą zrelaksować się i skorzystać z prozdrowotnej inhalacji, 

12 czerwca
Prawie 200 uczestników pokonało trasę międzypokoleniowego rajdu „Odjazdowa Zielona”. 
Na rowerzystów czekał szereg atrakcji, m.in. warsztaty ekologiczne z nagrodami. Do 
wygrania były sadzonki roślin i butelki na wodę wielokrotnego użytku. Uczestnicy 
rajdu zorganizowanego przez Urząd Miejski i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii 
Nałkowskiej jako pierwsi zapoznali się z nowymi tablicami edukacyjnymi o walorach 
ścieżki przyrodniczej dla rowerzystów i pieszych na terenie gminy Wołomin.

20 czerwca
Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
pod przewodnictwem Jadwigi Zakrzewskiej pracowała w gościnnych progach 
Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie. Podczas obrad przedstawiciele gminy 
Wołomin zaprezentowali historię starań o godne upamiętnienie Bitwy Warszawskiej  
z 1920 r. i budowę poświęconego jej Muzeum. Po spotkaniu uczestnicy odwiedzili 
wspólnie Cmentarz Poległych i miejsca pamięci, które nie uległy zapomnieniu dzięki 
okolicznym mieszkańcom.

23 czerwca
Na jednym z najpiękniejszych wołomińskich skwerów – u zbiegu ulic Sikorskiego 
i Kościelnej – pojawił się nowy element architektury upamiętniający patrona tego 
miejsca, Pawła Seweryna Rozbickiego. Wydarzeniu towarzyszył koncert Prywatnej 
Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego, której Paweł Rozbicki był założycielem 
i wieloletnim dyrektorem. Zasłużony pedagog, radny Rady Miejskiej w Wołominie  
w kadencjach 2018–2023 i 1998–2002 oraz jej przewodniczący w latach 2000–2002 
zmarł w grudniu 2020 roku.
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6 sierpnia
Nawet niesprzyjająca pogoda nie była w stanie zniechęcić uczestników IV Turnieju Piłki 
Siatkowej Mikstów o Puchar Burmistrza Wołomina, który został rozegrany na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”. Na boiskach do rywalizacji stanęło 15 par, które 
rozegrały w sumie 28 meczów.

12 sierpnia
Gminne obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku rozpoczęły się od 
uroczystości przy pomniku „Obrońcom Ojczyzny 1920 roku” przy skwerze Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wicemarszałek senatu Michał 
Kamiński oraz posłowie Krzysztof Gawkowski oraz Piotr Uściński. Po części oficjalnej 
zebrani wysłuchali koncertu „Zwycięzcy – polska poezja patriotyczna”. Obchody 
zwieńczyła msza święta w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. 

13 sierpnia
W parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich odbył się festiwal kultury 
węgierskiej. Uczestnicy mogli lepiej poznać kulturę naszych sąsiadów dzięki prelekcji 
Akosa Engelmayera, byłego ambasadora Węgier, oraz na szybkich lekcjach języka 
węgierskiego. Mateusz Krojenka, finalista programu „MasterChef”, na ogromnej patelni 
przygotował dla uczestników wydarzenia prawdziwy węgierski gulasz. Na zakończenie 
autorską muzykę z wpływami karpackimi zaprezentował zespół Królestwo Beskidu.

14 sierpnia
O północy spod VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie 
wyruszyła I Piesza (Nocna) Pielgrzymka „Szlakiem 236. Pułku Piechoty”, zorganizowana 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej zainstalowała tam nową budkę 
bookcrossingową. Pierwsze książki włożyli do niej Zastępca Burmistrza Wołomina Dariusz 
Szymanowski oraz radna Aneta Adamus. Tężnia to jeden z projektów, który powstał  
z inicjatywy mieszkańców i został przez nich wybrany podczas głosowania na Społeczne 
Wnioski do Budżetu Gminy Wołomin. Autorem projektu („Zawsze dla Sławka – zdrowo 
i kolorowo”) jest Maciej Łoś.

18–25 lipca
Na zaproszenie burmistrza Gheorghe’a Cătălina Comana delegacja gminy Wołomin 
z Zastępcą Burmistrza Wołomina Dariuszem Szymanowskim na czele wzięła udział 
w uroczystościach upamiętniających 150. rocznicę uzyskania praw miejskich przez 
rumuńskie miasto Fălticeni. Najważniejszym punktem wizyty było uroczyste spotkanie 
w Ratuszu z udziałem delegacji z Wołomina, Kiejdan (Litwa), Chieri (Włochy – zdalnie) 
oraz gospodarzy. Podczas sesji obecni byli także członkowie organizacji młodzieżowej 
Skrzydła Europy. Wizyta była okazją do poznania miasta i uzgodnienia szczegółów 
zawarcia umowy partnerskiej między Wołominem a Fălticeni.

SIERPIEŃ
1 sierpnia
Gminne obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przypomniały  
o tysiącach bohaterów, którzy wzięli udział w tym militarnym akcie heroizmu. Punktualnie 
o godzinie 17:00 rozległ się dźwięk syren. Następnie delegacje złożyły wiązanki pod 
tablicą upamiętniającą łączniczkę Marię Teresę Bartnik ps. „Diana” przy Zespole Szkół 
nr 3. O godzinie 18:00 w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej odbyła się msza 
święta, a po niej koncert piosenek powstańczych w wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły 
Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie. 
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27 sierpnia
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej zorganizowała spotkanie autorskie  
z Marcinem Szczygielskim w niecodziennym miejscu – na placu zabaw przy ul. Wiosennej 
w Wołominie. Altana sąsiedzka, ciasto, lemoniada i nieśpieszna rozmowa o książkach 
okazały się przepisem na idealne letnie popołudnie. O doskonałą atmosferę wydarzenia 
zadbały radna Aneta Adamus oraz przedstawiciele rad osiedlowych, które reprezentowała 
Małgorzata Prawdzic-Szczawińska. Wśród uczestników wydarzenia można było również 
dostrzec sekretarz gminy Małgorzatę Izdebską.

28 sierpnia
Na terenie wołomińskiej huty odbyło się pierwsze wydarzenie w ramach Festiwalu 
Szkła – pokaz filmu „Symfonia Fabryki Ursus”. To niezwykle przejmująca opowieść  
o wielkim zakładzie produkcyjnym, który na stałe wpisał się w krajobraz okolicy i w wiele  
życiorysów. Historie ludzi, których życie skupione było wokół wielkiej fabryki, są nam 
dobrze znane – to również historia Wołomina i lokalnej huty. Industrialne otoczenie  
i dźwięki dobiegające z hali były niezwykłym uzupełnieniem pokazu zorganizowanego 
przez Miejski Dom Kultury. 

WRZESIEŃ
wrzesień–grudzień
„Młodzi Mają Moc” to projekt edukacyjny dla młodzieży w wieku 14–19 lat realizowany 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie. Dzięki zajęciom 
uczestnicy mogli rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne i liderskie oraz odkrywali 
i rozwijali swoje talenty. W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty z tworzenia CV  
i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, warsztaty motywacyjne, szkolenie  
z kreowania świadomego wizerunku w sieci, Młodzieżowa Noc w Bibliotece, warsztaty  
z asertywności oraz spotkanie z podróżnikiem Janem Melą. Projekt został dofinansowany 
przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „InwestorJa”.

przez Stowarzyszenie „Wizna 1939”. Uczestnicy doszli do Ossowa na poranną mszę 
polową, która od 2020 r. odprawiana jest w czasie i w miejscu bohaterskiej śmierci  
ks. Ignacego Skorupki w intencji poległych w boju pod Ossowem i Leśniakowizną. 
Po południu przy tablicach upamiętniających pomoc narodów w 1920 r. z udziałem 
delegacji zagranicznych odbyły się oficjalne gminne uroczyści upamiętniające Bitwę 
Warszawską i jej bohaterów. Tegoroczne obchody uświetnił wieczór ormiański.  
O związkach między narodem ormiańskim i polskim opowiedział podczas swojej prelekcji 
dr Michał Ceglarek. Stowarzyszenie Młodzieży Ormiańskiej zaprezentowało bogatą historię 
i dziedzictwo kulturowe Ormian. Na zakończenie wieczoru odbył się koncert Ingi Marukyan 
i pokaz tradycyjnego tańca; goście mogli też spróbować specjałów ormiańskiej kuchni.

15 sierpnia
Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku jest zawsze wielkim świętem dla mieszkańców 
gminy Wołomin, która co roku aktywnie włącza się w obchody z własnym, bogatym 
programem atrakcji i jest jednym ze współorganizatorów wydarzenia, przyciągającego 
gości z całej Polski. Tegoroczne obchody 102. rocznicy Bitwy zwieńczył piknik historyczny 
przy Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie. Odwiedzający goście poczuli atmosferę 
pełną życzliwości, poszanowania historii, dumy i radości z wolnej Polski. To zasługa 
rekonstruktorów, którzy zabrali uczestników w niezwykłą podróż w czasie do innej epoki, 
oraz licznych atrakcji, o które zadbali organizatorzy. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa 
oraz stanowiska Bractwa Strzeleckiego Salwa, na których można było wziąć udział  
w zawodach lub przejść szybki kurs z obsługi broni, przez cały dzień cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczestników. 
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17 września
IX Memoriał dedykowany płk. Jarosławowi Florczakowi, byłemu uczniowi wołomińskiej 
„piątki”, wielkiemu miłośnikowi siatkówki i zasłużonemu funkcjonariuszowi Biura 
Ochrony Rządu, to wielkie święto dla jego przyjaciół z klubu siatkarskiego oraz 
wszystkich miłośników tego sportu z Wołomina i okolic. Oprócz tradycyjnego turnieju 
organizatorzy przygotowali piękną uroczystość, podczas której na terenie Sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 5 odsłonięto tablicę poświęconą patronowi memoriału; tablicę 
ufundowali jego przyjaciele ze Służby Ochrony Państwa. Organizatorem wydarzenia, 
które odbyło się pod patronatem Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan, był Uczniowski 
Klub Sportowy „Piątka”.

17–18 września
Druga edycja Festiwalu Literackiego „Znaczenia” skupiła się wokół książki „Wszystkie 
wojny świata” Tomasza Szerszenia. Ten gęsty, przejmujący i nieoczekiwanie aktualny 
esej o formach, odmianach i językach wojennej przemocy stał się centralnym punktem 
programu festiwalu. Złożyły się na niego spotkania autorskie, dyskusje i polemiki, 
pokazy filmów, performanse i wystawy artystyczne oraz zajęcia dedykowane dzieciom. 
Wydarzenia odbyły się w wołomińskich placówkach kultury – bibliotece, domu kultury, 
muzeum Nałkowskich. 19 września Festiwal przeniósł się do stolicy i gościł m.in.  
w Czytelni Słów i Dźwięków „Elektra”.

24 września
Festiwal „WWL JAM” to wołomińskie święto kultury hip-hop! Trzecia edycja pod hasłem 
„Powrót do przyszłości” odbyła się na terenie parku Wodiczki. To wyjątkowa, darmowa 
impreza wypełniona muzyką i kolorem. Publiczność do zabawy zagrzewali lokalni twórcy: 

1 września
Gminne uroczystości 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się mszą świętą 
w intencji poległych bohaterów. Po wspólnej modlitwie w kaplicy przy kościele Matki Bożej 
Częstochowskiej uczestnicy udali się na Plac 3 Maja, na którym odbył się uroczysty apel 
pamięci. Na zakończenie uroczystości rocznicowych przedstawiciele lokalnych władz 
oraz zaproszeni goście złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym Bohaterom Ziemi 
Wołomińskiej poległym w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939–1945.

3 września
Z okazji 30-lecia powstania Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie do 
„Domu nad Łąkami” przybyli znamienici goście oraz przyjaciele instytucji. Tego popołudnia 
padło wiele ciepłych słów o Muzeum, wspominano czas powstawania instytucji, pierwsze 
i późniejsze lata działalności, ludzi, którzy tworzyli to miejsce, wspierali je i tu gościli. 
Nie zabrakło życzeń rozwoju i pomyślności oraz przemiłych upominków. Dla gości 
wystąpił zespół Cup Of Time w składzie: Agnieszka Cypryk, Ryszard Borowski, Krzysztof 
Lenczowski oraz Rafał Grząka.

3 września
Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych już po raz 18. zachwycił miłośników motoryzacji 
i nie tylko! Plac 3 Maja był ostatnim przystankiem tego niezwykłego rajdu turystycznego. 
Na miejscu można było podziwiać polonezy, warszawy, fiaty oraz inne pojazdy, które od 
co najmniej 30 lat przemierzają drogi. Grupa lokalnych wielbicieli dawnej motoryzacji 
stworzyła wydarzenie, które rozbudza pasję u kolejnych pokoleń i doczekało się już 
pokaźnego grona wiernych fanów.

4 września
Podczas specjalnej uroczystości przygotowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Wizna 1939” upamiętniono załogę samolotu PZL 23B „Karaś”, który 7 września 1939 r. 
został zestrzelony podczas wykonywania lotu bojowego nad miejscowością Nowe Grabie. 
O dramatycznej historii przypomina specjalny mural, który członkowie stowarzyszenia 
namalowali na jednym z domów przy ul. Jaroszewskiej w Duczkach, oraz tablica 
upamiętniająca bohaterskich lotników, która znajduje się na ul. Ręczajskiej w Nowych 
Grabiach. 

13 września
W ramach Festiwalu Szkła w muzeum Nałkowskich można było oglądać prace autorstwa 
Mai Zbrożek, absolwentki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Artystka tworzy 
ciekawe formy przestrzenne ze szkła i drewna, projektuje zabawki oraz zajmuje się 
grafiką artystyczną i nowymi mediami i technologiami. Na ekspozycję złożyły się prace 
z dmuchanego szkła artystycznego i użytkowego. 
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– Barbara Lęcka i Czesław Borkowski. Liczącą 25 km trasę podzielono na dwa etapy, 
z przystankiem przy okuniewskim rynku. Podczas postoju lokalna cukiernia Miodowy 
Kłos specjalnie dla wołomińskich rowerzystów serwowała cynamonowe bułeczki prosto 
z pieca, kawę oraz herbatę. Rajd zwieńczyło ognisko rozpalone przez strażaków  
z OSP Wołomin, a na nim pieczone ziemniaki, kiełbaski oraz inne przysmaki, które 
czekały na uczestników na mecie przy ul. Granicznej. 

11 października
Już 21 wołominianek nosi dumny tytuł „Wołomińskiej Magnolii”. Wyróżnienie od 2016 r. 
przyznawane jest kobietom, które swoją aktywnością wspierają rozwój lokalnej kultury, 
przedsiębiorczości i aktywizacji społecznej. Magnolia symbolizuje dumę, godność, 
szczerość i szlachetność – takie właśnie są odznaczone panie. O zaszczytnym 
wyróżnieniu będą im teraz przypominać specjalne broszki w kształcie tego kwiatu, które 
burmistrz Elżbieta Radwan wręczyła „Wołomińskim Magnoliom” osobiście, w uznaniu za 
ich zaangażowanie w sprawy ważne dla gminy. Ozdoby wykonał lokalny artysta Wojciech 
Rygało. To wyjątkowy symbol jedności i siły tych niezwykłych kobiet.

11 października
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyła się konferencja edukacyjna z udziałem 
wybitnego specjalisty, prof. dr. hab. Jacka Pyżalskiego. Wydarzenie rozpoczęto 
interaktywnym wykładem dla dyrektorów i nauczycieli „Jak sensownie radzić sobie 
z przemocą rówieśniczą w szkole?”. Następnie odbyło się spotkanie skierowane do 
opiekunów uczniów, podczas którego szukano odpowiedzi na pytanie „Co jako rodzice 

Wołominiacy, OwCzarujący, WhiteFellaz, Eseude oraz Karpiu ZBK, po których wystąpili 
donGURALesko, Intruz i Polska Wersja. Znak rozpoznawczy wołomińskiego Festiwalu 
to autentyczność, która jest zasługą lokalnego środowiska hip-hopowego, mającego 
realny wpływ na realizację tego przedsięwzięcia.

28 września
W XVI edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba” w kategorii 
„Wystawa” (mniejsze muzea) drugie miejsce zajęła wystawa „Nie wiem, kto opowiedział 
mi tę historię” przygotowana w 2021 r. przez Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich  
w Wołominie. Na nagrodzonej wystawie, której kuratorką była Anna Łazar, prezentowane 
były prace Mikołaja Chylaka, Ady Rączki i Natana Kryszka, będące interwencjami 
artystycznymi odnoszącymi się do życia intelektualnego i rodzinnego Nałkowskich. 

PAŹDZIERNIK
1 października
Hasło VIII Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek „To się musi powieść”, dzięki zaangażowaniu 
czytelników, pracowników i Ligi Niezwykłych Wolontariuszy wołomińskiej Biblioteki 
Publicznej im. Zofii Nałkowskiej, spełniło się w 100%! Dzieci i młodzież doskonale 
bawiły się w terenie podczas gry literackiej, wielbiciele kryminałów zjednoczyli siły na 
spotkaniu autorskim z Agnieszką Pruską, a wielbiciele gier planszowych dali popis swoich 
umiejętności w trakcie wspólnych rozgrywek. Mieszkańcy chętnie skorzystali również  
z dłuższych godzin pracy biblioteki i wypożyczali pozycje na nadchodzące długie jesienne 
wieczory.

3 października
W 80. rocznicę likwidacji wołomińskiego getta odbyły się wzruszające uroczystości, 
które przypomniały los niewinnych ofiar gehenny, barbarzyństwa i okrucieństwa, jakich 
dopuścili się niemieccy naziści. Uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili symboliczne znicze 
pod pomnikiem w Gaju Pamięci Wołomińskich Żydów oraz pod tablicą upamiętniającą 
Polaków ratujących Żydów przy ul. Orwida. 
Żywą lekcją historii stał się recital „I Bóg zakrył swoją twarz” w wykonaniu aktorki Teatru 
Żydowskiego Moniki Chrząstowskiej wraz z zespołem. Podczas występu w Miejskim 
Domu Kultury w Wołominie można było usłyszeć poruszające pieśni i utwory poetyckie 
z czasów zagłady, skomponowane w gettach i obozach koncentracyjnych.

9 października
Piękna polska złota jesień towarzyszyła na trasie uczestnikom Międzypokoleniowego 
Rajdu Rowerowego, który gmina zorganizowała po raz kolejny wspólnie z Wołomińską 
Radą Seniorów. W siódmej edycji wydarzenia udział wzięło 90 kolarzy w wieku od 7 do  
79 lat! Na starcie uczestników przywitała burmistrz Elżbieta Radwan wraz ze swoim 
zastępcą Łukaszem Markiem oraz członkowie zarządu Wołomińskiej Rady Seniorów 
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Ryszard Matusiewicz. Pomysłodawczynią umieszczenia neonu w przestrzeni publicznej 
jest prezes Fundacji ODA Danuta Michalik, autorka projektu do programu „Wołomin 
Odnowa”, który został wybrany do realizacji na obszarze rewitalizacji. Na realizację 
inwestycji gmina pozyskała 87 tysięcy złotych dofinansowania w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 ze 
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

LISTOPAD
7 listopada 
Rozpoczął się pilotaż projektu „Taxi Senior”. Projekt skierowany jest do mieszkańców 
gminy Wołomin, którzy mają ukończone 80 lat i trudności w samodzielnym poruszaniu 
się komunikacją miejską. Dzięki usłudze takie osoby mogą skorzystać z możliwości 
bezpłatnego przejazdu do lekarza, na rehabilitację lub do urzędów, które zlokalizowane 
są na terenie gminy. Pomysł narodził się podczas rozmów urzędników z Wołomińską 
Radą Seniorów. „Pandemia na długo pokrzyżowała nasze plany, ale nie zrezygnowaliśmy 
i właśnie rozpoczynamy pilotaż projektu. Pozwoli to na wprowadzanie zmian na 
bieżąco i dokonywanie usprawnień, by w ich efekcie stworzyć ostateczną, najbardziej 
odpowiadającą potrzebom mieszkańców formułę TAXI Senior” – tłumaczyła na swoim 
profilu na Facebooku burmistrz Elżbieta Radwan. Projekt kontynuowany będzie w 2023 
roku.

8 listopada
Pierwszy w gminie Wołomin psi wybieg stał się faktem! „Psie pole” to jeden ze społecznych 
wniosków (budżet obywatelski), który powstał dzięki głosom mieszkańców! Autorką 
projektu jest mieszkanka gminy Lidia Grabuś. W sąsiedztwie Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

powinniśmy wiedzieć o relacjach rówieśniczych i przemocy w szkole?”. Konferencja 
cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród pedagogów i rodziców, którzy docenili 
możliwość bezpośredniej konsultacji z ekspertem. 

14 października
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyła się 
uroczysta gala oraz koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Tomasza 
Steńczyka. Wydarzenie było okazją do spotkania, rozmowy oraz cennej wymiany 
doświadczeń między pracownikami różnych placówek. Podczas gali burmistrz Elżbieta 
Radwan wręczyła nagrody wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom oraz przyjęła 
ślubowanie 15 nauczycieli mianowanych.

16 października
Piękna pogoda towarzyszyła obchodom Dnia Drzewa, które gmina Wołomin zorganizowała 
w malowniczym parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich! Złota polska 
jesień zaprezentowała w pełni swoje uroki wszystkim, którzy w niedzielne popołudnie 
odwiedzili park! Miłośnicy przyrody doskonale bawili się przy stoiskach z animacjami, 
zdobywali atrakcyjne nagrody w konkursach oraz własnoręcznie ozdabiali ekotorby. 
Spektakl o losach Małej Chmurki przypomniał najmłodszym mieszkańcom o wielkim 
wpływie, jaki każdy z nas ma na środowisko. Mieszkańcy chętnie korzystali z okazji, 
żeby porozmawiać z EkoEdukatorami oraz dowiedzieć się więcej na temat działań, jakie  
w trosce o czyste powietrze podejmuje gmina Wołomin. W górę poszybował Licznik 
Drzew – do mieszkańców trafiło ponad 600 sadzonek! Wydarzenie zostało zorganizowane  
w ramach realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych 
w Gminie Wołomin” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego.

24 października
W Miejskim Domu Kultury po raz pierwszy odbyło się spotkanie „Kobiety mają moc!”. 
Uczestniczki mogły spędzić twórczo czas w towarzystwie innych pań. Podczas wydarzenia 
odbyły się panele poświęcone zdrowiu, urodzie, modzie i prowadzeniu biznesu, a także 
pokaz mody oraz koncert zespołu Brylanty&Bażanty. Spotkanie było również okazją do 
wymiany doświadczeń, promocji swojej działalności i podzielenia się kontaktami, ale 
przede wszystkim – zachęty do wykonania badań profilaktycznych, ponieważ październik 
jest tradycyjnie miesiącem poświęconym profilaktyce nowotworu piersi. 

25 października
Kolejny skrawek Wołomina zmienił się w oazę zieleni z tężnią solankową w roli głównej. 
Park kieszonkowy przy ul. Wileńskiej 28 to miejsce w samym centrum miasta, gdzie 
można znaleźć chwilę wytchnienia, odpoczywając na jednej z wielu ławek, i korzystać 
z walorów solanki leczniczej. W parku znalazł się również neon z napisem Wołomin 
With Love. Hasło jest jednocześnie tytułem piosenki, do której muzykę i słowa napisał 
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o wolną Ojczyznę podczas I i II wojny światowej, cierpieli przez komunistyczną władzę, 
doprowadzili Polskę do demokracji, do Unii Europejskiej, do NATO. Z kryzysu wyjdziemy, 
tylko będąc razem – niepodzieleni. Zacznijmy od dzisiejszego świętowania. Podajmy 
sobie dłonie. Pochylmy czoła przed bohaterami i spójrzmy na ludzi wokół. To z nimi 
budujemy wolną Polskę. Szanujmy się nawzajem. Przestrzegajmy prawa. Bez względu 
na indywidualne poglądy celebrujmy i szanujmy to, co wspólne”.

GRUDZIEŃ
6 grudnia
Najpiękniejsza choinka w Wołominie rozbłysła punktualnie o 17:00 na Placu 3 Maja! Tego 
świątecznego akcentu nie mogło zabraknąć! Na uczestników czekała gorąca czekolada 
i herbata oraz moc atrakcji. Na placu można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie  
z Mikołajem, elfami oraz misiem polarnym. Udanym zwieńczeniem wieczoru był pokaz 
ogniowy w wykonaniu grupy Jo Art Show pt. „Zimowe historie światłem malowane”. 

13–14 grudnia
XXI Przegląd Umiejętności Artystycznych Osób z Niepełnosprawnością „Wierszem  
i Sercem Malowane” jak zawsze przyniósł wiele pięknych obrazów i emocji. Pierwszego 
dnia na scenie wołomińskiego Miejskiego Domu Kultury zaprezentowały się: Zespół Szkół 
Specjalnych z Wołomina z przedstawieniem pt. „Moje i Twoje szczęście”, Powiatowe 
Centrum Opiekuńczo Mieszkalne z Kobyłki z przedstawieniem „Hej kolęda, kolęda”, Szkoła 
Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z Radzymina z przedstawieniem „Jasełka 
na wesoło”, Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi z Wołomina z przedstawieniem „Do 
stajenki”, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Kobyłce z przedstawieniem „Narodził się Jezus”.
Wzruszeń nie zabrakło również drugiego dnia przeglądu, podczas którego wystąpiły: 
Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas z Wołomina z przedstawieniem „Trzej Królowie”, 
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi z Marek z przedstawieniem 
„Historia stara jak świat”, Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Królowej Jadwigi z Wołomina ze spektaklem „Bożonarodzeniowa laurka z życzeniami”. 
Podczas Przeglądu swoje prace plastyczne zaprezentowali podopieczni Szkoły ASQ  
z Wołomina, Środowiskowego Domu Samopomocy z Radzymina, Środowiskowego 
Domu Samopomocy z Tłuszcza, Środowiskowego Domu Samopomocy z Ząbek oraz 
Polskiego Związku Niewidomych Koło w Wołominie.

18 grudnia
W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbył się koncert poświęcony pamięci 
założyciela i dyrektora Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego, 
śp. Pawła Rozbickiego. W drugą rocznicę śmierci pedagoga na scenie wystąpili soliści 
i orkiestra szkolna pod dyrekcją Szymona Kawalli oraz chór szkolny kierowany przez 
Agnieszkę Maślankę. Przepięknie zaaranżowane utwory wypełniły salę i zaczarowały 
licznie zgromadzoną publiczność.

przy wejściu od strony ul. Starowiejskiej powstała specjalna przestrzeń do wspólnych 
aktywności z pupilami. Na miejscu znalazło się wszystko, co jest potrzebne do ciekawego 
treningu z psem – zabawki, zdrój oraz kosz na odpady. Teren jest dokładnie ogrodzony,  
a wejścia strzeże specjalna podwójna furtka, co gwarantuje czworonożnym użytkownikom 
i ich właścicielom bezpieczeństwo. 

11 listopada
W Narodowe Święto Niepodległości na ulicach gminy Wołomin królowała biel i czerwień. 
Mieszkańcy maszerowali, celebrując wolność i dumę z niepodległej Polski. W trakcie 
oficjalnej części obchodów, pod pomnikiem „Obrońcom Ojczyzny 1920 roku” przy skwerze 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, burmistrz Elżbieta Radwan apelowała do mieszkańców: 
„Brońmy demokracji i samorządności. Jesteśmy to winni wszystkim, którzy walczyli  
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25 lutego. Zainaugurowano działalność Wołomińskiej Rady Seniorów kadencji 2022–2024. 
Przewodniczącą Rady została Barbara Lęcka, zastępcą Czesław Borkowski, a sekretarzem 

Andrzej Żelezik

9 marca. Rozpoczęła się nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miasta. Przewodniczącym Rady 
został Kacper Rzempołuch (SP nr 7), wiceprzewodniczącą Natalia Polakowska (ZS nr 3), 

a sekretarzem Krystian Sędek (ZS nr 3)

19 grudnia
W siedzibie Miejskiego Domu Kultury po raz kolejny odbyła się akcja pakowania 
świątecznych paczek dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – osób starszych, 
samotnych, schorowanych oraz rodzin wielodzietnych. Wolontariusze przygotowali 
ponad 100 paczek! W akcji wzięli udział pracownicy wołomińskiego OPS, MDK, 
Urzędu Miejskiego oraz uczniowie I LO PUL w Wołominie, którzy wspólnie z burmistrz 
Elżbietą Radwan i jej zastępcą Łukaszem Markiem przez kilka godzin wypełniali torby 
świątecznymi przysmakami i artykułami spożywczymi. Akcję wsparli logistycznie lokalny 
hipermarket Carrefour oraz ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w  Wołominie.
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25 kwietnia. Pod hasłem „W Wołominie dzień wspaniały, czyta duży, czyta mały” w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej po raz kolejny obchodzono Światowy Dzień 

Książki i Praw Autorskich. Jedną ze swoich ulubionych lektur przeczytał Zastępca Burmistrza 
Wołomina Łukasz Marek z córką Hanią 

28 kwietnia. Na ścianach kamienicy przy ul. Warszawskiej 24 odsłonięto murale 
z podobiznami osób związanych z historią Wołomina. Autorem murali jest uznany artysta 

z Podkarpacia Arkadiusz Andrejkow

19 marca. Spotkanie po latach nauczycieli i uczniów dawnej Szkoły Podstawowej nr 1. 
„Jedynkę” wspominają prowadzący spotkanie, radna Agata Bochenek i Zastępca Burmistrza 

Dariusz Szymanowski, oraz była nauczycielka biologii w tej szkole Jadwiga Czaplicka – 
główna bohaterka wieczoru

26 marca. Sprzątanie otuliny rezerwatu Grabicz w ramach gminnych obchodów 
przypadającego w pierwszy dzień wiosny (21 marca) Międzynarodowego Dnia Lasów. 

Na zdjęciu Joanna Żero – Naczelnik Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji 
Urzędu Miejskiego w Wołominie
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22 maja. Legendarny pies Misiek wrócił do Wołomina; upamiętniająca go rzeźba stanęła 
u zbiegu ulic Wileńskiej i Legionów

1 czerwca. Straż Miejska w Wołominie przeniosła się do nowej siedziby 
przy ul. Ogrodowej 13, obok Urzędu Miejskiego w Wołominie

Maj–wrzesień. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej zorganizowała cykl 
warsztatów międzykulturowych dla dzieci i młodzieży pn. „Jak dobrze mieć sąsiadów”

17 maja. Gminę Wołomin odwiedził Ambasador Rumunii Theodor Cosmin Onisii. 
Upominek dla ambasadora – akwarelę lokalnej artystki Anety Saks z pejzażem Wołomina – 
przekazuje Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan z zastępcami Dariuszem Szymanowskim 

i Łukaszem Markiem
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17 września. Na terenie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 odsłonięto tablicę upamiętniającą 
płk. Jarosława Florczaka, byłego ucznia wołomińskiej „piątki”, wielkiego miłośnika siatkówki 

i zasłużonego funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu

28 września. Uroczystość wręczenia nagrody dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich 
w Wołominie za zajęcie drugiego miejsca w konkursie „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – 

Wierzba”.  Nagrodę wręcza Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

3 września. Jubileusz 30-lecia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich. Życzenia 
i upominek Dyrektor Agacie Sobczak przekazują władze miasta – Burmistrz Wołomina 

Elżbieta Radwan wraz z zastępcą Łukaszem Markiem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Wołominie Markiem Górskim

4 września. Na jednym z domów przy ul. Jaroszewskiej w Duczkach upamiętniono załogę 
polskiego samolotu PZL 23B „Karaś”, który 7 września 1939 r. został zestrzelony nad 

miejscowością Nowe Grabie. Mural według projektu Piotra Karszni wykonali członkowie 
Stowarzyszenia „Wizna 1939” wraz z autorem projektu
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3 października. W 80. rocznicę likwidacji getta pod tablicą przy ul. Orwida upamiętniającą 
Polaków ratujących Żydów złożono kwiaty w imieniu mieszkańców Wołomina i zapalono 

symboliczne znicze

Szkic granic getta na podkładzie mapy arch. wg stanu z końca lat 50. XX w. 
(wyk. D. Szymanowski)

Krzysztof Dąbrowski, absolwent Studium Fotograficznego Związku 
Polskich Artystów Fotografików w Warszawie; od roku członek 
rzeczywisty ZPAF. Od najmłodszych lat interesował się fotografią 
i filmem w wymiarze praktycznym. Aparat towarzyszył mu zawsze 
na wycieczkach i rajdach PTTK, na obozach harcerskich oraz  
w innych sytuacjach, jakie go spotykały. W wojsku po ukończeniu 
szkoły podoficerskiej pracował w gazecie „Głos Żołnierza” jako 
fotoreporter oraz laborant. Zawodowo jest operatorem obrazu w TVN24, gdzie bywa też 
korespondentem wojennym; był z kamerą w Afganistanie, Iraku oraz Ukrainie. Fotografia 
i film są jego życiową pasją.

Paweł Gajewski, ur. 1995 w Wołominie, z wykształcenia historyk, 
archiwista. Obecnie pracuje jako archiwista w Urzędzie Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Interesuje się historią 
banknotów polskich, rysunkiem oraz fotografią historyczną, a także 
historią i kulturą wczesnośredniowiecznej Finlandii. Szczególną 
przyjemność sprawia mu rozwiązywanie zagadek neograficznych – 
rozszyfrowywanie nowożytnego pisma odręcznego. Badaniem historii 
rodziny (Gajewskich, Rojewskich, Brachfoglów) zajmuje się od około pięciu lat. Inspiracją 
były informacje przekazywane przez Barbarę Gajewską – jego babcię – a także posiadane 
fotografie (szczególnie te z okresu przed I wojną światową oraz 20-lecia międzywojennego).

Marek Juzoń, urodzony 4 grudnia 1940 r. w Wołominie w rodzinie 
inteligenckiej szanującej tradycje patriotyczne i niepodległościowe. 
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie w roku 1954 
rozpoczął naukę w nowo organizowanym Technikum Chemicznym przy 
ul. Miłej 22, gdzie w roku 1958 zdał maturę. Studia wyższe ukończył 
z dyplomem inżyniera Technologii Żywności. W roku 1965 wyjechał 
do Łodzi, uzyskując tam pracę w Przedsiębiorstwie Państwowym 
Przemysłu Paszowego „Bacutil”. W okresie jego wieloletniej pracy zawodowej w branży 
przetwórstwa spożywczego głównie w pionie Spółdzielczym zajmował się zagadnieniami 
techniczno-organizacyjnymi i projektowymi. Prywatnie mąż Zofii i ojciec trójki dorosłych 
dzieci: Agnieszki, Małgorzaty i Macieja.

Jerzy F. Kielak, od urodzenia mieszkaniec gminy Wołomin.  
W Wołominie ukończył szkołę podstawową i średnią. Teolog, 
absolwent Akademii Katolickiej (PWTW) w Warszawie. Fotograf; 
podchorąży artylerii przeciwlotniczej; instruktor ZHP. Znawca i miłośnik 
prawosławia. Zaangażowany w spontaniczne i pozainstytucjonalne 
działania ekumeniczne. Mieszkaniec Mostówki, kiedyś także jej sołtys. 
Mąż Bożeny. Ojciec Ani i Piotrka. Dziadek Antka i Stasia.

IX. NOTY O AUTORACH
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Piotr Lach, ur. 13 stycznia 1980 r. w Wołominie. Absolwent 
I Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie oraz Politechniki 
Warszawskiej (Wydział Elektryczny). Laureat nagrody Fiata za 
najlepszą pracę magisterską. Autor i współautor kilku patentów  
z zakresu sterowania i detekcji łuków w plazmie. Obecnie zastępca 
kierownika działu rozwojowego oraz lider programistów w dużej firmie. 
Żonaty, trójka kochających dzieci. Biegacz, konstruktor robotów, ale 

przede wszystkim od dwóch lat pasjonat i propagator historii Wołomina. Współtwórca 
portalu „Dawny Wołomin na fotografiach” oraz serii filmów dokumentalnych o Wołominie.

Wanda Lipińska, ur. 1950, wołominianka w drugim pokoleniu. Od 
lat 90. w wołomińskiej kulturze. Współtwórczyni (obok Leona Palesy 
i innych) Stowarzyszenia Wiatraki Kultury; powołało ono pierwszą  
w Wołominie galerię sztuki „Korozja i Kolor”, która w ramach działań 
kulturotwórczych zorganizowała kilkadziesiąt wystaw i koncertów, 
także w plenerze Czubajowizny. Od czterech kadencji działa  
w gronie doradczym Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich, 

gdzie była uczestniczką programu „Stół kobiet”. Od 12 lat pisze artykuły do „Rocznika 
Wołomińskiego”. Brała udział  w „Akademii Słowa” i spotkaniach „Peron Literacki Biblioteki 
Kraków”. Autorka tomu wierszy „Słowa na uwięzi”. Jej wiersze publikowane są w „Poezji 
dzisiaj”, znalazły się także w „Antologii wierszy Polaków z całego świata” oraz czytane 
były w cyklu „Czwartkowe Czytania Ogrodowe” Roberta Tondery.

Danuta Michalik, muzealnik, pedagog, społecznik, założycielka 
Izby Muzealnej Wodiczków, autorka licznych artykułów i publikacji 
dotyczących historii rodziny Wodiczków; fundatorka i prezeska Fundacji 
ODA, której głównym celem jest ochrona dziedzictwa historycznego 
Wołomina oraz promowanie miasta i jego historii (Fundacja 
uhonorowana została w 2019 r. tytułem „Zasłużony dla Wołomina”). 
Danuta Michalik jest organizatorką wieczorów historyczno-muzycznych 

pn.: „Twoja i moja historia”, cyklicznych koncertów dla najmłodszych pn.:„Podwieczorki 
muzyczne dla dzieci”, pomysłodawczynią projektu „Magnolia symbolem Wołomina”  
i licznych projektów związanych z nasadzeniami magnolii na terenie Wołomina. Jest też 
organizatorką „Spacerów historycznych po Wołominie” i spotkań z miłośnikami historii 
Wołomina pn. „O ludziach, ulicach i domach, których nie ma”, a także  pomysłodawczynią 
umieszczenia neonu Wołomin With Love w centrum Wołomina.

Ryszard Musiałowicz, absolwent Technikum Przemysłu Szklarskiego, 
miłośnik historii lokalnej, zwłaszcza z zakresu historii wołomińskich 
hut szkła i ww. technikum. Autor wielu artykułów publikowanych  
w „Roczniku Wołomińskim”.

Małgorzata S. Prawdzic-Szczawińska, urodzona we Wrocławiu, 
absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima 
Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim i Wydziału Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka w Wołominie 
w Górkach Mironowych. Po studiach zrobiła aplikację radcowską  
i pracowała jako radca prawny. Od zawsze interesowała się historią.
Od 2014 r. jest członkiem zespołu redakcyjnego „Rocznika 
Wołomińskiego” i autorką zamieszczanych w nim publikacji. Trzy z nich są poświęcone 
historii jej ukochanych Górek Mironowych. Rodzice Małgorzaty przekazali jej obszerne 
archiwum rodzinne zawierające ponad dwa tysiące fotografii, kilkaset dokumentów 
i pamiątkowe przedmioty. Małgorzata została rodzinną „strażniczką pamięci”. Po 
uporządkowaniu archiwum i zapisków nadała historii swych przodków po mieczu i po 
kądzieli formę pisemną. Opowieść jej autorstwa „Pragnęli, czynili, minęli” została wydana 
w 2021 r. przez opolskie Wydawnictwo SCRIPTORIUM.

Witold Rakowski, emerytowany prof. zwyczajny dr hab. Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1997–2013 rektor Wyższej 
Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie. Promotor około 800 prac 
licencjackich, inżynierskich, magisterskich i 12 prac doktorskich. Autor 
10 książek, redaktor i współredaktor 16. Redaktor 9 tomów „Rocznika 
Żyrardowskiego”, 8 tomów „Przeglądu naukowo-dydaktycznego” 
PWSOS w Radomiu, 4 tomów „Studiów nad regionem radomskim”, 
21 tomów „Biuletynu IGS” – SGH. Autor około 400 artykułów, rozdziałów w książkach, 
referatów. Zainteresowania naukowe: gospodarka oraz społeczności regionalne i lokalne.
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Czesław Sitarz, ur. 24 stycznia 1945 r. w Poniatówce na 
Lubelszczyźnie. Od 1966 r. mieszkaniec Wołomina. Był m.in. 
nauczycielem w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Tłuszczu i w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Wołominie. W roku 1997 ukończył Studium 
Prawno-Samorządowe w Instytucie Prawa Polskiej Akademii Nauk  
w Warszawie. Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości,  
a ponadto Europejski Certyfikat Zarządcy Nieruchomości. Były prezes 

Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie, a także wieloletni radny Rady 
Miejskiej w Wołominie; w kadencji 1994–1998 pełnił funkcję przewodniczącego Rady. 
Od 2007 r. na emeryturze. 
Zainteresowania to historia, w tym historia Lubelszczyzny, Wołomina i okolic, oraz szeroko 
pojęta sztuka sakralna. 

Mariola Roztocka, wołominianka, absolwentka I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie i Szkoły 
Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, obecnie na emeryturze. 
Najbliższa rodzina to: mąż, dwóch dorosłych synów i wnuczka Ula. 
Miłośniczka przyrody i wycieczek rowerowych. Życiowe pasje: czytanie 
książek, podróże, ogrodnictwo, gotowanie. Kilka lat temu doszło 
do tego zgłębianie historii rodziny – ta pasja przyćmiła wszystkie 

dotychczasowe.

Agata Sobczak, urodzona w Wołominie, magister filologii polskiej, 
absolwentka podyplomowych studiów z zakresu muzealnictwa  
i zarządzania kulturą. Od 2008 r. pracownik merytoryczny Muzeum im. 
Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, a od lipca 2019 r. dyrektor 
tej instytucji. Żona Mariusza i mama Mai.

Maria Sobolewska, wieloletnia prezes Oddziału Wołomin Związku 
Sybiraków. Lubi zajmować się opracowywaniem wspomnień sybiraków 
swojego związku oraz przygotowywaniem „pogadanek” o sybirakach 
dla młodzieży i dorosłych. Autorka licznych  artykułów publikowanych 
w „Roczniku Wołomińskim”.

Krzysztof Wiśniewski, historyk i archiwista, kierownik Oddziału  
w Pułtusku Archiwum Państwowego w Warszawie. Zainteresowania 
badawcze skupia na problematyce ustroju Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów oraz na dziejach Mazowsza.

Anna Wojtkowska, ur. 1948, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 1  
w Wołominie i Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej ZNP w Warszawie. 
Od 1986 r. „strażniczka pamięci” o nauczycielach i pracownikach 
placówek oświatowo-wychowawczych w Wołominie i powiecie 
wołomińskim. Z pasją „ocala od zapomnienia” osoby związane  
z oświatą, działaczy społecznych i niepodległościowych poprzez 
publikowanie artykułów historycznych, wspomnieniowych i rocznicowych, zamieszczanych 
w prasie lokalnej, krajowej, w publikacjach takich jak „Rocznik Wołomiński”, „Życiorysy 
z Wołominem związane… (Historia miasta pisana ludzkimi losami)” oraz na stronie 
internetowej „Dawny Wołomin”. 
Redaktor pierwszego wydania „Kroniki z lat 1928–38 7-mio klasowej Publicznej Szkoły 
Powszechnej nr 2 (żeńskiej) w Wołominie” (na podstawie rękopisu Jadwigi Markowskiej 
– przedwojennej dyrektorki tejże szkoły). Inicjatorka cyklu spotkań, publikacji i zbiórki 
finansowej na odnowę pomnika nagrobnego Jadwigi Markowskiej na wołomińskim 
cmentarzu.   
Autorka książek: „Oświatowe życiorysy z Wołominem związane”, t. I (2013), „Życie 
ciekawe, ale niełatwe. Krystyna Kwapiszewska i jej rodzina” (2013), „Za bramą wiecznego 
spokoju. Zwykli niezwykli związani z Ziemią Wołomińską” t. I i II (2019). 
Jedna ze 100 osób zaprezentowanych w albumie Sebastiana Skalskiego „100 Polaków, 
1 Polska” (2015); w 2019 r. utytułowana „Wołomińską Magnolią”.
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Witold A. Zatoński, ur. 11 czerwca 1942 r. w Wołominie, jest od 
dziesięcioleci wiodącą postacią w medycynie, zdrowiu publicznym, 
epidemiologii nowotworów i kontroli chorób tytoniowych w Polsce 
i w Europie. Lekarz, profesor medycyny, doktor honoris causa 
Uniwersytetu w Aberdeen w Wielkiej Brytanii. W latach 1965–1979 
pracował jako internista i biochemik w Akademii Medycznej we 
Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich).  

W latach 1979–2016 kierował działem Epidemiologii i Prewencji; pełnił rolę Pełnomocnika 
Dyrektora w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Był 
Współprzewodniczącym Narodowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw 
Palenia Tytoniu. W latach 1994–2016 był dyrektorem Collaborative Center Światowej 
Organizacji Zdrowia w Warszawie. W latach 1996–2004 był doradcą ds. Zdrowia 
Publicznego Premierów Rządu RP i Ministra Finansów.
Najważniejszą część swojego życia zawodowego prof. Zatoński poświęcił badaniom 
związanym z rakiem płuc i innymi chorobami tytoniowymi. Jest autorem i współautorem 
ponad 600 recenzowanych publikacji naukowych i dziesiątek książek.

Urszula Zych, kobieta czynu. Mama, teściowa, babcia, siostra, 
ciocia… Ma 62 lata. Jej miłością jest jej rodzina. Z wykształcenia 
jest magistrem pedagogiki i psychologii. Lubi poznawać ludzi – ich 
różnorodne, ciekawe charaktery. Uważa, że nie ma ludzi złych, brak 
tylko uśmiechu na ich twarzach. Z życia czerpie tylko to, co przynosi 
uśmiech i radość. Pomaga ludziom, gdy ją o to poproszą lub gdy 
sama widzi krzywdę. Najbardziej cierpi, gdy widzi cierpiące dziecko. 

Pochodzi z Krzywicy – to tutaj nauczyła się kochać wieś. Niemal od dziecka związana jest 
z działalnością społeczną na rzecz wsi. Po przeprowadzce do Lipinek już w pierwszych 
chwilach przyłączyła się do grupy ludzi działających na rzecz lokalnej społeczności. Każdy 
festyn, piknik, dożynki odbywały się przy jej współpracy. Obecnie drugą kadencję pełni 
funkcję sołtysa Lipinek. W konkursie „Mistrzowie Agro Polska Press” zdobyła pierwsze 
miejsce jako „Sołtys Roku Powiatu Wołomińskiego 2021” oraz „Sołtys Roku Województwa 
Mazowieckiego 2021”. Bardzo lubi wieś, jej klimat, tradycje i zwyczaje.


