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Kompozycja zamieszczona w Kronice Uczniowskiej Publicznej Szkoły Powszechnej Stopnia III w Józefowie
k. Otwocka [1936-1949], s. 10. Autor nieznany (wiosna 1937 r.).
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W tym roku miasto Józefów obchodzi 55 rocznicę
uzyskania praw miejskich.
Miasto tworzą jego mieszkańcy, ich pasje i działania.
Historie mieszkańców oraz ich rodzin budują lokalną tożsamość.
Redakcja „Rocznika Józefowskiego” zwróciła się z prośbą
do Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Józefowa
o honorowy patronat nad kolejnym tomem swojej publikacji.
Przyjmujemy ten zaszczyt z przekonaniem, że działania
„Rocznika Józefowskiego” będą zmierzały do ocalenia
od zapomnienia historii wielu mieszkańców i wydarzeń
związanych z dziejami naszego miasta – Józefowa.

Stanisław Kruszewski
Burmistrz Miasta Józefowa
Honorowy Patron

Cezary Łukaszewski
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Honorowy Patron

Józefów, luty 2017
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Linia otwocka w latach 1924-1939. Gmina Letnisko-Falenica (letniska falenickie: Anin, Międzylesie, Radość,
Zbójna Góra, Daków, Miedzeszyn Nowy, Miedzeszyn, Falenica, Michalin, Emilianów, Józefów, Jarosław
vel Anielin, Rycice, Świder), letniskowe wsie nadwiślańskiego Urzecza (Błota, Nowa Wieś, Świdry Małe,
Świdry Wielkie) oraz miasto-uzdrowisko Otwock. Oprac. R. Lewandowski.
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Słowo wstępne
Szanowni Państwo!
Rok temu ukazał się pierwszy tom „Rocznika Józefowskiego”. Fakt ten
pozytywnie przyczynił się do budowania lokalnej tożsamości. W tym roku
oddajemy w Państwa ręce kolejny tom, w którym autorzy – każdy na swój
sposób – opisują historię miasta Józefowa lub ważne dla jego mieszkańców
wydarzenia, niekoniecznie te bardzo odległe. Niektórzy z nich, sympatyzując
z naszym miastem, dzielą się z nami wspomnieniami lub swoją twórczością
w Kąciku literacko-artystycznym. Mamy nadzieję, że spotkają się one
z Państwa życzliwym przyjęciem.
Poruszona w poprzednim tomie historia pracowników Szkoły Podstawowej
nr 1 w Józefowie doczekała się niespodziewanego rozwinięcia w tym tomie.
Autorzy kilku artykułów opisują życie szkoły w latach międzywojennych oraz
w okresie II wojny światowej. Józefowską szkołę wspominają osoby zamieszkałe
nie tylko w Józefowie. Autorzy artykułów pochodzą z Otwocka, Łodzi czy
Poznania, a cechą wspólną ich tekstów jest komplementarność.
Historia letnisk linii otwockiej, ze szczególnym uwzględnieniem gminy
Letnisko-Falenica, została opisana – w różnym aspekcie – w kilku tekstach
rozdziału Nasze tematy. Z ich lektury (oraz z mapy zamieszczonej na stronie
obok) dowiemy się o józefowskich letniskach, a także o istnieniu letniskowych
wsi na nadwiślańskim Urzeczu, które obecnie wchodzą w skład miasta Józefowa.
Mamy nadzieję, że zamieszczone materiały zachęcą Czytelników do zapoznania
się z letniskowymi (wilegiaturowymi) tradycjami dzisiejszego Józefowa oraz
z dziejami najstarszych józefowskich rodów, m.in.: Boguckich, Chadów,
Falińskich, Gołąbów, Hadów, Jesiotrów, Korzeniów, Kołodziejów, Lechów,
Markiewiczów, Markowskich, Pałysków, Piętków, Piotrowskich, Przybyłków,
Rutów, Sierpińskich, Sokolików.
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do współtworzenia „Rocznika Józefowskiego”, a wszystkich
miłośników lokalnej historii, tradycji i przyrody już dziś zachęcamy do udziału
w sesji naukowej poświęconej historii miasta Józefowa, która odbędzie się
26 października 2017 roku (informacje o terminie zostaną potwierdzone na
stronie: https://www.facebook.com/swidermajerteam).
Robert Lewandowski
Redaktor Naczelny i Wydawca „Rocznika Józefowskiego”
roblewandowski@wp.pl
Józefów, luty 2017
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I
NASZE TEMATY

Urszula Celińska-Olszewska

Religijność dworu mazowieckiego
w średniowieczu na wybranych
przykładach
Rok 2016 był szczególny w polskiej historii, gdyż przypadła 1050
rocznica Chrztu Polski, która zbiegła się ze Światowymi Dniami Młodzieży
organizowanymi w tym roku w naszym kraju. Wydarzenia o charakterze
państwowo-religijnym objęły cały kraj, a także Polaków mieszkających
poza jego granicami. Były komentowane szeroko w mediach, świecie
kultury i nauki oraz w Kościele. W związku z tak ważnym wydarzeniem
warto krótko wspomnieć, jak sytuacja Kościoła rzymskokatolickiego
prezentowała się w epoce średniowiecza w jednej z dzielnic Królestwa
Polskiego – Księstwie Mazowieckim.
W artykule zostanie przedstawiony obraz religijności członków dworu
książąt mazowieckich. Omówienie tematu nie zostanie ograniczone
jedynie do książąt panujących. W rozważaniach wzięto pod uwagę również
żony książęce, dzieci oraz innych krewnych. Często sprawy związane
z szeroko pojętymi kwestiami kościelnymi związane były z klerem, którego
przedstawiciele pełnili także funkcje urzędników książęcych, jako osoby
najbardziej wykształcone z elit mazowieckich. Rozważania prowadzone
w tekście nie są uszeregowane chronologicznie, lecz problemowo. Dzięki
temu możliwe jest dokładne ukazanie schematów pewnych zachowań,
które powtarzają się niezależnie od panujących czy okresu historycznego.
Temat koresponduje ze wszelkimi kwestiami dotyczącymi Kościoła,
również tymi administracyjnymi, czyli strukturą diecezjalną, która
niosła ze sobą czasami szereg konfliktowych sytuacji. W okresie
wczesnopiastowskim na ziemiach mazowieckich nie utworzono
osobnej diecezji. Mazowsze północne zostało włączone do archidiecezji
gnieźnieńskiej, zaś Mazowsze południowe – do diecezji poznańskiej.
Dopiero w 1075 roku założono biskupstwo mazowieckie ze stolicą
w Płocku, które obejmowało ziemie podlegające wcześniej archidiecezji
gnieźnieńskiej. Natomiast ziemie południowe w wyniku reorganizacji
struktury kościelnej w 1124 roku zostały pozostawione przy biskupstwie
poznańskim, tworząc archidiakonat. Pierwszą siedzibą archidiakonatu był
15

prawdopodobnie Grójec, który pozostawał nią mniej więcej do kwietnia
1249 roku. W Czersku w 1245 roku został konsekrowany kościół
św. Piotra na zamku książęcym i prawdopodobnie w niedługim czasie po
tym wydarzeniu przeniesiono tam archidiakonat1.
Przeniesienia siedziby archidiakonatu z Czerska do Warszawy dokonał
Janusz I Starszy w latach 1398-1406. Skład kanoników został powiększony
z trzech do dwunastu, natomiast kościół św. Jana w Warszawie został
podniesiony do rangi kolegiaty. Operacja ta została początkowo
przeprowadzona bez pozwolenia ówczesnego biskupa poznańskiego
Wojciecha Jastrzębca. Jednakże książę wysłał poselstwo do Rzymu, które
uzyskało bullę papieską zezwalającą na ten czyn. Dlatego też biskup poznański
zatwierdził ten stan aktem erekcyjnym kolegiaty św. Jana z 5 stycznia 1406
roku2. Od tego momentu archidiakon zasiadał na pierwszym miejscu w chórze
kościoła kolegiackiego św. Jana w Warszawie, piastując pierwszą godność
w kolegiacie oraz posiadając władzę na terenie całego archidiakonatu na
Mazowszu. Jednak był on niezależny od kolegiaty warszawskiej.
„Archidiakon bowiem w ogóle nie należał do kapituły św. Jana, tak
jak nie należał poprzednio do kapituły kolegiackiej na zamku czerskim.
W 1262 roku bowiem inkorporowany został z całym swym beneficjum,
a z wyraźnym zastrzeżeniem dotychczasowego tytułu swego („czerskiego”)
do poznańskiej kapituły katedralnej. [...] Archidiakon związany był odtąd
z kolegiatą św. Jana, miał w niej swój tytuł i w jej chórze miejsce przed
prałatami jej kapituły, ale do niej nie należał”3.
Wynika z tego, iż przeniesiona została jedynie jego rezydencja
i tytuł z kolegiaty czerskiej św. Piotra do nowej kolegiaty św. Jana. Poza
konsekwencjami administracyjno-kościelnymi to wydarzenie niosło ze
sobą inny ważny aspekt – Warszawa stała się jedynym silnym ośrodkiem
kościelnym na wschodnim Mazowszu. Dzięki temu książę posiadał
własny ośrodek kulturalny, z którego mógł rekrutować wykształconych
duchownych. Inne tego typu centra na ziemiach mazowieckich, tzn. Pułtusk
i Czerwińsk, były o wiele silniej związane ze środowiskiem płockim4.
Problemem, jaki wiązał się również z kościelnymi podziałami
terytorialnymi, był wycinek dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego,
1. J. Nowacki, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Toruń
1964, s. 299.
2. A. Salina, Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła od początku XIV
wieku do 1526 roku, Poznań 2011, s. 94-101.
3. J. Nowacki, Archidiecezja poznańska w granicach..., s. 300.
4. M. Wilska, Mazowieckie środowisko dworskie Janusza Starszego. Studium społeczne,
Warszawa 2012, s. 25.
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którym był Łowicz wraz z okolicznymi terenami (w historiografii znany
jako klucz łowicki). Ten pas ziemi leżał na terenie ziemi płockiej, będącej
pod jurysdykcją książąt mazowieckich. Książęta chcieli mieć wpływ na
obsadę zarządców tych dóbr, częstokroć wykorzystując to w zatargach
z arcybiskupstwem. Zarządcą klucza łowickiego w II połowie XIV wieku
był Dzierżko z Iwna (kasztelan gnieźnieński). W kwietniu 1382 roku, po
śmierci abp. Janusza Suchywilka, Siemowit IV najechał tereny łowickie
arcybiskupstwa, gdzie opór stawiał ich zarządca Dzierżko. Książę chciał
poprzez to działanie zmusić kapitułę gnieźnieńską do obrania na nowego
arcybiskupa swego kandydata, którym był Dobrogost z Nowego Dworu
(będący dawnym kanclerzem Siemowita III). Niestety nie uzyskano
zamierzonego efektu, a papież Urban VI mianował na tron gnieźnieński
Bodzęte – dawnego wielkorządcę krakowskiego5.
Do najazdu Siemowita IV doszło jeszcze dwukrotnie: w 1393 roku,
a po raz ostatni w 1411 roku, po śmierci abp. Mikołaja z Kurowa. Badacze
wskazują na pewną zależność: kiedy tron gnieźnieński stawał się pusty,
wtedy książęta mazowieccy manifestowali swoją władzę, najeżdżając
na dobra arcybiskupie w obrębie księstwa płockiego6. Do pierwszego
najazdu książąt mazowieckich na ziemie arcybiskupie doszło w 1381 roku.
W tym czasie Siemowit III starał się o prepozyturę łęczycką dla swego
najmłodszego syna – Henryka. Mimo iż uzyskał na tę nominację zgodę
papieża, to abp Janusz Suchywilk wybrał innego kandydata. Okupacja
terenów łowickich oraz Łęczycy okazała się na tyle skuteczna, że Henryk
został mianowany w 1384 roku prepozytem łęczyckim7.
Naturalnym, choć nieczęstym w tej linii Piastów przejawem religijności
są kariery duchowne niektórych jej członków. Wśród książęcych córek
znalazło się kilka, które swoje życie poświęciły Bogu, wstępując do
zakonów. Niestety źródła niewiele wspominają o dzieciństwie, a często
również o życiu dorosłym kobiet w średniowieczu. Więcej znajdujemy
informacji o córkach, które zostały wydane za mąż. Kolejno mniszkami
były: córka Konrada I Mazowieckiego – Salomea8, następnie córka
Siemowita I – również Salomea9, dalej córka Bolesława II Mazowieckiego
5. H. Samsonowicz, A. Supruniuk, Dzieje polityczne (połowa XIV – początek XVI w.,),
w: Dzieje Mazowsza, red. H. Samsonowicz, t. 1, Pułtusk 2006, s. 301.
6. A. Supruniuk, Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV. Studium o elicie
politycznej Mazowsza na przełomie XIV i XV wieku, Warszawa 1998, s. 41, 45.
7. D. Poppe, Henryk, w: Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1960-1961, s. 413-414.
8. M. Wilamowski, Salomea, w: Piastowie. Leksykon biograficzny, red. K. Ożóg,
S. Szczur, Kraków 1999, s. 270.
9. M. Wilamowski, Salomea, w: Ibidem, s. 278.
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– Berta oraz córka Siemowita III – Anna. W przypadku pierwszych
dwóch wymienionych księżniczek informacje na ich temat mieszają
się w źródłach. Prawdopodobnie obie były klaryskami mieszkającymi
w klasztorze w Skale. Córka Bolesława II była benedyktynką w klasztorze
św. Jerzego na Hradczanach (Czechy), gdzie znalazła się wraz z matką
po śmierci swego ojca10. Natomiast Anna od 1358 roku występuje jako
dominikanka w klasztorze raciborskim11.
Powyżej wspomniana została postać Henryka (1368/70-1392/93). Był
on synem Siemowita III i jego drugiej żony, nieznanej z imienia córki
księcia ziębickiego Mikołaja Małego12. Książęta mazowieccy dbali o karierę
10. M. Wilamowski, Berta, w: Ibidem, s. 285.
11. M. Wilamowski, Anna, w: Ibidem, s. 294.
12. D. Poppe, Henryk, w: PSB, s. 413-414.
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swego młodszego brata: początkowo został członkiem kapituły łęczyckiej,
następnie katedralnej w Płocku, zaś po śmierci biskupa Ścibora z Radzymina
został wybrany na nowego biskupa płockiego. Potwierdzeniem tego wyboru
była bulla papieska z 18 marca 1390 roku. Kolejnym duchownym z rodziny
piastowskiej był Mikołaj (nieślubny syn Siemowita IV). Pełnił on funkcję
kanonika kolegiaty łęczyckiej, a następnie kanonika katedry płockiej13.
Kwestia kanonii wynikała z posiadania przez książąt mazowieckich prawa
patronatu, który był wyraźnie widoczny od II połowy XIV do końca
I połowy XV wieku. W późniejszym okresie prawo patronatu często nadal
obowiązywało w wyniku wymuszeń książęcych lub poprzez układy między
Kościołem a Piastami14.
Kolejnym Piastem, który został przeznaczony do kariery duchownej,
był Aleksander (1395-1444)15 – syn Siemowita IV i księżnej Aleksandry.
Studiował on na Akademii Krakowskiej, kształcił się na dworze swego
wuja Władysława Jagiełły, po czym dołączył do grona członków
kolegiaty płockiej, by następnie zostać kanonikiem płockim. Jego ojciec,
mając poparcie Krzyżaków, usilnie starał się dla niego o nominację
na tron biskupi w Płocku – jednak do tego awansu nie doszło. Za to
dzięki staraniom wuja Aleksander wyjechał do Włoch, gdzie wkrótce
papież mianował go biskupem Trydentu16. Nominacja ta zapewniała
bliższe kontakty z papiestwem nie tylko w kwestiach mazowieckich,
które nie były aż tak istotne z punktu widzenia areny międzynarodowej.
Obranie biskupem bratanka króla polskiego miało najbardziej wymierne
znaczenie dla polityki zagranicznej Królestwa Polskiego. Ostatnim
biskupem z rodu Piastów Mazowieckich był Kazimierz III płocki, który
był synem Bolesława IV warszawskiego. Od razu przeznaczony był do
kariery duchownej, a obejmując dziedziczne przydziały ziemi, pełnił
stanowisko dziekana oraz kanonika katedry płockiej. Od 1471 roku
zarządzał w formie świeckiej diecezją płocką, gdyż nie osiągnął wtedy
jeszcze trzydziestu lat. Natomiast od 1475 roku piastował już pełną
funkcję biskupa płockiego17.
13. A. Radzimiński, Duces w kapitule katedralnej w Płocku w XIV i I poł. XV w., „Studia
Płockie” 19-20/1991-1992, s. 194
14. W. Góralski, Kapituła katedralna w Płocku w XII-XVI w., Płock 1979, s. 119.
15. M. Wilamowski, Aleksander, w: Piastowie..., s. 321-324.
16. L. Bąkowski, Książę mazowiecki Aleksander, biskup trydencki, „Przegląd
Historyczny” 16/1913, z. 1, s. 1 – 34; L. Bąkowski, Książę mazowiecki Aleksander,
biskup trydencki, „Przegląd Historyczny” 16/1913, z. 2, s. 129-163.
17. M. Wilamowski, Kazimierz, w: Piastowie..., s. 339 – 340.
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Władysław Herman nie był wprawdzie Piastem mazowieckim
w rozumieniu linii rozpoczynającej się od Konrada I Mazowieckiego,
jednak jako książę rezydujący w Płocku i ściśle z nim związany może
być brany pod uwagę w obecnych rozważaniach. Herman, w czasie gdy
na tronie krakowskim zasiadał jego starszy brat Bolesław Śmiały, obrał
jako swoją siedzibę rodową gród płocki. Po wygnaniu Bolesława z Polski
książę Władysław objął władzę nad wszystkimi ziemiami polskimi. Nie
przeniósł się jednak do Krakowa, tylko pozostał w Płocku, podnosząc
ten gród do rangi swoistej stolicy państwowej. Przypisuje się mu
zaszczepienie na terenach polskich kultu św. Idziego, który jest między
innymi patronem osób starających się o potomstwo18. Właśnie z tym
patronatem wiążę się kolejny przejaw religijności piastowskiej. Miał
on wraz ze swą drugą żoną Judytą Marią wysłać poselstwo z darami
do Saint-Gilles w Prowansji, leżącej na terenach Francji, do opactwa,
gdzie św. Idzi miał założyć klasztor. Owo poselstwo miało prosić
w imieniu pary książęcej o modlitwy wstawiennicze do świętego patrona
klasztoru, by Judyta powiła długo oczekiwanego syna. Orędownictwo
to przyniosło skutek, gdyż w niedługim czasie narodził się Bolesław
(zwany później Krzywoustym) – przyszły władca Polski. Informacje
te pochodzą z pierwszego wierszowanego wstępu do Kroniki Anonima
zwanego Gallem19.
Bolesław Krzywousty po bratobójczej wojnie, która została
rozstrzygnięta poprzez oślepienie i zabicie Zbigniewa, został potępiony
przez społeczeństwo oraz kler duchowny. Przyszły król postanowił
odbyć publiczną pokutę, której częścią była pielgrzymka do klasztoru
w Somogyvár, leżącego na Węgrzech, gdzie również popularny był
kult św. Idziego. Oczywiście podróż ta miała również inne cele, takie
jak podtrzymanie przyjaznych stosunków z dynastią węgierską oraz
prawdopodobnie staranie się o potomstwo, gdyż w tym czasie Bolesław
posiadał córkę oraz jednego syna, znanego później w historiografii jako
Władysław Wygnaniec20.
Konrad I Mazowiecki21 był synem księcia Kazimierza Sprawiedliwego
i córki księcia znojemskiego Konrada II (pochodzącego z dynastii
Przemyślidów) – Heleny. W 1194 roku zmarł nagle Kazimierz
Sprawiedliwy, osierocając małoletnich synów – Leszka i Konrada. Władzę
18. Zob. J. de Voragine, Złota legenda, przeł. J. Pleziowa, Warszawa 1956, s. 474.
19. Anonim, tzw. Gall, Kronika polska, przekł. R. Grodecki, Wrocław 2008, s. 6-8.
20. K. Maleczyński, Bolesław III Krzywousty, Kraków 2010, s. 86-88.
21. M. Wilamowski, Konrad I Mazowiecki, w: Piastowie..., s. 258-264.
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nad księstwami krakowskim, sandomierskim i mazowieckim objęła
regencja pod przewodnictwem biskupa krakowskiego Gedki, wojewody
Mikołaja oraz matki książąt. Ostatecznie doszło do podziału, w wyniku
którego starszy z braci otrzymał tereny Sandomierszczyzny i pretensje
do ziemi krakowskiej, a Konradowi przypadło Mazowsze z Kujawami.
Początkowo Konrad wiele uwagi poświęcał niepokojącemu sąsiedztwu
pogańskich Prusów i Jaćwingów. W 1206 roku poparł cystersa Chrystiana,
wysłanego z polecenia papieża Innocentego III z misją chrystianizacyjną
na tereny zamieszkane przez pogan22.
Sytuację pogorszyło również zamordowanie na zlecenie książęce
wojewody mazowieckiego Krystyna, który zwany był Tarczą Mazowsza.
Stacjonował on na terenach przygranicznych z Pomorzem, gdzie dzielnie
bronił granic mazowieckich. Powodem takiej decyzji książęcej mogła być
zazdrość oraz zagrożenie, jakie czuł Konrad ze strony sławnego Krystyna.
Śmierć wojewody załamała stworzony przezeń system obrony pogranicza23.
Konrad I Mazowiecki, nie widząc większych sukcesów na drodze
pokojowej, rozpoczął starania o trwały podbój ziem pruskich za pomocą
działań wojennych. Już w 1217 i 1218 roku książę uzyskał od papiestwa
bulle przyznające wyprawie na pogańskich Prusów status krucjaty.
Początkowo dokument ten nie wywołał jednak prawie żadnych reakcji,
a Mazowsze w latach 1219-1222 dotknęły trzy ciężkie najazdy Prusów.Wśród
Piastów powstała koncepcja sprowadzenia na ziemię chełmińską zakonu
rycerskiego, mającego zająć się wyłącznie walką z niewiernymi. Wybór padł
wówczas na usuniętych dopiero co z Węgier i szukających własnej siedziby
Krzyżaków. Z zakonem pierwszy kontakt nawiązał Henryk Brodaty, który
jeszcze w 1222 roku nadał Krzyżakom wieś na terenach sobie podległych.
Książę śląski, zapewne nie bacząc na grożące Polsce niebezpieczeństwo
powtórzenia schematu węgierskiego, gdzie Krzyżacy za wszelką cenę
starali się utworzyć niezależne od króla węgierskiego władztwo, polecił
Konradowi Krzyżaków jako najbardziej odpowiednich kandydatów do
osadzenia na pograniczu mazowiecko-pruskim. W 1230 roku na Mazowsze
przybyli rycerze zakonu z Hermanem von Balkiem na czele, jednak
dosyć szybko współpraca między księciem mazowieckim a Krzyżakami
zaczęła układać się niepomyślnie. W 1234 roku doszło nawet do napadu
na Płock i spalenia tamtejszej katedry przez zaproszonego z woli rycerzy
zakonnych margrabiego Miśni – Henryka. Jak wiadomo, zakon wystarał
się u papieża Grzegorza IX o bullę protekcyjną, w której legitymizowano
22. H. Samsonowicz, Konrad Mazowiecki (1187/88 – 31 VIII 1247), Kraków 2008, s. 54.
23. Ibidem, s. 55-56, 88
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sfałszowany wcześniej dokument Konrada, nadający ziemię chełmińską
oraz inne zdobycze w Prusach w wieczyste posiadanie Krzyżaków24.
Książę Konrad I w swoim życiu miał wiele zatargów związanych
z Kościołem i duchownymi. Jednym z nich było pomówienie w 1239
roku kanonika płockiego Jana Czapli o wrogie knowania. Bez sądu czy
pisanego wyroku skazany on został na tortury i powieszony publicznie.
Dominikanie zdjęli jego ciało z szubienicy, chcąc je pogrzebać, jednak
księżna Agafia (żona Konrada) w szalonym gniewie kazała odbić je
mnichom i powtórnie powiesić ciało na szubienicy umyślnie wystawionej
przy kościele św. Benedykta nad Wisłą, naprzeciw katedralnego kościoła
płockiego. Za ten uczynek arcybiskup gnieźnieński Pełka wyklął Konrada
Mazowieckiego i obłożył diecezję płocką interdyktem. Książę ukorzył
się i obdarzył arcybiskupa nowymi przywilejami. W ramach pokuty
ufundował również dla katedry płockiej kosztowny, wykonany ze srebra
i pozłacany kielich wraz z pateną. Obecnie uważany jest on za zabytek
wysokiej rangi25.
Na Mazowszu działały zakony, które były wspierane nie tylko
przez możnych i wyższe duchowieństwo, ale również przez książąt
i ich rodziny. Pary książęce często zwalniały klasztory na Mazowszu
z czynszu książęcego. Ważnym pytaniem jest, jaką rolę miały odgrywać
zakony sprowadzane przez dwór książęcy. Podstawową funkcją
zakonów w średniowieczu było szerzenie chrześcijaństwa i pomoc
w chrystianizacji. Do tych celów na Mazowszu funkcjonowały dwa
zakony rycerskie: sprowadzeni w 1226 roku Krzyżacy oraz powstały
na ziemi dobrzyńskiej zakon Braci Dobrzyńskich26. Innymi zadaniami
stawianymi przed zakonnikami była poprawa funkcjonowania gospodarki
poprzez naukę ludności wiejskiej przez zakonników. Mnisi gwarantowali
również powiększenie wykształconej elity społeczeństwa, gdyż oni sami
częstokroć byli uczonymi. Dlatego klasztory były miejscem rekrutacji
pracowników kancelarii czy urzędników.
Do zakonów osiadłych na mazowieckiej ziemi zalicza się:
benedyktynów, dominikanów, kanoników regularnych, norbertanki
płockie, augustianów, bożogrobowców, franciszkanów oraz karmelitów27.
Oczywiście nie wszystkich tych zakonów dobrodziejami byli wyłącznie
24. H. Samsonowicz, Konrad Mazowiecki..., s. 53-71.
25. Ibidem, s. 89, 92-94.
26. J. Marecki, Zakony męskie w Polsce. Instytuty życia konsekrowanego, instytuty
i zgromadzenia zakonne, instytuty świeckie, wspólnoty życia apostolskiego, Kraków
1997, s. 26-27.
27. T. Żebrowski, Kościół (XIV – początek XVI w.,), w: Dzieje Mazowsza..., s. 455-468.
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członkowie dworu mazowieckiego. W poniższej tabeli wyszczególniono
zakony, które fundowane były przez książąt lub księżne mazowieckie. Na
podstawie przedstawionego zestawienia widać, iż wśród książąt największą
aktywnością fundacyjną odznaczał się Siemowit III – trzy fundacje, zaś po
dwie fundacje mieli Konrad I Mazowiecki oraz Siemowit I. Z księżnych
wyróżniały się: Eufemia, która wraz z mężem była dobrodziejką trzech
zakonów, Aleksandra – dwie fundacje (w tym jedna wspólnie z mężem)
oraz Anna – żona Bolesława III, która ufundowała dwa zakony.
Tabela 1. Zakony funkcjonujące na Mazowszu, których protektorami byli członkowie
dworu Piastów mazowieckich

Źródło: opracowanie własne
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Siemowit IV i jego żona Aleksandra szczególnie dbali o dobra klasztoru
augustianów w Rawie. Otrzymali też oni pozwolenie od papieża Marcina
V na ufundowanie klasztoru karmelitów w Płońsku28. „Książe płocki
hojnie uposażył także instytucje kościelne w ziemi bełskiej, gdzie w czasie
swego panowania zakończył budowę parafialnej struktury kościelnej”29.
W ziemi bełskiej powstały też dwa klasztory dominikańskie z inicjatywy
książęcej pary. Księżna Aleksandra, za zgodą Siemowita IV, ufundowała
w 1405 roku klasztor dominikanów, znajdujący się w obrębie murów
obronnych, pod wezwaniem Świętej Trójcy. W klasztorze tym znajdował
się szpital, na który Aleksandra przeznaczyła fundusze w 1426 roku30.
Janusz I Starszy jako jedyny książę poświęcił uwagę franciszkanom
konwentualnym, fundując ich klasztor w Wyszogrodzie, uzyskawszy
wcześniej zgodę od papieża Innocentego VII (na początku 1406 roku),
która została ona potwierdzona przez Grzegorza XII.
Największy liczbowy przyrost parafii nastąpił za panowania Janusza
I. W wielu z nich, bo aż w dwudziestu, wzniesione zostały nowe świątynie
parafialne, które zbudował oraz uposażył. Ufundował on kościół św.
Małgorzaty w Ciechanowie31 i inne kościoły: w Garwolinie, Latowiczu,
Janowie, Kolnie, Krzynowłodze Wielkiej, Lachowie, Makowie,
Miastkowie, Nowym Mieście, Ostrołęce, Płocku Małym, Przytułach,
Przasnyszu, Różanie, Stromcu, Wronie i Zambrowie. Ufundował również
kolegiatę w Warszawie i był fundatorem kościołów na Podlasiu, które
było jego lennem dożywotnim32.
Podstawowym celem pracy było ukazanie i podkreślenie swoistej
dwutorowości w pojmowaniu religijności Piastów panujących na
Mazowszu. Podobne wnioski można zastosować do każdej innej
dynastii rządzącej na Starym Kontynencie – szczególnie w okresie
średniowiecza. W szerszym odbiorze członkowie rodziny panującej są
uważani za osoby bardzo religijne, które niejednokrotnie stały na czele
chrystianizacji całego społeczeństwa. Członkowie rodzin dynastycznych
pomagali Kościołowi – głównie wspomagając materialnie, kultywując
chrześcijaństwo, stosując się do miłosierdzia itp. Jednak dla każdego
28. H. Samsonowicz, A. Surpuniuk, Dzieje polityczne..., s. 302.
29. A. Supruniuk, Otoczenie księcia mazowieckiego..., s. 26.
30. H. Samsonowicz, A. Supruniuk, Dzieje polityczne..., s. 461.
31. Kościół św. Małgorzaty został spalony podczas potopu szwedzkiego, w 1657 roku.
Później został odbudowany, jednakże w zmienionej formie. Pod koniec XVIII wieku
nie odprawiano w nim już mszy, zaś w 1797 roku został rozebrany przez Prusaków. Nie
został on odbudowany; obecnie nawet nie wiadomo, gdzie mógł być usytuowany.
32. T. Żebrowski, Kościół (XIV – początek XVI w.)..., s. 485.
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z wymienionych (i nie tylko) uczynków można wymienić inne pobudki,
jakie kierowały działaniami władców. Widoczne są one w okresie całego
panowania Piastów mazowieckich, ale szczególnie do końca XV wieku.
Należy uznać, iż władza świecka niejednokrotnie starała się zapewnić
sobie pomyślne rozwiązanie spraw gospodarczych, politycznych
czy prywatnych problemów przy okazji działania na rzecz Kościoła.
Całość tych działań oczywiście pokazywała władcę w lepszym świetle,
gwarantowała kontakty międzynarodowe i sojuszników, nie tylko
w osobie papieża. W dzisiejszych czasach moglibyśmy powiedzieć,
iż dwór książęcy na Mazowszu prowadził świadomą politykę dbania
o własny wizerunek.
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Lidia Sitek

Symboliczne treści dekoracji
pałacu w Otwocku Wielkim
Budowę pałacu położonego w majątku Otwock zaczęto w 1682 roku,
a ukończono w 1689 – to data zawarcia małżeństwa Kazimierza Bielińskiego
herbu Junosza z Ludwiką, córką podskarbiego koronnego i poety Jana
Andrzeja Morsztyna herbu „Leliwa”. O opracowanie architektury
i ideowego wystroju pałacu poproszono znanego ówczesnego architekta –
Tylmana z Gameren. Projekt takiej rezydencji nigdy nie był przypadkowy,
wykształcona elita znała zachodnie architektoniczne realizacje, tradycje
antyku i korzystała z najlepszych wzorników; zatrudniano też świetnie
przygotowanych architektów, do takich należał Tylman z Gameren.
W czasach kiedy powstawał pałac Bielińskiego, całkiem niedaleko,
bo w Wilanowie, w 1681 roku trwała zasadnicza rozbudowa pałacu
Jana III Sobieskiego, prowadzona przez Augustyna Wincentego Locciego,
syna wybitnego architekta. Zestawienie tych faktów ma o tyle znaczenie,
że Kazimierz Bieliński na pewno należał do bliskiego otoczenia króla.
Program ideowy Wilanowa jest niezwykle bogaty – znajdujemy tam rzeźby
i malarstwo, które przenosi treści programu politycznego, etycznego
i osobistych relacji króla i królowej. Symbolika potwierdza znajomość
antycznej architektury, mitologii, wybitnych francuskich realizacji, np.
Wersalu, i znanych ówczesnych Iconologia Cesare Ripy1 czy sztychów
Ottona van Veena2.
O bogatej symbolice zawartej w barokowych pałacach w Warszawie
i okolicy pisze wybitny znawca baroku – Mariusz Karpowicz w książce
pt. Sekretne treści warszawskich zabytków. Opisuje on również treści
symboliczne wystroju pałacu w Otwocku Wielkim.
Zdaniem Mariusza Karpowicza, w pałacu wilanowskim i otwockim
mamy zobrazowanych wiele idei neostoickiej filozofii, która znajdowała
aprobatę wśród ówczesnej elity. Jan III Sobieski, Kazimierz Bieliński
i Stanisław Herakliusz Lubomirski to fundatorzy architektonicznych
realizacji, które wyrażają idee stoicyzmu.
1. M. Karpowicz, Sekretne treści warszawskich zabytków, Warszawa 1981, s. 204.
2. Tamże, s. 214.
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Otwock Wielki, sytuacja pierwotna dawnego pałacu. Rys. Państwowa Pracownia Konserwacji Zabytków
Architektury w Warszawie, „Ochrona zabytków”, nr 2 (6) 1949, s. 123.

O poglądach stoików możemy przeczytać w Historii filozofii
Władysława Tatarkiewicza: „Szczęścia nie można być pewnym, póki jest
zależne od zewnętrznych okoliczności. Są tylko dwie drogi, by je sobie
zapewnić: albo zewnętrze okoliczności opanować, albo uniezależnić się
od nich. Opanować ich całkowicie niepodobna, pozostaje więc jedno:
uniezależnić się. Skoro niepodobna zapanować nad światem, trzeba
zapanować nad sobą. [...] dobrem wewnętrznym jest cnota; ceniąc cnotę,
i tylko cnotę, mędrzec uniezależnia się od wszelkich niepomyślnych
okoliczności, jakie by zajść mogły, i zapewnia sobie szczęście. [...] natura
jest rozumna, harmonijna, boska. Największą więc doskonałością dla
człowieka jest dostosowanie się do tej powszechnej harmonii. [...] Żyć
cnotliwie i żyć zgodnie z naturą – to jedno i to samo. Życie cnotliwe jest
życiem wolnym [...]. Cnota jest dobrem jedynym. Wszystko, co poza tym
ludzie nazywają dobrami, jak bogactwo lub sława, może być źle użyte
i może wyjść na złe, więc dobrem nie jest. Cnota jest dobrem, które cechuje
samowystarczalność. Do szczęścia i doskonałości nic poza cnotą nie
potrzeba. Poza cnotą i jej przeciwieństwem, złem, wszystko jest obojętne,
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bogactwo, siła, uroda, zaszczyty, nawet zdrowie i życie. Wszystkie te
nietrwałe, znikome rzeczy nie są potrzebne do szczęścia i brak ich nie
może powodować nieszczęścia; w tym sensie są obojętne”3.
Idee stoicyzmu propagował w swoich utworach Stanisław Herakliusz
Lubomirski; za wartość najwyższą uważał cnotę oraz obowiązki wobec
państwa, a także sprawiedliwość, cierpliwość, rozwagę i ukojenie dla
duszy w zespoleniu z przyrodą.
Całkiem podobne treści możemy odczytać na frontowej elewacji
otwockiej rezydencji. Wystrój rzeźbiarski elewacji pałacu jest autentyczny,
pochodzi więc z czasów jego budowy. Najważniejszym elementem
jest tympanon, to on nadaje budowli charakter świątynny i podniosły.
Bezpośrednio nawiązuje do świątyń starożytnej Grecji. Wykonany jest
w różowym stiuku, czyli szlachetnym tynku, który powstaje ze zmieszania
gipsu, wapna, piasku i marmurowego pyłu. Na tympanonie płaskorzeźba
ukazuje scenę bachanalii w krainie wiecznej szczęśliwości, harmonii,
pozbawionej trosk i chorób Arkadii. W samym centrum siedzi koźlonogi,
rogaty Pan i przygrywa na syryndze. Po jego lewej stronie dwóch satyrów
prowadzi pijanego Sylena, a po prawej tańczą roześmiane menady. Pan
to symbol natury wszechświata, jego rogi to promienie słońca i księżyca,
ciało to ósma sfera pokryta welonem gwiazd, na syryndze odgrywa
muzykę gwiazd. W lewym narożu mały satyrek ciągnie kozę, na której
siedzi małe dziecko-putto, przed nimi inne putto zrywa winogrona, a niżej
ze strumyka putto pije wodę. Poniżej stóp grającego na syryndze Pana
leży śpiąca kobieta z dzieckiem przy piersi, a niedaleko niej po prawej
siedzi druga kobieta, do jej lewej ręki, przytrzymującej dziecko, przytula
się jeszcze jeden malec – to uosobienia Caritas, czyli miłości bratniej.
W prawym narożu wyrasta dąb – symbol zdrowia i siły, a jego liście
podskubuje osioł – symbol ciężkiej pracy, uporu, skromności.
Bielińscy świadomi byli treści umieszczonych na fasadzie, zbudowali
więc dla siebie dom – rezydencję bóstwa Natury, której harmonia miała
zapewnić zdrowie, siłę, płodność i macierzyństwo. Odwołali się do
mitycznej, poetyckiej krainy Arkadii, pełnej szczęścia, bez żadnych trosk,
w której szczęśliwe życie przebiega w zespoleniu z naturą. Dekorację
uzupełnia jeszcze grupa umieszczona nad wejściowym tympanonem.
To kartusz herbowy podtrzymywany przez dwa putta z herbem Junosza
i łacińskim napisem na architrawie: Nolo miner na timeat / Despiciat [q]ue
major, który oznacza: „Nigdy mniejsi nie będą się mnie bali ani gardzili
[mną] więksi”. Po bokach kartusza umieszczone są dwie postacie. Postać
3. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1978, s. 132.
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Otwock Wielki, pałac Bielińskich,
widoki fasady frontowej. Fot. L. Sitek.
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lewa trzyma łokieć oparty na głowie lwa, a prawą ręką trzyma kolumnę,
to alegoria Siły – Fortezza. Prawa postać ma prawą rękę oplecioną przez
węża, a lewą przez feston laurowy, to Zdrowie – Sanità. Wytłumaczenie
wszystkich elementów znajdziemy w podręczniku Ripy: kolumna to
najmocniejsza część budowli, siła, lew – męstwo heroiczne, wąż – znak
zdrowia, odradza się po zrzuceniu skóry, laur – symbol niezniszczalności,
odporności, wiecznej młodości. Po bokach wspomnianego kartusza,
nad oknami umieszczono panoplie – znak chwalebnego zwycięstwa,
podkreślający rycerskie koneksje właściciela i jego gotowość do walki
o wolność ojczyzny.
Mamy tu więc program na całe życie uwzględniający rodzinne
szczęście oraz powinności wobec ojczyzny.
Ciekawa jest też symbolika malowideł w Sali Horacjańskiej, którą
odczytuje Mariusz Karpowicz we wspomnianej publikacji. Twierdzi, że
właściciel pałacu w treści umieszczonych malowideł umieścił receptę na
życie cnotliwe. Mamy tam zobrazowanie Wstrzemięźliwości, Zadowolenia
ze swego stanu, Niepokoju sumienia, Kary za zbrodnie, Pogodzenia się
z perspektywą śmierci, Pogodzenia się z upływaniem czasu, Niewinności,
Konieczności rozsądnego milczenia, Odwagi w cnotliwym działaniu,
Nieśmiertelności4. Warto dodać, że w Sali Horacjańskiej mieścił się gabinet
Bielińskich. Malowidła powstały według sztychów Ottona van Veena
zamieszczonych w ikonograficznym kompendium Quinti Horatii Flacci
Emblemata. W podręczniku tym zobrazowane były myśli i sentencje
Horacego. Wybierając takie malowidła do swojego gabinetu, wybrał też
Bieliński priorytety dla swojego życia i dla życia domowników. Wizję
szczęścia w obcowaniu z naturą i życia w zgodzie z rozumem, wyrzeczenia
się zmysłowych namiętności, chciwości, pychy, strachu przed śmiercią,
strachu przed wrogiem i smutkiem starości. Widział człowieka szczęśliwego,
gdy cieszy się tym, co ma, nie pragnie bogactwa, jest odważny w cnotliwym
działaniu, żyje zgodnie z naturą w wolności i niezależności.
Fundator pałacu Kazimierz Bieliński zmarł w 1713 roku. Przekazał
majątek swojemu najstarszemu synowi Franciszkowi. O dalszych kolejach
losu pałacu Bielińskich możemy przeczytać w książce Tadeusza Stefana
Jaroszewskiego i Waldemara Baraniewskiego Pałace i dwory w okolicach
Warszawy. Według tej publikacji, Franciszek Bieliński, marszałek wielki
koronny, który zasłużył się bardzo dla uporządkowania Warszawy,
zamieszkał w pałacu dopiero w latach trzydziestych XVIII wieku. Do
tego czasu w pałacu mieszkała najpierw jego siostra Maria Denhoffowa,
4. M. Karpowicz, Sekretne treści… , s. 218.
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kochanka Augusta II, a następnie mieszkał też brat Michał, ożeniony
w 1725 roku z woli Augusta II z Marią Rutowską, nieślubną córką króla.
Franciszek Bieliński od 1732 roku prowadził rozbudowę i modernizację
pałacu. Pałac otrzymał nową, modną dekorację sztukatorską i malarską,
która w większości nie zachowała się. Był to czas budowlanej aktywności
Franciszka Bielińskiego, bo był on też fundatorem kościoła w Karczewie.
Budowa kościoła zaczęła się w 1728 roku5 wmurowaniem kamienia
węgielnego. Znamy też datę zakończenia budowy kościoła – 1733 rok6,
ale nie wiemy, jak nazywał się architekt. Można jednak przypuszczać, że
był to ktoś z dworskiego otoczenia króla, środowiska, w którym obracał
się Bieliński. Architektura kościoła należy do wybitnych rozwiązań.
Po konsultacjach z prof. Jerzym Lileyko, znawcą architektury baroku,
postawiłam hipotezę7, że projektantem kościoła w Karczewie był Gaetano
Chiaveri – nadworny architekt Augusta II.
Istotne zmiany w pałacu w Otwocku Wielkim nastąpiły w latach
1757-1763 pod kierunkiem znanego architekta Jakuba Fontany. Pałac
stał się wtedy reprezentacyjną rezydencją. Wytyczono aleję widokową
i przerzucono most przez jezioro na osi pałacu północ-południe. Również
pewnie w tym czasie powstało wspaniałe, francuskie założenie parkowe
w południowo-wschodniej części wyspy, które nie zostało zrealizowane.
Znalazł się tam teatr, stadion, ogrodowe gabinety, boskiety, które dzieliły
ogród na odrębne części, dawały cień, były tłem do zabaw i przedstawień,
otwierały wspaniałe widoki8. Był to najświetniejszy okres dla pałacu
Bielińskich. Mamy też dowód na aktywność Jakuba Fontany przy
rozbudowie karczewskiego kościoła. Wiemy, że w 1743 roku dobudował
na polecenie Franciszka Bielińskiego dwie kruchty wejściowe.
Po śmierci Franciszka w 1766 roku, rezydencja przeszła w ręce bratanka,
również Franciszka, którego dzieci Paweł i Józef sprzedały pałac w roku
1805 Wojciechowi Sulimierskiemu. Następnie w drodze licytacji w 1828
roku pałac nabył Jan Jerzy Kurtz, wykształcony za granicą ogrodnik, który
założył w tej okolicy sad i zaopatrywał w owoce sklepy w Warszawie,
5. Archiwum Archidiecezjalne w Warszawie, Wizytacje Generalne Archidiakonatu
Warszawskiego, Wizyta bpa Stanisława Hozjusza 1728 r. , ze zbiorów po ks. Kwiatkowskim,
syg. 821.
6. Księga Chrztów parafii karczewskiej założona przez ks. Antoniego Dubowskiego.
7. L. Sitek, Barokowy kościół w Karczewie na tle współczesnej architektury kręgu
warszawskiego. Praca magisterska w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej pod
kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Lileyko, Lublin 1998.
8. Por. T. S. Jaroszewski, W. Baraniewski, Pałace i dwory w okolicach Warszawy,
Warszawa 1992, s. 215.
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a nawet w Petersburgu. Podczas pierwszej wojny światowej stacjonowały
tu wojska niemieckie, które ograbiły wyposażenie pałacu.
W okresie międzywojennym nieudaną próbę rekonstrukcji podejmował
Władysław Jezierski, ale pałac popadł w ruinę. Jak wyglądał ograbiony
pałac, możemy zobaczyć na zdjęciach w sali, w której obecnie mieści się
pałacowa kawiarenka.
Po roku 1945 pałac przejęło na własność państwo, przeprowadzono
niezbędne konserwacje; w 1950 roku umieszczono tu dom poprawczy,
a w latach siedemdziesiątych pałac stał się własnością Urzędu Rady
Ministrów. To w tym okresie był rekonstruowany przez Pracownię
Konserwacji Zabytków.
Szkoda, że obecnie pałac jest przedmiotem prawnego sporu, bo
upominają się o niego spadkobiercy. Dzisiaj jest on oddziałem Muzeum
Narodowego w Warszawie, mieści się tu Muzeum Wnętrz w Otwocku
Wielkim. Ta malowniczo położona barokowa magnacka rezydencja jest
celem wycieczek mieszkańców Warszawy i okolicznych gmin, rozbudza
naszą historyczną dociekliwość i cieszy wyjątkowym pięknem.
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Robert Lewandowski1

Linia otwocka
jako pasmo historyczno-urbanistyczne?
W sierpniu 2017 roku obchodzona będzie sto czterdziesta rocznica
uruchomienia Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej2, przy której na tzw. III odcinku
Praga-Łaskarzew pierwsze przystanki kolejowe powstały w Wawrze,
Jarosławiu (dzisiejszy Józefów) i Otwocku.
Trasa budowanej linii kolejowej wiodła przez lasy i pola, a teren pod
budowę pozyskiwano przez wywłaszczenie. Według mapy Profil podłużny
III odcinka Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej [1874], pierwszą osadą
trzeciego odcinka była Kolonia Jarosław, położona nad rzeką Świder3,
a pierwsza stacja IV klasy miała być wybudowana w leśnym pustkowiu,
na ziemi właściciela majątku Otwock. Stacja otrzymała nazwę Otwock4,
a w odróżnieniu od nazwy majątku nazywana była Otwock Stacyjny,
Otwock Kolejowy lub Otwock Nowy5.
Pierwszym kolonizatorem i właścicielem i nadświdrzańskich terenów
położonych „od mostu kolejowego, prawie aż do ujścia Świdra do
Wisły”, w pobliżu stacji Jarosław i „odległych od stacji Otwock kolei
nadwiślańskiej o jakie pół godziny”6 był zauroczony doliną rzeki Świder,
warszawski ilustrator Elwiro Michał Andriolli7. Andriolli był pionierem
podwarszawskich wilegiatur, który od 1880 roku realizował swoją wizję
1. Artykuł stanowi przyczynek do dalszych rozważań na temat definicji linii otwockiej,
a przede wszystkim jej historii i architektury, funkcji oraz przestrzeni.
2. Droga Żelazna Nadwiślańska (późniejsza Kolej Nadwiślańska) została wybudowana w latach
1874-1877 i uruchomiona w sierpniu 1877 r. Por. R. Lewandowski, Kronenberg, Andriolli
i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej, Józefów 2011, s. 11-13.
3. Mapa Profil podłużny III odcinka Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej [1874]. Por.
R. Lewandowski, Droga Żelazna Nadwiślańska 1877-2007, Józefów 2007, s. 25-27.
4. Tamże.
5. Por. R. Lewandowski, Kronenberg, Andriolli i wilegiatura..., s. 17
6. H. Piątkowski, H. Dobrzycki, Andriolli w sztuce i w życiu społecznem, Warszawa
1904, s. 103-104.
7. Elwiro Michał Andriolli (1836-1893) był właścicielem terenu położonego po obu
brzegach rzeki Świder, który w 1883 r. oficjalnie przyjął nazwę Brzegi. Por. E. Diehl,
Wille w Otwocku i warunki pobytu tamże, Warszawa 1893, s. 39-40 oraz Wille nad
Świdrem, plan nr 2.
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Linia karczewska 1803. Źródło: Mapa 1803, Warszawa, Czersk, Rawa.
http://www.rocznikjozefowski.pl/index.php/map
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– „pobudować domki wzdłuż obydwu brzegów rzeki” Świder8. Jego
następcy w pobliżu linii kolejowej wznosili nowe osady, letniska, stacje
klimatyczne, miasta, uzdrowiska. O terenie tym zaczęto mówić „pasmo
otwockie” lub „linia otwocka”.
Czy po upływie stu czterdziestu lat od otwarcia Drogi Żelaznej
Nadwiślańskiej oraz prawie stu czterdziestu lat od powstania pierwszej
letniskowej osady nad Świdrem określenie „linia otwocka” można
stosować w kontekście pasma historyczno-architektonicznego, a być
może pasma historyczno-urbanistycznego wyróżniającego się swoją
historią i architekturą?
Patrząc na mapy z pierwszej połowy XIX wieku, trudno dostrzec
chociażby zarys przyszłej linii otwockiej. Analiza kartograficznych źródeł
historycznych z drugiej połowy XIX wieku pozwala zaobserwować... linię
karczewską (z Karczewa wzdłuż Wisły w kierunku Wawra i Warszawy).
Fakt ten potwierdza mapa z 1875 roku, na której zaznaczono planowany
przebieg Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej na odcinku Praga-Karczew (!).
Ostatecznie trasę kolejową poprowadzono bardziej na wschód od Wisły,
omijając lekkim łukiem Karczew, co widać na mapie z 1881 roku. Na mapie
z 1899 roku widoczne są obszary zalesione na odcinku Wawer-Otwock.
Z początkiem XX wieku na linii otwockiej znaczącą rolę zaczęło
odgrywać powstające z własnym handlem, usługami i drobnym
przemysłem miasteczko Falenica9.
W okresie tym pojawiła się również koncepcja Wielkiego Otwocka10.
„Nie wątpię, że w niedalekiej przyszłości dzisiejszy Otwock połączy
się szeregami willi z sąsiedniemi – Świdrem, Jarosławiem, Józefowem,
Falenicą – z czasem pod sam Wawer podejdą szeregi zdrowotnych siedlisk,
bo nie będzie to już miejscowość przeważnie dla chorych przeznaczona,
lecz i dla tej ludności Warszawy, która pracując i działając w Warszawie,
zechce zamienić niezdrowe, a coraz droższe mieszkania stołeczne życiem
wśród przyrody. Takim będzie kiedyś nowy – Wielki Otwock” – pisał
autor Przewodnika po Otwocku i jego okolicach wydanego w 1906 roku.
Infrastruktura komunikacyjna linii otwockiej uległa zmianie po
uruchomieniu w 1914 roku kolei wąskotorowej na odcinku WawerKarczew. Większa liczba przystanków obu kolei sprzyjała powstawaniu
nowych osad letniskowych. Na mapach z tego okresu widać wyraźnie
zarysowane siatki ulic w dominujących wilegiaturach.
8. Por. H. Piątkowski, H. Dobrzycki, Andriolli..., dz. cyt.
9. Por. R. Lewandowski, Kronenberg, Andriolli i wilegiatura..., s. 68-70.
10. Nie należy mylić z Otwockiem Wielkim (w dzisiejszej gminie Karczew).
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Linia karczewska 1839.
Źródło: http://www.andriollowka.pl/archiwum/gazeta/andriolowka_54.pdf
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Linia karczewska, 1873. Źródło:
Mapa 1873, Warszawa, http://www.
rocznikjozefowski.pl/index.php/map

Linia karczewska 1875, planowana trasa
Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej. Źródło:
http://www.andriollowka.pl/archiwum/
gazeta/andriolowka_26.pdf
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Linia otwocka 1881. Trasa
wybudowanej Drogi Żelaznej
Nadwiślańskiej. Źródło: http://www.
andriollowka.pl/archiwum/gazeta/
andriolowka_26.pdf

Linia otwocka 1877-1901, przebieg
trasy kolejowej. Źródło: http://www.
andriollowka.pl/archiwum/gazeta/
andriolowka_27.pdf
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Największy rozwój podwarszawskich letnisk linii otwockiej przypada
na lata 1924-1939. W 1924 roku weszły w życie dwa rozporządzenia
Rady Ministrów. Dzięki pierwszemu z nich miasto Otwock zostało
uzdrowiskiem „posiadającym charakter użyteczności publicznej”11,
a kilka miesięcy później weszło w życie rozporządzenie „o utworzeniu
gminy wiejskiej Letnisko-Falenica w powiecie warszawskim”12.
W okresie tym pojawiały się również koncepcje budowy uzdrowiska
w Świdrze, a nawet w Józefowie13. Na mapie administracyjnej z 1937
roku widoczna jest niemalże ciągła zabudowa letniskowa na odcinku
Wawer-Otwock, a sieć ulic na mapach z 1944 roku sytuację tę potwierdza.
Warto w tym miejscu przytoczyć dodatkowe źródła informacji.
Pierwsze z nich to Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach polskich
(1932) pod redakcją Czesława Rokickiego14, w którym zostały opisane
gmina Letnisko-Falenica oraz stacja klimatyczna Otwock, a kolejnymi
są opisy letnisk falenickich, uzdrowiska Otwock, miejscowości szlaku
Warszawa-Karczew oraz letniska Celestynów z 1938 roku15.
W latach międzywojennych linia otwocka utożsamiana była
z letniskami falenickimi Anin, Międzylesie, Radość, Zbójna Góra,
Daków, Miedzeszyn Nowy, Miedzeszyn, Emilianów, Michalin, Józefów,
Rycice, Anielin vel Jarosław, Świder i uzdrowiskiem Otwock, a także
z miejscowościami Błota, Nowa Wieś, Świdry Małe, Świdry Wielkie oraz
Celestynów. O ile rozwijająca się wilegiatura kształtowała przestrzeń
urbanistyczną przyszłych letnisk falenickich i uzdrowiska Otwock, to
w przypadku pozostałych miejscowości można mówić o znaczącym
wpływie, jaki wywierała ona na ich rozwój. Wyjątek stanowi znaczna
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 1923 r. weszło w życie 14 lutego 1924 r.
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 października 1924 r. weszło w życie
10 listopada 1924 r.
13. Zarząd Towarzystwa Miłośników Józefowa na przełomie 1936/1937 w pismach
adresowanych do swoich członków pisał: Józefów jako letnisko podstołeczne posiada
wszelkie dane (najzdrowsza okolica Warszawy, dogodna i szybka komunikacja ze stolicą)
do rozwinięcia się na szeroko zakrojoną skalę letniska – uzdrowiska podstołecznego
o poziomie europejskim. (…) Jednym z poważniejszych zagadnień jest kwestja,
w jakim kierunku ma się w przyszłości rozbudować Józefów, czy jako uzdrowisko – stacja
klimatyczna, czy jako letnisko – osiedle.
14. Czesław Rokicki jest autorem m.in. artykułu pt. Nazwy ulic w miastach polskich,
„Ziemia”, nr 10 (1925). Pod jego redakcją ukazały się m.in.: Księga Pamiątkowa Związku
Pracowników Administracji Gminnej 1918-1928, Warszawa 1928 oraz cytowany
Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach polskich, Warszawa 1932, wyd. V.
15. Por. Letniska Falenickie 1938, Józefów 2012, reprint; Uzdrowisko Otwock 1938,
Józefów 2016, reprint; Szlak Warszawa-Karczew, Celestynów, Józefów 2016, reprint.
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Linia otwocka 1915, obszary zalesione,
komunikacja. Źródło: Skan mapy Karte
des westlichen Russlands (1915)
ze zbiorów autora.

Linia otwocka 1924, obszary zalesione,
komunikacja, siatka ulic, mapa
topograficzna. Źródło: http://www.
andriollowka.pl/archiwum/gazeta/
andriolowka_53.pdf
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Linia otwocka 1937, granice gminy Letnisko-Falenica i miasta-uzdrowiska Otwock.
Źródło: Skan Mapy administracyjnej Rzeczypospolitej Polskiej ze zbiorów autora.
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Linia otwocka 1942, obszary zalesione,
komunikacja, siatka ulic. Źródło: Skan
mapy Warschau und Umgebung (1942)
ze zbiorów autora.

Linia otwocka 1944, obszary
zalesione, komunikacja, siatka ulic.
Źródło: Skan mapy Warszawa,
Poland (1944) ze zbiorów autora.

44

część miejscowości Świdry Małe, która została wchłonięta przez
letnisko Józefów16.
Charakterystyczną cechą linii otwockiej jest nadświdrzańska
architektura letniskowa, powszechnie znana jako świdermajer17.
W zdecydowanej większości drewniane, bogato zdobione wille
i pensjonaty wkomponowane są w letniskową przestrzeń, w której
dominują sosnowe lasy.
Wpływ na historyczny i architektoniczny (urbanistyczny?)
rozwój linii otwockiej miały możliwości komunikacyjne jej obszaru
z większym ośrodkiem miejskim, jakim była Warszawa, oraz sposób ich
wykorzystania18. Były to:
- od 1877 roku – Droga Żelazna Nadwiślańska19 (Kolei Nadwiślańska),
- od 1880 roku – rzeka Wisła, żegluga wiślana i jej znaczenie dla
rozwoju osady letniskowej Andriollego20 oraz letniskowych tradycji
nadwiślańskiego Urzecza21,
- od 1914 roku – kolej wąskotorowa Wawer-Karczew22,
16. Traktowanie historycznej linii otwockiej jedynie jako pasma dojazdowego do
uzdrowiska Otwock jest błędnym założeniem badawczym. Por. Tamże; Zob. Cz. Rokicki,
Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach… , s. 33-34, 104-107, 125.
17. Rozwój tej architektury zapoczątkował E. M. Andriolli. Impuls, którego
punktem wyjścia były Brzegi [Andriollego], udzielił się i dalszej okolicy, mianowicie
miejscowościom bliżej stacji położonym, które, jak wiadomo, okryły się licznymi willami,
pałacykami lub nawet obszernemi domami murowanemi, tak, iż dziś Otwock całkiem
charakter letniska utracił. Zob. E. Diehl, Wille w Otwocku..., s. 113.
18. Por. M. Olkuśnik, Wyjechać z miasta... , Warszawa 2015, s. 251-253; J. Załęczny,
Powiat warszawski w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 2015, s. 311-326.
19. Do połowy lat dziewięćdziesiątych XIX wieku największe znaczenie dla rozwoju
pierwszych wilegiatur linii otwockiej miały przystanek w Jarosławiu i stacja w Otwocku.
Dla przyjeżdżających z Warszawy do mieszkań położonych ponad Świdrem, pociągi
kolejowe w dwóch zatrzymują się miejscach: na przystanku „Jarosław”, lub na stacyi
„Otwock”. Zob. E. Diehl, Wille w Otwocku..., s. 37.
20. Dzięki żegludze wiślanej goście z Warszawy parostatkami docierali do Brzegów Andriollego.
21. Letniskowa miejscowość Świdry Małe położona w widłach rzek Świder i Wisła rozwijała
się niemalże równolegle do tworzonego przez Andriollego letniska Brzegi. Por. E. Diehl,
Wille w Otwocku..., s. 43-44. W latach międzywojennych w Świdrach Małych funkcjonowała
przystań wioślarska oraz plaża, z których korzystali mieszkańcy józefowskich letnisk
(Emilianów, Józefów, Jarosław vel Anielin). Ponadto na odcinku od Falenicy do Świdra życie
letniskowe w nadwiślańskich miejscowościach Błota, Nowa Wieś, Świdry Małe, Świdry
Wielkie łączyło się odpowiednio z życiem poszczególnych letnisk falenickich linii otwockiej:
Błota z Falenicą; Nowa Wieś z Emilianowem i Józefowem; Świdry Małe z Józefowem
i Świdrem; Świdry Wielkie ze Świdrem. Por. Szlak Warszawa-Karczew... , s. 12-13.
22. Kolej wąskotorowa Wawer-Karczew na odcinku Wawer-Otwock posiadała więcej
przystanków niż dawna Kolej Nadwiślańska na tym samym odcinku.
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Cz. Rokicki, Przewodnik po uzdrowiskach
i letniskach polskich, Warszawa 1932.

Letniska Falenickie 1938,
Józefów 2012, reprint.

Uzdrowisko Otwock 1938,
Józefów 2016, reprint.

Szlak Warszawa-Karczew, Celestynów, Józefów
2016, reprint.
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- od 1936 roku – elektryfikacja i przebudowa dawnej Kolei
Nadwiślańskiej na odcinku Warszawa-Otwock.
Połączenia drogowe linii otwockiej z Warszawą miały znaczący
wpływ na jej prestiż, ale do 1939 roku nie były w stanie pomniejszyć
znaczenia połączeń kolejowych z powodu słabej infrastruktury drogowej
w letniskach.
Zatem linia otwocka to pasmo historyczne położone na południowy
wschód od Warszawy, na odcinku od Wawra do Otwocka23, wzdłuż
uruchomionej w 1877 roku linii kolejowej (kierunek Warszawa-Dęblin)
i uruchomionej w 1914 roku kolei wąskotorowej Wawer-Karczew,
ukształtowane w latach 1877-1939, wyróżniające się architekturą
świdermajer i letniskową (wilegiaturową) funkcją powstających osad,
letnisk i późniejszych miejscowości24. Definicję linii otwockiej jako
pasma historyczno-architektonicznego (historyczno-urbanistycznego?)
uzupełnia dziedzictwo kulturowe linii otwockiej – materialne
i niematerialne – oraz naturalne, które jest z nią nierozerwalnie związane
Zainteresowanie historią, architekturą, walorami przyrodniczymi,
kulturowymi linii otwockiej przeżywa swoje odrodzenie i wymaga
oddzielnego omówienia25. W dzisiejszych czasach renesans
nadświdrzańskiej drewnianej architektury letniskowej26 (świdermajer,
neoświdermajer) widoczny jest w przestrzeni miejskiej linii otwockiej
od Wawra przez Józefów do Otwocka włącznie27. Przyszłość pokaże, czy
będzie miał on wpływ na jakość tejże przestrzeni.

23. Wg innych, nawet do Celestynowa. Por. Szlak Warszawa-Karczew..., s. 15-17;
Por. R. Lewandowski, Przestrzeń świdermajera, w : „Świdermajer”, nr 1 (2015), s. 4.
24. Obecnie linia otwocka obejmuje część warszawskiej dzielnicy Wawer (na południowy
wschód od pierwotnej stacji Wawer), miasto Józefów (pierwotnie okolice stacji Jarosław
i rzeki Świder) oraz miasto Otwock.
25. Por. R. Lewandowski, Miasteczko w stylu świdermajer, w: „Problemy rozwoju miast”,
nr 1 (2016), s. 51-52; I. Trzcińska, Społeczne oddziaływanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego na przykładzie otwockiej architektury drewnianej Świdermajer, Otwock
2015, s. 75-76.
26. Por. „Andriollówka”, nr 129, 130 (2015), nr 142 (2016).
27. Zupełnie innym problemem badawczym jest kształtowanie przestrzeni linii otwockiej
po 1945 r. oraz zagospodarowanie przestrzeni linii otwockiej w okresie transformacji
ustrojowej po 1989 r.
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Łukasz Maurycy Stanaszek

Z Groß Döbern nad Świder,
czyli krótka historia rodziny Kołodziejów
Priwislinskaja żeleznaja doroga z Mławy do Kowla otwarta 29 sierpnia
1877 roku stała się impulsem dla intensywnego osadnictwa na całej długości
tzw. linii otwockiej. Jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać drewniane
domy i pensjonaty. Podobne warunki klimatyczne i przyrodnicze, a także
charakterystyczna drewniana zabudowa – żartobliwie określona przez
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „świdermajerem”1 – na długie lata
nadały niepowtarzalny, letniskowy charakter całej okolicy.
Jednym z pierwszych osadników nad Świdrem był wybitny polski
rysownik, ilustrator i malarz – Elwiro Michał Andriolli (1836-1893).
W lutym 1880 roku zakupił on od właściciela dóbr otwockich Zygmunta
Kurtza 12 włók ziemi (ok. 202 ha) rozpościerających po obu brzegach
Świdra, aż po ujście Wisły. Swoje nowe siedlisko nazwał „Brzegi”
i wkrótce zamieszkał tu z całą rodziną. Oprócz familijnej siedziby Andriolli
wybudował kilkanaście innych willi pod wynajem dla coraz częściej
penetrujących te okolice mieszkańców Warszawy. Interes musiał być dość
dochodowy skoro podobnie postępowali również i inni nadświdrzańscy
„pionierzy”. Jak można zobaczyć na Planie Willi położonych nad Świdrem,
sporządzonym przez Edmunda Diehla w 1893 roku, nad oboma brzegami
rzeki w sumie powstało 30 budynków (Ryc. 1). Znane są nazwiska
pierwszych 15 właścicieli domów, o których losach mogłaby w przyszłości
powstać jakaś odrębna publikacja. Byli to: Antoni Wójcicki, Józef Daragan
(1 dom), Władysław Kossowski (1 dom), Ferdynand Piotrowski, Jan
Szancer („Emilia”, 1 dom), Edmund Sikorski („Wołmontowicze”, 1 dom),
Maria Chojecka (1 dom), Aleksander Drozdowski („Inżynierówka”,
1 dom), Stanisław Cybulski („Stasinek”, 3 domy), Elwiro Andriolli („Brzegi”,
11 domów), Konstanty Moes-Oskargiełło („Bojarowo”, 3 domy), Stanisław
Reiswasser (Jarosław, „Górka Reiswassera”, 1 dom), Jakub Kołodziej
(Jarosław, „Kolonia Kołodziejówka”, 2 domy), Stanisław Piotrowski
(Jarosław, 3 domy) oraz niejaki Perkowski (Rycice fol. Anielin, 1 dom).
1. W wierszu Wycieczka do Świdra K. I. Gałczyński używając określenia „świdermajer”
sparafrazował nazwę stylu „biedermeier” („Te wille, jak wójt podaje, są w stylu
„świdermajer”).
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Ryc. 1. Plan willi położonych nad Świdrem,
wg E. Diehla, 1893.
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Ich początki na otwocko-józefowskiej ziemi są przykładem pogmatwanych
„polskich dróg” niełatwych czasów zaborów. Przyjrzyjmy się jednemu
z tych „pionierskich” rodów nieco bliżej...

Ze Śląska nad Świder

Kołodziejowie wywodzili się z Dobrzenia Wielkiego, znanego
w „czasach niemieckich” jako Groß Döbern, malowniczej miejscowości
położonej nad samą Odrą na północ od Opola (Ryc. 2-2a). Obecnie
znajduje się tam siedziba gminy, której znaczną część – mimo protestów
mieszkańców – wcielono w styczniu tego roku do miasta Opola.
Prawdopodobnie już od średniowiecza w tamtejszej parafii św. Katarzyny
rodzili się przodkowie Kołodziejów znad Świdra, o czym pośrednio
świadczy obfitość ich nazwiska w całej okolicy (Ryc. 3-5).
Po I wojnie światowej w plebiscycie na Śląsku aż 67,7 % mieszkańców
Dobrzenia Wielkiego opowiedziała się za przynależnością tej miejscowości
do Niemiec. Także i dziś większość tutejszej ludności określa się jako
mniejszość niemiecka... Kim zatem byli?
– Jestem Polakiem pochodzenia niemieckiego, ale przede wszystkim
jestem Ślązakiem – mówi jednym tchem Łukasz Kołodziej, radny
mniejszości niemieckiej w Dobrzeniu Wielkim2.
Odwiedzając w 2016 roku Dobrzeń Wielki spotkałem na cmentarzu
sędziwą kobietę, której matka również pochodziła z Kołodziejów, rodziny
o nazwisku do dziś niezwykle popularnym w całej tamtejszej okolicy.
Pytam się jej:
– Proszę Pani to kim właściwie byli ci moi przodkowie Kołodziejowie
- Niemcami?
– Ni, Nimcami nie były.
– Polakami?
– Nein, absolutnie, Poloków u nas nie było. One były nasze, Ślązoki!
Skomplikowaną tożsamość etniczną Ślązaków, żyjących od stuleci na
styku kultury polskiej i niemieckiej, znakomicie oddaje żartobliwy dialog
dyrygenta ze śląską orkiestrą:
– Zymbalisten fertig?
– Fertig!
– Puzonen fertig?
– Ja, naturlich!
– Trompete fertig?

2. Aureliusz M. Pędziwol, Ćwierć wieku mniejszości niemieckiej w powojennej Polsce.
„Wymalowali swastyki” (http://www.dw.com/pl/).
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– Fertig, fertig!
– Also! Eins, zwei, drei: „Boże, coś Polskę...”.
Ale wracajmy nad Świder... Najstarszym znanym przodkiem
interesującego nas rodu był Johann (Jan) Kołodziej urodzony w 1730

Ryc. 2-2a. Pocztówki z Dobrzenia Wielkiego,
lata 20-30. XX wieku (www.fotopolska.eu).
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roku. Jego syn Andreas (Andrzej) miał aż trzy żony. Z trzecią z nich,
krajanką z Dobrzenia – Marią Benesch vel Bensch (ur. 1781) doczekał
się aż jedenaściorga dzieci – 9 synów i 2 córek. O zaburzonej tożsamości
narodowej (a może po prostu o wciąż słabo poznanej śląskości?) mogą
świadczyć zróżnicowane imiona rodzeństwa – Jakub Warzecha, Woitek
Albert, czy Sebastian Herman. Polakiem na pewno czuł się piąty z braci
– Paul (Paweł) Kołodziej (ur. 1811), który w 1832 roku w dobrzeńskim
kościele poślubił swą rodaczkę – Agnieszkę ze Staników i tuż po pamiętnej
Wiośnie Ludów (1848 r.) wraz z dziećmi – Jadwigą (ur. 1835), Jakubem
(ur. 1837), Ignacym (ur. 1844) i wcześnie zmarłą Marianną (ur. 1850)
opuścił Prusy przybywając do guberni warszawskiej, leżącej wówczas
na terenie Królestwa Polskiego, będącego integralną częścią Imperium
Rosyjskiego. Tym samym, dwaj synowie Pawła Kołodzieja dali początek
wszystkim gałęziom tej rodziny na ziemi otwockiej (Ryc. 6). Warto dodać,
że wraz z Kołodziejami nad Świder przybyli i inni Ślązacy – bracia Paweł
i Stanisław Grochalowie z Dębskiej Kuźni oraz Tomasz i Marianna Grunt
z synem Franciszkiem, również rozpoczynając nową kartę tych rodzin
na Mazowszu. Co ciekawe przez kolejne pokolenia wszyscy przybysze
znad Odry utrzymywali ze sobą dość bliskie relacje, a i śluby nie były
pomiędzy nimi rzadkością.
Z przekazów ustnych wiadomo ponadto, że Kołodziejowie zostali
wysiedleni ze Śląska do sąsiedniego rosyjskiego zaboru „za polskość”.
W zamian za opuszczenie Prus dostali po jakimś czasie odszkodowanie
za pozostawiony w Dobrzeniu majątek (podobno nazywał się on
„Jabłonowo”). Ziemię, którą otrzymali, położoną na dość rozległych
terenach dawnego Jarosławia (Południowego i Północnego) oraz
Zamlądza nad Świdrem wydzielono z folwarku Józefa Skibińskiego,
nadając jej urzędową nazwę „Kolonia Kołodziejówka”. Wiadomo też,
że po uwłaszczeniu chłopów (1864) w Królestwie Polskim wytworzyła
się zupełnie nowa sytuacja gospodarcza. Władze chętnie parcelowały
majątki ziemskie i sprzedawały je okolicznym mieszkańcom pod
zabudowę letniskową. Dotyczyło to w szczególności terenów
przylegających do linii Kolei Nadwiślańskiej.
Ciekawe są opowieści rodzinne o szoku kulturowym, jaki przeżyli
mieszkańcy dość wysoko rozwiniętego Śląska przybywszy na niezbyt
zaawansowaną podówczas mazowiecką prowincję. Sędziwy Jakub
Kołodziej opowiadał wnukom, iż zdążyli zabrać z domu w Dobrzeniu
jedynie zastawę stołową i dwa charty. Do końca życia podobno wytykano
im nad Świdrem, że to ci co jedzą widelcami i nożami...
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Ryc. 3. Dobrzeń Wielki (Groß Döbern), dawny kościół
parafialny św. Katarzyny w XVIII wieku (ryc. Friedrich
Bernhard Werner, https://de.wikipedia.org/).

Ryc. 5. Dobrzeń Wielki / Groß Döbern – dwujęzyczne
tablice miejscowości (fot. Ł. M. Stanaszek).
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Ryc. 4. Gospodarz z Dobrzenia Wielkiego
w stroju ludowym (fot. Ł. M. Stanaszek,
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu).

Początkowo
cała
rodzina
zamieszkała w Zbójnej Górze (obecnie
dzielnica Wawer) należącej podówczas
do parafii wiązowskiej. Tutaj właśnie
11 lutego 1852 roku pojawiła się pierwsza
wzmianka o naszych Kołodziejach na
Mazowszu. Dotyczy ona urodzenia
kolejnego syna Pawła i Agnieszki –
Walentego, który umarł w dziecięctwie.
Następnie
rodzina
osiedliła
się
w Zamlądzu nad stawem zwanym „Cichą
Wodą”, położonym w starorzeczu
Świdra. Po śmierci Pawła Kołodzieja
w 1882 roku dokonano podziału majątku.
I tak, Ignacy pozostał na ojcowiźnie
w Zamlądzu, stając się protoplastą
Ryc. 6 Ignacy Kołodziej (1844-1920)
syn Pawła i Agnieszki ze Staników.
„świderskiej” gałęzi Kołodziejów3,
Fot. ze zbiorów J. Kamińskiej.
zaś Jakub otrzymał ziemie położone
w Jarosławiu – stając się sąsiadem Andriollego i założycielem
„józefowskiej” gałęzi rodziny (Ryc. 7-7a).
Zabudowania Jakuba Kołodzieja znajdowały się tuż nad józefowskim
brzegiem Świdra, niedaleko obecnego mostu przy ul. Piłsudskiego/
Kołłątaja. Posiadały one zgoła inny charakter niż sąsiedzkie wille –
w tym Andriollego – jakkolwiek niepozbawione były zalet, o czym
może świadczyć liczba chętnych letników do ich najmu. Zresztą
oddajmy głos samemu Edmundowi Diehlowi – autorowi pierwszego
przewodnika po okolicy4:
…domki wiejskie (nr 13 i 14) w liczbie trzech, należące do Jakóba
Kołodzieja i Stanisława Piotrowskiego [brat żony Jakuba Kołodzieja
– ŁMS], stosownie do wymagań letników z chałup przerobione
i w werendy zaopatrzone, położone są tuż nad rzeką [Świder – ŁMS].
Jeżeli improwizowane te letnie mieszkania nie w zupełności odpowiadają
pojęciom o willach, a zajmującym je mieszkańcom nie dostarczają wygód
właściwych, tłumaczy je poniekąd niska cena, za jaką wydzierżawione być
mogą na sezon letni, bądź co bądź, ważna okoliczność dla poszukujących.
3. Niezwykle cennych informacji o rodzinie Kołodziejów udzieliła mi Joanna Kamińska
z domu Kołodziej, wywodząca się ze „świderskiej” gałęzi rodziny, za co w tym miejscu
serdecznie jej dziękuję.
4. E. Diehl, Wille w Otwocku i warunki pobytu tamże, Warszawa 1893.
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Komunikacyja łatwa z przystankiem Jarosław, zwykle też domki te
wcześnie są wynajmowane, a wielu z roku na rok je zamawia, co dowodzi,
iż przy skromnych wymaganiach, wystarczającemi być muszą…
Z pożogi dwóch wojen światowych ocalała fotografia tych
zabudowań, pieczołowicie przechowana przez moją babcię Marię (Ryc.
8). Z tyłu opatrzona jest napisem Sukcesja Kołodziejów nad Świdrem
1906. Na zdjęciu, poza liczną rodziną Jakuba Kołodzieja (stoi z tyłu,
w kapeluszu), czy raczej już jego syna Wojciecha, znajduje się służba
– powszechnie zatrudniana przez bogatszych gospodarzy. Drugi z lewej
(pod muchą) to zięć Wojciecha Kołodzieja – Piotr Radzymiński (18811954), żonaty z jego najstarszą córką Pauliną (1887-1911). Stoi ona
w centralnej części fotografii w długiej ciemnej sukni trzymając na ręku
małą Helenkę, moją prababcię...
Z biegiem lat śląska rodzina Kołodziejów
głęboko wrosła w mazowiecką ziemię, a linii
rodowych wciąż przybywało. Przyjrzyjmy
się im zatem nieco bliżej na koniec naszej
krótkiej opowieści.

Ryc. 7-7a. Cmentarz w Wiązownie. Grób rodzinny Agnieszki i Pawła Kołodziejów,
protoplastów rodziny na Mazowszu. Fot. ze zbiorów Ł. M. Stanaszek.
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Najstarsza córka Pawła i Agnieszki – Jadwiga Kołodziej (1835-1864)
wyszła za mąż w 1862 roku za swego śląskiego krajana, rodem z Dębskiej
Kuźni, Stanisława Grochala i zamieszkała z nim w Emowie. Ich jedyny
syn Piotr, po ślubie z Rozalią Izdebską z Boryszewa, przeprowadził się do
niezbyt odległego Michałówka.
Najstarszy syn Pawła i Agnieszki – Jakub Kołodziej (1837-1908) ożenił
się w 1861 roku w zerzeńskim kościele (Ryc. 9) z pochodzącą z okolic
Sejn i Krasnopola – Karoliną Piotrowską (1842-1906). Młodzi początkowo
zamieszkali na ojcowiźnie w Zamlądzu, następnie przeprowadzili się
do Jatnego w parafii Glinianka, by wreszcie w 1882 roku osiąść na stałe
w Jarosławiu nad Świdrem. Dochowali się licznego potomstwa: Wojciecha
(ur. 1863), Jana (ur. 1864), Anny (ur. 1866) po mężu Ciborek, Franciszki
(ur. 1868) po mężu Sielskiej, Marianny (ur. 1876) po mężu Sitek oraz
Marcjanny (ur. 1883) po mężu Trzepałka. Główne linie Kołodziejów
żyjących dziś w Józefowie pochodzą od wspomnianego Wojciecha i Jana.
Do rozrostu rodziny szczególnie przyczynił się Wojciech (Ryc. 10), który
z dwóch żon – Anieli Stańkowskiej i Michaliny Walickiej – doczekał się
aż siedmiu córek (Pauliny po mężu Radzymińskiej, Apolonii po mężu
Madejak, Katarzyny po mężu Gołąb, Urszuli, Natalii po mężu Druszcz,
Jadwigi po mężu Gawrońskiej i Heleny po mężu Lipczyńskiej) i pięciu

Ryc. 8. Jarosław Południowy, „Kolonia Kołodziejówka” w 1906 roku.
Fot. ze zbiorów Ł. M. Stanaszek.
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Ryc. 9. Parafia Zerzeń, 1861 r. Metryka ślubu Jakuba Kołodzieja i Karoliny Piotrowskiej,
założycieli „józefowskiej” gałęzi rodziny. Fot. ze zbiorów Ł. M. Stanaszek.

Ryc. 10. Wojciech Kołodziej (1863-1935)
syn Jakuba i Karoliny z Piotrowskich.
Fot. ze zbiorów Ł. M. Stanaszek.
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synów (Józefa, Tomasza, Kazimierza,
Stanisława i Jerzego). Młodszy syn
Jakuba i Karoliny, Jan, również miał dwie
żony – Mariannę Niewczas i Mariannę
Ciborek, jakkolwiek pozostało po nim
mniej liczne potomstwo: trzy córki
(Julianna po mężu Wróbel, Stanisława po
mężu Sitek, Zofia po mężu Piotrowska)
oraz syn Michał.
Drugi syn Pawła i Agnieszki –
Ignacy Kołodziej (1844-1920) ożenił
się w 1867 roku z Jadwigą Olszewską
(1842-1899), z którą zamieszkał
na ojcowiźnie w Zamlądzu. Razem

dochowali się pięciu córek (Marianny po mężu Zawadka i Sitek, Marty
po mężu Mandziak, Franciszki po mężu Gołąb, Wiktorii po mężu Dąbała
i Katarzyny po mężu Trzaskowskiej) oraz czterech synów (Walentego,
Jana, Ksawerego i Szymona), po których wciąż żyją potomkowie ze
„świderskiej” gałęzi Kołodziejów.
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Krzysztof Oktabiński

Niedokończona inwestycja, czyli kolejka
wąskotorowa Wawer-Wiązowna
Temat kolejki wąskotorowej jest dość często omawiany, a jej szlak
przecinający miasto Józefów, czyli trasa przebiegu torowisk, jest
odcinkiem dorocznych rajdów krajoznawczych popularyzowanych przez
artystę plastyka Andrzeja Rukowicza z Radości. Przed kolejnym sezonem
spacerów rowerowych warto jeszcze raz spojrzeć na dzieje tego szlaku
komunikacyjnego. Studia nad prasą warszawską schyłku XIX i początku
następnego stulecia przyniosły wiele cennych informacji. Z not prasowych
jasno wynika, że geneza tej kolejki związana jest z historią pierwszej
linii wąskotorowej Jabłonna-Wawer, z czasem przedłużonej przez
Wille Falenickie, Michalin, Jarosław, Świder do Otwocka Stacyjnego
i Karczewa, oraz jej odgałęzienia Wawer – Stara Miłosna, zwanego
wiązowskim tramwajem.
Na przełomie XIX i XX wieku wąskotorowa kolejka dojazdowa
w Dolinie Środkowej Wisły powstawała etapami. W 1897 roku inż.
Krzysztof Kiersnowski wspólnie z Ludwikiem Spissem – fabrykantem
z Tarchomina, Zdzisławem Pileckim – adwokatem i Maksymilianem
Steimanem założyli spółkę w celu jej budowy. Tabor kolejki miał być
zakupiony w warszawskiej Fabryce Akcyjnej Gostyński i S-ka.
Trasa nowej linii miała pierwotnie przebiegać przez dworce praskich
kolei szerokotorowych: Petersburski (ob. Wileński) i Terespolski
(ob. Wschodni), aby połączyć je z Jabłonną na północy i Wawrem na
południu. Sprzeciw Zarządu Miasta Warszawy co do proponowanej trasy
spowodował, że ostatecznie linia ominęła centrum Pragi i skierowano ją
wzdłuż Wisły do ul. Zamoyskiego, a dalej ul. Grochowską do Wawra.
Jak donosił „Kurjer Warszawski. Dodatek Poranny” z 26 sierpnia 1897
roku (nr 235), inż. K. Kiersnowski za Wawrem rozważał kilka wariantów
trasy na południe, m.in.: odcinek Radość-Zagórze, od Falenicy do Wisły,
a także do Rembertowa lub do stacji Miłosna przy kolei Terespolskiej,
a nawet przy Trakcie Brzeskim do Zagórza. W 1899 roku ukończono
odcinek północny, od mostu Kierbedzia do Jabłonny, a 4 stycznia 1901
roku uruchomiono trasę do Wawra. Według informacji dziennikarzy
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Wawer-Wiązowna, fragment Mapy topograficznej
okolic Warszawy, 1924.
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„Kurjera Warszawskiego” z 20 listopada 1901 roku (nr 321), miano
następnie pobudować przedłużenie z Wawra do Wiązowny przez Miłosnę,
Zakręt, Majdany (ob. Majdan) lub Hutę Wawerską alias Wawer Fabryczny
Edmunda Chrzanowskiego, Radość i Zagórze Leona Chrzanowskiego.
Na początku XX wieku, po zmianie właścicieli spółki jej nowi
udziałowcy, m.in. Stefan ks. Lubomirski i Tomasz hr. Zamoyski –
właściciele kolejek wilanowskiej i grójeckiej – skupili swą uwagę na odcinku
północnym. Borykając się z kłopotami finansowymi, nie kontynuowali jej
rozbudowy na południe. W tym czasie do zarządu wpływały propozycje
współpracy od posiadaczy terenów letniskowych. Warto podkreślić, że
mieszkańcy terenów położonych przy szosie lubelskiej byli tym mocno
zainteresowani, podobnie jak mieszkańcy wiosek leżących przy starym
trakcie wołowym. Warunkiem tych ostatnich było, aby trasa oraz stacje
i przystanki znajdowały się w proponowanych przez nich miejscowościach,
np.: Zastawie, Zerzeniu, Wólce Zerzeńskiej, Kaczym Dole, Miedzeszynie,
Willach Falenicy, Błotach, Jarosławiu, Świdrze i Willach Otwockich.
Przeprowadzenie linii w myśl tych propozycji zwiększało projektowaną
długość o dalsze 5,5 km, a zadeklarowana kwota w wysokości 100 tys.
rubli była niewystarczająca i prośby te miano uwzględnić tylko częściowo.
Wykorzystując brak zdecydowania Tadeusza hr. Zamoyskiego, miejscowi
posiadacze ziemscy i przemysłowcy postanowili wziąć sprawy we własne
ręce. W tym celu zawiązali spółkę budowy kolejki Wawer-Wiązowna.
Inicjatorem i głównym motorem działań był właściciel Zagórza – prawnik
Leon Chrzanowski. On też wystąpił do władz w Petersburgu o uzyskanie
koncesji. „Kurjer Warszawski z 21 czerwca 1905 roku informował, że parową
kolejkę wąskotorową od Wawra przez Miłosnę i Zagórze do Wiązowny
20 maja zatwierdziły władze w Petersburgu. Komitet budowy tworzyli
prezesi Towarzystwa Firmowo-Komandytowego: Leon Chrzanowski,
Brunon Kaetzler, M. Stankiewicz oraz ich zastępcy: L. Grzegorzewski,
H. Jung i W. Podobalski. Koncesja rosyjska uzyskana w 1905 roku przez
Leon Chrzanowskiego dawała mu pozwolenie na pobudowanie linii
telefonicznej wzdłuż zaplanowanej trasy na odcinku 14 wiorst. Południowy
odcinek miał mieć początkowo sześć stacji: w Wawrze, Kaczym Dole (ob.
Międzylesie), Miłośnie, Pohulance, Zagórzu i Wiązownie, wraz z odnogami
do fabryk „Wawer” i cegielni „Miłosna”. Docelowymi stacjami miały być
tzw. Wille Wiązowskie i Wille Glinieckie (ob. Śródborów) – wg „Kurjera
Warszawskiego” z 20 grudnia 1905 roku (nr 351).
Po zgromadzeniu części funduszy i rejestracji w 1906 roku Spółki
Udziałowej na czele z E. Chrzanowskim, E. Langerem, W. Podobalskim
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i W. Klenieckim odkupiono pozwolenia od spadkobierców po śp. Leonie
Chrzanowskim. Pozwalało ono na inwestycje w okolicach fortu Suworowa
w Wawrze, pasie przyfortecznym oraz na terenie gminy Wiązowna –
wzdłuż Traktu Brzeskiego i szosy lubelskiej. Ponadto sami Chrzanowscy
rozpoczęli starania o pobudowanie linii telefonicznej wzdłuż planowanej
trasy do Zagórza i dalej wzdłuż szosy lubelskiej.
W tymże 1906 roku Zarząd zlecił opracowanie projektu całej nowej
linii kolejowej inż. Henrykowi Hussowi (1838-1915), twórcy głównych
kolejek podwarszawskich. Redaktorzy „Nowej Gazety” z 7 sierpnia 1907
roku, informowali, iż tory kolejki dojazdowej, o łącznej długości 16 wiorst
(1 wiorsta to 1066,78 m), będą prowadziły z Kaczego Dołu, „Drucianki”
do Miłosny, dalej przez Maciorowe Bagno, Pohulankę, Zagórze, Majdan
do Wiązowny (Willi Wiązowskich). Trasa miała przechodzić przez
posiadłości Chrzanowskich, Vlanickich, Dobkiewiczów, Podobalskich,
Długoszów, Straszewiczów, Kaetzlera i innych.
Po długotrwałych sporach ostatecznie nową linię miano wytyczyć
w następujący sposób: od Wawra wzdłuż linii szerokotorowej Kolei
Nadwiślańskiej do starego traktu wołowego, przez Wawer Fabryczny
(fabryka żelaza Tow. Akc. „Wawer”), Kaczy Dół (dziś Międzylesie)
z willą i fabryką Edmunda Chrzanowskiego, Podkaczy Dół (dziś Wiśniowa
Góra), w którym swe posiadłości mieli pp. Dobkiewiczowie, Długoszowie,
Podobalski, Ulanicki i kilku innych. Następnie kolejka wchodziłaby
w granice posiadłości pp. Brunona Kaetzlera, Langnera, Paradowskiego,
Grendyszyńskiego, Straszewicza, Grzegorzewskiego, piwowara Junga
– wieloletniego dzierżawcy wiązowskiego browaru; wreszcie kolejka
dochodziłaby do terytorium sukcesorów śp. Leona Chrzanowskiego,
gdzie stał już pensjonat (dziś Zagórze), po czym przecinała zachodnią
cześć Starej Miłosny z posiadłościami księdza Gralewskiego (nota
bene posła do rosyjskiej Dumy), spadkobierców śp. Karola Szlenkiera
(południowo-wschodnia część Góraszki i Wiązowny – fragment zwany
Mieczysławowem), księdza Hipolita Rostkowskiego i kończyła się
w Wiązownie (Folwarku), należącej do p. Szymona Neumana, właściciela
pałacu. Wg tygodnika „Świat” (nr 34 z 24 sierpnia 1907 roku) długość
linii parowej kolejki dojazdowej miała wynosić teraz tylko 12 wiorst.
Następnym etapem miało być jej przedłużenie do Willi Wiązowskich
i Glinieckich (ob. Śródborów). Niestety, projekt ten pozostał na papierze,
a linia kolejki nigdy nie dotarła wzdłuż szosy lubelskiej do centrum
Wiązowny i dalej do Willi Wiązowskich czy Otwockich. Pozostała po
nim mała lokalna rekompensata w postaci tramwaju zwanego Koleją
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Konną Wawer-Wiązowna, kursującego przez 31 lat na trasie Wawer
– Stara Miłosna. Z tym, iż owa inwestycja wyprzedziła o cztery lata
uruchomienie linii parowozowej Jabłonna – Wawer – Wille Falenickie –
Michalin – Jarosław – Świder – Otwock Stacyjny.
Projekt kolei konnej Wawer-Wiązowna, opracowany przez inż.
Henryka Hussa, został ostatecznie zrealizowany w latach 1906-1908.
Z tym, iż trasa 16 wiorst została zredukowana do 12, a potem 8 wiorst.
„Kurjer Warszawski” z 12 lipca 1908 roku (nr 191, s. 8) informował: Dziś
rozpoczyna się prawidłowy ruch na kolejce Wawer-Wiązowna od Wawra
przez Kaczy Dół [ob. Międzylesie] do Miłosny [ob. Stara Miłosna]. Do
ruchu tego użyto nabyte wagony jednokonne od administracji tramwajów
warszawskich. Pozostaje jeszcze do otwarcia dystans z Miłosny do
Cegielni p. Langnera, a w przyszłości do Wiązowny przy rozgałęzieniu
traktów do Lublina i Brześcia.
Z powodu oszczędności wszystkie materiały do jej budowy zakupiono
już używane. Wiele akcesoriów torowych, szyn i tabor odkupiono
od modernizowanej właśnie kolei wilanowskiej – twierdził Bogdan
Pokropiński na stronach monografii „Kolej jabłonowska”, wydanej
w Warszawie w 2004 roku. Zaprojektowany tor miał szerokość 800 mm,
wykonany został z szyn typu lekkiego na drewnianych podkładach. Jego
trasa miała 7,5 km długości. Stację początkową usytuowano w Wawrze
po wschodniej stronie Kolei Nadwiślańskiej i stamtąd rozpoczęto
budowę przez Kaczy Dół (dziś Międzylesie), Podkaczy Dół (dziś
Wiśniowa Góra) do Starej Miłosny przy cegielni, gdzie w 1908 roku
zakończono roboty.
W 1910 roku Zarząd Kolei Konnej na stacji Wawer wybudował rampę
i magazyn towarowy umożliwiające przeładunek z kolei parowej. Ponadto
z „Nowej Gazety” z 26 sierpnia 1910 roku, wiemy, iż wybudowano remizę
w Kaczym Dole i dwukondygnacyjny budynek stacyjny. W Wawrze były
dwie stacje kolei konnej: osobowa i towarowa, połączone dwoma torami.
Na stacji osobowej była mała obrotnica, gdzie obracano pierwszy wagon, do
którego zaprzęgano konie. W Wawrze był też warsztat naprawczy i stajnia
dla perszeronów. Tabor składał się z trzech wagonów osobowych (w tym
dwóch letnich) i czterech wagonów towarowych (otwartych i krytych).
Kolej miała charakter pasażersko-towarowy, a jej bocznice dochodziły
do Fabryki Wyrobów Żelaznych „Wawer” Edmunda Chrzanowskiego,
do huty szkła w Kaczym Dole (ob. Międzylesie) i cegielni Nawrockiego
w Starej Miłośnie. Kolejką dostarczano węgiel, materiały do produkcji
szkła i kafli, a odbierano gotowe wyroby.
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10 lutego 1911 roku jedynym właścicielem Kolei Konnej WawerWiązowna został Władysław Kleniecki, a jej zarządzającym – Józef
Mystkowski. Obaj panowie uznawali za zasadne zwiększenie dochodowości
przedsiębiorstwa i jego rozbudowę. Jak informuje „Słowo” z 1 maja
1911 roku, Zarząd Kolejki Wiązowna-Wawer zawarł umowę z Cegielnią
Czaplowizna o budowie odnogi od stacji Wawer przez Las Wilanowski
i drogą wśród willi letniskowych do Wawra-Glinek. Liczono na znaczne
zyski z obsługi ruchu towarowego, a także pasażerskiego. Natomiast „Kurjer
Warszawski” z 21 września 1911 roku wspominał o jej przedłużeniu do
Wiślicy. Ambitne plany przekreślił wybuch wojny latem 1914 roku.
W czasie I wojny światowej, tj. w lipcu 1915 roku, Rosjanie, wycofując
się z Królestwa Polskiego, zabrali ze sobą tabor jabłonowskiej kolejki
parowej, ale pozostawili jej wiązowską, konną odmianę. Od września, na
mocy porozumienia zawartego między Zarządem Kolei Konnej WawerWiązowna a prezesem wawerskiego Komitetu Obywatelskiego, inż.
Aleksandrem Około-Kułakiem, uruchomiono specjalną komunikację po
torach ciuchci od Pragi przez Wawer do Falenicy. Z braku lokomotyw do
komunikacji po szynach używano perszeronów z tramwajów konnych.
Podróż była powolna i odbywała się w fatalnych warunkach, bo chętnych
było wielu, a miejsc w konnych pociągach zbyt mało. Z kolejki korzystali
głównie kupcy, drobni handlarze, letnicy i młodzież szkolna. Warty
odnotowania był fakt, że przejazdy kursem dla młodzieży szkolnej o godz.
6.15 były bezpłatne, podobnie jak powrotne – informowali dziennikarze
„Nowej Gazety”.
W drugiej połowie grudnia 1915 roku nowi okupanci, Niemcy,
wyposażyli wąskotorówkę w lokomotywy, wagony własnej produkcji
i niebawem wznowiono ruch od Jabłonny do Karczewa. Perszerony
z konnego tramwaju wróciły na swoją poprzednią trasę. Każdy skład
tramwajowy składał się z dwóch wagonów ciągniętych przez parę koni.
Do 1918 roku kursowało na niej dziennie osiem-dziewięć par tramwajów.
W latach międzywojennych zwiększono liczbę kursów do dwunastu.
Trasa tramwaju od 1908 do 1939 roku przebiegała po wschodniej
stronie dzisiejszego toru PKP i biegła obecnymi ulicami: Wydawniczą,
Pożaryskiego, Żegalińską, al. Dzieci Polskich, skręcała w ul. Mchów i ul.
Tramwajową dochodziła do pętli w Starej Miłośnie. Wagony kolejki konnej
w latach trzydziestych XX wieku zatrzymywały się na następujących
przystankach: Wawer SKKWW, Wawer Towarowy, Anin, Międzylesie
(dawniej Kaczy Dół), Huta, Wiślice, Wiśniowa Góra (dawniej Podkaczy
Dół), Stara Miłosna-Cegielnia.
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Kolej Konna Wawer-Wiązowna, którą nigdy nie dotarła do centrum
Wiązowny, zakończyła swą działalność jesienią 1939 roku, a jej tory
zostały zdemontowane w połowie następnego roku. Tu warto dodać, iż
wizja Leona Chrzanowskiego dotycząca rozwoju osadnictwa wzdłuż
owej kolejki została zrealizowana częściowo w okresie międzywojennym,
a wiele z falenickich osiedli letniskowych rozbudowało się dzięki niej. Do
nich należy Podkaczy Dół, zwany od 8 marca 1939 roku Wiśniową Górą,
która w 1946 roku miała już 336 mieszkańców. Od 1986 roku jest tam
fragment Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, a o kolejce-tramwaju
konnym przypomina ul. Tramwajowa. Dziś administracyjnie Wiśniowa
Góra podlega Osiedlu Międzylesie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Na zakończenie podam, że podobny tramwaj konny służący do
przewożenia pasażerów kursował jeszcze do 1967 roku od stacji kolejowej
Mrozy, na linii terespolskiej, do sanatorium przeciwgruźliczego w Rudce.
Trasa miała ok. 2 km długości. Zabytkowy obiekt znajduje się obecnie
w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, a jego replika kursująca
na dawnej trasie w sezonie letnim od kilku lat jest atrakcją turystyczną
Rudki i Mrozów.
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Małgorzata Korwin-Mikke, Robert Lewandowski

Początki parafii w Emilianowie
vel Józefowie (1901-1919) w świetle źródeł1
Dzięki powstaniu i otwarciu w sierpniu 1877 r. Drogi Żelaznej
Nadwiślańskiej2 pod koniec XIX wieku zaczęły zaludniać się tereny
położone na południowy wschód od Warszawy. Na tzw. III odcinku
Praga-Łaskarzew pierwsze przystanki kolejowe znajdowały się w Wawrze
i Jarosławiu (dzisiejszy Józefów), a wg mapy z 1874 roku pierwsza stacja
IV klasy i dworzec kolejowy został wybudowany w leśnym pustkowiu,
na ziemi właściciela majątku Otwock Wielki i otrzymał nazwę Otwock3,
a potocznie nazywany był Otwock Stacyjny, Otwock Kolejowy lub
Otwock Nowy, w odróżnieniu od nazwy majątku – Otwock Wielki4.
Wzdłuż nowej linii kolejowej oraz w widłach Świdra i Wisły powstawały
letniska. Najpierw Elwiro Michał Andriolli5, a po nim włościanie Świdrów
Małych6 oraz kolejni inwestorzy korzystający z nowych możliwości
1. Artykuł stanowi przyczynek do badania początków historii najstarszej józefowskiej
parafii – okresu od powstania Komitetu Budowy Kościoła (1901) do erygowania
parafii w Emilianowie vel Józefowie (1919). Autorzy metodą porównawczą krytycznie
przeanalizowali lata 1901-1919 w następujących źródłach:
Kościół w Józefowie, w: „Kronika Rodzinna”, nr 45 (1903), s. 357-358.
Dekanat karczewski. Akta parafii Józefów 1918-1982, zb. dok.
Kronika parafialna w Józefowie [1902-1949], rkps.
Kronika Kościoła i Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie k/ Otwocka
[1901-2002], rkps.
Kronika Uczniowska publicznej Szkoły Powszechnej Stopnia III w Józefowie k/ Otwocka
[1936-1949], s. 11-12, rkps.
2. Droga Żelazna Nadwiślańska (późniejsza Kolej Nadwiślańska) została wybudowana
w latach 1874-1877 i uruchomiona w sierpniu 1877 r. Por. R. Lewandowski, Droga
Żelazna Nadwiślańska, Józefów 2007, s. 12-15.
3. Wg mapy Profil podłużny III odcinka Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej [1874]. Tamże, s. 25.
4. Por. R. Lewandowski, Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie
letniska linii otwockiej, Józefów 2011, s. 17.
5. Elwiro Michał Andriolli (1836-1893) był właścicielem terenu położonego po obu
brzegach rzeki Świder, które w 1883 r. oficjalnie przyjęły nazwę Brzegi. Por. E. Diehl,
Wille w Otwocku i warunki pobytu tamże, Warszawa 1893, s. 39-40 oraz Wille nad
Świdrem, plan nr 2.
6. Tamże, s. 44.
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Dekanat karczewski.
Akta parafii Józefów 1918-1982.
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komunikacyjnych7 budowali wśród nadświdrzańskich lasów piękne
drewniane wille, gdzie warszawiacy ciepłe wiosenne i letnie dni spędzali
na wilegiaturze8, spacerując, kąpiąc się w Świdrze lub Wiśle i wdychając
balsamiczne powietrze.
Ze względu na szczególny mikroklimat – suche tereny, piasek
i sosnowe lasy – okolice dzisiejszego Otwocka były zalecane przede
wszystkim dla chorych na płuca, a tereny dzisiejszego Świdra i Józefowa
miały klimat znacznie wilgotniejszy9, przez co ówcześni lekarze polecali
w nich wypoczynek i leczenie chorym na serce oraz wątłym dzieciom.
Pod koniec XIX wieku na terenie dzisiejszego Józefowa liczba stałych
mieszkańców wzrastała powoli, ale liczba gości przybywających latem
wzrastała gwałtownie w związku z uruchomionym (pod koniec XIX
wieku) nowym przystankiem kolejowym w Józefowie.
Latownicy10 i kuracjusze przyjeżdżali bardzo często całymi rodzinami
na dłuższy pobyt, a oprócz rozrywki i wygodnej kwatery poszukiwali też
miejsca wyciszenia, miejsca modlitwy, własnej kaplicy lub świątyni11.
Chociaż większość gości i mieszkańców była katolikami, to najbliższe
katolickie świątynie oddalone były minimum o kilka kilometrów od stacji
Józefów i znajdowały się w Karczewie, Wiązownie lub Zerzeniu12.
Dlatego w 1901 roku mieszkańcy miejscowości sąsiadujących
z Emilianowem powołali Komitet Budowy Kościoła13 i wystosowali
prośbę do biskupa diecezji warszawskiej, ks. Kazimierza Ruszkiewicza14,
o zgodę na budowę własnej świątyni w Emilianowie15. W skład Komitetu
7. Dla przyjeżdżających z Warszawy do mieszkań położonych ponad Świdrem, pociągi
kolejowe w dwóch zatrzymują się miejscach: na przystanku „Jarosław”, lub na stacyi
„Otwock”. Tamże, s. 37.
8. R. Lewandowski, Kronenberg, Andriolli i wilegiatura..., s. 44-45.
9. E. Diehl, Wille w Otwocku..., s. 37.
10. Wówczas tak nazywano osoby wyjeżdżające na letni wypoczynek.
11. Kościół w Józefowie..., dz. cyt.
12. Kościół pw. św. Wita w Karczewie, kościół pw. św. Wojciecha w Wiązownie, kościół
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zerzeniu (Zerzniu).
13. Powołali „Komitet budowy kaplicy w Józefowie pod Otwockiem”. Por. Kronika
parafialna..., s. 1.
14. Ks. Kazimierz Ruszkiewicz (1836-1925), biskup od 1884 r.
15. Por. Kronika parafialna...: Krótkie wiadomości o budowie świątyni w Emilianowie, s. 1.
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weszli: W. Bauer16, Marcin Krygier17, Andrzej Kijewski, Jan Kijewski,
Aleksander Chlipalski, Michał Kronkowski, Jan Gertz, Feliks Kuźmiński
i p. Lewandowski, a prezesem wybrano Wacława Wicherkiewicza18.
Starania u władz rządowych i duchownych o pozwolenie na budowę
i zatwierdzenie planów budowy podejmowali: pani Leokadya z Morzyckich
Kriegerowa i pp. Franciszek Szwejkowski, Wacław Wicherkiewicz, Jakób
Sosnowski i Zygmunt Binduchowski. Starania ich zostały uwieńczone
pomyślnym skutkiem19.
Dwie morgi gruntu pod budowę ofiarowali mieszkańcy Emilianowa
– Andrzej Przybyłko i Wojciech Lech – i już pod koniec 1902 roku
rozpoczęto prace budowlane. Aktu poświęcenia kamienia węgielnego
dokonał, z braku kapłana, prezes Komitetu Budowy Kościoła20.
Budowa prowadzi się własnymi funduszami właścicieli will i gruntów
Małe Świdry [Świdry Małe], a wznosi się na gruntach, oddanych pod
budowę bezpłatnie przez włościan Emilianowa, z pomiędzy których
Andrzej Przybyłko ofiarował morgę lasu sosnowego, Wojciech Lech
– morgę zagajniku, a dwuprętowej szerokości, ziemię na trzy drogi,
prowadzące do świątyni (jedna od przystanku kolejowego, a dwie
z boków), ofiarowali włościanie: Przybylscy, Lech, Kuźmiński, Pawłowscy,
Kamińscy i Boruta21.
Projekt kościoła w stylu gotyku nadwiślańskiego sporządził inżynier
budowniczy Jan Biały22, który potem budowę nadzorował. Jan Biały
ofiarował także na rzecz budującego się kościoła figurę Niepokalanego
16. W skład Komitetu weszli m.in.: W. Bauer. Por. Kościół w Józefowie..., s. 358; pp.
Baur. Por. Kronika Kościoła i Parafii..., s. 5; Jan Baor. Por. Kronika Uczniowska..., s. 12.
Prawdopodobnie jest to ta sama osoba.
17. W skład Komitetu weszli m.in: M. Krieger. Por. Kościół w Józefowie..., s. 358;
Marcin Krieger. Por. Kronika parafialna..., s. 2; Marcin Krygier. Por. Kronika Kościoła
i Parafii..., s. 5. Prawdopodobnie jest to ta sama osoba. Nazwiska o podobnym brzmieniu:
Kryger Apolonia, Krygier Roman występowały w Józefowie, por. Z. Drzewiecki,
Cmentarz w Józefowie, Józefów 2007, s. 89.
18. Por. Kronika Kościoła i Parafii..., s. 5. W zarządzie prezesem był Jan Baor i Wacław
Wicherkiewicz, por. Kronika Uczniowska..., dz. cyt.
19. Kościół w Józefowie..., s. 357.
20. Kronika Kościoła i Parafii..., s. 5.
21. Kościół w Józefowie..., s. 357.
22. Jan Biały, por. „Wiadomości Budowlane”, nr 37 (1912), s. 612.
75

Kronika Kościoła i Parafii Matki
Boskiej Częstochowskiej w Józefowie
k/ Otwocka [1901-2002], rkps.

76

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która miała zdobić front świątyni23.
Okoliczni mieszkańcy nie tylko ofiarnie pracowali przy budowie,
dawali drewno, wapno, cegły, blachę na pokrycie dachu, drzwi, okna,
ale i własnym sumptem wyposażyli nowy kościół. Fundatorem ołtarza
głównego był Hipolit Lejmanowicz, Karol i Michalina Miniewscy
ufundowali m.in. dwa boczne ołtarze i obraz Matki Bożej Częstochowskiej,
Józef Langer ofiarował drewno potrzebne do budowy i wykonał prace
ciesielskie24.
Pan Józef Zangner przyjął na siebie roboty ciesielskie dachu nad całą
świątynią, a zatem i wieżyc, pan Wincenty Pytlasiński pokrycie dachu
i wieżyc blachą cynkową wraz z robocizną, pan Stanisław Siekierzyński
okucie drzwi, przepięknie wykonane, oraz okna kute gotyckie i krzyże;
pan Pietraszewski z Otwocka składa w ofierze dzwon czterysto-funtowy,
odlany w Węgrowie. (...)
Małżonka wspomnianego wyżej, pana Pietraszewskiego, obiecała
dostarczyć drugi dzwon (sygnaturkę). Oszklenie bezpłatne przyjmują na
siebie panowie szklarze warszawscy, z panem A. Bystrzanowskim, starszym
zgromadzenia na czele, ofiarowując na to szkło białe i kolorowe. (...)
Czynnościami przy prowadzeniu robót gospodarczych i dozorowaniem
zajmują się z całą energią i poświęceniem pp. Benke, jako kasyer,
który i własnej szczodrej pieniężnej ofiary nie poskąpił, W. Bauer,
W. Wicherkiewicz, M. Krieger i S. Zugajewicz25.
Kronika Uczniowska... wymienia także następujące osoby: majster
mularski – Jan Wawrzyniak, majster ciesielski – Stanisław Zugajewicz,
robotnik ciesielski – Feliks Lech, mularze Gros i Wesołowski26.
Włościanie wsi sąsiednich: Błota, Miedzeszyn, Zagóźdź, Mlędza
[Mlądz], Rycice, Białek i Wiązowna, odczuwając silnie potrzebę
umocnienia ludności w tych stronach w wierze, religii i moralności,
chętnie i bezpłatnie zwozili cegłę ze stacyi Falenicy27.
Rzeczona świątynia (dają jej miano kaplicy, tymczasem będzie
to kościołek, jakiego niejedna miejscowość pozazdrościłby mogła),
23. Kościół w Józefowie..., s. 357.
24. Kronika Kościoła i Parafii... , s. 5-6.
25. Kościół w Józefowie..., s. 358.
26. Kronika Uczniowska..., s. 11.
27. Kościół w Józefowie..., s. 358.
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pod wezwaniem „Matki Boskiej Nieustającej Pomocy28”, buduje się
w powiecie i guberni warszawskiej, gminie Zagóźdź, przy przystanku kolei
Nadwiślańskiej – Józefów, niedaleko od rzeki Świdra, między stacyami
Falenicą i Otwockiem29. (...) A pięknieby to było i na głos dzwonu
świątyni radością zabiłoby nie jedno serce tych, co chętnie wytchnienia
i pokrzepienia zwątlonych sił w letnisku Józefowskiem szukają. A liczba
ich jest niemała, gdyż corocznie zjeżdża się tam do pięciu tysięcy osób,
a po otwarciu świątyni liczba ta niezawodnie znacznie wzrośnie, bo
letnisko to, jedno z przyjemniejszych i dogodniejszych, a co ważniejsze
– zdrowotniejszych, jedynie, jak wiemy, brakiem kościoła od pobytu tam
wielu powstrzymywało30.
Jednonawowy kościół posiadający trzy ołtarze został zbudowany
z dobrowolnych ofiar miejscowego społeczeństwa i letników31. Prace
przy budowie kościoła trwały trzy lata i 27 sierpnia 1905 roku ks. biskup
Kazimierz Ruszkiewicz uroczyście poświęcił świątynię32.
Po wybudowaniu, poświęceniu i oddaniu do użytku świątyni Komitet
Budowy Kościoła przekształcił się w Radę Gospodarczą Kościoła33.
Budowę plebanii, wg planu Andrzeja Kijewskiego, rozpoczęto
22 września 1909 roku z materiałów pozostałych po budowie kościoła.
Z powodu braku funduszy budowa postępowała bardzo wolno.
Od początku XX wieku na północ i północny wschód od nowej świątyni
rozwijały się prężnie dwa letniska – Falenica i Michalin – a na południe od
józefowskiego kościoła funkcjonowały Brzegi Andriollego i letnisko Świder.
Ponadto obok istniejących już przystanków Kolei Nadwiślańskiej
w Falenicy, Józefowie, Jarosławiu i Świdrze uruchomiono przystanek
28. Pierwotne wezwanie świątyni.
29. Kościół w Józefowie..., s. 357.
30. Tamże, s. 358.
31. (...) jednonawowy k[ośció]ł MB Częstochowskiej posiadający 3 ołtarze, został
zbudowany już w latach 1901-1905 z dobrowolnych ofiar miejscowego społeczeństwa
i letników. Por. W. Malej, Rocznik Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1958, s. 271.
32. Kościół został poświęcony i oddany do użytku wiernych przez J. E. Ks. Bpa Ruszkiewicza,
którego miejscowa ludność przyjmowała owacyjnie. Wystąpiła banderia, młodzież
z wieńcami, zbudowano 3 bramy tryumfalne na przestrzeni od stacji kolejki do Kościoła.
Por. Kronika Kościoła i Parafii..., s. 5. Informacja zawarta z zdaniu: Wystąpiła banderia,
młodzież z wieńcami, zbudowano 3 bramy tryumfalne na przestrzeni od stacji kolejki do
Kościoła – nie ma potwierdzenia w innych źródłach.
33. Przekształcił się w „Radę gospodarczą kościoła w Józefowie”. Por. Kronika
parafialna..., s. 3.
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kolejowy w Michalinie, a 16 kwietnia 1914 roku uroczyście otwarto nowy
odcinek kolei wąskotorowej z Wawra do Karczewa34.
Odcinek Kolei Jabłonowskiej Wawer-Karczew, podobnie jak odcinek
Jabłonna-Most, przebiegał równolegle do Kolei Nadwiślańskiej z tą
różnicą, że był jeszcze bardziej do niej przybliżony, a na odcinku WawerAnin odległość ta nie przekraczała kilkudziesięciu metrów. Fakt ten
wzmacniał konkurencyjną pozycję nowego połączenia w stosunku do
istniejącej linii Kolei Nadwiślańskiej oraz powodował zdecydowanie
łatwiejszy dostęp do letnich mieszkań.
Na terenie dzisiejszego Józefowa funkcjonowały cztery przystanki
kolei wąskotorowej Wawer-Karczew: Michalin, Emilianów, Józefów
i Jarosław vel Anielin (Jarosław-Anielin). Funkcjonowanie przystanku
w Emilianowie, położonego kilkaset metrów od świątyni, w sposób
oczywisty łączyło się z życiem religijnym okolicznych mieszkańców35.
Nowy kościół w Emilianowie (Józefowie) prawnie należał do parafii
Zerzeń36. Msze święte i nabożeństwa były odprawiane tylko w niedziele
i święta. Celebrowali je księża zapraszani specjalnie z Warszawy lub
z pobliskiego Karczewa37. Wśród nich był ks. Feliks Pyzalski38, a po jego
śmierci przyjeżdżał zakonnik ks. Wójcik39, następnie ks. Sarneński40.
W maju 1914 roku zamieszkał w niewykończonej jeszcze plebanii
przybyły z diecezji płockiej ks. Klemens Grefkowicz41. W ciągu pięciu lat
jego pobytu plebania została wykończona, a wokół niej założony został
ogród, w którym zasadzono 78 drzew owocowych, 10 głogów, 10 bzów
34. Kolej wąskotorowa na odcinku Jabłonna-Wawer funkcjonowała już od 1901 r.
Jej trasa przebiegała z Jabłonny wzdłuż Wisły do stacji Warszawa Most i dalej przez
Kamionek, Grochów i Gocławek do Wawra. Zob. R. Lewandowski, Kronenberg,
Andriolli i wilegiatura..., s. 24-25.
35. R. Lewandowski, Józefów wąskotorowy – stacja Emilianów, w: „Nasz Józefów”,
nr 5 (61) 2016, s. 14.
36. Zerzeń vel Zerzno, por. Dekanat karczewski..., k. 5; Było to bardzo ważne wydarzenie
dla mieszkańców pobliskich miejscowości. Dotychczas należały one do parafii Leszno,
por. J. Mart, Józefów Moje Miasto, Józefów 1993, s. 11; Wtedy to zgromadzeni członkowie
parafii Leszno zbudowali nowy kościół na ziemi nazywanej Emilianowem, por. J. Mart,
Kościół w Józefowie ma już sto lat, Józefów 2005, s. 1.
37. Kronika Kościoła i Parafii..., s. 7.
38. Ks. Feliks Pyzalski (1826-1906), były proboszcz z Karczewa, przyjaciel E. M.
Andriollego.
39. Imię nieznane.
40. Imię nieznane.
41. Ks. Klemens Grefkowicz (1862-1929).
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oraz maliny, porzeczki i inne krzewy42. Z początkiem maja 1919 roku
ks. Grefkowicz został odwołany z posługi duszpasterskiej w Józefowie.
Po jego odejściu Rada Gospodarcza józefowskiego kościoła oraz
mieszkańcy rozpoczęli starania o utworzenie parafii w Emilianowie.
31 maja 1919 roku wysłano w tej sprawie prośbę do Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej.
24 sierpnia 1919 roku mieszkańcy wsi w miejscowościach Emilianów,
Nowa Wieś, Świdry Małe, Błota, Falenica, Anielin, Aleksandrówek,
Rycice, Białki i Józefów oraz sołtysi tych wsi zebrali się w celu uchwalenia
funduszu dla proboszcza i służby kościelnej zgodnie z wymogami Kurii
Metropolitarnej Warszawskiej43.
Uchwalono także, iż: Ziemi pod Cmentarz grzebalny 2 morgi i 6 morgów
dla proboszcza zobowiązali się ofiarować bezpłatnie, z tak zwanego
ogólnego pastwiska, włościanie Emiljanowscy na drugiej stronie plantu
kolejki nawprost Kościoła, gdzie ma być wycięta droga – aleja w prostej
linji od Kościoła do plantu kolejki, prowadząca na Cmentarz grzebalny44.
Ponadto powiększony został cmentarz kościelny: Zobowiązali się
dać bezpłatnie grunt, tak jak było dawniej przy Kościele, to jest posunąć
parkan w stronę swoich posesji pp. Józef Przybyłko i Stanisławowa Julja
Lech, za co niech Im Bóg wynagrodzi45.
Warszawska Kuria Metropolitalna pozytywnie rozpatrzyła prośbę
mieszkańców i 11 października 1919 roku ks. arcybiskup Aleksander
Kakowski46 dekretem nr 5653 z części terenów dotychczas należących
do parafii w Karczewie, Wiązownie i Zerzeniu erygował nową parafię
w Józefowie vel Emilianowie. Dekret wszedł w życie z dniem
1 listopada 1919 roku47.
Nowa parafia obejmowała terytorium miejscowości: Emilianów vel
Józefów, Nowa Wieś, Błota, Falenica, Świdry Małe, Anielin vel Jarosław,
Rycice, Białki i Aleksandrówek, a jej proboszczem został ks. Mieczysław
Królak48.
42. Por. Kronika parafialna..., s. 2; Kronika Kościoła i Parafii..., s. 7.
43. Dekanat karczewski..., k. 3.
44. Tamże.
45. Tamże.
46. Ks. Aleksander Kakowski (1862-1938), arcybiskup metropolita warszawski w latach
1913-1938.
47. Dekanat karczewski..., k. 5.
48. Ks. Mieczysław Królak (1883-1980).
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Historia żydowskiej Falenicy ukryta
w nieznanej mapie
Początki historii Żydów w Falenicy datuje się na pierwsze lata
XX wieku. W roku 1905, w wyniku pogromu ludności żydowskiej
w Wiązownej, duża liczba ocalałych Żydów, uciekając przed aktami
nienawiści, osiedliła się na terenach dzisiejszej Falenicy. Falenica
oferowała dogodne warunki do rozwoju osadnictwa, toteż w okresie
międzywojennym Żydzi stanowili już ponad połowę mieszkańców
miasteczka1. Przed II wojną światową w Letniskach Falenickich,
korzystając z czystego, suchego, sosnowego powietrza, lato spędzało
wielu żydowskich mieszkańców Warszawy. W trakcie II wojny
światowej, w październiku 1940 roku, Niemcy utworzyli w Falenicy getto
dla Żydów. 20 sierpnia 1942 roku faleniccy Żydzi zostali wywiezieni do
obozu zagłady w Treblince. Tylko nielicznym udało się przeżyć.
Po żydowskiej historii Falenicy pozostało bardzo niewiele. W przestrzeni
dzisiejszego osiedla Falenica, będącego częścią gminy Wawer, z trudem
można odnaleźć szczątki dawnego, przedwojennego polsko-żydowskiego
miasteczka. Pomóc nam mogą w tym nieliczne fotografie, dokumenty,
wspomnienia. Jednym z doskonałych źródeł będących świadectwem
przedwojennej historii Falenicy jest wydana w 1967 roku w Tel Awiwie
Księga Pamięci Falenicy (Sefer Falenic), napisana przez dawnych
żydowskich mieszkańców Falenicy, którzy przed wojną wyjechali
m.in. do Palestyny. W Księdze znajdujemy odręcznie narysowaną mapę
z oznaczonymi najważniejszymi (dla jej autora) miejscami przedwojennej
Falenicy. Czytanie mapy jest utrudnione, gdyż narysowano ją w odbiciu
lustrzanym. Niemniej jednak dokładne jej zbadanie daje nam możliwość
prześledzenia, jak kształtowała się przestrzeń polsko-żydowskiej Falenicy
w dwudziestoleciu międzywojennym.
Mapa pokazuje zarówno miejsca ważne dla wspólnej polsko-żydowskiej
egzystencji, jak i miejsca istotne dla ówczesnej społeczności żydowskiej.
Siatka prostopadło-równoległych ulic doskonale odzwierciedla ówczesny,
1. Jadwiga Dobrzyńska w książce Falenica moja miłość podaje, że w roku 1936 na 8000
mieszkańców Falenicy 5300 stanowili Żydzi.
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Odręczny plan Falenicy z opisem. Źródło: R. Lewandowski, Kronenberg, Andriolli i wilegiatura… ,
Józefów 2011, s. 68.
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ale także dzisiejszy układ ówczesnego miasteczka, pozbawionego
centrum, będący spuścizną po parcelacji terenu dokonanej pod koniec
XIX wieku przez Jakuba Karola Hannemana. Elementem centralnym
jest stacja kolejowa i tory Kolei Nadwiślańskiej, powstałej w 1877 roku,
oraz „mała kolejka” – stacja kolejki wąskotorowej na trasie z Warszawy
do Karczewa.
Na mapie zaznaczono: szkołę publiczną, bank spółdzielczy, posterunek
policji, nową szkołę, kino „Wir”, kino „Nowość”, straż pożarną, salę
teatralną, elektrownię, pocztę, kasę chorych, plac sportowy, rzeźnię, urząd
gminy oraz kościół.
Różnorodność życia żydowskiego pokazują zarówno miejsca
związane z życiem religijnym, takie jak żydowska szkoła religijna
Talmud Tora, dwie mykwy (łaźnie rytualne), cheder – elementarna
szkoła żydowska o charakterze religijnym, bejt ha-midrasz –
dom nauki, przeznaczony do studiów talmudycznych; ale także
o charakterze świeckim: związki zawodowe, klub sportowy, sanatorium
im. Włodzimierza Medema czy dom starców.
Na mapie został zaznaczony „dom rabina Altera” – chodzi o rabbiego
Abrahama Mordechaja Altera (1866-1948) z Góry Kalwarii, który
w dwudziestoleciu międzywojennym przyjeżdżał do Falenicy na letni
wypoczynek. 9 czerwca 1926 roku, podczas wakacji spędzanych
w Falenicy, w Willi Krasuckiego (także umieszczonej na mapie) urodził
się syn rabbiego Altera – Pinchas Menachem Alter (1926-1996), siódmy
cadyk dynastii z Góry Kalwarii.
Falenica była miejscem letniego wypoczynku wielu innych znaczących
cadyków działających w okresie międzywojennym. Księga Pamięci
Falenicy wspomina m.in. reb Abrahama Moszego Kalisza, zwanego
admorem z Falenicy, będącego wnukiem reb Simchy Bunema z Otwocka,
czy reb Meira Jehiela ha-Lewiego – admora z Ostrowca – oraz słynnego
admora Chaima Jerachmiela Tauba ze Zwolenia. Co więcej, mapa
odnotowuje dom falenickiego rabina Pinchasa Finkelsztajna, urodzonego
w 1881 w Łukowie w chasydzkiej rodzinie. Był on ostatnim rabinem
Falenicy, zginął w Treblince.
Co ciekawe, na mapie zostały zaznaczone również siedziby
młodzieżowych organizacji syjonistycznych, które zrzeszały swoich
członków także w Falenicy. Jedną z nich był He-Chaluc (hebr. Pionier)
– ponadpartyjna młodzieżowa organizacja syjonistyczna o charakterze
pionierskim, przygotowująca młodzież do pracy w Palestynie. Pojawienie
się ruchu He-Chaluc w Falenicy związane były z grupą młodzieży
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odbywającej specjalne szkolenie przygotowujące do pracy w Palestynie,
zwane hachszarą, które odbywało się w tartaku Reuwena Najwera. Tartak
Najwera również został uwieczniony na mapie.
Ha-Szomer ha-Cair (hebr. Młody Strażnik) był jedyną oficjalnie
zarejestrowaną żydowską organizacją skautowską w Polsce
międzywojennej. W Falenicy początki ruchu Ha-Szomer ha-Cair
wiążą się z rodziną Milerów. Pod koniec roku 1921 pani Miler wraz
z dziećmi Helą, Arie i Renią przyjechała z Lublina do Falenicy. To
właśnie w ich domu swoją działalność rozpoczął ruch Ha-Szomer haCair. Przynależność do organizacji całkowicie zmieniła światopogląd
młodych żydowskich mieszkańców Falenicy. Ha-Szomer ha-Cair
był organizacją o charakterze skautingowym, a nie politycznym.
Dzieci będące jej członkami nosiły stroje harcerskie ozdobione
błękitno-białą flagą. Wychowywano je w atmosferze prawdziwej
przyjaźni w stosunku do współczłonków, w atmosferze miłości do
drugiego człowieka i uczono poszanowania natury. Kształtowano
ich samodzielność intelektualną oraz zachęcano do wypełniania
dobrych uczynków. Jak na organizacje harcerską przystało, często
organizowano różnego rodzaju wycieczki czy obozy letnie, podczas
których zacieśniały się więzy przyjacielskie i społeczne pomiędzy
uczestnikami. W okresie letnich wakacji członkowie Ha-Szomer haCair spędzali czas na żegludze po pobliskiej rzece wraz z kolegami z
oddziału organizacji z Otwocka, budowaniu obozów harcerskich czy
grach terenowych.
Interesujące, iż na mapie znalazło się także sanatorium im.
Włodzimierza Medema, które swoją siedzibę miało już w Miedzeszynie.
Sanatorium powstało w 1926 roku i istniało do likwidacji getta
falenickiego w sierpniu 1942 roku. Sanatorium było przeznaczone dla
dzieci żydowskich z problemami płucnymi. Jednak nie była to tylko
placówka lecznicza, ale przede wszystkim wychowawczo-edukacyjna.
Dzieci wychowywano w duchu socjalizmu, równości, poszanowania
drugiego człowieka. Rozwijano zainteresowania dzieci, uczono higieny,
przyrody, odpowiedzialności za własne czyny. Owa „republika dziecięca”
została upamiętniona przez Aleksandra Forda w filmie z 1935 roku pt.
Droga Młodych (jid. Mir kumen on).
Księga Pamięci Falenicy jeszcze nie jest dokładnie zbadana, jednak już
sama analiza mapy pokazuje nam różnorodność i bogactwo żydowskiej
Falenicy, która była miejscem, gdzie mieszkali zarówno Żydzi religijni,
jak i Żydzi o poglądach syjonistycznych. Było to miejsce, gdzie swoją
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działalność prowadziło Sanatorium im. Medema, kierujące się ideami
socjalistycznymi, ale także miejsce, gdzie Żydzi i Polacy mieszkali razem
we wspólnym środowisku.

87

Kazimierz Orzażewski1

Tajne nauczanie w szkole podstawowej
w Józefowie k. Otwocka podczas
II wojny światowej 1939-19452
1 września o świcie niespodziewany nalot bombowców na Warszawę
i inne miasta polskie zapoczątkował wojnę, której czasu trwania, zasięgu
i okrucieństw i zniszczeń nikt wówczas nie mógł przewidzieć. Pierwszy
września tradycyjnie kojarzył się w Polsce z początkiem roku szkolnego.
W roku 1939 początek roku w Józefowie i sąsiednich szkołach nie mógł
przybrać swej tradycyjnej postaci. Ogólny nastrój był pełen niepokoju.
Jako kierownik szkoły w Józefowie czekałem na kartę mobilizacyjną
i czytałem ogłoszenia o wezwaniu do wojska, ponieważ mój rocznik3 mógł
być w każdej chwili wezwany pod broń. Po kilku dniach postanowiliśmy
w kilku kolegów kierowników ze szkół sąsiednich gminy LetniskoFalenica udać się na wędrówkę pieszą na wschód, aby uniknąć pierwszej
„łapanki” i wywiezienia na roboty do Niemiec.
Po przeszło tygodniowej wędrówce dotarliśmy za rzekę Bug, gdzie
zastaliśmy już Niemców. W czasie tułaczki tej byliśmy świadkami
nalotów niemieckich na okoliczne wsie i dzieci pasące bydło na polach.
Oto jak wspomina jedna z uczennic pierwszy dzień wojny w kronice
szkolnej Józefowa:
„1 września zaćmił nam myśli o szkole hukiem armat i bezustannym
bombardowaniem. Straszną wieścią była wiadomość, że niedaleko stacji
kolejowej w Józefowie spadła bomba, zabijając pięć osób. Zadrżałam
1. Redakcja „Rocznika Józefowskiego” otrzymała tekst Kazimierza Orzażewskiego
pt. Tajne nauczanie w szkole podstawowej w Józefowie k. Otwocka podczas II wojny
światowej 1939-1945 od syna autora – Krzysztofa Orzażewskiego. Redakcja składa
podziękowanie panu Krzysztofowi Orzażewskiemu za wyrażenie zgody na publikację.
Wszystkie przypisy pochodzą od redakcji.
2. Opracowanie nosi datę 21 grudnia 1974 roku przy nazwisku autora umieszczonym
na końcu tekstu. Wg Mariana Klimiuka, wspomnienia Kazimierza Orzażewskiego
pt. Tajne nauczanie w szkole podstawowej w Józefowie k. Otwocka podczas II wojny
światowej 1939-1945 zostały w 1974 r. przesłane na konkurs historyczny organizowany
przez Zarząd Główny ZNP i ZBOWiD. Por. „Rocznik Józefowski”, tom 2 (2016), dwa
artykuły Mariana Klimiuka o Kazimierzu Orzażewskim.
3. Kazimierz Orzażewski urodził się w 1903 r.
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„Józefów 1938, woźny szkoły p. F. Jarząbek przy wykonywaniu podium dla nauczycieli. Asystuje kierownik
szkoły – K. Orzażewski. W głębi szopa na materiały przeznaczone do budowy nowej szkoły.” Fotografia
z opisem przekazana przez Krzysztofa Orzażewskiego redakcji „Rocznika Józefowskiego”.

i powtórzyłam w myśli: pięć osób niewinnie zabitych! A później siedząc
w schronie i tuląc się do matki z bólem w sercu z myślami: co nam życie
jutro przyniesie? Z lękiem powstało również wielkie pytanie: a co będzie
ze szkołą? Zaczęłam rozumieć całą tragedię, która nawiedziła Polskę.
Po najokropniejszych przeżyciach dowiedziałam się, że z tych samych
przyczyn szkoła jest zamknięta”.
Bombardowania niemieckie przerwały rozpoczętą budowę nowej
szkoły w Józefowie.
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Kiedy okupanci rozlepili na murach odezwę wzywającą wszystkich do
powrotu na dawne swoje miejsca pracy, by ułatwić znormalizowane życie
w kraju, wtedy nauczyciele zaczęli wracać do pracy w szkole.
Lekcje w Józefowie rozpoczęliśmy w październiku 1939 roku.
Budynek stary szczęśliwie ocalał. Zespół nauczycielski zdołaliśmy
skupić z dawnego personelu. Liczba dzieci w szkole była początkowo
niewielka, wynosiła 411, ale zwiększała się z każdym dniem i tygodniem.
Nauczyciele postanowili pracować w szkole tak, jakby się nic nie zmieniło.
Uczono historii i geografii Polski, nauki o Polsce współczesnej, śpiewano
pieśni patriotyczne, emblematy państwowe zdobiły ściany klas. Nauka
w szkole w roku 1939/40 trwała z przerwami 7 miesięcy.
Już w pierwszym roku nauki w okresie okupacji wprowadzona została
obowiązkowa nauka języka niemieckiego w klasach V, VI i VII, ale
w następnym roku została zlikwidowana. W latach 1939/40 i 1940/41
oceny z geografii wystawialiśmy jeszcze w arkuszach ocen, ale z historii
już nam zabroniono. W roku 1943/44 na koniec roku szkolnego także
wystawialiśmy już oceny z geografii, których w latach 1941/42 i 1942/43
nie wolno nam było wystawiać.
Od września 1944 roku, kiedy Józefów już był wolny, usunęliśmy ze
szkoły arkusze ocen dwujęzyczne i przywróciliśmy z napisem polskim
oraz wprowadziliśmy oceny z historii.

„Józefów, klasa VII, rok szkolny 1938/1939. Obok kierownika szkoły K. Orzażewskiego (w środku) siedzą
nauczycielki p. J. Barcicka (w okularach) oraz p. Łysakowa [Kazimiera Łysak].” Fotografia z opisem
przekazana przez Krzysztofa Orzażewskiego redakcji „Rocznika Józefowskiego”.
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„Pamiątka wycieczki klasy III b z Józefowa do Warszawy w dniu 19.03.1939 r. Z przodu Krzysztof
Orzażewski (syn kierownika szkoły w Józefowie). Wycieczkę prowadzi p. Jadwiga Barcicka (nauczycielka).”
Fotografia z opisem przekazana przez Krzysztofa Orzażewskiego redakcji „Rocznika Józefowskiego”.

Na polecenie okupacyjnych władz niemieckich dzieci wyznania
mojżeszowego zostały usunięte ze szkoły już w roku 1939/40.
Zaledwie trzy miesiące po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski,
27 grudnia 1939 roku, dokonany został w pobliskim Wawrze mord na
107 niewinnych polskich obywatelach, którzy nie mieli żadnego związku
z działaniami wojennymi, akcją sabotażową ani ruchem oporu. Choć zbrodnia
w Wawrze nie była największą w tragicznym rejestrze martyrologii naszego
narodu, to jako jedna z pierwszych w kraju i w Warszawie wstrząsnęła
całym naszym narodem i na zawsze pozostała w pamięci dziatwy szkolnej
i nauczycieli szkoły w Józefowie.
W pierwszym roku szkolnym i następnych latach okupacji
prowadziliśmy pełny przedwojenny program szkoły powszechnej.
Dopiero od roku 1942 pojawiły się zarządzenia zabraniające używania
podręczników, obrazów i map Polski. Wtedy to na poufnym posiedzeniu
rady pedagogicznej zastanawialiśmy się, co czynić, jak uratować przed
okupantem cenne pomoce do nauczania historii. Dwie osoby z grona
nauczycielskiego przy pomocy woźnego spakowały i ukryły skrzętnie
obrazy, które szczęśliwie wszystkie przetrwały do wyzwolenia Polski
w roku 1945. Początkowo nauka bez podręczników była bardzo trudna,
w dodatku nie wiedzieliśmy, jak postąpi okupant, kiedy wpadnie na
kontrolę szkoły. Zdecydowaliśmy, że część podręczników będzie
92

u dziatwy w domach, reszta zaś będzie przechowywana w skrytkach
w szkole. Nauka historii i geografii Polski odbywała się w szkole na
lekcjach śpiewu, gimnastyki, robót i rachunków.
Niezależnie od tego dziatwa z klas V, VI i VII zostawała godzinę co
drugi dzień po lekcjach na douczanie i uzupełnianie braków w poziomie
nauki. W rzeczywistości jednak była to nauka historii i geografii Polski.
Notatki prowadziła młodzież na kartkach, które zostawiała w domach.
Starania niemieckie o wydanie własnych podręczników spełzły na
niczym. Wobec tego okupanci zatroszczyli się o wydanie czasopisma
dla młodzieży „Ster”, którego redaktorem był Feliks Burdecki4.
W małej liczbie wydany też został elementarz Chodaka5. Chociaż
redakcja czasopisma „Ster” skierowała pismo do szkół, że każdy uczeń
winien je prenumerować, wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że należy je
bojkotować, ponieważ będzie ono narzędziem propagandy hitlerowskiej.
Dlatego też zaprenumerowaliśmy tylko kilka egzemplarzy, mając na
względzie, że dużo młodzieży jest niezamożnej.
Zagadnienie tajnego nauczania języka polskiego, geografii i historii nie
byłoby pełne, gdybyśmy nie poruszyli sprawy podziemnej lektury, która
krążyła z rąk do rąk i była chętnie czytywana przez nauczycieli każdej
szkoły. Dwie z tych broszur, mimo pożaru mieszkania w Falenicy w 1943
roku, udało mi się do dziś „ocalić od zapomnienia” – jak pisał kiedyś
pięknie K. I. Gałczyński w swoich Pieśniach.
Jedna z nich nosi tytuł: Europa środkowo-wschodnia (wykład
z zakresu geografii politycznej), autor Wiktor S. Szyrma6. Na stronie
tytułowej podana jest data wydania – rok 1937, a wewnątrz broszurki
omawiane są zagadnienia panslawizmu i układu sił w Europie już po
rozpoczęciu drugiej wojny światowej. Drugą taką broszurką jest: Polskie
doświadczenia powstańcze7, rok wydania 1944. Ta druga książeczka
krzepiła serca polskie, dodawała otuchy do wyczekiwania na wolną
i sprawiedliwą Polskę w roku 1945.
Grono nauczycielskie naszej szkoły powiększono o dwie osoby, które
zmuszone były ukrywać się, aby ujść z życiem. Jedną z osób był doktor
4. Feliks Stefan Burdecki (1904-1991).
5. Edmund Chodak, Elementarz, 1941.
6. Wiktor S. Szyrma, Europa środkowo-wschodnia: wykład z zakresu geografii
politycznej, 1937.
7. Stanisław Janusz Rostworowski (1888-1944), Polskie doświadczenia powstańcze,
1944. Gen. Stanisław Rostworowski jest także autorem książek pt. Bitwy mojego życia
(1914-1944) oraz Łuna od Warszawy.
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„Józefów, klasa VII (?), rok szkolny 1940/1941. W środku kierownik szkoły – Kazimierz Orzażewski oraz
nauczyciel p. Edward Winkler (z prawej).” Fotografia z opisem przekazana przez Krzysztofa Orzażewskiego
redakcji „Rocznika Józefowskiego”.

Edward Winkler8 – były dyrektor liceum z Poznańskiego, a drugą kol.
Karol Małłek9 – wielki działacz z Mazur, który uczył i ukrywał się
w szkole i po trzech miesiącach z moją wiedzą, niespodziewanie dla
reszty grona nauczycielskiego, pracę musiał porzucić, ponieważ otrzymał
poufną wiadomość z AK, że jest śledzony i w każdej chwili może być
aresztowany, dlatego też powinien wyjechać z Józefowa. Rzeczywiście
tak też się stało, bo zaledwie po kilku dniach od jego wyjazdu poszukiwano
go w domu, gdzie uprzednio mieszkał.
Trudną pracę miał w naszej szkole starszy już jego kolega
dr E. Winkler, który nigdy w szkole powszechnej nie uczył, a otrzymał
wychowawstwo klasy trzeciej dlatego, że na razie, w ciągu roku nie
było innego wyboru. W następnym roku objął wychowawstwo klasy
starszej i język polski bez ograniczenia godzin. E. Winkler pracował
w szkole w Józefowie do końca wojny i w roku 1945 powrócił na swoje
miejsce w Poznańskie10. Spotkało go jednak wielkie nieszczęście,
ponieważ w kwietniu 1941 roku, po łapance w Józefowie, stracił syna
Stanisława w niemieckim obozie (syn miał około 20 lat, był po maturze).
8. Por. A. Herman, Edward Winkler – ukochany dziadek. Wspomnienia Marii Herman,
w: „Rocznik Józefowski”, tom 2 (2016), s. 119-127.
9. Karol Małłek (1898-1969).
10. Por. A. Herman, Edward Winkler..., dz. cyt.
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Sprawa tajnego nauczania historii, języka polskiego i geografii Polski
wymagała koniecznie jakiegoś zorganizowania i wielkiej chęci
porozumiewania się poufnego w tej sprawie z kolegami szkół sąsiednich
gminy Letnisko-Falenica byłego powiatu warszawskiego. Tak się też
stało, ponieważ w roku 1942 Tajna Organizacja Nauczycielska (TON)
przystąpiła do organizacji tajnego nauczania.
O tyle dobrze się złożyło, że Niemcy, nie mając ludzi kompetentnych
w zagadnieniach oświaty i szkolnictwa, traktowali naszych inspektorów
szkolnych jako zło konieczne. Ci ostatni otrzymali od władz TON
zalecenia, aby trwali na swoich stanowiskach. Niemcy zdawali sobie
sprawę, że polscy inspektorzy solidaryzują się z polskimi nauczycielami,
pomagają sobie wzajemnie, instruują i ostrzegają poufnie przed grożącym
niebezpieczeństwem.
W powiecie warszawskim powstały prawie równocześnie dwie
administracje szkolne. Oficjalna, którą Niemcy zastali: Dyonizy
Majewski11 – inspektor szkolny; podinspektorzy – Antoni Lumbe12,
Michał Curyłło, Szulczyński i Wilhelm Wiatr13. Początkowo na powiat
warszawski Kreisschulratem został mgr Johann Fuchs – volksdeutsch
z Małopolski Wschodniej. Był to Niemiec bardzo gorliwy, który
zaczął się niezmiernie interesować nauką języka polskiego, historii
i geografii, ale na szczęście wkrótce został odwołany. Po nim
Kreisschulratem został Georg Bandorski14 – Mazur z Ostródy. Mówił
on gwarą mazurską. Wiedział o tajnym nauczaniu, ale specjalnie się
nim nie interesował. Na skutek choroby inspektor szkolny D. Majewski
ustąpił, a jego miejsce zajął Antoni Lumbe, który pełnił obowiązki
zastępcy Kreisschulrata.
Obok tej oficjalnej administracji istniała druga, tajna władza w powiecie
warszawskim. W roku 1942, w miesiącu czerwcu zorganizowana została
Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury, której podlegały wszystkie sprawy
oświatowo-kulturalne na terenie powiatu. W skład tej komisji wchodziły
następujące osoby:
11. Dionizy Majewski (1887-1980).
12. Antoni Lumbe (1890-1960?), inspektor powiatu warszawskiego działający w jawnym
i jednocześnie tajnym nadzorze szkolnym.
13. Wilhelm Wiatr (1882-1943). Wyrok na W. Wiatrze został wykonany w ramach
akcji „C” (czyszczenie), zarządzonej decyzją KG AK. Por. Tomasz Strzembosz, Akcje
zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944, 1978, s. 223-224.
14. Georg Bandorski. Por. Georg Hansen, Schulpolitik als Volkstumspolitik. Quellen zur
Schulpolitik der Besatzer in Polen 1939-1945. 1994, s. 486-487.
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1. Antoni Lumbe15 – przewodniczący, inspektor szkolny powiatu
warszawskiego,
2. Władysław Markiewicz – zastępca przewodniczącego, kierownik
szkoły w Pruszkowie,
3. Jan Główczyński – referent szkół średnich, dyrektor gimnazjum
w Otwocku,
4. Jan Olbrycht – referent samopomocy nauczycielskiej, kierownik
szkoły w Wawrze,
5. Józef Kulka – referent oświaty pozaszkolnej, kierownik szkoły
w Sulejówku.
Na terenie gmin istniały gminne komisje oświaty i kultury. Przy każdej
szkole był kierownik tajnego nauczania, który kontaktował się z gminnym
łącznikiem:
- gmina Letnisko-Falenica – gminny łącznik Kazimierz Orzażewski,
- szkoła nr 1 w Falenicy – kierownik Feliks Tkaczyk,
- szkoła nr 2 w Falenicy – kierownik Kazimierz Stajuda,
- Józefów k. Otwocka – kierownik Kazimierz Orzażewski,
- Julianów – kierownik Jan Szymański,
- Miedzeszyn – kierownik Aleksander Pękala,
- Radość – kierownik Bolesław Wojtulewicz,
- Wille Świderskie – kierownik Ludwik Karpiński.
Zebrania gminnych łączników odbywały się przeciętnie raz w miesiącu
na Żoliborzu, w mieszkaniu Antoniego Lumbego. Na zebraniach tych
omawialiśmy sprawy organizacji tajnego nauczania, realizacji programu
nauczania, używania podręczników do języka polskiego, historii i geografii
Polski. Od czasu do czasu otrzymywaliśmy pięćsetzłotowe zapomogi dla
tych rodzin, z których nauczyciele byli więzieni przez Niemców. Pieniądze
były pobierane i przekazywane bez jakichkolwiek pokwitowań, na zasadzie
wzajemnego zaufania. Zapomogę taką otrzymywała jedna nauczycielka
w Świdrze, której mąż, również nauczyciel, był osadzony na Pawiaku.
Drugą formą pomocy była sprawa wysyłania paczek więźniom, którzy
przebywali w obozach jenieckich. Młodzież naszej szkoły przynosiła
żywność, sama pakowała ją w klasie i wysyłała na poczcie do inżyniera
– oficera kampanii wrześniowej, który na krótko przed wojną, w roku
15. Antoni Lumbe od czerwca 1942 r. do sierpnia 1944 r. pełnił funkcję Przewodniczącego
Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury z ramienia TON.
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1938, opracował plan nowo wznoszonego budynku szkolnego. Inżynier
Staszewski był synem nauczyciela-rencisty z Falenicy.
Ponieważ okupant niemiecki polecił w szkołach sporządzić ewidencję
drzew morwowych w rejonie szkoły, a później zarządził hodowlę
jedwabników, powstało wtedy zagadnienie, jak w szkole należy
ustosunkować się do tej akcji. Sprawą sadzenia drzew morwowych zajęła
się chętnie dziatwa szkolna i grono nauczycielskie, ponieważ byliśmy
pewni, że drzewa wyrosną już w wolnej Polsce i będą ozdobą naszej ziemi.
Nowe zagadnienie akcji sabotażu i omawiania go na zebraniach
gminnych łączników powstało wtedy, kiedy okupanci zalecili zbierać
i dostarczać kasztany, zioła i butelki. Na zebraniu łączników ustaliliśmy
wtedy, aby każda szkoła zebrała pewne minimum, żeby nie zbierać za
dużo. W dodatku zebrane minimum kasztanów, ziół i butelek przeleżało
w szkole i nikt ich nie zabrał do końca wojny.
W miesiącu kwietniu 1941 roku po lewej stronie toru kolejowego,
jadąc do Otwocka, odbyła się generalna „łapanka” w Józefowie.
Zabierano wszystkich młodych mężczyzn. Wtedy znalazłem się przed
godziną ósmą na rowerze z teczką pełną biuletynów o tajnym nauczaniu
przed budynkiem szkolnym po przeciwnej stronie toru kolejowego
(szkoła w Józefowie w tym czasie mieściła się w dwóch budynkach,
po obu stronach toru) i szczęśliwym zbiegiem okoliczności uniknąłem
zabrania do samochodu dzięki znajomości języka niemieckiego. Z pokoju
nauczycielskiego zabrali okupanci: Stefana Zagożdżonka, który po drodze
do samochodu zdołał umknąć, Apolinarego Staszkiewicza, który po trzech
miesiącach na Pawiaku został zwolniony. Wtedy to właśnie zabrali też
Niemcy Stanisława Winklera – syna Edwarda (nauczyciela), który zginął
w obozie16. Późnym popołudniem wywieźli wtedy okupanci trzy pełne
„budy” do Warszawy i wszystkich złapanych osadzili na Pawiaku.
Tak się jakoś tragicznie złożyło, że w tym samym roku 1941, w dniu
17 września w obozie Mauthausen-Gusen zginął mój rodzony brat
Stanisław, kierownik szkoły w Drobinie, powiat płocki.
Chwile grozy przeżyło grono nauczycielskie i dziatwa szkolna, kiedy
20 listopada w roku 1942 odwiedził naszą szkołę w Józefowie Kreisschulrat
G. Bandorski. Interesował się hodowlą jedwabników i zbiórką odpadów.
Narzekał, że gąsienice są zbyt małe, że młodzież mało zebrała ziół i innych
odpadków. Dane te umieścił w sprawozdaniu, które przesłał do szkoły.
Po jego odjeździe ze szkoły odetchnęliśmy i zaczęliśmy odważniej uczyć
języka polskiego, historii polskiej i geografii.
16. Por. A. Herman, Edward Winkler..., dz. cyt.
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Nagłówek druku kancelaryjnego Publicznej Szkoły Powszechnej w Józefowie.
Oryginał przekazany przez Krzysztofa Orzażewskiego redakcji „Rocznika Józefowskiego”.

W dniu 25 lipca 1942 roku około godziny 18.00 szkoła w Józefowie
była znów świadkiem niezwykłego wydarzenia. Na pobliskiej stacji
kolejowej został postrzelony17 niejaki Ernest, który przekazał w ręce
Gestapo uciekiniera – więźnia z Pawiaka. Wyrok na Erneście został
wykonany przez AK. Woźny szkoły, którego żona Józefa jeszcze dziś
pracuje w Józefowie18, niósł postrzelonego konfidenta do pobliskiego
domu przy ul. Mickiewicza, przy której znajdowała się wówczas i do dziś
jest szkoła podstawowa.
W roku 1943, po klęsce stalingradzkiej, nieco słabnie zainteresowanie
Niemców tajnym nauczaniem, a wysiłek ich skierowany zostaje bardziej
na akcję militarną, jakby w przeczuciu zbliżającej się zagłady i klęski
nieuchronnej.
W dniu 19 lipca 1943 roku żołnierze AK palą w nocy (godzina
1.00-2.00) w budynku gminnym w Falenicy (odległość około 3 km od
Józefowa) akta meldunkowe, ażeby utrudnić Niemcom wyszukiwanie
adresów i danych personalnych osób podejrzanych i aresztowanie ich.
Akta były spalone, ale przez pośpiech i nieostrożność zostało otwarte
17. Wg oryginału: „Na pobliskiej stacji kolejowej został zastrzelony niejaki Ernest,
który przekazał w ręce Gestapo uciekiniera – więźnia z Pawiaka.” Poszukiwane źródła
potwierdzające szczegóły tego wydarzenia.
18. Tekst został napisany w 1974 r.
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okno, od którego spalił się cały budynek, a wraz z nim moje mieszkanie
i druga tajna kronika szkoły w Józefowie z opisem dokładnym wszystkich
wydarzeń od 1939 do 1943 roku.
W tym samym roku 1943 na wiosnę, kiedy odbywały się lekcje
w szkole, a w klasie siódmej była lekcja geografii Polski i rozwieszona
była mapa Polski na ścianie – niespodziewanie do kancelarii szkoły
wszedł znienacka z typowym tupetem SS-man19 (z trupią główką
na czapce) i dopytywał się o mojego bliskiego kuzyna o tym samym
nazwisku i imieniu co ja. Nie wiedziałem, o co idzie, co się stało.
Po kilku dniach, kiedy odwiedziłem Warszawę (mieszkałem stale
w Falenicy), dowiedziałem się, że kuzyn był aresztowany, przebywał na
Pawiaku – skąd ułatwiono mu ucieczkę. Niestety, został później drugi
raz aresztowany i zginął w obozie.
Przez cały czas nauczania w okresie okupacji w latach 1939-1945
specjalny nacisk kładliśmy na rocznice narodowe, które obchodziliśmy
w klasach w podniosłym nastroju, choć skromnie. W tej dziedzinie
wyróżniała się Jadwiga Barcicka20 – harcerka, która zawsze pamiętała
o rocznicy powstania kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego.
W jednej z klas wieszano wtedy godło Polski i aktualny obraz. Krótki
wierszyk, śpiew i pięciominutowa gawęda uzupełniały całość. Specjalnie
uroczyście organizowaliśmy wtedy choinkę świąteczną: dzielenie się
opłatkiem przez całą młodzież szkoły miało wtedy jakiś specjalny
wydźwięk. Życzyliśmy sobie wtedy nie tyle Wesołych Świąt – ile
spokojnych i pogodnych w każdej rodzinie.
Dziś, po latach21, kiedy patrzymy poza siebie na naukę w szkole
w Józefowie i okoliczne sąsiednie szkoły, widzimy, że była to praca,
kiedy każdy dzień, a często i noc była niepewna. Aresztowania, łapanki,
rewizje i wywożenie do obozów towarzyszyły często pracy w szkole
nauczycielowi i młodzieży.
Program nauczania i wychowania streszczał się wtedy w paru punktach:
1. na każdym odcinku walczyć z okupantem,
2. uczyć dobrze języka polskiego, historii i geografii Polski,
3. chronić przed okupantem wszystko, co należy do kultury
narodowej polskiej i ogólnoludzkiej,
4. podtrzymywać na duchu nauczycielstwo i ogół społeczeństwa.
19. Wg oryginału: „gestapowiec SS (z trupią główką na czapce)”.
20. W oryginale autor podał nazwisko Bartnicka.
21. Opracowanie nosi datę 21 grudnia 1974 roku.
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Zdarzały się dni, które dodawały otuchy i „krzepiły serca”, jak pisał
kiedyś H. Sienkiewicz.
Jednego dnia, czekając na pociąg na stacji w Falenicy do Józefowa,
przeczytałem taką ulotkę na koszu do śmieci: „Zginął pies, zwie się Hess,
odprowadzić do Berlina za nagrodą sukinsyna”. Po przeczytaniu jej był
zaraz mój pociąg, który zawiózł mię do szkoły w Józefowie.
W nowym roku szkolnym 1944/45 nie było już tajnego nauczania
w szkole w Józefowie. Jeszcze nie zagojone rany były tak wielkie
i głębokie, że nie było na twarzach dziatwy szkolnej i nauczycieli wielkiej
radości, ale każdy dzień w wolnej Polsce stawał się coraz piękniejszy
i pogodniejszy. Była to nauka w wolnej Polsce.
Od 1 października 1944 roku otrzymałem już polecenie od władz
organizowania szkolnictwa w powiecie warszawskim, najpierw z siedzibą
w Otwocku, później w Michalinie i wreszcie w Warszawie-Pradze przy
ulicy Targowej nr 15, kiedy Warszawa była wolna.
Jedną z pierwszych czynności było powołanie Komisji Weryfikacyjnej
dla zarejestrowania dokumentacji i udziału nauczycieli w tajnym
nauczaniu (Otwock – Michalin – Warszawa) dla powiatu warszawskiego.
Nowy rok 1945 był już tym, kiedy znienawidzony okupant opuszczał
umęczoną ziemię polską.
Dziatwa zaś ze szkoły w Józefowie na Wielkanoc 1945 roku
odwiedziła rannych żołnierzy w szpitalu w Otwocku z przedstawieniem,
które tak wspomina kronikarz szkoły: „Przedstawienie im (rannym
żołnierzom) się bardzo podobało. Przeniosło ich do swoich rodzin
i z niejednych oczu wycisnęło łzy smutku lub radości. Korzystając
z tego, chodziliśmy po salach szpitalnych, odwiedzając chorych. Na
widok nas na ich znękanych walką twarzach widać było zadowolenie.
Niektórzy ciężko ranni mawiali, że cierpią tylko dla nas i ukochanej
Ojczyzny. Był też chłopiec trzynastoletni, który stracił nogę w walce
o niepodległość. Żegnając się z nimi, życzyliśmy im szybkiego powrotu
do zdrowia i domu rodzinnego”.
------Pragnę zaznaczyć, że tajna nauka w Józefowie była ściśle
powiązana z ogólną atmosferą w kraju, że dywersja i sabotaż
w pobliskim terenie (Warszawa – Celestynów) wpływały przecież
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często na nerwową, codzienną naszą pracę dydaktyczną. Dlatego
też szkoła była czasem, ze względu na swoje specyficzne położenie
(w lesie), miejscem nocnych spotkań i szkoleń zbrojnych grup
partyzanckich.
------Do powyższego opracowania pomogły mi następujące materiały:
1. arkusze ocen uczniów za lata 1939-1945 szkoły w Józefowie,
2. kronika szkolna lat okupacji szkoły w Józefowie,
3. moje własne akta personalne oraz rozmowy z osobami, które
pracowały ze mną w czasie okupacji w szkole.
( - ) Kazimierz Orzażewski
Warszawa, dnia 21 grudnia 1974 roku
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Robert Lewandowski

Andriolli i józefowski akcent
Shakespeare Lives Programme
Wiosną 1883 roku Elwiro Michał Andriolli (1836-1893) ze swojej
posiadłości w Brzegach, położonej po obu brzegach rzeki Świder
(dzisiejszy Otwock i Józefów), wyjechał do Paryża. Bolesław Prus pisał
wówczas: Znakomity rysownik przenosi się do Paryża, gdzie mu powierzono
obszerne roboty i gdzie – słusznie czy nie słusznie – porównywają go
z Dorem1. Andriolli zamieszkał u Władysława Mickiewicza2, a jesienią
1883 roku informował3 z wielką dumą i radością, że „stanęła umowa
o ozdobne wydanie Szekspira w wielkim formacie – pomiędzy mną
a Didotem. – Co czułem, kiedy się to stało, nie wypowiem!”.
Przygotowania i prace nad ilustracjami zajęły artyście prawie trzy lata.
Drzeworyty wykonał Jules Huyot, a całość w dwóch edycjach4 w 1886
roku wydał Firmin-Didot.
1. Paul Gustave Doré (1832-1883) – francuski grafik, ilustrator, malarz i rzeźbiarz.
2. Władysław Mickiewicz (1838-1926) – syn Adama Mickiewicza.
3. Por. List E. M. Andriollego do Władysława Maleszewskiego (1832-1913) z 15 listopada
1883 r. Zob. J. Wiercińska, Andriolli świadek swoich czasów. Listy i wspomnienia,
Wrocław 1976, s. 167-168.
4. William Shak[e]speare, Roméo et Juliette, Paryż [1886], Firmin-Didot. W 1886 r.
ukazały się dwie paryskie edycje Romea i Julii z ilustracjami Andriollego. Pierwsza
luksusowa edycja obejmowała 50 egzemplarzy. Każdy egzemplarz miał wdrukowaną
imienną dedykację oraz zawierał podwójną ilość ilustracji drukowanych na papierze
japońskim. Książka oprawiona została w pełną skórę w kolorze brązowym, grzbiet
zdobiony złotymi wyklejkami z papieru ręcznie malowanego. Górne obcięcie kart
złocone, stron 193. Wewnątrz drzeworyty (średnio o wym. 16,5 x 22,5 cm) odbite na
osobnych planszach (łącznie 20 plansz o wym. 28,5 x 38,0 cm), sygnowane na klocku
„Andriolli” lub „Andriolli z Wilna”. Źródło: Biograficzne Muzeum Elwiro Michała
Andriollego w Józefowie.
Książka Romeo i Julia wydana w drugiej luksusowej edycji była oprawiona w pełną skórę
w kolorze czerwonym, grzbiet sześciopolowy zdobiony złoconymi napisami. Górne
obcięcie kart złocone, stron 193. W każdym egzemplarzu drzeworyty (średnio o wym.
16,5 x 22,5 cm) odbite na osobnych planszach (łącznie 10 plansz o wym. 28,5 x 38,0
cm), sygnowane na klocku „Andriolli” lub „Andriolli z Wilna”. Źródło: Biograficzne
Muzeum Elwiro Michała Andriollego w Józefowie.
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Elwiro Michał Andriolli (1863-1893).
Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.
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W 1887 roku autor artykułu 5 w „Biesiadzie Literackiej” pisał: Do
ostatnich prac Andriollego należą właśnie ilustracje do Romea
i Julii, z których jedną dajemy naszym czytelnikom. Jest to scena
w celi zakonnika, ojca Laurentego. Romeo po pojedynku, w którym
padł Tybalt; w rozpaczy po stracie przyjaciela a powinowatego
Julii; przerażony wyrokiem księcia, który go skazał na wygnanie
z obrębu Werony, z dala od kochanki – chce sobie odebrać życie.
Na tę chwilę przybiega do celi mamka Julii. (...) Odtworzenie
w rysunku tej sceny jest mistrzowskie, lepsze nawet niż by to zrobić
mógł Doré, którego zacięcie posiada Andriolli, górując nad nim
zapałem i oryginalnością. Nasz artysta umie cenić zaufanie, jakie
w nim cudzoziemcy położyli, wie do czego go obowiązuje Polski
podpis kładziony na każdej pracy rysunkowej dla obcych: „Andriolli
z Wilna”. Prace dokonane w Paryżu i w zakątku [w Brzegach] pod
Otwockiem dla Francji należą do najlepszych, jakimi Andriolli
ozdobił nasze pisma obrazkowe.
Wydania książkowe Romea i Julii z ilustracjami Andriollego, zaledwie
kilkanaście miesięcy po paryskiej premierze, ukazało się w 1887 roku
w Bostonie6. Trzy lata później, tj. w 1890 roku7, ukazało się kolejne
wydanie w Bostonie, następne w Nowym Jorku i w Bostonie w 1900 roku8,
5. Zob. Romeo w celi o. Laurentego, „Biesiada Literacka”, nr 589 (1887).
6. William Shakespeare’s, Tragedy of Romeo and Juliet, Boston 1887, Samuel E. Cassino.
Oprawa płócienna w kolorze żółtym, obcięcia kart złocone, stron 138. W egzemplarzu
miniatury drzeworytów z paryskiego pierwodruku wydania z ilustracjami Andriollego
odbite na osobnych planszach, sygnowane na klocku „Andriolli” lub „Andriolli z Wilna”.
Edycja zawiera 10 ilustracji. Źródło: Biograficzne Muzeum Elwiro Michała Andriollego
w Józefowie.
7. William Shakespeare’s, Tragedy of Romeo and Juliet, Boston 1890, De Wolfe,
Fiske & Co.
Oprawa płócienna w kolorze żółtym, obcięcia kart złocone, stron 138. W egzemplarzu
miniatury drzeworytów z paryskiego pierwodruku wydania z ilustracjami Andriollego
odbite na osobnych planszach, sygnowane na klocku „Andriolli” lub „Andriolli
z Wilna”. Edycja zawiera 10 ilustracji. Źródło: Biograficzne Muzeum Elwiro Michała
Andriollego w Józefowie.
8. William Shakespeare, Romeo and Juliet, New York and Boston 1900,
H. M. Caldwell Company.
Oprawa płócienna w kolorze zielonym, obcięcia kart złocone, stron 138.
W egzemplarzu fotografie miniatur drzeworytów z paryskiego pierwodruku
wydania z ilustracjami Andriollego odbite na osobnych planszach,
sygnowane na klocku „Andriolli” lub „Andriolli z Wilna”. Edycja zawiera 10 ilustracji
Andriollego oraz liczne czarno-białe fotografie. Źródło: Biograficzne Muzeum Elwiro
Michała Andriollego w Józefowie.
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William Shak[e]speare, Roméo et Juliette, Paryż [1886], Firmin-Didot.
Źródło: Biograficzne Muzeum Elwiro Michała Andriollego
w Józefowie (MAJ).

Elwiro Michał Andriolli, ilustracja do Roméo
et Juliette, Paryż [1886], MAJ. Akt I, scena 1:
(Capulet) Cóż to za wrzawa? Miecz długi podajcie!

106

Elwiro Michał Andriolli, ilustracja do Roméo
et Juliette, Paryż [1886], MAJ. Akt I, scena 5: (Julia
do Romea) Dobry pielgrzymie, pragniesz dłoni swojej...

Elwiro Michał Andriolli, ilustracja do Roméo et Juliette,
Paryż [1886], MAJ. Akt II, scena 3 (scena 4 wg wyd.
1886): (Piastunka do Romea) Dziś po południu?

Elwiro Michał Andriolli, ilustracja do Roméo et Juliette,
Paryż [1886], MAJ. Akt II, scena 5 (scena 6 wg wyd.
1886): (Brat Wawrzyniec do Romea i Julii) Pójdźcie…

Elwiro Michał Andriolli, ilustracja do Roméo et Juliette,
Paryż [1886], MAJ. Akt III, scena 1: (Romeo) Niechaj
to rozstrzygnie. (Walczą. Tybalt pada.)

Elwiro Michał Andriolli, ilustracja do Roméo et Juliette,
Paryż [1886], MAJ. Akt III, scena 3: (Piastunka do brata
Wawrzyńca) Gdzie jest mąż pani mej?
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Elwiro Michał Andriolli, ilustracja do Roméo
et Juliette, Paryż [1886], MAJ. Akt IV, scena 2:
(Julia do Capuleta) Błagam, wybacz mi!

Elwiro Michał Andriolli, ilustracja do Roméo
et Juliette, Paryż [1886], MAJ. Akt IV, scena 5:
(Pani Capulet) O nieszczęśliwa chwilo!

Elwiro Michał Andriolli, ilustracja do Roméo
et Juliette, Paryż [1886], MAJ. Akt V, scena 1:
(Romeo do aptekarza) Weź; oto czterdzieści dukatów…

Elwiro Michał Andriolli, ilustracja do Roméo
et Juliette, Paryż [1886], MAJ. Akt V, scena 3:
(Julia do brata Wawrzyńca) Gdzie jest mój Romeo?
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a w 1974 roku ozdobny reprint pierwszego francuskiego wydania ukazał
się w Paryżu9.
Prace Andriollego do dramatu Szekspira zostały zapomniane w pamięci
potomnych w Polsce i nie licząc kilku prób ich przypomnienia10 – nie były
one dotychczas prezentowane w komplecie.
Naprzeciw takiemu stanowi rzeczy wychodzi wystawa pt. Romeo
i Julia w twórczości Elwiro Michała Andriollego11. W terminie 15 marca
– 15 kwietnia 2016 roku w budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
po raz pierwszy w Polsce publicznie został przedstawiony komplet
ilustracji Andriollego do dramatu Romea i Julii. Dzięki współpracy
z Biograficznym Muzeum Elwiro Michała Andriollego w Józefowie
eksponatowa wystawa obejmowała oryginały paryskich pierwodruków
ilustracji (1886) oraz kolejne ich wydania książkowe (Boston 1887
i 1890, Nowy Jork – Boston 1900, Paryż 1974), a także grafiki prasowe
z końca XIX wieku (m.in. „Le Monde Illustré”, 1887; „L’Univers
Illustré”, 1888; „Le Voleur Illustré”, 1888).
Wystawa pt. Romeo i Julia w twórczości Elwiro Michała Andriollego
została przygotowana w ramach obchodów Roku Szekspira przez
Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, Międzynarodowe Centrum Badań
Szekspirowskich Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundację Andriollego.
British Council w Warszawie wpisał wystawę jako wydarzenie
Shakespeare Lives Programme12.
9. William Shakespeare, Roméo et Juliette, Paryż 1974, Michel de L’Ormeraie.
Luksusowa, limitowana (999 egzemplarzy) reedycja wydania z 1886 r. dramatu Roméo
et Juliette ilustrowana przez Andriollego. Oprawa w pełną skórę w kolorze bordowym,
ornamenty złocone, grzbiet sześciopolowy zdobiony złotymi wyklejkami z papieru
ręcznie malowanego. Obcięcie kart złocone, stron 240. W egzemplarzu drzeworyty
(średnio o wym. 16,5 x 22,5 cm) odbite na osobnych planszach (łącznie 10 plansz
o wym. 23,5 x 28,3 cm), sygnowane na klocku „Andriolli” lub „Andriolli z Wilna”.
Źródło: Biograficzne Muzeum Elwiro Michała Andriollego w Józefowie.
10. Dotychczas najobszerniej ilustracje Andriollego do Romea i Julii przedstawił Henryk
Dobrzycki (10 ilustracji różnej wielkości) w: Andriolli w sztuce i w życiu społecznem
(Warszawa 1904) oraz Andrzej Ryszkiewicz i Jan Dąbrowski (osiem miniatur ilustracji)
w: Szekspir w plastyce polskiej (Wrocław 1965).
11. Wystawa przygotowana na podstawie zbiorów własnych przez Biograficzne Muzeum
Elwiro Michała Andriollego w Józefowie, http://www.andriollowka.pl.
12. „Romeo and Juliet” in works of E. M. Andriolli: exhibition. The organizers – the
International Shakespeare Studies Centre UŁ, the Andriolli Foundation in Józefów
(Otwock County), and the University of Łódź Library – present unknown designs for
an illustrated Romeo and Juliet (1886) of Elwiro Michał Andriolli who is one of the
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William Shakespeare’s, Tragedy
of Romeo and Juliet, Boston 1887,
Samuel E. Cassino. MAJ.

William Shakespeare’s, Tragedy
of Romeo and Juliet, Boston 1890,
De Wolfe, Fiske & Co. MAJ.

William Shakespeare, Romeo and Juliet,
New York and Boston 1900,
H. M. Caldwell Company. MAJ.

William Shakespeare, Roméo et Juliette,
Paryż 1974, Michel de
L’Ormeraie. MAJ.

110

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, plakat anonsujący wystawę pt. Romeo i Julia w twórczości
Elwiro Michała Andriollego.
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British Council (Poland): „Romeo and Juliet” in works of E. M. Andriolli: exhibition. […] THE EXHIBION IS
PART OF THE SHAKESPEARE LIVES PROGRAMME.
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Wystawie pt. Romeo i Julia w twórczości Elwiro Michała Andriollego
towarzyszyło kilka numerów czasopisma „Andriollówka”13. Podczas Nocy
Muzeów 2016 eksponatowa wystawa gościła w Centrum Historycznym
Ziemi Karczewskiej, Muzeum „Stara Plebania” w Karczewie14. We
wrześniu 2016 roku wystawa ponownie zawitała do Karczewa15,
a w grudniu 2016 roku towarzyszyła filmowej sesji zdjęciowej do
cyklu programów telewizyjnych pn. Zakochaj się w Polsce odcinek
pt. Otwock16.
Wystawa eksponatowa pt. Romeo i Julia w twórczości Elwiro Michała
Andriollego, jak również towarzysząca jej od końca 2016 roku wystawa
planszowa oraz teka graficzna mają na celu uczcić 400 rocznicę śmierci
Szekspira oraz zachować od zapomnienia znane na całym świecie ilustracje
Andriollego do Romea i Julii, a także przybliżyć historię i okoliczności
ich powstania.

most widely recognized illustrators of Polish and foreign literature in the second half
of the 19th century. The collection will include: originally printed illustrations (Paris
1886), a series of reprints in book editions (Boston 1887 and 1890, New York–Boston
1900, Paris 1973), and engravings from 19th century newspapers (i.e. „Le Monde
Illustré”, 1887; „L’Univers Illustré”, 1888; „Le Voleur Illustré”, 1888). Director of the
Andriolli Foundation, Robert Lewandowski, will curate the exhibition. The exhibition
will be open at the University of Łódź Library, ul. Matejki 32/38, till 15 April 2016.
THE EXHIBION IS PART OF THE SHAKESPEARE LIVES PROGRAMME. Źródło:
https://www.britishcouncil.pl/en/events/romeo-and-juliet-works-e-m-andriolliexhibition [dostęp 3 grudnia 2016].
13. Zob. Romeo and Juliet in works of Elviro Michael Andriolli, „Andriollówka”, nr 137
(2016), http://www.andriollowka.pl/images/pdf/137_web.pdf.
14. Zob. Romeo i Julia w twórczości Elwiro Michała Andriollego, „Andriollówka”,
nr 140 (2016), http://www.andriollowka.pl/images/pdf/140_web.pdf.
15. Zajrzyjmy do Werony, w: „Linia otwocka”, nr 38 (2016).
16. Odcinek pt. Zakochaj się w Polsce. Otwock, http://vod.tvp.pl/28535592/otwock.
Program „Zakochaj się w Polsce” jest emitowany w niedzielę w TVP1. Jest to
24-minutowy program familijno-edukacyjny, historyczno-przyrodniczy, w którym
prowadzący Tomasz Bednarek zachęca polskie rodziny do aktywnego zwiedzania
najpiękniejszych zakątków w Polsce.
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II
WSPOMNIENIA

Marian Klimiuk1

Kazimierz Orzażewski,
non omnis moriar2
Z Kazimierzem Orzażewskim po raz pierwszy zetknąłem się w 1954
roku podczas pracy w Wydziale Oświaty Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Warszawie. Ja – młody, niedoświadczony pracownik
administracyjny i Pan Kazimierz – elegancki, kulturalny i wysoko ceniony
wizytator szkolnictwa specjalnego. Pracowałem wówczas w innym
dziale i nie było między nami zależności służbowej. Po wielu latach
zetknąłem się z Nim ponownie, kiedy kończył swoją pełną aktywność
zawodową i miał przejść na emeryturę. Przejmowałem od Niego szkołę,
której był dyrektorem – Liceum Ogólnokształcące w Otwocku-Świdrze,
zorganizowane w Dziecięcym Ośrodku Sanatoryjno-Prewentoryjnym przy
ulicy Majowej. Była to placówka dobrze wyposażona w pomoce naukowe,
posiadająca bardzo zaangażowaną i ambitną kadrę pedagogiczną. Szkoła
miała też dobrze ułożone stosunki z dyrekcją sanatorium i uznanie jej
ważnej roli rehabilitacyjnej ze strony personelu lekarskiego. Widać
było, że jest kierowana przez wysoce kulturalnego, posiadającego
niekwestionowany autorytet człowieka, dobrego pedagoga i świetnego
organizatora, zwracającego baczną uwagę (nawet aż do pedanterii) na
porządek i kształtowanie poczucia estetyki. Jako emeryt,mimo że mieszkał
w Warszawie, bywał w swojej placówce, zapraszany na uroczystości
szkolne. Zmarł 12 kwietnia 1990 roku. Postać Kolegi Kazimierza była dla
mnie niedościgłym wzorem przez wiele lat.
1. Redakcja „Rocznika Józefowskiego” otrzymała tekst Non omnis moriar autorstwa
Mariana Klimiuka od syna Kazimierza Orzażewskiego – Krzysztofa Orzażewskiego.
Redakcja składa podziękowanie panu Krzysztofowi Orzażewskiemu za wyrażenie
zgody na publikację.
2. W otrzymanym tekście wspomnienie Non omnis moriar autorstwa Mariana Klimiuka
kończy akapit: W niniejszym Biuletynie zamieszczony jest biogram kol. Orzażewskiego
przekazany do II zeszytu „Słownika Biograficznego Zasłużonych Pracowników Oświaty
Województwa Warszawskiego” przygotowywanego przez Okręgową Komisję Historyczną
ZNP oraz Jego wspomnienia o tajnym nauczaniu w czasie okupacji przesłane w 1974
roku na konkurs historyczny organizowany przez Zarząd Główny ZNP i ZBOWiD
i udostępnione nam przez syna – Krzysztofa. Tytuł artykułu Kazimierz Orzażewski, non
omnis moriar oraz przypisy pochodzą od redakcji.
117

Aneta Herman

Edward Winkler – ukochany dziadek.
Wspomnienia Marii Herman
Józefów to jedno z pierwszych miejsc wspomnień urodzonej w 1940 r.
Marii1 Herman, wnuczki Edwarda Winklera, który właśnie w Józefowie
piastował podczas niemieckiej okupacji stanowisko nauczyciela szkoły
powszechnej. Ten doświadczony, a także aktywny na polu społecznym
i patriotycznym pedagog przybył do Józefowa z Trzemeszna, gdzie
przed wojną był dyrektorem humanistycznego Państwowego Liceum
i Gimnazjum. Wojenna zawierucha zawiodła go wraz z rodziną przez
Warszawę do Józefowa, gdzie przyszło mu pracować około pięciu lat2.
Był to krótki epizod jego życia, który z jednej strony dodał piękną kartę
do biografii Polaka-patrioty służącego ojczyźnie swoimi zdolnościami.
Jednakże pobyt w Józefowie wiązał się także z doświadczeniem, które
prawdopodobnie na całe życie naznaczyło bólem dom Edwarda i jego
żony Heleny.
Pamiętam tylko jak przez mgłę wyprawy nad rzekę Świder, która tam
płynie. Mieszkaliśmy w domku wiejskim. Czy to willa była, czy domek
[trudno powiedzieć], ale był taki troszkę większy, bo cała rodzina tam
mieszkała3.
Nic dziwnego, że wspomnienia są tak kruche. Maria mogła mieć wtedy
około dwóch lat. Jej dziadek Edward Winkler w godzinach porannych
uczył w szkole powszechnej, a popołudniami pracował w zorganizowanym
przez siebie podziemnym gimnazjum. Nie zostało ono zdekonspirowane
mimo przeprowadzonej przez Niemców „łapanki”. Młodszy syn Edwarda,
Stanisław, ukończył szkołę w Józefowie, zdając egzamin maturalny.
1. Maria – córka Ewy i chadeckiego działacza Stefana Kaczorowskiego – mieszkała
w Warszawie do momentu wypędzenia przez Niemców po upadku powstania w 1944
r. W jej pamięci zachowały się niewyraźne wspomnienia z wakacji w Józefowie, które
spędzała ze swoimi rodzicami i bratem. Razem mieszkali w jednym domu z dziadkami.
Prócz Ewy (matki Marii) były tam wszystkie dzieci Edwarda i Heleny, czyli Wojciech,
Stanisław i Lena Winklerowie.
2. W. Winkler, Winklerowie. Historia jednego indygenatu, San Francisco 1989, s. 39-40.
3. Rozmowa przeprowadzona Marią Herman 10 stycznia 2017 r.
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Edward Winkler, Józefów 1944, koniec roku szkolnego.
Fot. ze zbiorów J. Kołodziej.

Według relacji Marii, sam został nauczycielem w placówce, w której
się wcześniej kształcił. Niestety zginął on w Auschwitz. Dlatego też po
wojnie byli uczniowie mieli wystąpić z pomysłem, by tej placówce nadać
imię Stanisława Winklera4. Maria przypuszcza, że Stanisław, zanim został
zaaresztowany, uczestniczył w działaniach partyzanckich.
Stasio miał całą grupę przyjaciół i kolegów – pewnie jeszcze ze
szkoły. Tam są bardzo gęste, duże lasy w okolicy Świdra. Gdzieś była
leśniczówka, a oni się w tym lesie czasem umawiali na brydża. Rodzice
byli niezadowoleni, ale nie mogli mu też tego zabronić, tym bardziej że
niby było stwierdzone, że on chodzi na brydża (...). Prawdopodobnie to,
że była tam partyzantka, musiało później wyjść na jaw (...) i po prostu tak
jak Niemcy pacyfikowali wsie, to [w „łapance” w Józefowie] też wzięli
wszystkich mężczyzn5.
Obława zorganizowana przez Niemców w Józefowie była dla rodziny
Edwarda dramatycznym wydarzeniem. Maria wspomina, że zaaresztowano
wtedy jej dziadka, ojca oraz wujków Stanisława i Wojciecha, a także
kuzyna o imieniu Romek. Edward wrócił do domu jeszcze tego samego
dnia. Miał około sześćdziesięciu lat i nikomu nie przyszło do głowy, że
4. Tamże.
5. Tamże.
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prowadzi nielegalne gimnazjum6. Podobnie szczęśliwie zakończyła się
historia Romka7. Wojciech natomiast studiował w Warszawie na Wydziale
Mechanicznym, gdzie jednoroczny kurs prowadzili wykładowcy głównie
Wawelberga i Politechniki Warszawskiej8, i nic nie wspomina o tym, by był
w tym czasie w Józefowie. Jeśli nawet został zatrzymany, to dokumenty
z uczelni pozwoliły mu ujść wolno. Tymczasem Stanisław Winkler
i Stefan Kaczorowski trafili na Pawiak. „Nastąpił koszmarny okres prób
ich wykupienia9”. Pieniądze na ten cel przeznaczył brat Heleny Stanisław
Szulc, który z zawodu był jubilerem. Tym sposobem pomyślnie wyszedł
z opresji Stefan Kaczorowski. Nota bene miał niezwykłe szczęście, że
Niemcy nie zorientowali się, kogo mają w swoich rękach, bowiem w czasie
okupacji działał w konspiracyjnych strukturach Stronnictwa Pracy.
Niestety rodzinne wysiłki wykupienia najmłodszego syna Edwarda
i Heleny nie zakończyły się sukcesem i mający niespełna 20 lat Stanisław
trafił jako więzień polityczny do Auschwitz, gdzie zakończył swoje życie.
(...) był wyjątkowo spokojny. Naprawdę bardzo szlachetny był ten
Stasio. Najmłodszy. Wszyscy, nawet rodzeństwo – choć miał czarne włosy
– nazywali go „złota dziecina”, bo był naprawdę miły, serdeczny i wszyscy
go bardzo kochali10.
Helenę oczywiście bardzo dotknęła śmierć syna, choć jak Maria
wspomina, na zewnątrz była to bardzo twarda kobieta. Później otrzymała
urnę z prochami z błędnym dopiskiem „mąż Stanisław nie żyje”.
Mama mi opowiadała, że tego dnia kiedy babcia dostała tę urnę
z prochami, nie powiedziała ani jednego słowa, tylko zamknęła się u siebie
w sypialni i nikt tam nawet nie wchodził, bo widać było, że ona nie chce.
Na drugi dzień tak jakby nigdy nic wstała, ale oni zobaczyli, że ma prawie
siwe włosy. Ona (...) przez tę noc prawie osiwiała z tego bólu11.
Wydaje się, że utrata syna sprawiała do końca życia ból Edwardowi.
Ostatnie lata spędził w Trzemesznie oraz Poznaniu. Głównie z tego
6. Tamże. Wojciech Winkler, opisując to wydarzenie w swojej książce, nie wspomina
o fakcie aresztowania ojca; W. Winkler, Emigrant, Warszawa 1994, s. 22-23.
7. Rozmowa..., dz. cyt.
8. W. Winkler, Emigrant, dz. cyt., s. 22.
9. Tamże, s. 23.
10. Rozmowa..., dz. cyt.
11. Tamże.
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okresu zachowały się wspomnienia Marii o swoim dziadku, m.in. ten
wzruszający obraz:
Pamiętam, jak kiedyś, już w Poznaniu, robiliśmy z dziadkiem porządki
w bibliotece czy też czegoś szukaliśmy i trafiliśmy na książkę, w której była
chyba dedykacja Stasia dla taty. Ja zauważyłam, że dziadek przygląda się
jej, i widzę, jak łzy kapią na tę książkę12.
Po wojnie Edward z żoną i Leną13 – najmłodszym dzieckiem – opuścili
Józefów i zamieszkali w Trzemesznie, gdzie objął on na nowo wcześniej
piastowane stanowisko dyrektora liceum i gimnazjum. Helena zaś
prowadziła internat, w którym w czasie wakacji mogły zamieszkać Maria
ze swoją mamą Ewą14.
Do babci przyszła korespondencja chyba z Czerwonego Krzyża. Wiem,
że mama z ciocią [Leną] zabrały ten list – ja przy tym byłam. Poszłyśmy
do parku, siadłyśmy na jakiejś ławce i one ten list otworzyły. W kopercie
było zdjęcie ogolonego Stasia – typowe z Oświęcimia, z gwoździem
z tyłu, w profilu, w pasiaku – i list, który one przeczytały, ale nie głośno.
Podobno było tam napisane (...), że on był chory na tyfus, ale z tego tyfusu
wyszedł, a później został przepędzony przez pole minowe. (...). Tak że on
w ten sposób zginął. Ja widziałam tylko, że one [przeczytawszy ten list]
były strasznie zdenerwowane. (...) jakiś czas jeszcze posiedziały. Potem
nawet poszły do apteki naprzeciwko. Poprosiły o jakieś krople. Obie
zażyły je w kieliszku i potem wyszły. Mama zawsze wszystko próbowała
obrócić [w żart]. Powiedziała: „no pewnie nas wzięły za dwie wariatki”.
Chyba postanowiły, że tego listu nie pokażą15.
Wiele wspomnień Marii sięga ostatniego okresu życia Edwarda, czyli
czasu kiedy przebywał z żoną i córką Leną w Poznaniu. Był on bardzo ważną
osobą w jej życiu, jak sama mówi, może dlatego, że wychowywała się bez
ojca. Stefan Kaczorowski przebywał za granicą. Wrócił z emigracji, kiedy jego
córka była już prawie dorosła. Maria zaś mieszkała z mamą w Łodzi, ale często
odwiedzały Edwarda i resztę rodziny, bo łączyły ich bardzo mocne więzi16.
12. Tamże.
13. Właściwie Magdalena Winkler, ale rodzina mówiła na nią Lena.
14. Stefan Kaczorowski do 1957 r. przebywał na emigracji.
15. Rozmowa..., dz. cyt.
16. Tamże.
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Edward Winkler z żoną Heleną, prawdopodobnie lata‚50 XX wieku.
Fot. z archiwum rodzinnego.

Mój dziadek w ogóle był dla mnie zawsze wielkim autorytetem. Bardzo
go kochałam (...) miałam [z nim] taką ogromną, bardzo dobrą komitywę.
Zawsze jak ja przyjeżdżałam, dziadek chodził ze mną na spacery po
Poznaniu. Opowiadał mi różne swoje historie. W ogóle był to człowiek
bardzo specyficzny. (...) bardzo wysoko wykształcony, bardzo inteligentny,
bardzo rodzinny. (...) Miał umiejętność: myślał szalenie szybko
i potrafił sobie wszystkie sprawy tak szybko ułożyć w głowie, że to było
aż zadziwiające (...). Te spacery długie z dziadkiem. Długie opowieści.
Naprawdę to była dla mnie ogromna przyjemność, bo dogadywaliśmy
się. Miał tyle ciepła w sobie i potrafił rzeczywiście wszystko pokazać i w
taki ciekawy sposób opowiedzieć, że ja do Poznania jeździłam z wielką
przyjemnością, żeby się z dziadkiem widzieć17.
Edward został zapamiętany jako człowiek mądry, który z jednej strony
był oczytany (sam zresztą wiele dzieł napisał), a z drugiej charakteryzował
się praktyczną roztropnością. Potrafił znaleźć właściwe rozwiązania dla
codziennych życiowych problemów i dobrze poradzić innym.
Niejednokrotnie bywało tak, że siedzieliśmy wszyscy przy obiedzie
w Poznaniu. Cała rodzinka. Każdy mówił o czym innym „jak zwykle
17. Tamże.
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w życiu rodzinnym” (...) i było tam dużo spraw rozmaitych do załatwienia.
Jeden proponował to, drugi proponował coś innego (...). A dziadek robił
wrażenie, że w ogóle tego wszystkiego nie słuchał. Prawie tak jakby się
wyłączył. Po jakimś czasie, kiedy już ten jazgot trochę ucichł, to dziadek
dopiero się odzywał i mówił tak: „Macie do załatwienia to i to. To znaczy
najpierw powinniście to, a potem tamto”. Było wiadomo, że to już zostało
tak obmyślone, że rzeczywiście nie ma żadnego innego wyjścia18.
Nie obyło się oczywiście bez zabawnych sytuacji w życiu
rodzinnym. Edward miał autorytet w rodzinie, potrafił wziąć na siebie
odpowiedzialność. Jednakże był mocno roztargnioną osobą, ku utrapieniu
swojej żony, która dbała o porządek i była dość dobrze zorganizowana.
Z pewnością nie poradziłby sobie bez niej.
Typowy profesor – tzn. po prostu żył troszeczkę w swoim własnym
świecie i czasem wielu rzeczy nie zauważał. Nigdy nic nie umiał zrobić
takiego jak np. ugotować cośkolwiek, dlatego że nigdy zresztą nie musiał.
Opowieści głosiły, że jak kiedyś został sam w domu, jeszcze jako kawaler,
i musiał sobie jakąś kaszę czy ryż ugotować, to co tam się potem w tej
kuchni działo! To wspominali aż do trzeciego pokolenia19.
Małżeństwo Edwarda i Heleny było niezwykle udane. Wiele razem
przeszli i bardzo się kochali. On na pewno cenił swoją żonę. W różnych
momentach życiowych podobno pisał testamenty. W jednym z nich,
zapamiętanym przez Marię, wszystko zapisał ukochanej żonie.
(...) rzeczywiście było to małżeństwo fantastyczne, wieloletnie. Widać, że
się kochali. Lubili z sobą spędzać życie, chociaż babcia czasami się złościła ze
względu na dziadka roztargnienie. Ja pamiętam taką jedną historię, jak się gdzieś
wybierali z wizytą do kogoś czy do teatru. Dziadek już w kapeluszu i w płaszczu
usiadł sobie jeszcze na krześle czy na fotelu, a babcia już miała wychodzić, ale
szukała swojego kapelusza. Babcia była w ogóle bardzo porządna. U niej było
zawsze wszystko na miejscu. Nigdy niczego nie szukała. Więc to było bardzo
dziwne, a dziadek taki zadowolony, że wreszcie ona czegoś szuka, tak się
uśmiechnął i powiedział: „jakbyś kładła na miejsce, to byś nie musiała szukać”.
W pewnym momencie podnosi się i okazuje się, że on siedział na jej kapeluszu20.
18. Tamże.
19. Tamże.
20. Tamże.
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Określenia, jakich używa Maria wobec swego dziadka, to odważny,
rzetelny, uczciwy, rodzinny, ale też aktywny, pełen wigoru. Po przejściu
na emeryturę Edward pracował jako lektor języka rosyjskiego w Szkole
Inżynierskiej (późniejsza Politechnika Poznańska). Dorastał w zaborze
rosyjskim, język więc nie był mu obcy. Miał też doktorat z filozofii
uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim21. W czasach kiedy rosyjski
był obowiązkowy, jako nauczyciel mógł spotkać się z pewną nieufnością
czy to studentów, czy innych patrzących z zewnątrz ludzi. Był jednak
gorliwym katolikiem, chodzącym codziennie do kościoła. Taka postawa
nie mogła ujść uwadze otaczającego go środowiska.
(...) kiedy wracał z kościoła, przynosił zawsze bułeczki na śniadanie
(...). Miał chyba kilka razy w tygodniu wykłady na Politechnice. (...) więc
jeżeli nie zdążył np. pójść tam, gdzie mieszkał, to wstępował na mszę do
kościoła – przed wykładami albo po wykładach. Gdy niektórzy studenci
zobaczyli, że profesor idzie do kościoła – to nie było oczywiście mile
widziane – po kolei się też tam wsuwali i po jakimś czasie część studentów
zaczęła do tego kościoła na mszę przychodzić. Zobaczyli profesora –
i to jeszcze tego, który prowadził lektorat języka rosyjskiego. Po prostu
się odważyli. Oczywiście to się bardzo źle skończyło dla niego. Został
oskarżony przez władze uczelni o demoralizowanie młodzieży22.
Edward w końcu został zwolniony z pracy, co bardzo go dotknęło.
Maria przedstawia również inne tło tego konfliktu. Edward na pewno był
człowiekiem odważnym i uczciwym, na co wskazuje jego życiorys. Jako
nauczyciel wymagał od przewodniczącego Związku Młodzieży Polskiej
zdania egzaminu z języka rosyjskiego na takich samych warunkach jak inni
studenci. Niejako przymusił go do nauki. Student ten ostatecznie zaliczył
przedmiot, ale Edwarda Winklera sympatią na pewno nie darzył. Maria
widzi w tej historii jedną z przyczyn, dla których Edward stracił posadę
lektora. Tym bardziej że jej dziadek z powodu choroby egzaminował
tego studenta w swoim mieszkaniu, które ewidentnie wskazywało na
patriotyczne usposobienie domownika.
Edward Winkler odznaczył się godną uwagi biografią. Pracował oraz
działał społecznie i patriotycznie w wielu miejscach. O to, by nie został
zapomniany, zadbał jego syn Wojciech, który przekazuje nam życiorys
21. W. Winkler, Winklerowie..., dz. cyt., s. 39.
22. Rozmowa..., dz. cyt.
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W. Winkler, Winklerowie. Historia jednego indygenatu,
San Francisco 1989 (ISBN 0 9624695 0 5).
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ojca w pracy opisującej ród Winklerów23. Wspomnienia Marii Herman
dają nam niezwykle cenne uzupełnienie, pokazując, jakim człowiekiem
był Edward. Z jej relacji widać, że oblicze męża, ojca, dziadka współgrało
z życiem prowadzonym na polu publicznym i zawodowym. Cała jego
aktywność znajdowała autentyczne potwierdzenie w codziennym
postępowaniu.

23. W. Winkler, Winklerowie..., dz. cyt.
127

Bożena Szczech-Banasik

Wspomnienia o nauczycielce
Jadwidze Barcickiej
Do domu przy ul. Jasnej w Józefowie sprowadziłam się razem
z moimi dwoma braćmi, rodzicami i babcią w 1959 roku. Moje
pierwsze wspomnienia dotyczące domu to zniszczone wielkie schody
i śmieszny piec-koza w łazience. Budynek otaczały dzikie maliny, które
w niekontrolowany sposób rozrosły się w ogrodzie i oplatały resztki
mocno zniszczonego ogrodzenia.
Moja mama – Bronisława Szczech, nauczycielka matematyki w Szkole
Podstawowej nr 1 w Józefowie – była bardzo szczęśliwa, że dostała
przydział na to właśnie mieszkanie. Bo i do szkoły blisko, i towarzystwo
doborowe!
Zajęliśmy dwupokojowe mieszkanie na parterze. Przez ścianę
sąsiadowała z nami pani Ludwika Okrąglewska (nauczycielka fizyki
w SP nr 1) ze swoją córką Anią. Na piętrze nad nami mieszkał pan Feliks
Konieczny (nauczyciel fizyki i zastępca kierownika szkoły SP 1) z rodziną
oraz pani Jadwiga Barcicka. Pani Jadwiga również była nauczycielką
– uczyła matematyki i pracowała już wtedy w szkole przy Sanatorium
Neuropsychiatrii Dziecięcej w Józefowie.
Pan Konieczny mieszkał z nami krótko, niecały rok. Po wyprowadzce
jego mieszkanie zajęli państwo Janina i Kazimierz Wolniewiczowie.
Pani Janina była w SP 1 nauczycielką matematyki, a pan Kazimierz
nauczycielem geografii i bibliotekarzem. Państwo Wolniewiczowie
sąsiadowali z nami najdłużej, bo aż do 1986 roku.
Od samego początku najbardziej intrygowała mnie osoba pani
Barcickiej. Wysoka, szczupła, można by rzec: koścista postać, w okrągłych
okularkach. Pamiętam, że zawsze była tak samo ubrana – jasny płaszcz
z paskiem, granatowy beret. Często zanosiła się kaszlem. Budziła we
mnie, małej dziewczynce, respekt. Na pozór dość ostra i mało dostępna,
miała jednak wyjątkową osobowość.
Przy bliższym kontakcie okazywała się ciepłym i niezwykle
życzliwym człowiekiem, wyczulonym na wszelką ludzką krzywdę
i niesprawiedliwość. Moi rodzice zawsze mówili o pani Jadwidze
z ogromnym szacunkiem.
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Jadwiga Barcicka, Józefów 1939, koniec roku szkolnego. Fot. z opisem przekazana przez Krzysztofa
Orzażewskiego redakcji „Rocznika Józefowskiego”.

W miarę upływu lat panią Barcicką coraz rzadziej można było spotkać
w mieszkaniu przy ulicy Jasnej. Później dowiedziałam się, że
pomieszkiwała w służbowym mieszkanku na terenie sanatorium,
w którym pracowała do emerytury.
Po wielu latach z pomocą pani Marii Młynarskiej (nauczycielki języka
polskiego i byłej dyrektorki SP 1 w Józefowie) dotarłam do wspomnień
o pani Jadwidze Barcickiej pani St.(?) Dryjańskiej (także byłej nauczycielki
z SP 1). Wyłania się z nich obraz nauczycielki, kierowniczki józefowskich
szkół, która wszystkie swoje siły i ogromne zaangażowanie poświęciła
dzieciom.
Pani Jadwiga Barcicka urodziła się w 1906 roku. Pracę w szkole
w Józefowie rozpoczęła w roku 1937. Była nauczycielką wzorową
i niezwykle pracowitą, dbającą o bardzo wysoki poziom nauczania. Dzieciom
słabym w nauce udzielała po lekcjach bezpłatnej pomocy. Chodziła do
rodziców, robiła wywiady, w jakich warunkach dzieci żyją i pracują, udzielała
porad wychowawczych. Prowadziła w szkole harcerstwo. Była czynną
harcerką i instruktorką. Jako instruktorka organizowała obozy szkoleniowe
w Kamieńczyku nad Bugiem, w Rybienku nad Bugiem oraz w Myszyńcu.
Podczas obozów harcerskich pani Jadwiga wraz z harcerzami
przeprowadzała z miejscową ludnością wywiady o charakterze
szkoleniowym. Organizowała dla uczniów wycieczki krajoznawczo130

turystyczne. Dzieci jeździły z nią do Wilna, Krakowa, Zakopanego, nad
morze, a także do Warszawy.
Pod jej kierunkiem dzieci prowadziły również kronikę szkolną.
W latach przedwojennych szkoła w Józefowie mieściła się w jednym
parterowym drewnianym budynku i kilku wynajmowanych izbach.
Ówczesny kierownik szkoły, pan Kazimierz Orzażewski, przystąpił do
wznoszenia nowego budynku. Plany sporządził inż. architekt Staszewski.
Kamień węgielny pod szkołę położono 11 listopada 1938 roku,
równocześnie sporządzono akt erekcyjny i zamurowano go w fundamencie
– w narożniku po lewej stronie od głównego wejścia do budynku.
W tym samym dniu dzieci uroczyście wręczyły przedstawicielom
Wojska Polskiego karabin maszynowy zakupiony ze składek uczniów
i miejscowej ludności. Budowę rozpoczęto w 1939 roku, jednak
1 września murarze porzucili pracę i uciekli. Fundamenty ponad ziemią
zabezpieczono i tak przetrwały wojnę.
Zabezpieczenie mienia szkolnego podczas wojny w dużej mierze jest
zasługą Jadwigi Barcickiej. Podczas okupacji razem z kierownikiem
szkoły Kazimierzem Orzażewskim ukryła u mieszkańców Józefowa
książki z biblioteki szkolnej, mapy i obrazy.
Pani Barcicka brała czynny udział w tajnym nauczaniu. Roznosiła
również biuletyny informacyjne wydawane przez organizacje podziemne,
słuchała ukrytego radia, a wiadomości rozpowszechniała między
ludnością. Zbierała fundusze i robiła paczki, które wysyłała do oflagów,
między innymi do oficera inż. architekta Staszewskiego, autora projektu
nowej szkoły. Dużo współpracowała z Czerwonym Krzyżem, niosła
pomoc potrzebującym i ofiarom wojny. Po zakończeniu działań wojennych
na wschód od Wisły w 1944 roku pracowała jako sanitariuszka w szpitalu
polowym w Józefowie. Odwiedzała z grupą dzieci rannych żołnierzy
w szpitalu w Otwocku, wręczając im paczki i upominki, urządzała dla
nich nawet przedstawienia. Była jedną z założycielek „Ligi Żołnierza”.
Pani Jadwiga Barcicka została kierownikiem szkoły podstawowej
w Józefowie 1 października 1944 roku i przepracowała na tym stanowisku
sześć lat. Po wojnie wróciły za jej przyczyną do szkoły materiały oddane
na przechowanie mieszkańcom: książki, nieaktualne już mapy, obrazy
„Ilustracji szkolnej” oraz pomoce z chemii, fizyki, matematyki. Jak przed
wojną, tak i po wojnie pani Barcicka urządzała wycieczki dla dzieci – te
dalekie, do Szczecina, w Sudety, do Krakowa, Zakopanego, ale i bliższe
– do Warszawy. Sumiennie wypełniała obowiązki kierownika szkoły.
W szkole panował ład i spokój, praca odbywała się normalnym trybem.
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Z wielkim zaangażowaniem prowadziła także harcerstwo. Miała
pięknie urządzoną harcówkę, w której gromadzili się harcerze na swoje
zajęcia. Z pomocą rodziców zorganizowała Koło Przyjaciół Harcerstwa.
Zaraz po wojnie szkoła, której kierownictwo objęła pani Barcicka,
„nie miała gdzie się podziać”. Dzieci było o wiele więcej niż przed
wojną. Wielu mieszkańców zniszczonej Warszawy przeprowadziło
się bowiem wraz z całymi rodzinami do domów letniskowych
w Józefowie. Początkowo na zajęcia wynajmowano zwykłe izby, tak
jak przed wojną. Dzieci przybywało, a wynajmowane pomieszczenia
często były w opłakanym stanie i bez przewodów kominowych – rury
piecyków wystawiano na zewnątrz przez okna. Było zimno, dym
szczypał w oczy dzieci i nauczyciela. Mimo takich warunków i wielu
starań pani Barcickiej, władze kuratoryjne nie uwzględniły budowy
szkoły w Józefowie w planie sześcioletnim, choć fundamenty zostały
wzniesione już w 1939 roku. Pani Barcicka nie dała za wygraną
i wysłała do Ministerstwa Oświaty z odpowiednim pismem delegację
Komitetu Budowy Szkoły w Józefowie. Na czele delegacji stał pan
Tadeusz Czajkowski. Działania zakończyły się sukcesem – budowę
szkoły wstawiono do planu sześcioletniego i już w październiku 1950
roku kilka klas umieszczono w częściowo wykończonym nowym
budynku. W 1951 roku pani Barcicka odeszła z SP 1 i rozpoczęła pracę
jako nauczyciel w szkole przy Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej
w Józefowie. Pięć lat później została kierowniczką tej szkoły i była nią
aż do przejścia na emeryturę w 1969 roku. Zmarła trzy lata później,
18 czerwca 1972 roku. „A ci, co ją znali, serdecznie ją wspominali” –
napisała pani Dryjańska.
Pamiętam, że po śmierci pani Jadwigi do mieszkania przy ul. Jasnej
przyszły jej koleżanki, aby uporządkować i zabrać pozostawione przez
nią rzeczy. Pamiętam też, że wynosiły jedynie książki, stare gazety oraz
podstawowe sprzęty.
Pani Jadwidze przyszło żyć i pracować w wyjątkowo trudnych czasach.
Pracowała wytrwale na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki niej wiele
józefowskich pokoleń miało lepszy dostęp do edukacji. Wartości „Bóg,
Honor, Ojczyzna” stanowiły motto i sens życia dla pani Barcickiej.
Pani Jadwiga Barcicka została pochowana na cmentarzu w Józefowie,
prawdopodobnie razem z matką (nr kw. SF10/20). Często zatrzymuję
się przy jej opuszczonym i zaniedbanym grobie i martwi mnie, że od lat
nagrobek wymaga remontu, a pamięć o tej wyjątkowej kobiecie powoli,
ale nieubłaganie się zaciera.
Pani Barcicka nie miała rodziny; jej „rodziną” były józefowskie dzieci.
Dzisiaj nie ma kto zadbać o miejsce jej wiecznego spoczynku. Uważam,
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że to nasz, józefowian, obowiązek – kultywować pamięć o takich ludziach
jak pani Barcicka. Pamięć o Jadwidze Barcickiej niech stanie się częścią
józefowskiego dziedzictwa. i

Jadwiga Barcicka, Józefów 1944, koniec roku szkolnego.
Fot. ze zbiorów J. Kołodziej.
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Janina Kołodziej, Szymon Kołodziej, Agnieszka Krasnodębska

Moje wspomnienia z Emilianowa
opowiedziane wnukowi
– Szymonie, chcę Ci opowiedzieć kilka wydarzeń z moich lat
dziecinnych. Było lato 1939 roku; pojawiła się pogłoska, że zbliża się
wojna. Na Nowej Wsi, gdzie mieszkaliśmy z rodzicami, zaczęło być
niebezpiecznie. Rodzice postanowili się przenieść do Emilianowa, do
dziadków. Tata mój sprzedał konia, krowę, dwie świnki. Wóz i narzędzia
rolnicze przewiózł do Emilianowa. Tu mieliśmy dom z dwoma pokojami,
kuchnią i dwiema werandami. Ja miałam fajnego pieska, nazywał się
Bukiet, był jasnorudy z białym. A dziadkowie Pałyskowie mieli małego
czarnego pieska, nazywał się Pikuś. Martwiłam się, czy się nie będą się
gryzły, ale one się polubiły.
Mam jedno wyjątkowe wspomnienie.
Kilka dni przed wrześniem tata powiedział do mamy: może byśmy
pojechali do Warszawy i kupili Jasi trochę ubrań, idzie do nowej szkoły,
a ze wszystkiego bardzo wyrosła. Mama zaproponowała tacie, żebyśmy
pojechali sami, a ona ugotuje obiad. Więc pojechaliśmy sami na zakupy.
Myślę, że to był Bazar Różyckiego. Weszliśmy do budki z paltami, tato
powiedział: chcę kupić córce palto. Sprzedawczyni popatrzyła na mnie
i powiedziała, że ma mój rozmiar. Przyniosła z zaplecza zielone palto
z brązowym kołnierzem ze sztucznego futra, przymierzyłam – było
dobre. Bardzo się ucieszyłam i powiedziałam, że bardzo lubię zielony
kolor. Poszliśmy do drugiej budki – kupić czapkę, szalik, rękawiczki. Tata
zapytał, czy sprzedawczyni ma ciepłe rajtuzy – i to wszystko mi kupił.
Weszliśmy do następnej budki po mundurek – spódniczka plisowana,
a góra z kołnierzykiem marynarskim. Pani zaproponowała, że ma
niedrogi czarny fartuszek, z szelkami zapinanymi z tyłu na guziczki
i jeszcze wiązany. I jeszcze tata kupił mi nowe buty firmy Bata i powiedział
do mnie, że to dobra firma. Wracając do pociągu, kupił 10 jagodzianek
i z tymi zakupami wróciliśmy do domu. Mama powiedziała, żebym
zawołała dziadków Pałysków na obiad, i pokazała, co kupiliśmy.
Dziadkowie chętnie przyszli na obiad i chwalili zakupy.
Rodzice byli bardzo zajęci przeprowadzką, tak że czas szybko minął.
Patrzę, a tu już 1 września 1939 roku i czas do szkoły. Rano moi bracia
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Józefów 1939, Stanisław Kołodziej (17 lat) jako pracownik piekarni Władysława Młota.
Fot. ze zbiorów J. Kołodziej.
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pojechali do szkoły do Warszawy, a ja z mamą przygotowywałyśmy się
do pójścia do szkoły w Józefowie przy ulicy Mickiewicza.
W drugiej połowie domu mieszkali lokatorzy – państwo Herbstowie
z dwunastoletnim synem Zbyszkiem. Chłopiec przed paroma dniami
złamał rękę i pytali, czy mogą zostać na cały wrzesień. Kiedy
przechodziłyśmy, oni na werandzie jedli śniadanie. Naraz zobaczyliśmy
samolot – cały w ogniu i dymie. Trwało to sekundy, nagle usłyszałyśmy
bum, bum, bum. Mama była ciężko ranna, ja skaleczona w podbródek
leżałam na mamie cała we krwi mamy. Zbyszek wskoczył do pokoju
– zginął na miejscu, jego rodzice oboje byli lekko ranni; mój tata był
na podwórku – również zginął na miejscu. Mój szesnastoletni brat
cioteczny Marian Przybyłko też zginął na miejscu. W sumie zginęło
10 osób, a kilka było rannych. Lokatorka dziadka, pani Świderska,
zaprowadziła mnie na plebanię i tam zostałam opatrzona przez
proboszcza – ks. Jana Makowskiego – i jego gospodynię. Kiedy
wróciliśmy do domu, już czekał na mnie samochód. Pojechaliśmy do
szpitala – ja, ranna sąsiadka i bardzo ciężko ranna moja mama. Ja
siedziałam w szoferce z kierowcą, który wiózł nas do Warszawy. Po
drodze pani stukała w szybę szoferki, że mama moja odeszła. Kierowca
stanął, zdjął czapkę, ale nie pozwolił mi wychodzić. Powiedział, że
to jest Wawer, i pojechał z nami dalej do szpitala św. Ducha przy
ul. Elektoralnej w Warszawie.
Wojna była na całego, bombardowania, rannych wciąż przybywało,
ogromne jęki. Mnie utkwił w kości mały kawałeczek odłamka. Zostałam
zoperowana i czekałam, aż ktoś po mnie przyjedzie. Mojej babci
Marii Pałyskowej przyśniło się z 5 na 6 września, że Warszawa została
zbombardowana i szpital, w którym byłam – też, a ja zginęłam. Rano
poszła do moich braci Kazika i Stacha. Oni wyszykowali sobie pokój,
w którym zamieszkaliśmy, gdyż u dziadków było ciasno w jednym pokoju
z kuchnią. Nie było tylko szyb, więc znaleźli szklarza i wyprawił. Babcia
opowiedziała im sen i poprosiła Stacha, żeby kolejką wąskotorową
pojechał do Warszawy do szpitala. On zjadł śniadanie i poszedł do kolejki.
Do szpitala przybył w południe i nawet dostał obiad. Lekarz powiedział
mu, że dziś nie ma głowy do wystawienia aktu zgonu mamy i mojego
wypisu, żeby przyjechał innym razem. Wracaliśmy kolejką, co jakiś czas
był alarm i trzeba było uciekać z kolejki, tak że w Józefowie byliśmy
bardzo późno. Wysiedliśmy przy cmentarzu, tam była niewielka drewniana
stacyjka na wprost ulicy Spacerowej, dziś ta ulica nazywa się Kopernika.
Jak chodziło się na piechotę z Nowej Wsi, to właśnie Spacerową przez
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Józefów 1943, szkolny krakowiak. Stoją od lewej: Janina Kołodziej – po mężu Jackiewicz,
Zygmunt Książek, Jadwiga Samson, NN, Janina Piętka – po mężu Kołodziej (autorka wspomnień), NN; klęczą:
Krystyna Konecka, Janusz Paździoch. Fot. ze zbiorów J. Kołodziej.

plac koło kościoła; jeszcze pamiętam drewnianą budkę na Spacerowej –
zawsze tata kupował tam jagodzianki, jak były.
Na drugi dzień z babcią poszłyśmy do pokoju, gdzie spali bracia, żeby
przenieść ubrania kupione w Warszawie. W szafie ich nie było. Babcia
pytała moich braci, gdzie ubrania, a oni powiedzieli, że nie widzieli ich, ale
powiedzieli, że nie ma też pierzyny i poduszek i są puste szuflady w komodzie.
Wszyscy doszli do wniosku, że po bombardowaniu nas okradziono; jedni
przyszli lamentować, a drudzy kraść – tak stwierdziła babcia.
Babcia mi opowiedziała o pogrzebie rodziców – 4 września 1939 roku,
były cztery trumny w kościele: taty, mamy, Przybyłki i Herbsta. Państwo
Herbstowie zaraz tego dnia wyjechali do Warszawy, pani Herbst zostawiła
trochę ubrań po Zbyszku i swoich.
Opowiadałam Ci już, jak przyjęłam Pierwszą Komunię. Wszystko
zaczęło się 8 września 1939 roku, kiedy babcia ze mną poszła rano do
kościoła na mszę świętą, a po mszy poszłyśmy do zakrystii, do księdza
Jana Makowskiego – i babcia powiedziała, że jest wojna i chciałaby
poprosić o pomoc, żebym przyjęła Pierwszą Komunię Świętą. Ksiądz
proboszcz skierował nas do zakonnic z białego domku (było tam potem
przedszkole, a teraz stoi duża prywatna szkoła). Panie1 się mną zajęły
1. Siostry zakonne bezhabitowe przy ul. Ks. Piotra Skargi w Emilianowie.
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i dzięki nim i księdzu przyjęłam Pierwszą Komunię 21 października 1939
roku i dostałam obrazek święty przedstawiający Ostatnią Wieczerzę.
Zaczęła się szkoła, moja III klasa. Szkoła była w prywatnym domu,
u państwa Ornochów na ulicy Leśnej róg Piłsudskiego. Do klasy ze mną
chodził syn państwa Ornochów Jurek i ich córka Helenka.
Zaczęło się robić zimno, a ja nie miałam ubrań. W domu było dobre czarne
palto po mamie, więc babcia poszła ze mną do znajomej krawcowej, pani
Gotowicz, która mieszkała na ulicy Świderskiej w Józefowie, i poprosiła,
czy by nie mogła przeszyć palta na mnie. Opowiedziała też o kradzieży. Pani
Gotowicz powiedziała babci, że jakbym chciała, to mogłabym przychodzić
do niej; uczyłabym się szyć i zawsze zarobiłabym jakieś grosze.
Gdy palto było gotowe, przyszła z mężem i przynieśli uszyte palto,
i powiedzieli, że u nich mieszka młoda kuzynka, która dała mi czapkę
i z resztek palta uszyła dla mnie mufkę, żeby mi było ciepło w ręce. Nic
nie wzięła za szycie.
Szkoła zaczęła funkcjonować normalnie, wychowawcą był pan
Winkler i uczył nas po niemiecku; był bardzo surowy, przezywaliśmy
go „Niemiec”.
W roku 1940 w wakacje zaczęłam chodzić do pani Gotowicz i uczyłam
się szycia. Szyłyśmy z Halinką jej kuzynką. Tam jadłam śniadania
i obiady. Mąż pani Gotowicz z piekarni od Władysława Młota przynosił
nam wszystkim pyszne bułki i rogale. Nie zawsze było tak dobrze; do
tego domu przychodził kolega męża krawcowej – imienia i nazwiska nie
pamiętam – zawsze był na rauszu, ubrany w wojskowy zielony szynel
i z nami siedział w tej kuchni. Okazało się, że zakochał się w Halince. Ona
miała 17 lat i nawet na niego nie chciała patrzeć. To się ciągnęło całe lato.
Ja we wrześniu szłam do IV klasy blisko mojego domu, u pana Sołowieja.
Ona się zamartwiła, że zostanie z nim w tej kuchni sama, i poprosiła ciocię,
żeby pomogła się go pozbyć. Następnego dnia rano krawcowa dała nam
po kawałku białego futerka i powiedziała, że jak zaśnie, mamy je przyszyć
do pagonów tego szynela. Jak przyszedł, to był dobrze wstawiony, usiadł
i jakoś szybko zasnął, a my obydwie wzięłyśmy się za przyszycie tych
futerek. Gdzieś po godzinie się obudził, zobaczył, że ma coś przyszyte;
bardzo nas zwymyślał i poszedł – i więcej go nie było.
Ja w wolnych chwilach chodziłam pomagać szyć i nauczyłam się szyć.
To mi służy do tej pory. Chodziłam tak koło pięciu lat.
W klasie IV uczyliśmy się u pana Sołowieja. Była tam kuchnia
i dwie panie gotowały zupy – ich smak pamiętam do dziś. Chodziłam
również na tajne lekcje historii. Geografii uczyła pani Jadwiga Barcicka,
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Józefów 1947, przed sklepem „Prądnica”. Stoją od lewej: Zalewski (imię do ustalenia), NN, Janina Piętka
– po mężu Kołodziej (autorka wspomnień), Witold Piętka, Irena Cudna. Fot. ze zbiorów J. Kołodziej.
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moja wychowawczyni. Do V, VI i VII klasy chodziliśmy już na ulicę
Mickiewicza, był tam w mały parterowy drewniaczek – nazywaliśmy
go „baraczek”. Były tam trzy klasy i gabinet kierownika szkoły – pana
Kazimierza Orzażewskiego. VII klasę kończyło 13 osób.
W 1944 roku u dziadków w domu, który się wynajmowało lokatorom,
mieszkali Niemcy wojskowi. Mieli na dworze kuchnię polową, zadaszoną
dachem z desek, nakrytą papą, żeby nie padało. Byli oni Ślązakami
i dość dobrze mówili po polsku. Dziadek opowiedział im naszą tragedię.
Co rano przynosili nam bańkę zupy, było w niej bardzo dużo mięsa. Po
jakimś czasie przyszedł starszy rangą Niemiec i rozmawiał o tym, co
może być potem. Pogładził mnie po głowie i powiedział do dziadków:
strzeżcie wnusi, bo nadchodzą Rosjanie, może być źle. Powiedział też,
żeby to, co zostawiają, dziadkowie sobie wzięli – były to koce, kołdry,
konserwy. Rano wstajemy, a Niemców już nie ma. Po południu już się
dało słyszeć Rosjan. Byli pijani. Ja się ukryłam. Babcia opowiadała,
że byli nachalni, brudni, zawszeni, a najgorsze było to, że stary ruski
żołnierz przystawiał się do niej. Ja od razu pobiegłam do białego domku,
do pani Morel. Francuzka zaprowadziła mnie na stryszek, tam zakonnice
miały bibliotekę. Przyniosła mi pościel, piżamę i jedzenie. Było tam coś
w rodzaju sofy, na której można było posiedzieć, spać, poczytać. Wtedy
przeczytałam „Tajemnicę spowiedzi”, a drugi raz przeczytałam tę książkę
w domu. Była tam również bardzo zamknięta w sobie Niemka, która
zaraz wyjechała do Niemiec, Włoszka bardzo sztywna, a pani Morel była
wesoła i bardzo ją lubiłam. Kiedyś, jak nocowałam w białym domku,
powiedziała, że będę spać z nią w pokoju. Były tam dwa łóżka, pani Morel
przystawiła przy swoim łóżku parawan, a drugi przy moim łóżku. Czułam
się tam jak u kogoś najbliższego.
Było lato 1944 roku. Byliśmy na podwórku, kiedy ktoś po rosyjsku
krzyczał nie wiadomo co. Za chwilę przyjechał rowerem Roman
Kamieński, mąż mojej ciotecznej z Emowa, i wołał, że idzie pijany
Ruski. Kazał zabrać dzieci do mieszkania i mnie również kazał się
schować. Zdążyłam wejść do domu, a sowiecki żołnierz był już blisko.
Strzelił chyba w górę. Ja się przestraszyłam i z kuchni awaryjnymi
małymi drzwiczkami szybko wskoczyłam do obory. W środku
podparłam drzwi kołkiem i podeszłam do drzwi wejściowych na dwór.
A on tak szarpał drzwiami, że kołek odpadł, więc ja bardzo szybko
biegłam za nasz dom i byłam częściowo zasłonięta, więc biegłam do
sąsiadów, do pani Agnieszki Kowalskiej – mamy mojej koleżanki
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Heleny i Tadka. A on strzelał za mną. Ulicą przechodziło dwóch panów
i Roman zawołał ich. We trzech go związali i odrzucili pistolet. Dziadek
Franciszek dał im sznurek. Kamiński wsiadł na rower i pojechał
do Dzieciakowa, bo tam był szpital polowy dla rannych żołnierzy
i oddział dla wenerycznie chorych. Powiedział, że przyszedł pijany
żołnierz w piżamie z pistoletem w ręku i strzela. Dwóch wysokich
rangą żołnierzy wsiadło do gazika, zabrali Romana z rowerem i szybko
przyjechali. Pytali, gdzie jestem, i zaraz mnie przyprowadzili. Jeden
z nich powiedział, że to niedozwolone strzelać do dzieci – miałam
15 lat – że dostanie kulę w łeb i pokazał na swoją głowę. Zabrali go
i na tym koniec. Co dalej było z nim – nie wiadomo.
Jeszcze wrócę do szkoły u pana Sołowieja. Kwaterunek zabrał dom
i umieścili tam ludzi wysiedlonych z Warszawy, a szkołę przenieśli
na ulicę Moniuszki, do piętrowego drewniaka. Były tam trzy klasy
i mieszkanie dla pani woźnej Józefy Jarząbek (było większe, była kuchnia,
więc mogła gotować obiady). Willa nazywała się „Maślanka”. Teraz jest
tam piętrowy, murowany dom.
W tym czasie pani Jadwiga Barcicka – harcerka – zorganizowała u nas
harcerstwo. Ja się również do niego zapisałam. Było to takie harcerstwo
jak przed wojną, ale tylko jakiś czas, potem przestało istnieć. Uczyła mnie
również pani Kazimiera Łysakowa. Jej mąż był muzykiem i utworzył chór
na ulicy Polnej; w prywatnym domu były spotkania, na które ja również
chodziłam. Wyjeżdżaliśmy do szpitali do Śródborowa, Otwocka – do
rannych polskich żołnierzy – i śpiewaliśmy. W czasie jednej z wizyt ja
śpiewałam solo „Hej, przeleciał ptaszek” i dostałam ogromne brawa.
– A jak wyglądała nasza ulica?
– Na ulicy Nowej było mało domów. Przed naszym podwórkiem
dom drewniak z werandami dla letników, dalej w stronę Cichej był
też drewniak – rezydencja na lato państwa Kalistów. Uratowali się –
zdążyli wyjechać przed bombardowaniem. Bomba wpadła przez dach
do kuchni i rozerwała się w piwnicy. Następny dom państwa Kloze,
pochodzenia niemieckiego. Potem piętrowy z cegły – nie wiem czyj;
następny państwa Nejmanów i ostatni dom: w jednej połowie mieszkali
państwo Drozdowiczowie, a w drugiej siostra pana Drozdowicza –
państwo Dębscy z rodziną.
Cała działka od Polnej należała do Józefa Dudka, brata mojej babci,
Marii Pałyski, z domu Dudek. Po drugiej stronie ulicy był las. Nasza
ulica Nowa na początku nazywała się Polna i u nas był numer 12. Nie
pamiętam, kiedy została nadana nazwa Nowa.
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– Babciu, chciałabyś mi coś jeszcze opowiedzieć?
– W czerwcu 1946 roku pojechaliśmy z grupą i księdzem wikarym
kolejką wąskotorową do Karczewa – do bierzmowania. Bierzmował nas
kardynał August Hlond.
Ostatni kwartał roku 1946 i pierwszy kwartał roku 1947. Zaczęłam
pracować w sklepie „Prądnica” jako sprzedawczyni. Ale niestety musiałam
się zwolnić, ponieważ babcia Pałyskowa zachorowała na malarię i zajęłam
się domem i dziadkami – byli już w podeszłym wieku.
8 maja 1949 roku wyszłam za mąż. Przyjęcie było tu, na Nowej.
Śpiewałam z siostrami mojego męża – Czesławą i Wandą. Zaprosiliśmy
na nasze wesele księdza Wincentego Malinowskiego – chętnie się zgodził
i bawił się z nami do północy. Przywiózł go i odwiózł dziadek swoją
dorożką. W niedzielę, w czasie homilii powiedział: „Wczoraj bawiłem
się na weselu u państwa Kołodziejów”. Od tej pory nowożeńcy zaczęli
zapraszać proboszcza na przyjęcia.
Ksiądz proboszcz Wincenty Malinowski był bardzo dobrym pasterzem
dla wszystkich. Z obozu wrócił bardzo schorowany.
Pięć lat po naszym ślubie wezwał nas do siebie do kancelarii i powiedział,
że powinien unieważnić nasz ślub, ponieważ zapowiedzi wyszły, że
przygotowuje się do sakramentu Stanisław, zawarcie małżeństwa było
ze Stanisławem, a mąż ma na pierwsze imię Bolesław. Bardzo byłam
zdziwiona – po raz pierwszy to usłyszałam. Wszędzie figurował Stanisław
– świadectwa szkolne, książeczka wojskowa, dowód osobisty. Ksiądz
Malinowski zapytał, czy chcemy unieważnienia ślubu. Oczywiście nie
chcieliśmy, a nawet prosiliśmy o pomoc w wyprostowaniu tej sytuacji.
Mało tego – w niedługim czasie przyszło wezwanie z gminy na kolegium,
gdyż mąż używa niewłaściwego imienia. Dostał kolegium i trzeba było
wszystkie dokumenty zmieniać. Kiedy mąż zmarł 10 września 2000 roku,
postanowiliśmy z synem Pawłem, że wszędzie będą oba imiona, bo każdy
znał go jako Stanisława.
Szymonku, wnusiu, teraz masz 16 lat; cieszę się, że chciałeś wysłuchać
moich opowieści z lat dziecinnych. Teraz Józefów-Emilianów jest nie do
poznania, bardzo się zmienił od czasów moich młodych lat, ale ja wciąż
go pamiętam tak jak wtedy, gdy przyjechaliśmy tu latem 1939 roku.
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Marek Nowicki

Białystok zaczął się
w Józefowie1
Nie ma już w Józefowie starej drewnianej plebanii i nie ma już
znajdujących się niegdyś tuż obok niej obskurnych salek katechetycznych.
Miejsca te jednak pozostają we wspomnieniach wielu osób. To właśnie
tam 40 lat temu doszło do zdarzeń, które przeszły do historii Kościoła
katolickiego w Polsce. To właśnie w Józefowie, w tych nieistniejących
już parafialnych budynkach ówczesny wikariusz ks. Bogdan Giertuga
zorganizował OM, czyli Oazę Modlitwy. Jest to forma dwudniowych,
zazwyczaj odbywających się w weekend rekolekcji modlitewnych;
jesienią 1976 r. wymyślił je Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
(1921-1987), założyciel Ruchu Światło-Życie. W programie jest czas
na modlitwę brewiarzową, spotkanie w grupach, posiłki, katechezy
i Mszę Świętą. Czyli – można by rzec – nic nadzwyczajnego. A jednak
w Józefowie trakcie OM zaczęły się dziać rzeczy nadzwyczajne.
31 grudnia 1976 r. do Józefowa na zaproszenie ks. Giertugi przyjechało
niemal 30 osób. Większość nazwisk udało nam się ustalić. Wymieńmy
je tutaj. Przyjechał m.in. ks. Andrzej Grefkowicz, przyjechali jezuiccy
klerycy Adam Schulz i Józef Kozłowski; byli też obecni młodzi świeccy
oazowicze z Józefowa, Otwocka i Warszawy: Grażyna Olczak, Jolanta
Podolska, Wanda Jankowska, Anna Podgórska, Agnieszka Tombacher,
Anna Rączka, Małgorzata Kisiel, Maria i Jan Marciniakowie, „Mery”
Kosiorek, Marek Zawadka, Mirosław Przywózki, Janusz Krupa,
Włodzimierz Miziołek i Wiktor Ojrzyński. No i byli goście z Białegostoku.
Stąd ten Białystok w tytule. Ze stolicy Podlasia przyjechali do Józefowa:
Irena Rybińska, Krystyna Skwarko, Benedykt Stojak, kleryk Stanisław
Wysocki, Ewa Fiedorczuk oraz Grażyna i Andrzej Mielaszkiewiczowie.
W trakcie tej dwudniowej Oazy Modlitwy zgromadzeni doświadczyli
głębokich mistycznych przeżyć – używając języka zrozumiałego
w kręgach Odnowy Charyzmatycznej, można by powiedzieć, że przeżyli
coś, co się nazywa chrztem w Duchu Świętym. Mówiąc wprost: spotkali
w modlitwie żywego Boga. Takie zesłanie Ducha Świętego po raz
1. Por. M. M. Nowiccy, Upili się młodym winem. Początki Odnowy w Duchu Świętym
w Polsce (1975-1979), Warszawa 2016, s. 278-280.
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Ks. Bogdan Giertuga (1946-1996), dworzec kolejowy w Zakopanem, oczekiwanie na odjazd pociągu
do Warszawy, 1976. Fot. ze zbiorów W. Miziołka.

pierwszy było udziałem Apostołów i zostało opisane na kartach Biblii
w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Zgromadzeni na starej plebanii
oazowicze, na wzór Apostołów, zaczęli uwielbiać Boga w obcych językach.
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Jak relacjonują świadkowie, słodycz i moc tej modlitwy była ogromna.
Ciekawe jest tu wspomnienie Anny Podgórskiej z Warszawy, która
trafiła na OM jako szesnastolatka. Kiedy po pierwszym dniu rekolekcji
zrelacjonowała rodzicom przez telefon przebieg modlitw i oświadczyła,
że nie wróci do domu na noc, ci wpadli w popłoch – byli przekonani, że
ich córka trafiła do sekty. W Nowy Rok o świcie w Józefowie zameldował
się na starej plebanii ojciec Ani, który od razu zażądał spotkania
z organizatorem – ks. Giertugą. Rozmowa z wikariuszem nie była łatwa,
jednak najwyraźniej podziałała uspokajająco – tata pozwolił córce
pozostać do końca rekolekcji.
To, co dla rodzica nieobeznanego z tematem mogło wyglądać na sektę,
było niczym innym jak po prostu typowym spotkaniem charyzmatycznym
rodzącej się wówczas dopiero Odnowy w Duchu Świętym. To była pierwsza
tego typu charyzmatyczna Oaza Modlitwy nie tylko w Józefowie, ale
w ogóle w Warszawie i w tej części Polski. Stąd pojawili się na niej uczestnicy
z Białegostoku – po prostu przyjechali na najbliższe takie rekolekcje, gdyż
u nich w tym czasie nikt nie potrafiłby czegoś takiego poprowadzić. Nie
potrafiłby, bo choć program był – można by rzec – standardowy, to jednak
nie litera tu się liczyła, tylko jej duch. Liczyło się doświadczenie Ducha
osób prowadzących. A ksiądz Bogdan Giertuga takie doświadczenie akurat
miał. Sam przeżył głębokie spotkanie z Bogiem (opisujemy to w naszej
książce „Upili się młodym winem”) podczas swoich święceń kapłańskich
w 1972 roku. Kiedy leżał krzyżem w katedrze warszawskiej, wraz z innymi
alumnami czekając na błogosławieństwo Prymasa Wyszyńskiego, otrzymał
dar modlitwy językami. Charyzmatyczne doświadczenie stało się też
udziałem pozostałych osób duchownych obecnych na OM w Józefowie:
ks. Andrzej Grefkowicz i Adam Schulz SJ przeżyli chrzest w Duchu Świętym
w oazowej kaplicy na Sławinku w Lublinie w obecności wspomnianego już
tu ks. Blachnickiego dwa miesiące wcześniej, w październiku 1976 r. Józef
Kozłowski SJ wylanie Ducha Świętego przeżył w seminarium duchownym
zaledwie kilka tygodni wcześniej – na początku grudnia 1976 roku. Według
nauki Kościoła katolickiego, Bóg daje się doświadczyć w ten sposób tym
wszystkim wyznawcom, którzy tego bardzo pragną – takie doświadczenie,
któremu niekiedy towarzyszą dary nadzwyczajne, jest niezwykłym
umocnieniem wiary; bardzo potrzebnym zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzi
zwątpienie, zmęczenie bądź prześladowania lub kiedy chrześcijanina czeka
jakiś ogromny wysiłek, na przykład związany z posługą ewangelizacyjną.
Te wszystkie duchowe doznania są trudne do zweryfikowania przy użyciu
naukowego warsztatu. Historyk po prostu dokumentuje wspomnienia,
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Irena Rybińska, 2012. Fot. z Archiwum Nowickich.

a potem analizuje fakty im towarzyszące. A faktem niezaprzeczalnym jest, że
białostocczanie, którzy przyjechali wtedy do Józefowa, tak mocno przeżyli
owe rekolekcje i tak rozsmakowali się w modlitwie do Ducha Świętego,
że postanowili odtąd spotykać się systematycznie na charyzmatycznym
uwielbieniu. Pierwsze spotkanie odbyło się tuż po ich powrocie. 5 stycznia
1977 r. grupka zapaleńców spotkała się w Białymstoku przy ulicy Owsianej
w domu Ewy Fiedorczuk. Jest to data ważna w historii białostockiej Odnowy
w Duchu Świętym. W ten sposób powstała pierwsza grupa modlitewna
Odnowy na Podlasiu, od której wywodzą się wszystkie inne tamtejsze grupy
modlitewne. Po jakimś czasie przyjęli nazwę „Jan Chrzciciel”. Nie mieli
księdza w grupie, bo żaden tam nie miał jeszcze tego doświadczenia. Na
stałe spotykali się przy parafii św. Rocha. Grupę prowadziły dwie kobiety –
te, które mocno przeżyły józefowskie rekolekcje: Irena Rybińska i Krystyna
Skwarko. To właśnie one potem, w lutym 1977 r. reprezentowały Białystok
na pierwszym w Polsce koordynacyjnym spotkaniu przedstawicieli
grup charyzmatycznych. W 2012 r. pojechaliśmy do Białegostoku, aby
udokumentować ich wspomnienia. W trakcie spotkania, które zostało
sfilmowane, na stół w mieszkaniu pani Ireny wjechało oprócz ciastek
i herbaty także pudełko z listami, a w nim te najważniejsze – od ks. Bogdana
Giertugi. Po Oazie Modlitwy w Józefowie przez pewien czas ks. Giertuga
był spowiednikiem i przewodnikiem duchowym liderki prowadzącej
w Białymstoku grupę modlitewną.
W tym samym czasie podobne charyzmatyczne przeżycia stały się
udziałem młodzieży uczestniczącej w Oazach Modlitwy m.in. we Wrocławiu,
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Dźwirzynie, Ustroniu i Łodzi. Dla ks. B. Giertugi, A. Grefkowicza, A. Schulza
SJ i J. Kozłowskiego SJ te rekolekcje też były przełomem – po raz pierwszy
posługiwali na nich jako charyzmatycy. Zobaczyli, że charyzmatyczna
komponenta może być bardzo cenna w ich pracy duszpasterskiej. OM
w Józefowie była dla nich pozytywnym impulsem do bardzo głębokiego
zaangażowania się w Odnowę w Duchu Świętym. Wszyscy czterej stali się
liderami Odnowy w skali ogólnopolskiej. Ojciec Adam Schulz dwa miesiące
po spotkaniu w Józefowie, w lutym 1977 r., zorganizował w Izabelinie pierwsze
ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli grup charyzmatycznych, a w 1979 r.
został pierwszym przewodniczącym Krajowego Zespołu Koordynacyjnego
Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Ks. Andrzej Grefkowicz do dziś
zasiada w Radzie tego zespołu, a nieżyjący już ojciec Józef Kozłowski jest
kandydatem na ołtarze. Jeszcze w latach osiemdziesiątych założył działający
prężnie do dziś Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi i też przez wiele
lat angażował się w prace Krajowego Zespołu Koordynacyjnego. Nie żyje już
niestety też ks. Bogdan Giertuga. I dla niego ta józefowska OM 76/77 była
ważna. Dwa miesiące później, w ferie zimowe 1977 r. w Niepokalanowie
poprowadził dla młodzieży oazowej kolejne charyzmatyczne rekolekcje –
znów było mocne wylanie Ducha Świętego, znów ludzie śpiewali w językach
i mieli prorocze wizje.
Rekolekcje sprzed 40 lat i postać ks. B. Giertugi wciąż też inspirują
dawnych oazowiczów, którzy tu, w Józefowie mieszkają i nadal chcą
spotykać się na wspólnej modlitwie.

Krystyna Skwaro, 2012. Fot. z Archiwum Nowickich.

149

Janina Witkowska

Imieniny Miasta Józefowa i nagrody
„Portula in Mundus”
Początki powstania miasta Józefowa, które prawa miejskie otrzymało
7 lipca 1962 roku są powszechnie znane. Odtąd życie toczyło się jak
dawniej, ale już z prawdziwą władzą, która pokonywała trudności
organizacyjne, ekonomiczne oraz w dużej mierze lokalowe, nie mówiąc
o infrastrukturze.
Skupię się na sprawach dotyczących życia kulturalnego. Istniejące
w drewnianym budynku kino „Kometa” nie nadawało się do dalszej
eksploatacji i ok. 1965 roku zostało rozebrane. Społeczność Józefowa
postanowiła tę lukę zastąpić nowym obiektem. Powstał komitet
budowy nowego kina. Wielkim staraniem społeczności miejskiej oraz
przy pomocy Wojska Polskiego w czerwcu 1972 roku został oddany
do użytku Miejski Ośrodek Kultury, chociaż właściwie były warunki
tylko dla kina, które przyjęło nazwę „Muza”. Tutaj odbywały się różne
uroczystości: państwowe, sesje rady, imprezy kulturalne; działało kino
oraz kawiarenka „Samanta”.

Maciej Pietrzyk, Józefów – Imieniny Miasta 2004. Fot. archiwum TPJ.
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Po transformacji ustrojowej budynek MOK-u stał się siedzibą szkoły,
chociaż dyrekcja MOK-u nadal tam
się mieściła. Z chwilą wyprowadzenia
się szkoły z budynku powstały lepsze
warunki do pracy.
Reaktywowanie Towarzystwa Przyjaciół Józefowa, którego rodowód sięga 1930 roku, było odpowiedzią na
pustkę w działalności społecznej, jaka
powstała w związku z transformacją
ustrojową w 1989 roku. Swoją działalność ukierunkowaliśmy na sprawy
Józef Filochowski, Józefów – Imieniny
Miasta 2004. Fot. archiwum TPJ.
związane z kulturą. I to właśnie wtedy
powstał pomysł organizowania imprezy artystycznej pod nazwą Imieniny Miasta Józefowa. Pomysłodawczynią była autorka tego tekstu,
która przedstawiła projekt Burmistrzowi Miasta – p. Stanisławowi
Kruszewskiemu. Znalazła aprobatę i pomoc, a ponieważ nazwa miasta pochodzi od imienia Józef, postanowiono zaprosić na uroczyste
spotkanie imieninowe mieszkańców o imieniu Józef lub
Józefina. Adresy uzyskaliśmy w miejscowym Urzędzie
Stanu Cywilnego (jeszcze
nie obowiązywała „tajemnica” danych osobowych).
W sumie wysłano 180 listów
imiennych, nie licząc osób
zaproszonych. Na uroczystość mogły wejść również
osoby bez zaproszenia – pod
warunkiem posiadania w dowodzie osobistym imienia
Józef. W rezultacie była pełna sala widowiskowa. Przed
występami uhonorowaliśmy
kwiatami dwie osoby, które
Plakietka „Portula in Mundus”, autor i wykonanie
Ryszard Kozłowski. Fot. archiwum TPJ.
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Józefów – Imieniny Miasta 2004, pierwsze Nagrody Honorowe „Portula in Mundus”. Stoją od lewej: Maciej
Pietrzyk, Mirosława Szymańska, Stanisław Kruszewski, Helena Makaruk, Józef Mart, Elżbieta MarciniakKuszakiewicz, Anna Kurek, Danuta Wojciechowska, Janina Witkowska, Anna Vranova. Fot. archiwum TPJ.

tego dnia obchodziły urodziny. Byli to: p. Krystyna Paska i p. Józef
Filochowski, który był najstarszym gościem o imieniu Józef. Program
artystyczny stanowiły występy p. Elżbiety Marciniak-Kuszakiewicz
z zespołem „Józefinki”, który prowadziła wraz z mężem, p. Jerzym
Kuszakiewiczem, oraz p. Macieja Pietrzyka, który śpiewał przy akompaniamencie własnej gitary oraz bawił publiczność dowcipami. Dodać należy, że szukając sponsora, dotarliśmy do Browaru Warka. Nie
mogli nas wspomóc finansowo, a jedynie zaproponowali 200 puszek
piwa. Po długich namysłach zaryzykowano. Uczestnicy po koncercie
bardzo kulturalnie sięgali po to piwo, nie było żadnego incydentu,
a wręcz przeciwnie: niektóre osoby znane z upodobania do tego napoju swoim wyglądem, schludnością i czystością nie przypominały tych
czasem spotykanych w mieście. A już wielkim zaskoczeniem był fakt,
kiedy jednego z panów, trochę zmęczonego, pan Burmistrz polecił odwieźć do domu. A działo się to 20 marca 2004 roku.
Od tej pory Imieniny Miasta Józefowa są stałym programem każdego
roku. Dochodzą nowe elementy, np. honorowanie osiemnastolatków
dyplomami dorosłości, a oprawa artystyczna jest coraz bogatsza.
Nieskromnie można dodać, że te Imieniny cieszą się wielką popularnością
wśród mieszkańców naszego miasta, jak również u naszych sąsiadów.
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Zespół „Józefinki” pod kierownictwem Elżbiety Marciniak-Kuszakiewicz i Jerzego Kuszakiewicza,
Imieniny Miasta 2004. Fot. archiwum TPJ.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Józefowa, w związku z pięćdziesiątą
rocznicą nadania praw miejskich Miastu, w dniu 17 stycznia 2012
roku ustanowił Nagrodę Honorową „Portula in Mundus” („Furtka na
Świat”). Postanowiono, że od tej pory każdego roku będą wyróżniane
osoby, które na przestrzeni lat przyczyniały się do rozwoju miasta
Józefowa lub wniosły szczególne zasługi dla rozwoju kultury. Nagroda
będzie przyznawana przy okazji obchodów Imienin Miasta Józefowa
w postaci dyplomu oraz plakietki z brązu – autorstwa artysty rzeźbiarza,
p. Ryszarda Kozłowskiego. Plakietka swoim kształtem przypomina furtkę,
jakich było wiele przy ogrodzeniach dawnych willi. Na szczycie plakietki
jest umieszczony rok 1930 – to rok założenia Towarzystwa Miłośników
Józefowa. Na obwodzie widnieje współczesna nazwa: Towarzystwo
Przyjaciół Józefowa. Przez szczeble furtki widać las oraz wodę rzeki
Świder, Wisły lub Mieni. Plakietka nawiązuje do przeszłości, daje wyraz
uznania dla stylu ówczesnego budownictwa, które było nie tylko modne
na tym terenie, ale jakże pasowało do środowiska. Wypada wspomnieć, że
autor plakietek wykonuje je dla TPJ bezpłatnie, za co wypada Mu w tym
miejscu podziękować.
Zarząd TPJ dotychczas przyznał 33 Nagrody Honorowe.
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Jak wspomniano wyżej, rok 2012 był rokiem jubileuszowym dla miasta
Józefowa. Okres ten miał swoich bohaterów, dzięki którym postępował
rozwój naszego miasta. Wszystkie struktury miejskie powstawały powoli
na przestrzeni lat. Wiele zależało i zależy od umiejętności i zaradności
ludzi, którzy sprawują władzę. Józefów miał i ma szczęście do takich
ludzi. Dzięki Nim wybudowano obecny Dom Kultury, dzięki komitetom
gazyfikacji już od dawna korzystamy z dobrodziejstwa gazu, powstało
osiedle mieszkaniowe Sam 81 na Dębince. Współczesny rozwój Miasta
przebiega w zupełnie inny sposób, przy zupełnie innych możliwościach
finansowych. Zawsze jednak wszystko zależy od ludzi. Dzisiejszy
Józefów to prawie 20 tysięcy mieszkańców, to rozwinięta infrastruktura,
to nowoczesne gimnazjum, basen, hala sportowa oraz stadion.
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Marta Sterna

Hiszpanie w Józefowie
i nie tylko
Józefów, mój dom. To tutaj wszystko się zaczęło. To tutaj stawiałam
pierwsze kroki pod okiem dumnych rodziców, to tutaj w szkole dostałam
moją pierwszą uwagę do dzienniczka, to tutaj poznałam najbliższych
memu sercu ludzi. Ale Józefów to przede wszystkim miejsce, gdzie po
raz pierwszy spotkałam najważniejszą w moim życiu „Osobę” – Pana
Boga. Było to 27 lat temu. Szybko się zaprzyjaźniliśmy. Od tamtej pory
nie odstępuje mnie na krok i nie przestaje mnie zaskakiwać. I tak też było
tym razem. W 2016 roku zaprosił mnie na Światowe Dni Młodzieży. Nie
pytał, czy przyjdę; wiedział, że Go nie zawiodę. A wszystko zaczęło się
w Józefowie, a dokładniej w parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
Woody Allen napisał kiedyś w swojej książce takie zdanie: „Jeśli chcesz
rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz Mu o twoich planach na przyszłość”.
I chyba coś w tym jest. Z moich wakacyjnych planów Bóg musiał mieć

Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) – grupa z Hiszpanii przed kościołem pw. M. B. Częstochowskiej
w Józefowie, „Dni w Diecezjach” 20-25.07.2016 r. Fot. S. Grzywacz.
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Obchody finału „Dni w Diecezjach” na terenie Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Warszawsko-Praskiej, 23.07.2016 r. Fot. RL.

158

Uczestnicy ŚDM – grupa z Hiszpanii w dniu wyjazdu przed kościołem pw. M. B. Częstochowskiej
w Józefowie, 25.07.2016 r. Fot. RL.

Kościół w Gierczycach pw. M. B. Bolesnej, 29.07.2016 r. Fot. RL.
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Gierczyce, msza św. dla uczestników ŚDM z Hiszpanii,
29.07.2016. Fot. RL.
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niezły ubaw tam, na Górze. Wyjazd na Światowe Dni Młodzieży nie był
na mojej liście punktów docelowych. Miało mnie tam nie być. Miałam
w tym czasie leżeć na plaży. Dziś nie wyobrażam sobie, że mogłoby mnie
tam zabraknąć. Często zapominamy, że plany boskie są ponad naszymi. Ja
mówiłam: „Nie, to nie jest to, czego w tym momencie potrzebuję”, a On
codziennie, przez konkretne osoby i sytuacje, próbował mi powiedzieć:
„To jest właśnie to, czego teraz Ci trzeba”. I tak „dyskutowaliśmy” do
ostatniej chwili. Ja szukałam nowych wymówek, a On, cierpliwie, nowych
dróg, aby do mnie dotrzeć. I udało Mu się. Spotkaliśmy się. To, co zaraz
przeczytacie, to nie będzie relacja ze Światowych Dni Młodzieży. To
relacja ze spotkania z drugim człowiekiem, relacja ze spotkania z samym
sobą, a przede wszystkim relacja z osobistego spotkania z Panem Bogiem
obecnym w drugim człowieku.
Czasami lubimy uciekać od zobowiązań. No bo... po co komplikować
sobie życie? Wygodniej i bezpieczniej jest bez nich. Boimy się deklaracji.
Wolimy pozostać w naszej tak zwanej „strefie komfortu”. Nie chcemy
przecież zawieść innych lub samych siebie. I muszę przyznać, że tak
właśnie było w moim przypadku. Kiedy zadzwoniła do mnie znajoma
i zaprosiła na spotkanie związane z przygotowaniem i organizacją „Dni
w Diecezji” w naszej parafii, nie przyjęłam tego z wielkim entuzjazmem.
I wcale nie dlatego, że nie chciałam pomóc. Był październik 2015 roku. Od
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie dzieliło nas dziewięć miesięcy.

Gierczyce, przerwa obiadowa dla uczestników ŚDM z Hiszpanii, 29.07.2016. Fot. RL.
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Kraków, uczestnicy ŚDM w drodze na krakowskie Błonia, 29.07.2016. Fot. RL.
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Biłam się z myślami. Nie chciałam się deklarować. Nie chciałam rzucać
słów na wiatr. Nie wiedziałam, co będzie w lipcu, gdzie będę i co będę
robiła. Ale On już to wszystko wiedział. Dlatego „wypchnął” mnie na
to spotkanie i potem już wszystko toczyło się według Jego planu. Co
miesiąc spotykaliśmy się wraz z innymi wolontariuszami na czuwaniach
modlitewnych, przygotowujących do Światowych Dni Młodzieży. Ja
dalej przychodziłam z moimi wymówkami i wątpliwościami. On je
powoli ode mnie zabierał. Na każdym kolejnym spotkaniu. Przełomowym
momentem, który odwrócił moje wakacyjne plany o 180 stopni, był
czas „Dni w Diecezjach” (20-25 lipca) w naszej parafii. Do tej pory trudno
jest mi wytłumaczyć, co dokładnie wydarzyło się w ciągu tych kilku dni.
Ten piękny czas uświadomił mi dokładnie to, o czym później w Krakowie
mówił papież Franciszek: Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa
ani wygody. Aby naśladować Jezusa, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba
zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą iść po
drogach, o jakich wam się nigdy nie śniło ani nawet o jakich nie myśleliście,
po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadających się do
zarażania radością, radością, która rodzi się z miłości Boga, radością,
która pozostawia w twoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia.
I bez wątpienia podczas tych pięciu dni zostałam zalana Bożą miłością
i radością. Warto było wstać z kanapy, warto było zaryzykować. Moje „nie,

Krakowskie Błonia, spotkanie uczestników ŚDM z papieżem Franciszkiem, 29.07.2016. Fot. RL.
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Krakowskie Błonia, ŚDM, po spotkaniu z papieżem Franciszkiem, 29.07.2016. Fot. RL.
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to nie jest to, czego potrzebuję” zamieniło się w „to jest DOKŁADNIE
TO, czego mi potrzeba”. Chciałam podążać w moich butach dalej tą
drogą. Mimo iż moje serce wyrywało się już do Krakowa, to cała reszta
przypominała mi, że od strony organizacyjnej to nie będzie takie proste. „Za
późno podjęłam decyzję” – tak myślałam. „Nasi” Hiszpanie już 25 lipca
chcieli mnie ze sobą zabrać. Mieli wolne miejsca w autokarach. Mówiłam:
„Nie mogę. Ale zrobię, co mogę, żeby do Was dołączyć”. Mimo to gdzieś
w głębi duszy cały czas myślałam: „To nierealne”. Czasami stajemy się
ludźmi tak małej wiary. Przecież już wcześniej tyle razy przekonałam się,
że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To już taka nasza ludzka natura,
często przyjmujemy postawę niewiernego Tomasza: dopóki nie zobaczę
i nie dotknę – nie uwierzę. Bóg z organizacją mojego wyjazdu uporał się
w dwa dni. Dla Niego nigdy nie jest za późno. Powoli wszystko zaczęło
się składać w logiczną całość. Jedna z rodzin, która przyjmowała w swoim
domu dwójkę Hiszpanów, zaproponowała mi, że może mnie zabrać
do Krakowa. Mieli jedno wolne miejsce w samochodzie. Potem jeden
z opiekunów naszej hiszpańskiej grupy, ojciec Sergio, napisał do mnie,
że jest dla nas nocleg w miejscowości, w której oni nocowali. Kazał mi
się nie martwić o identyfikatory, wejściówki i bony na posiłki. Wszystko
udało im się dla nas zorganizować. W pracy „wyprosiłam” wolne, a mama
przyjęła ze stoickim spokojem wieść o tym, że jednak nie dojadę do niej
nad morze. I to nie przypadek, że te wszystkie kawałki układanki ułożyły

Uczestnicy ŚDM z Hiszpanii w drodze powrotnej z Krakowa do Gierczyc, 29.07.2016. Fot. RL.

165

Gierczyce, przygotowania Hiszpanów do wyjazdu, 30.07.2016. Fot. RL.

Gierczyce, służba liturgiczna grup hiszpańskich, ks. proboszcz oraz wolontariusze ŚDM z Gierczyc, pamiątkowe
zdjęcie po mszy św., 30.07.2016. Fot. RL.
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Uczestnicy ŚDM w drodze na Pola Miłosierdzia w Brzegach (Campus Misericordiae Wieliczka Brzegi),
30.07.2016. Fot. RL.

się same, tak po prostu, z dnia na dzień. Nie wierzę w przypadki. Wolę
nazywać to Opatrznością Bożą; wyrazem Jego wielkiej troski i miłości.
On naprawdę chciał, abym „pobiegła w tych butach” do Krakowa.
W czwartek (28 lipca) późnym wieczorem dotarliśmy do Gierczyc
– małej, spokojnej wsi położonej pod Bochnią, niecałe 40 km od
Krakowa. W tych okolicach zakwaterowane były głównie grupy
hiszpańskie. Pomyślałam sobie wtedy, że jeśli dla naszej parafii
przyjęcie pielgrzymów z grup międzynarodowych było nie lada
wyzwaniem, a zarazem mocnym przeżyciem, to dla tak małej wioski
tym bardziej. Na Światowe Dni Młodzieży w Madrycie (sierpień
2011 roku) pojechałam jako wolontariuszka. Ominęły mnie „Dni

Zapełniające się Pola Miłosierdzia w Brzegach, 30.07.2016. Fot. RL.
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Wieczorne nabożeństwo na Polach Miłosierdzia w Brzegach, 30.07.2016. Fot. RL.

w Diecezjach”, a nocleg mieliśmy w ogromnych halach wystawowych
wraz z setkami innych wolontariuszy. Teraz mogę śmiało stwierdzić,
że ominęło mnie to, co najlepsze. Zakwaterowanie u rodzin to zupełnie
inna bajka. W Gierczycach ugościła nas (mnie i moje dwie koleżanki)
przemiła pani Jadwiga. Nie da się opisać radości tej starszej pani
z faktu, iż mogła nas przyjąć pod swój dach. A przyjęła nas najpiękniej,
jak tylko potrafiła. Czasami wydawało mi się, że gdyby mogła, to
podałaby nam na tacy swoje serce. Tak sobie później pomyślałam, że
pani Jadwiga już dawno porzuciła swoją wygodną kanapę i „wskoczyła
w swoje wyczynowe buty”. I raczej nie zamierza ich zdejmować. Nie
miała i nie ma łatwego życia. Wciąż zmaga się z przeciwnościami
losu, jak każdy z nas. Mimo to na jej twarzy zawsze widniał uśmiech,
emanowały od niej dobroć i ciepło. Tak wiele znaczyła dla niej
rozmowa nami, nasza obecność. Czasem sobie myślę, że w życiu nie
ma nic gorszego niż samotność. Brak kogoś, z kim moglibyśmy dzielić
nasze smutki i radości. Cieszyłam się, że przez te trzy dni mogłyśmy
być kimś takim dla pani Jadwigi. Takie sytuacje tylko utwierdzały
mnie w przekonaniu, że Bóg po coś mnie tam wysłał. Codziennie
obserwowałam, jak dużo dobra, radości i miłości wnoszą Hiszpanie
do życia tych ludzi i vice versa. Tak mało potrzeba. Nie musimy robić
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wielkich rzeczy, żeby kogoś uszczęśliwić. Wystarczy jedno słowo,
gest, uśmiech, spojrzenie. Wystarczy nasza obecność.
To były bardzo intensywne trzy dni w Krakowie (i w Gierczycach),
pełne spotkań, rozmów, modlitwy i osobistych przemyśleń. Noc
z soboty na niedzielę była pewnego rodzaju kulminacją tych wszystkich
przeżyć i doświadczeń. Pola Miłosierdzia wypełniły się młodymi
ludźmi ze 177 krajów świata. Każdy z nich przyszedł tam ze swoimi
plecakiem pełnym pytań, wątpliwości, radości i zmartwień. Wszyscy
czegoś poszukiwaliśmy. Nikt nie znalazł się tam przypadkiem. Papież
skierował do nas tego wieczoru piękne i ważne słowa: Nie przyszliśmy
na świat, aby „wegetować”, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić
z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu,
aby zostawić ślad, trwały ślad. To bardzo smutne, kiedy przechodzimy
przez życie, nie pozostawiając śladu. A gdy wybieramy wygodę, myląc
szczęście z konsumpcją, wówczas cena, którą płacimy, jest bardzo i to
bardzo wysoka: tracimy wolność. Papież Franciszek, mówiąc o śladzie,
nie miał na myśli śladu w postaci naszego wielkiego domu, luksusowego
samochodu czy pięciu tytułów naukowych zdobytych na renomowanych
uczelniach. Tu chodzi o coś więcej, o coś pięknego i nieprzemijającego.
Tu chodzi o nasze miłosierne serce, otwarte na drugiego człowieka, tu
chodzi o nieustanne rozsiewanie wokół nas dobra i miłości, o głoszenie
Ewangelii wszelkimi możliwymi sposobami, o dawanie świadectwa
o tym, że Bóg jest, żyje w każdym z nas i pragnie naszego szczęścia. Dalej
papież Franciszek mówił: Kiedy serce jest otwarte, potrafi marzyć. Wtedy
jest w nim miejsce na miłosierdzie. Jest w nim miejsce, żeby przytulić
cierpiących, żeby być obok ludzi, którzy nie mają pokoju w sercu, którzy
nie mają środków do życia, którym brakuje tego, co piękne. Wiary. (...)
Błogosławieni są ci, którzy potrafią przebaczać, którzy potrafią mieć
współczujące serce, którzy potrafią dać innym to, co w nich najlepszego.
Najlepsze to znaczy nie to, co im zbywa, ale to, co naprawdę najlepsze. To
jest ślad, który każdy z nas, niezależnie od tego, czy ma lat 10, 20 czy
70, powinien starać się pozostawiać na swojej drodze każdego dnia.
Pamiętajmy, że wgnieciona pod naszym ciężarem kanapa pójdzie na
śmietnik – pójdzie w zapomnienie. Dotknięte przez nas serca ludzkie nigdy
nie zapomną nam tego, co dla nich uczyniliśmy. Moje serce z pewnością
nie zapomni tych wszystkich pięknych ludzi, których Bóg postawił na
mojej drodze podczas tej dwutygodniowej „pielgrzymki” do Krakowa.
Nawiązałam nowe przyjaźnie, które wiem, że przetrwają, bo zbudowane
zostały na najmocniejszym z możliwych fundamentów. Każda rozmowa,
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Noc i poranek na Polach Miłosierdzia w Brzegach, 31.07.2016. Fot. RL.
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każde spotkanie uświadamiało mi coś, co już od dawna było, ale czego
wcześniej nie dostrzegałam. Praca w charakterze tłumacza podczas „Dni
w Diecezjach” i Światowych Dni Młodzieży pozwoliła mi uwierzyć w moje
możliwości i pokonać wewnętrzne bariery. Po raz kolejny utwierdziłam
się tylko w przekonaniu, że wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
Dziś i każdego dnia dziękuję Bogu za ten piękny czas. Dziękuję moim
Rodzicom za dar wiary, za to, że dzięki nim dziś mogę się dzielić z Wami
moim świadectwem. Dziękuję Agnieszce Nowakowskiej za wciągnięcie
mnie w to całe „zamieszanie” związane ze ŚDM. Dziękuję naszej głównej
koordynującej parafialnej, Patrycji Pilarczyk, za cierpliwość do nas wszystkich
podczas przygotowań. Dziękuję w imieniu wszystkich wolontariuszy
ks. Pawłowi i ks. Proboszczowi za pomoc przy organizacji i opiekę duszpasterską.
Dziękuję wolontariuszom za ich cenny czas i ich perfekcyjnie wykonaną pracę.
Dziękuję rodzinie Lewandowskich za wspólną podróż do Krakowa. Z całego
serca dziękuję wszystkim rodzinom przyjmującym pod swój dach naszych
pielgrzymów i wszystkim parafianom, którzy w jakikolwiek sposób wspomogli
nas podczas tych dni. Bez Was nie byłoby to możliwe.
DZIĘKUJĘ.

Po porannej mszy św. na Polach Miłosierdzia w Brzegach, pamiątkowe zdjęcie. Stoją od lewej: Marlena, Marta
(autorka tekstu), o. Sergio, Jorge, 30.07.2016. Fot. RL.
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III
JÓZEFOWSKI SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

Marian Klimiuk1

Kazimierz Orzażewski,
kierownik szkoły w Józefowie2
Kazimierz Orzażewski urodził się 30 września 1903 roku w Piaskach
Miłobędzkich (pow. sierpecki), zmarł 12 kwietnia 1990 roku w Warszawie.
Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (Stare Powązki).
Ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie (1930)
i Państwowy Instytut Nauczycielski w Warszawie (1936). Stale
podnosił swoje kwalifikacje na różnych kursach organizowanych
przez władze oświatowe.
Jako absolwent gimnazjum w Sierpcu podjął pracę nauczycielską
w Szkole Powszechnej w Gozdowie (pow. sierpecki) na początku 1924
roku. Po półrocznej pracy złożył egzamin kwalifikacyjny. W szkołach
wiejskich powiatu sierpeckiego (Gozdowo i Kowalewo) pracował do
1930 roku. Następnie przeniósł się do Falenicy k. Warszawy.
W 1936 roku podjął pracę w Szkole Powszechnej w Józefowie
k. Otwocka. Po roku pracy nauczycielskiej wygrał konkurs na
stanowisko kierownika w swojej szkole. Piastował je aż do
wyzwolenia w 1944 roku. W Józefowie zorganizował Komitet
Budowy Szkoły, który zebrał znaczne środki finansowe i rozpoczął
budowę obiektu. Prace zostały przerwane działaniami wojennymi
w 1939 roku. W czasie okupacji hitlerowskiej organizował i prowadził
tajne nauczanie w swojej szkole oraz w pobliskiej Falenicy. Był
łącznikiem TON3 na gminę Falenica-Letnisko.
Bezpośrednio po wyzwoleniu został powołany na stanowisko
inspektora szkolnego powiatu warszawskiego z siedzibą Warszawie
1. Redakcja „Rocznika Józefowskiego” otrzymała tekst biogramu Kazimierza
Orzażewskiego autorstwa Mariana Klimiuka od syna Kazimierza Orzażewskiego –
Krzysztofa Orzażewskiego. Redakcja dziękuję panu Krzysztofowi Orzażewskiemu za
umożliwienie publikacji biogramu datowanego „Otwock, 17 października 1994 roku”.
Wszystkie przypisy w artykule pochodzą od redakcji.
2. W oryginale biogram Kazimierza Orzażewskiego poprzedzony jest krótkim
wspomnieniem Mariana Klimiuka pt. Non omnis moriar, zamieszczonym w „Roczniku
Józefowskim” w dziale Wspomnienia.
3. Tajna Organizacja Nauczycielska, konspiracyjna organizacja Związku Nauczycielstwa
Polskiego powstała w październiku 1939 r. w Warszawie.
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Kazimierz Orzażewski, Józefów 1939, koniec roku szkolnego. Fot. z opisem przekazana przez Krzysztofa
Orzażewskiego redakcji „Rocznika Józefowskiego”.

(ul. Targowa 15). W 1952 roku, po likwidacji powiatu, przeszedł do
pracy w Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego – początkowo
na stanowisko kierownika oddziału planowania, a następnie – wizytatora
szkolnictwa specjalnego. Z wielkim zaangażowaniem zabiegał o wysoki
poziom pracy podległych mu placówek. Przez kilka lat pełnił też funkcję
przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
W 1960 roku naraził się swoim zwierzchnikom, odmawiając wystawienia
nieobiektywnej, negatywnej oceny pracy Zakładu dla Niewidomych
w Laskach k. Warszawy, prowadzonego przez zakonnice. Negatywna
ocena pracy Zakładu miała stanowić podstawę do jego upaństwowienia.
W ramach represji zmuszony został do odejścia z pracy w Kuratorium. Objął
wówczas stanowisko zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
w przeznaczonym dla dziewcząt Sanatorium Przeciwgruźliczym
w Dziekanowie Leśnym. Po roku został dyrektorem tej szkoły. W 1967
roku sanatorium wraz ze szkołą przeniesiono z Dziekanowa do Otwocka.
Kierował tą szkołą do przejścia na emeryturę w 1971 roku. Przez wiele lat
pracował też dodatkowo jako nauczyciel języka polskiego w kilku liceach
dla pracujących na terenie Warszawy.
Był bardzo dobrym pedagogiem i organizatorem, życzliwym dla
uczniów i nauczycieli. Cechowała go wysoka kultura osobista. Potrafił
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zachęcić cały zespół pedagogiczny do zaangażowanej, pełnej oddania
pracy z chorą młodzieżą i przygotowania jej do aktywnego życia
w społeczeństwie.
Do ZNP4 należał od 1924 roku. Pracując w Dziekanowie Leśnym,
przez szereg lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Okręgowej Sekcji
Szkolnictwa Specjalnego.
Odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (1938),
Medalem X-lecia PRL, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego,
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, Honorową
Odznaką PTTK.

4. Związek Nauczycielstwa Polskiego.
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Grzegorz Kopański

Chcemy o Was pamiętać...
Pomagali w budowie szkoły w Michalinie. Pracowali w niej.
Niektórzy krótko, inni wiele lat. Dla niektórych to było jedno z wielu
miejsc pracy, dla innych jedyne i najlepsze. Byli na różnych stanowiskach
– pedagogicznych i niepedagogicznych: nauczyciele, kucharki,
woźne, sprzątaczki, konserwatorzy, palacze. Takie zapisy znajdujemy
w teczkach akt osobowych, które są w szkolnym archiwum, ale większość
dokumentów kadrowych znajduje się w archiwum zewnętrznym i nigdy
nie była w szkole, ponieważ obsługę administracyjno-finansową prowadził
do 1996 roku podmiot zewnętrzny. Nosił nazwę Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół. W miejscu, gdzie funkcjonował, dziś hula wiatr,
bo budynek został wyburzony.
Chcemy ocalić od zapomnienia wszystkich, którzy pracowali kiedyś
w Szkole Podstawowej nr 2 w Józefowie, która w 1978 roku przyjęła
za patrona Romualda Traugutta. Chcemy przygotować wspomnienia
o ludziach, którzy już odeszli ze świata żywych, których pamiętamy, ale
są też tacy, o których niewiele wiemy, bo w czasie kiedy nasze starsze
koleżanki i koledzy pracowali w „Dwójce”, my byliśmy dziećmi albo
jeszcze nie było nas na tym świecie. Suche informacje z dokumentów
kadrowych mówią bardzo mało. Owszem, niekiedy mamy kompletne
informacje. U wielu jednak nawet nie znajdujemy dat urodzenia, imion,
wykazu zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji. I to niestety cała
nasza wiedza o tych osobach. Chcemy przygotować dłuższe wspomnienia
o wszystkich pracownikach, którzy już nie żyją. Rozmowy z najdłużej
pracującymi osobami w naszej szkole pozwoliły na przygotowanie
zestawienia z imionami i nazwiskami 47 osób. Jesteśmy przekonani, że
to nie wszyscy. Planujemy w kolejnym tomie „Rocznika Józefowskiego”
przedstawić dłuższe biogramy ludzi związanych z „Dwójką”.
W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta
w Józefowie przy ulicy Granicznej 26 będzie świętowała sześćdziesięciolecie
swego istnienia. Na ten szczególny jubileusz chcemy przygotować większą
publikację, w której zawarte byłyby informacje i wspomnienia o tych
osobach. Stąd serdeczna prośba do wszystkich, którzy mogą wzbogacić
naszą wiedzę o tych ludziach. Najserdeczniej prosimy o przygotowanie
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Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Józefowie, początek lat 60-tych XX wieku.
Fot. ze zbiorów A. Lewandowskiej.

wspomnień (najlepiej w postaci elektronicznej) i przesłanie na niżej
podany adres e-mailowy. Prosimy także o przynoszenie zdjęć, na których
są konkretne rozpoznane przez Państwa osoby – zarówno z listy poniżej
zamieszczonej, jak też te, o których do tej pory nie wiemy, że pracowały w tej
szkole. Wszystkie zdjęcia po zeskanowaniu zostaną zwrócone właścicielom.
Na wszystkie materiały czekamy w bibliotece szkoły Podstawowej nr 2
im. Romualda Traugutta przy ul. Granicznej 26 w Józefowie. Adres
e-mailowy: bibliotekasp2jozefow@gmail.com.
Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Józefowie (od 1978 roku
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie)
Bartnicka Halina
Cybulska Krystyna
Demczuk Roman
Demczuk Stanisław
Firmanty Helena
Grudzień Jadwiga
Iwanicki Mieczysław
Izdebska Halina
Jackowska Bronisława
Jackowski Adam
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nauczycielka
wychowawca w świetlicy
nauczyciel WF
dozorca
kierownik (lata siedemdziesiąte)
sprzątaczka
pierwszy kierownik szkoły
sprzątaczka
nauczycielka
bibliotekarz

Jażnicki Andrzej
Kowalczyk Irena
Kuchniewska Teresa
Kurek Alina
Lipko Franciszek
Lipko Maria
Ładyżyńska Eugenia
Łysionek Leokadia
Łysionek ...?
Mart Danuta
Matejuk Małgorzata
Matuszewska Edwarda
Michalak Tadeusz
Mleczko Elżbieta
Myszkowski Jacek
Niegowska Krystyna
Osiński Zygmunt
Piotrowska Irmina
Płużańska Małgorzata
Rudnicki Apolinary
Rytych Irena
Rytych Wiktor
Serżysko Maria
Serżysko Władysław
Sobczak Anna
Staroń Florian
Staroń Helena
Sterna Bolesław
Suchoziębska ...?
Szymanek Emilia
Wałaszek Henryk
Wasążnik Małgorzata
Wysocka Henryka
Zadrożna Janina
Zakrzewska Barbara
Ziółkowska Anna
Ziółkowski Józef

nauczyciel muzyki
nauczycielka biologii
bibliotekarka
sprzątaczka
nauczyciel
nauczycielka klas I-IV
nauczycielka matematyki
kucharka
woźny
nauczycielka klas I-III
kucharka
woźna
dozorca
bibliotekarka
nauczyciel
nauczycielka
nauczyciel matematyki
bibliotekarka
nauczycielka języka polskiego
konserwator
wychowawca w świetlicy
wychowawca w świetlicy
nauczycielka
drugi kierownik szkoły
świetlica
palacz, konserwator
palacz
woźny
...?
sprzątaczka
nauczyciel, chemia, wicedyrektor,
p.o. dyrektora
kucharka
zastępca kierownika
kucharka
nauczycielka języka polskiego
woźna
palacz
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Robert Lewandowski

Hasło „Andriolli” w Polskim Słowniku
Biograficznym. Materiały źródłowe1
W latach trzydziestych XX wieku Tadeusz Jabłoński napisał dwa
artykuły poświęcone Andriollemu. Jabłoński nie rozstrzygnął w nich,
która kolejność imion artysty jest poprawna, i stosował je wymiennie.
Jednym z artykułów był biogram Andriollego, który ukazał się
w pierwszym tomie Polskiego Słownika Biograficznego w 1935 roku2.
Autor artykułu znał metrykalną kolejność imion artysty z zapisów
Henryka Dobrzyckiego3, a ze wspomnień powstańców oraz z inskrypcji
na grobie w Nałęczowie znał inną kolejność imion Andriollego, którą
podał jako pierwszą.
W 2015 roku Polski Słownik Biograficzny opublikował erratę dotyczącą
m.in. imion artysty, podając ich metrykalną kolejność – Elwiro Michał4.
Materiały źródłowe: metryka chrzcielna, akt ślubu oraz testament
Andriollego zostały opublikowane w „Roczniku Józefowskim”
w 2015 roku5.
Poniżej zamieszczono skany informacji o Andriollim opublikowanych
w Polskim Słowniku Biograficznym w 1935 oraz w 2015 roku.
1. Polski Słownik Biograficzny (PSB) to wielotomowa publikacja, która ma na celu
gromadzenie biografii osób zasłużonych, nieżyjących i związanych z Polską. Pierwszy
tom został wydany w 1935 r., a do ok. 2030 r. planowane jest zakończenie głównej
edycji PSB (ok. 62 tomów). Redakcja PSB, wraz z Działem Wydawniczym, biblioteką
i sekretariatem, podlega – jako Zakład Polskiego Słownika Biograficznego – Instytutowi
Historii Polskiej Akademii Nauk.
2. Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1935, t. 1, s. 95-96.
3. Por. H. Piątkowski, H. Dobrzycki, Andriolli w sztuce i w życiu społecznem, Warszawa
1904, s. 81.
4. Por. Polski Słownik Biograficzny, Warszawa-Kraków 2015, t. L/4, z. 207; Polski
Słownik Biograficzny, Warszawa-Kraków 2014-2015, t. L, s. XIII (Uzupełnienia
i sprostowania).
5. R. Lewandowski, Imiona Andriollego. Materiały źródłowe, w: „Rocznik Józefowski”,
t. 1 (2015), s. 99-106.
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IV
PO SĄSIEDZKU

Piotr Bieliński

Henryk Batejko ps. „Kwadrat” –
zapomniany społecznik z Falenicy
Na obszarze od Wawra do Świdra
po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku powoli formowała się społeczność,
która
umożliwiała
współistnienie
bardzo różnych środowisk religijnych,
politycznych i gospodarczych. Wpływ
na ten proces mieli ludzie, o których
wwiększościjużprawiezapomniano.Mimo
pospolitych wydawałoby się życiorysów
mieli oni szczególne oddziaływanie
na mieszkańców utworzonej w 1924
roku gminy wiejskiej Letnisko-Falenica
w powiecie warszawskim, w czasach
końca niepodległej II Rzeczypospolitej,
Batejko, fotografia z czasów okupacji
wojny i objęcia władzy przez komunistów. Henryk
niemieckiej. Fot. ze zbiorów autora.
Dlatego też skromnym pomnikiem
pamięci będzie przypomnienie o jednej z takich osób1.
Henryk Batejko urodził się w Warszawie 5 marca 1907 roku.
W 1929 roku ukończył Szkołę Handlową Zgromadzenia Kupców
Miasta Stołecznego Warszawy. Wtedy też, ze względu na podupadające
zdrowie ojca, rodzina Batejków z synem przeprowadziła się do
Falenicy. Miasteczko było położone niedaleko stolicy i słynęło
z opinii o znakomitym klimacie, dobrym dla osób z chorobami dróg
oddechowych. Batejkowie wynajęli mieszkanie na parterze domu przy
ul. Kościelnej (obecnie ul. Włókiennicza). Wkrótce jednak zmieniły
się czasy. Po nowojorskim „czarnym czwartku” na Wall Street,
Wielki Kryzys rozlał się na cały świat i o pracę było bardzo trudno.
W Rzeczypospolitej liczba bezrobotnych odnotowanych w statystykach
sięgnęła wówczas 300 tys. ludzi. Henryk utracił pracę w Domu
Handlowym „Gustaw Loth” w Warszawie.
1. Artykuł prezentuje aktualny stan badań autora [przyp. red.].
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1 listopad 1941 roku, Henryk Batejko (czwarty od lewej) wraz z podkomendnymi na cmentarzu falenickiej parafii w
Aleksandrowie przy grobach żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. w bitwie pod Falenicą. Fot. ze zbiorów autora.

Pracował odtąd dorywczo, szukając stałego zajęcia. Przeszkodą zapewne
było jego społeczne zaangażowanie w falenickim gnieździe Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”. Organizacja ta, o endeckim rodowodzie,
wśród kręgów podwarszawskich samorządów, złożonych z ludzi
o niepodległościowym, PPS-owskim stażu, nie cieszyła się uznaniem.
W pamięci tkwiła zadra związana z nagonką na Gabriela Narutowicza i jego
zabójstwem. Henryk Batejko przewodniczył falenickim kołom Polskiego
Czerwonego Krzyża i Polskiego Białego Krzyża. Prowadził również
amatorskie Koło Dramatyczne im. Aleksandra Fredry, występujące
gościnnie w wielu miejscach w Polsce. Starania Batejki i dobra o nim
opinia zapewniły mu w końcu w 1937 roku posadę w Urzędzie Gminy
Letnisko-Falenica.
Z chwilą wybuchu wojny Henryk Batejko został wcielony do ochrony
zakładów Instytutu Badawczego Lotnictwa oraz Zakładów RWD na
Paluchu koło Okęcia. Z uwagi na postępy działań niemieckich 9 września
zakłady ewakuowano do Tomaszowa Lubelskiego, ale po drodze
lotnictwo niemieckie zbombardowało kolumnę. Zniszczenia spowodowały
likwidację jednostki i resztek sprzętu. Dowodzący oficer rozpuścił oddział.
Henryk uniknął niewoli i uciekł przed Sowietami. Dotarł do domu na
początku października i powrócił do pracy w gminie Letnisko-Falenica.
12 października 1939 roku złożył przysięgę przed por. rez. WP Lucjanem
Przybyszem ps. „Szczepan” (przed wojną był on przywódcą koła Związku
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Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Falenicy) i przyjął pseudonim „Kwadrat”.
Podjął się organizowania struktur oporu dla działającej już wtedy konspiracji,
zbierającej głównie broń i sprzęt wojskowy.
Henryk Batejko został dowódcą Terenowego Oddziału Wojskowego
na terenie całej gminy Letnisko-Falenica, nazwanego Grupą „Batury”.
Oddział tworzył trójki osobowe, obserwował ruchy wojsk niemieckich
i przejazdy pociągów. Grupy konspiracyjne tego oddziału powstały
w Międzylesiu, Radości, Zatrzebiu, Falenicy oraz w Świdrze
i Józefowie. „Kwadrat” zwerbował do roboty podziemnej pracowników
gminy Letnisko-Falenica, zorganizował sieć łączności i kolportaż
prasy podziemnej. Stan osobowy jego oddziału osiągnął ok. 350 ludzi,
uformowanych w plutony i poddawanych przez Batejkę szkoleniu
w okolicznych lasach. Nauka o broni odbywała się w wyznaczonych
przez dowódców drużyn mieszkaniach prywatnych z ubezpieczeniem
na zewnątrz. Wiosną 1940 roku „Szczepan” został aresztowany i po
śledztwie wywieziony do KL Auschwitz (Oświęcim), gdzie później
zamordowali go Niemcy. „Kwadrat” we własnym zakresie dalej szkolił
ludzi i przydzielił broń poszczególnym plutonom. Zorganizował kurs
podoficerski, na którym przeszkolono 35 osób.
W kwietniu 1941 roku Grupę „Batury” wcielono do IV Rejonu Obwodu
Warszawa Powiat ZWZ – późniejszej AK. Pod koniec 1942 roku przez
Mariana Wesołowskiego zgłosił się do „Kwadrata” por. Roman Grotowski,
który przejął około 50 ludzi i zorganizował z nich Oddziały Specjalne,
będące później zaczątkiem Oddziału Dyspozycyjnego Kedywu Okręgu
Warszawskiego. Batejko został przydzielony do dyspozycji szefa służby
medycznej IV Rejonu, dr. Karola Jampolskiego ps. „Lubor”. Od czerwca
1942 roku „Kwadrat” organizował Oddziały Sanitarne IV Rejonu AK
„Fromczyn” (Otwock) Obwodu „Obroża” Warszawa Powiat, z siedzibą
w Falenicy. Współorganizował żeński oddział sanitarny pod dowództwem
Eugenii Kamińskiej-Szymczak w liczbie 20 dziewcząt i brał udział w jego
szkoleniu. Wykorzystywano do tego „przykrywkę” w postaci powołanych
przez Niemców formacji obrony przeciwlotniczej, w ramach których
odbywały się szkolenia sanitarne. Potrzebne materiały i zapasy sanitarne
zmagazynowano w budynku gminy Letnisko-Falenica i w sklepie
drogeryjnym Tadeusza Sikorskiego ps. „Biały”. Batejko zorganizował
też współdziałanie zaprzysiężonych policjantów granatowych z Falenicy
w wywiadzie, transporcie broni czy łączności. Jego oddziały
współpracowały z Radą Pomocy Żydom „Żegota”. „Kwadrat” brał
osobiście udział w kilku akcjach Oddziału AK „Skryty”.
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16 luty1969 roku, Henryk Batejko na spotkaniu z młodzieżą z 123. Drużyny Harcerskiej w Domu Dziecka
w Michalinie (dawny pensjonat „Zachęta” M. Srebrnika) . Fot. ze zbiorów autora.

W nocy z 10 na 11 marca 1943 roku wraz z oddziałem wydobył
zwłoki rozstrzelanego przez żandarmów niemieckich w Miedzeszynie
swego podkomendnego Henryka Kormana ps. „Sokół” i przeniósł ciało
na cmentarz falenickiej parafii w Aleksandrowie. 24 maja 1943 roku był
w ubezpieczeniu wykonania wyroku na policjancie granatowym
Stanisławie Dorożyńskim w Falenicy. W nocy z 19 na 20 lipca 1943
roku wziął udział w akcji Oddziału Dyspozycyjnego Kedywu na Urząd
Gminy Falenica. Zniszczono wówczas akta ewidencji ludności i zabrano
ewidencję wojskową ludności. W trakcie akcji spłonął budynek urzędu.
30 marca 1944 roku wziął udział w zabraniu kontrybucji z tymczasowej
siedziby gminy Letnisko-Falenica w pensjonacie Srebrnika w Falenicy2.
Po wycofaniu się Niemców pod koniec lipca 1944 roku Batejko,
w obawie przed aresztowaniem przez Sowietów, eliminujących
z aktywności żołnierzy AK (wywózki na wschód lub więzienia), dotarł do
obozu wojskowego Majdanek koło Lublina. Tam 18 sierpnia 1944 roku
wstąpił do wojska Berlinga – „4 pułku rozdzielczego”3. Służył w Oddziale
2. Pensjonat „Zachęta” M. Srebrnika administracyjnie należał do letniska Falenica,
ale w świadomości powszechnej funkcjonował jako pensjonat położony w Michalinie,
ponieważ znajdował się przy stacji kolejowej Michalin.
3. Wg relacji H. Batejki. Źródło: archiwum falenickiego koła ZBOWiD.
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operacyjnym Sztabu 1 Armii WP, na szlaku od Pilicy do Berlina. W 1946
roku został skierowany do Łużyckiej Brygady WOP w Lubaniu Śląskim
w charakterze adiutanta dowódcy.
Po powrocie do Falenicy aż do emerytury pracował w firmach instalacyjnych
związanych z przemysłem – od 1948 do 1951 roku w Zjednoczeniu Instalacji
Przemysłowych Nr 2 w Warszawie. Próbował tam angażować się w swoje
dawne pasje i był tam instruktorem dramatycznym. Pracował następnie do
1956 roku w Warszawskim Zjednoczeniu Instalacji Przemysłowych, a potem,
do 30 listopada 1972 roku, w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki
Cieplnej. 1 grudnia 1972 roku przeszedł na emeryturę.
Pozwoliło mu to zwiększyć ilość czasu przeznaczanego na pracę
społeczną. Od 3 października 1969 roku był członkiem, a potem
wiceprezesem Zarządu Koła Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację (ZBOWiD) w Falenicy, następnie przewodniczącym Komisji
Socjalno-Bytowej Koła, a od 1976 roku jego skarbnikiem. Falenickie koło
kombatanckie, złożone głównie z weteranów AK i żołnierzy września 1939
roku, bardzo poważnie angażowało się w zachowanie pamięci o walkach
podczas II wojny światowej w okolicach Falenicy. Jego członkowie
przeprowadzili dziesiątki spotkań z młodzieżą, opowiadając o czasach
wojny z perspektywy swoich przeżyć. Henryk Batejko był zapraszany
na pogadanki w szkołach i placówkach oświatowych. Został radnym,
ławnikiem sądowym i członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Był też
aktywny w gronie miłośników przyrody.
Odznaczono go kolejno: sowieckim Medalem Za Zwycięstwo nad
Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945 oraz polskimi: Za
Warszawę; Za Odrę, Nysę i Bałtyk; Za Zdobycie Berlina; Za Wyzwolenie
Warszawy; Zwycięstwa i Wolności; Odznaką Grunwaldu; Srebrnym
Krzyżem Zasługi; Brązowym Medalem „Zasłużonym na Polu Chwały”;
Za Udział w Walkach o Berlin; Srebrną Odznaką Honorową Ligi Ochrony
Przyrody; Brązową Odznaką „W Służbie Narodu” i Odznaką Specjalną
ORMO. Rząd Polski na Uchodźstwie w 1971 r. odznaczył go Medalem
Wojska i Krzyżem Armii Krajowej.
Henryk Batejko zmarł 28 grudnia 1986 roku w wieku 79 lat. Warto
pamiętać o tym skromnym, cichym człowieku, animatorze społeczności
naszego rejonu. Nie wolno pozwolić zapomnieć o jego pracy dla Polski.
Robił to, co uważał za konieczne.
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Marzenna Szymańska

Józefów i okolice.
Fotografując na rowerze
Jestem zaszczycona, że już po raz drugi zostałam zaproszona do
współtworzenia tego wyjątkowego wydawnictwa, jakim jest „Rocznik
Józefowski”.
Po raz kolejny chciałabym przybliżyć Państwu ideę prowadzonych
przeze mnie wycieczek fotograficzno-rowerowych po Józefowie.
Nasze miasto tworzyli ludzie o bardzo ciekawej, wyjątkowej nieraz
historii. Jej widocznym śladem są domy, w których mieszkali – świadkowie
minionych zdarzeń.
W roku 2016, podczas józefowskiego Festiwalu Otwarte Ogrody,
pokazałam kilka miejsc „historycznych”, nieco mniej znanych.
Nie znajdują się one przy głównych ulicach miasta, są ukryte pośród
drzew i krzewów, a przez to tylko prawdziwi miłośnicy historii wiedzą
o ich istnieniu.
Mało kto wie, że ostatnie lata życia w Józefowie spędził gen. Stefan
„Grot” Rowecki (1895-1944) – komendant główny Związku Walki

Wycieczka fotograficzno-rowerowa po Józefowie, zbiórka tradycyjnie przy Pomniku Łączniczki AK
w Józefowie. Fot. M. Szymańska.
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Pierwszy przystanek – Miasteczko Świdermajer, Festiwal Otwarte Ogrody 2016
w Józefowie. Fot. M. Szymańska.
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Zbrojnej (ZWZ), dowódca Armii Krajowej. Niestety generał ze względu
na konieczność ciągłej konspiracji i ukrywania się nie miał możliwości
przeżycia wielu spokojnych chwil w pięknej willi „Jeżewo”, położonej
przy ulicy noszącej obecnie jego imię (ul. Gen. „Grota” Roweckiego).
30 czerwca 1943 roku został wyśledzony i aresztowany przez Niemców
w Warszawie, a następnie przewieziony do Berlina, osadzony w obozie
koncentracyjnym Sachsenhausen-Oranienburg i tam zamordowany po
wybuchu powstania warszawskiego w sierpniu 1944 roku.
Od kilkunastu lat właścicielami willi są artyści, twórcy Teatru GROT,
Kinga i Arkadiusz Głogowscy, godnie kultywujący pamięć o generale.
Co roku w czerwcu organizują oni uroczystość poświęconą jego pamięci.
Wciąż można na niej spotkać kombatantów pamiętających „Grota”!
Dzięki Państwu Głogowskim willa powoli odzyskuje dawny blask, co
mogliśmy zobaczyć także podczas naszej czerwcowej wycieczki.
Kolejnym bardzo ciekawym miejscem jest mieszcząca się niemal przy
samej alei 3 Maja willa „Jakubówka” (ul. Leśna 19).
Zbudowana została około roku 1906 przez rodzinę bogatych
warszawskich Żydów – Surę i Jakuba Jakubowiczów. Dom wybudowano
z najlepszej jakości cegły. Była to w tamtym okresie jedyna willa murowana
w okolicy. Budynek zdobiły bogate sztukaterie z motywami kwiatowymi
– zarówno wewnątrz domu, jak i na jego ceglanych elewacjach. Dach
domu uświetniały wielkie wazony z blachy cynkowej.
W okresie międzywojennym rodzina Jakubowiczów przyjeżdżała
do „Jakubówki” na charakterystyczne dla tego okresu „letniska”. Willa
była częstym miejscem spotkań Żydów odpoczywających i na stałe
mieszkających w okolicy. Być może w jednym z pokojów znajdował się
dom modlitwy.
W latach dwudziestych dobudowano drewniane werandy po bokach
budynku. W czasie drugiej wojny światowej swoją siedzibę miał tu
lokalny oddział Gestapo. Po zajęciu tego terenu przez Rosjan kwaterowali
w niej czerwonoarmiści.
Po zakończeniu wojny nieruchomość odziedziczył wnuk państwa
Jakubowiczów, który majątek podzielił i sprzedał. Za komuny dom został
podzielony na części, zakwaterowano w nim osiem rodzin.
W 1996 roku budynek został przeznaczony do rozbiórki.
Na szczęście po interwencji lokatorów u Mazowieckiego Konserwatora
Zabytków budynek w 2000 roku wpisano do rejestru zabytków.
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Willa „Jeżewo” w Józefowie, pomnik gen. „Grota” Roweckiego.
Fot. M. Szymańska.
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W latach 2008-2009 przeprowadzono kompleksowy remont. Dom aktualnie znajduje
się w rękach prywatnych. Także
i ta willa miała wiele szczęścia,
bo trafili się jej właściciele,
którzy wiele serca (i środków)
włożyli w renowację. Obecnie
willa zarówno z zewnątrz, jak
i w środku zachwyca swoim
oryginalnym wyglądem. Warto
na koniec dodać, że w części
budynku znajduje się publiczne przedszkole.
Kolejne miejsce jest na
pewno wszystkim czytelnikom „Rocznika Józefowskiego” dobrze znane. Chodzi
mianowicie o urokliwą trasę
spacerową wzdłuż rzeki Świder, na odcinku, gdzie niegdyś
Elwiro Michał Andriolli założył swoją osadę Brzegi.

Przemierzając dawne włości Andriollego – nadświdrzańskie
Brzegi. Fot. M. Szymańska.

Przed willą „Jakubówka” w Józefowie. Fot. M. Szymańska.
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W drodze na Górę Lotnika. Fot. M. Szymańska.

Osadę, od której wszystko się zaczęło, można powiedzieć. A już na
pewno dzięki Brzegom Andriollego Józefów zyskał swój niepowtarzalny
„świdermajerowy” charakter. Warto dla porządku jeszcze raz przypomnieć,
że Brzegi to miejsce położone po obu brzegach rzeki Świder, w którym
w latach 1880-1893 mieszkał, żył i tworzył Elwiro Michał Andriolli.
Jestem przekonana, że miejsce to jest wszystkim Państwu dobrze znane,
dlatego nie będę tu przytaczać bliżej jego historii.
Ostatnie miejsce, które miałam przyjemność
pokazać podczas czerwcowej wycieczki, to
równie popularna Góra Lotnika i znajdujący
się tam pomnik ku pamięci zestrzelonych
Lotników Alianckich.
Tu również jestem przekonana, że historia
Liberatora KG 939 „A-Able” jest Państwu
dobrze znana. Dlatego pozwolę sobie jedynie
zacytować wzruszający fragment listu
ocalałego z katastrofy majora Van Eyssena,
napisanego po wielu latach do pana Bronisława
Kowalskiego – świadka wydarzenia z 15
sierpnia 1944 roku, który od samego początku
dbał o godne uczczenie zmarłych pilotów: „(...)
Byliśmy bardzo poruszeni, dowiedziawszy
się, że ciało Boba Hamiltona i spalone
szczątki naszego samolotu zostały następnego
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dnia okryte czerwonymi i białymi płatkami kwiatów. Nie ma większej
ofiary dla zmarłych niż ta spontaniczna, emocjonalna demonstracja.
Prawdopodobnie był Pan jednym z tych, którzy te kwiaty przynieśli”.
Pomnik Lotników znajduje się w miejscu, w którym krzyżują się
szlaki turystyczne, toteż łatwo tam trafić. Stamtąd pojechaliśmy zboczem
góry w kierunku Aleksandrowa. Przy ulicy Napoleona Bonaparte 87A
znajduje się ukryty w lesie klimatyczny „Bar przy stajni”. A owa Stajnia
ALLEZ założona została wiele lat temu przez panią Zofię Wielowieyską.
Do dziś można w niej doskonalić umiejętności jazdy konnej, pojechać
bryczką do lasu czy zorganizować imprezę we wspomnianym „Barze
przy stajni”. W sezonie można tam nabyć również ekologiczne szparagi
z własnych upraw.
Zatem jak Państwo widzicie, Józefów ma wiele do zaoferowania.
Historie bardziej i mniej znane wciąż czekają na odkrycie przez coraz
większą grupę miłośników naszych okolic. Co bardzo cieszy.
Już dziś zapraszam na kolejne wycieczki. Informacje o nich znajdziecie
Państwo na stronie: www.fotofalenica.pl i na naszym fejsbukowym
fanpage’u.

Do zobaczenia na szlaku!
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Paweł Rupniewski

Powiat otwocki „Stolicą Kultury
Mazowsza” na rok 2016
Już od szesnastu lat Samorząd Województwa Mazowieckiego
organizuje projekt pod nazwą „Stolica Kultury Mazowsza”, dając
możliwość regionom z terenu Mazowsza przybliżenia swojego
unikalnego charakteru, tradycji i bogactwa kulturowego. Poznanie
poszczególnych zakątków Mazowsza jest szansą na dostrzeżenie,
jak bogata jest jego kulturalna oraz turystyczna oferta. W roku 2015
o „kulturalny” tytuł starały się powiaty: grodziski, grójecki, otwocki,
pruszkowski oraz warszawski zachodni, jednak to właśnie nasz powiat
zdobył przewagę w tej rywalizacji. 29 grudnia 2015 roku Zarząd
Województwa Mazowieckiego przyjął informacje w sprawie wyłonienia
laureata w konkursie. Oferta przygotowana przez powiat otwocki zyskała
uznanie Komisji Konkursowej. Jak poinformował Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego, preliminarz wydarzeń zaproponowany
przez powiat otwocki był przygotowany w sposób najbardziej rzetelny
i kompletny oraz zawierał największą liczbę różnorodnych wydarzeń.
W kalendarzu na 2016 rok znalazły się wydarzenia muzyczno-artystyczne,
a także imprezy o randze ogólnopolskiej, upowszechniające twórczość
artystów różnego formatu. Nie zabrakło także wydarzeń historycznych
i patriotycznych przybliżających historię naszego regionu.

Józefów, I Międzynarodowy Festiwal Zabaw Ludowych (czerwiec). Fot. MOK Józefów.
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Józefów, VIII Festiwal Otwarte Ogrody (czerwiec). Fot. Nowaczykfoto.pl

Józefów, Festiwal Najpiękniejszych Tańców Świata (listopad). Fot. MOK Józefów.

To, że powiat otwocki na te kilka miesięcy stał się kulturalną stolicą
powiatu, było efektem doskonałej współpracy i wsparcia, jakie uzyskał ze
strony instytucji, jednostek i organizacji, które realizowały poszczególne
wydarzenia. Niewątpliwie do sukcesu powiatu przyczynił się fakt, że
swój udział w konkursie zadeklarowali włodarze wszystkich ośmiu gmin
powiatu otwockiego: Józefów1, Karczew, Otwock, Celestynów, Kołbiel,
1. W ramach projektu pt. Powiat otwocki „Stolicą Kultury Mazowsza” na rok 2016
dofinansowanie uzyskało pięć wydarzeń w mieście Józefów, w tym te, które prezentowane
są na fotografiach.
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Osieck, Sobienie-Jeziory i Wiązowna. Ostatecznie
w realizacji projektu udział wzięło 27 podmiotów2,
które w sumie zrealizowały 58 wydarzeń.
Miłośnicy historii, sztuki, malarstwa, piosenki,
poezji czy zabaw ludowych mieli w czym
wybierać. W wydarzeniach uczestniczyli zarówno
ci młodsi, jak i starsi mieszkańcy powiatu, ale
również sympatycy kultury z różnych zakątków
kraju. W ramach projektu „Powiat otwocki Stolicą
Kultury Mazowsza 2016” odbyły się m.in.:
V Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla Dzieci
„Bez Sceny”, XIII Powiatowy Festiwal Kultury,
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej,
Festiwal Kultury Żydowskiej, XIII Europejski Festiwal Muzyczny,
konkurs literacki na opowiadanie pt. „Złoczyńcy w uzdrowisku”, II
Ogólnopolski Konkurs Dowolnych Kompozycji Tańców Polskich, IX
Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej, XXVII Ogólnopolski Konkurs
Poetycki im. Jana Krzewniaka, a także spotkania z nauką, spotkania
autorskie z pisarzami, „Muzyka Łączy Pokolenia – Święto Piosenki
Polskiej Lat 60, 70 i 80, III Edycja Art. Expo, spotkania Klubu
Dojrzałego Człowieka, a także kolejna edycja Blues Bazar. To tylko
niektóre wydarzenia, które udało się wspólnie zaprezentować jako
spójną ofertę kulturalną regionu.
Projekt „Stolica Kultury Mazowsza” uświadamia, jak wielkim
bogactwem dorobku kulturalnego może pochwalić się nasz region.
Można śmiało powiedzieć, że jest to dorobek o szczególnym charakterze
– łączący tradycję i historię z działaniami nowoczesnymi, stanowiącymi
innowacyjne podejście do kultury.
2. Podmioty realizujące projekt: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku,
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku, Miasto Otwock, Miejska Biblioteka
Publiczna w Otwocku, Otwockie Centrum Kultury, Gmina Osieck, Szkoła Podstawowa
w Augustówce,
Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku, Gmina Kołbiel, Gminna Biblioteka Publiczna
w Kołbieli, Gmina Sobienie-Jeziory, Gmina Celestynów, Gminny Ośrodek Kultury
w Celestynowie, Gmina Wiązowna, Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, Miasto
Józefów, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, Gmina Karczew, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Karczewie, Towarzystwo Przyjaciół Otwocka, Ochotnicza Straż
Pożarna w Pogorzeli, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Osiecku „Nasza
Szkoła”, Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca Otwock, Fundacja „Być Więcej”
Moniki Gawrylak, Stowarzyszenie Młodzieżowy Zespół Ludowy „Kątowiaki”,
Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady, Fundacja Promocji Kultury „OtwArte”.
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V
KĄCIK
LITERACKO-ARTYSTYCZNY

Ewa Polak-Pałkiewicz

Romuald Traugutt,
najdziwniejszy z dyktatorów1
Był jednym z najpiękniejszych ludzi w naszych dziejach. Jednym
z tych prawdziwych bohaterów, o jakich dzisiaj śnimy. I jednym
z najdziwniejszych zarazem.
Zawodowy oficer, który za wszelką cenę uniknąć chciał losu powstańca
– a co dopiero losu dyktatora powstania!
Po nieprawdopodobnych cierpieniach spowodowanych osobistymi
tragediami, wiedziony tajemniczą siłą, jakby wbrew sobie, decyduje się
na czyn o nieobliczalnych konsekwencjach.
Jest przygotowany na wszystko. Wie, że udział w powstaniu, a zwłaszcza
objęcie steru Rządu Narodowego, zakończy się – jeśli powstanie się nie
powiedzie – jego męczeństwem. Gdy Rosjanie przyszli go w nocy aresztować
w warszawskim mieszkaniu przy Smolnej, powiedział: „To już...”.
Czyn paradoksalny – gdyby rozpatrywać go na zimno, w oderwaniu od
tego wszystkiego, co oznacza łacińską cywilizację, pielęgnowaną przez
Polaków na swoim terytorium przez wszystkie wieki państwowości.
Po utracie niepodległości nadal, na tysiące sposobów, potajemnie
ochranianą, rozszerzaną. Wznoszoną w umysłach i sercach.
Oto młody kapitan armii carskiej, odznaczony orderami za męstwo
na polu bitwy (m.in. podczas tłumienia powstania węgierskiego w 1849
roku). Człowiek, który dążył przez wszystkie lata młodości i dorosłego
życia, z niezwykłą konsekwencją, do stabilizacji i spokojnej egzystencji
na łonie rodziny.
Porzuca dom, który wreszcie odnalazł, a w którym zaznawał ogromnego
szczęścia. Idzie do lasu.
Najpierw zostaje dowódcą powstańczej partyzantki na Wołyniu, potem
– jednoosobowym „Rządem Narodowym”.
Wszystko albo nic? Zwycięstwo albo śmierć? Czyżby ten trzeźwy, dobrze
wykształcony wojskowy, człowiek myślący ściśle i precyzyjnie, ważący
każde słowo, poważnie liczył na zwycięstwo podziemnej, źle uzbrojonej
1. Ewa Polak-Pałkiewicz, Powrót pańskiej Polski, Łomianki 2006. Fragment nadesłany
przez autorkę.
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armii, złożonej głównie z wychowanych we dworach młodzieńców, którzy
uczyli się strzelać, polując na kaczki w rodzinnym majątku?
To jasne, choć przez dzisiejsze pokolenia coraz trudniejsze do pojęcia –
chodziło o walkę w straconej świętej sprawie. O dumę i zaszczyt, z niczym
nie dające się porównać, by stanąć w jednym szeregu z tymi, którzy nigdy
się nie cofają w obliczu odkrytego duchowego zła. Zła napastniczej siły. Nie
ukrywają się, nie chodzą przygarbieni, nie przywierają do ziemi, nie udają,
że ich tak naprawdę nie ma. Że to zło ich nie dotyczy. Trzeba tylko wciąż
mocniej wtulać głowę w ramiona, skoro jest się Polakiem. I tak być musi...
Romuald Traugutt nie potrafił czegoś takiego udawać. Rosyjski
mundur, który nosił przez kilkanaście lat, nie był w tym przeszkodą.
Pragmatyk wychowany przez nowoczesne państwo powiedziałby
zapewne, że Traugutt to tylko jeden z tych szaleńców, których wcześniej czy
później wypluwa świat. Groźnych zaiste szaleńców. Tacy ludzie nie mogą
się podobać. Tu, pomiędzy Rosją a Niemcami, nie ma dla nich miejsca.
Są zbyt ekscentryczni. Rzucają się niepotrzebnie w oczy. Ta ich przesada...
Przecież podejmując udział w powstaniu, a potem nie uchylając się
przed wzięciem za nie całkowitej odpowiedzialności, Romuald Traugutt
ryzykował nie tylko osobistym szczęściem i życiem, ale i szczęściem,
i życiem – a przynajmniej zdrowiem – najbliższych. Całym dorobkiem
solidnego, uporządkowanego, choć zarazem bardzo skromnego życia.
Wcześniej wspinał się krok po kroku po szczeblach jedynej kariery,
jaka przysługiwała szlacheckim synom pod obcą władzą. Miał sukcesy.
Widać jednak wyraźnie, że ta kariera mu ciążyła. Że była koniecznością
spowodowaną ubóstwem rodziny.
Ten polski szlachcic musiał zrzucić to z siebie, jak zrzuca się zużyte
ubranie. Potwierdzić radykalnym – jedynym możliwym – wyborem,
że nie da się zdradzać duchowych treści życia w imię bezpieczeństwa,
dobrobytu, stabilności. Że nie sposób wyprzeć się własnych ideałów. One
nie są abstrakcją; konieczność ich obrony wynika z przyjętych własnym
rozumem zasad, prawd katolickiej wiary.
Powstanie to „mus” – jak wyrazi się później.
W młodym, głęboko religijnym mężczyźnie w mundurze rosyjskiego
oficera odezwało się z niezwykłą siłą przekonanie, że tu, w Polsce, bronić
trzeba czynnie cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej, że tu nie może mieć
miejsca żadna synteza Wschodu i Zachodu. Że Polska katolicka jest czymś
absolutnie odrębnym i unikatowym w tej części świata. I z jej duchowego
wnętrza, z jej historii, z jej chrztu bierze początek ta zadziwiająca siła stawiania
oporu złu – złu w postaci przemocy, kłamstwa, barbarzyńskich obyczajów
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i praw – siła, której ulegało każde niemal kolejne pokolenie Polaków. I która
przyprawiała o takie paroksyzmy lęku naszych imperialnych sąsiadów.
I sprawiała im tak zadziwiająco wiele kłopotów. Bo wyrażała bynajmniej nie
tylko lokalne tęsknoty. Ona ogarniała Europę i symbolizowała to wszystko,
co było w niej szlachetnym prądem ku prawdziwej wolności.
Oskar Halecki pisze: „Polska (...) reprezentowała wszystkie wielkie
idee, które nadaremnie buntowały się wówczas przeciw porządkowi
opartemu wyłącznie na sile”.
Wiele uczyniono – w dziedzinie polityki, dyplomacji i ideologii – by tę
nikczemną siłę poganizujących się krajów Europy i międzypaństwowej
zmowy nazwać dobrodziejstwem dla narodów i usytuować ją –
kłamliwie i pokrętnie – w odwiecznym porządku zasad chrześcijańskich
państwowości i odwiecznego prawa. W istocie chodziło jedynie
o znalezienie alibi dla despotyzmu władzy.
Podobne zjawisko wcale nie tak rzadko ma miejsce w naszych dziejach.
Polacy, którzy pozostawali duchowo wolni, demaskowali kłamliwość
tej idei. Wielkiego polskiego historyka, profesora Oskara Haleckiego2,
fascynował moralny nurt polskiego życia, oparty o zdrowe rozróżniania
pojęć i o wierność Ewangelii. Podobnie Feliksa Konecznego3. Dlatego
jego nazwisko – tak jak i nazwisko Konecznego – zostało wykreślone
z polskiej historiografii przez komunistów tak starannie, że nie miało
prawa się pojawić nawet w przypisie.
Przodkowie Romualda ze strony ojca, Ludwika Traugutta, pochodzili
z Saksonii. Przybyli do Polski z Augustem II Mocnym. Ze strony matki,
Ludwiki z Błockich – z książąt Szujskich (potomków rosyjskich carów,
którzy przeszli na katolicyzm).
Romuald, wcześnie osierocony przez matkę, wychowywany był
przez babkę, Justynę Błocką z Szujskich, gorącą patriotkę. W wieku
kilkunastu lat był wyróżniającym się inteligencją i zdolnościami uczniem
znakomitego gimnazjum w Świsłoczy, w powiecie grodzieńskim, nad
którym patronat przez wiele lat sprawował Uniwersytet Wileński. Ukończył
je z odznaczeniem. Obdarzony był ponadto talentem plastycznym,
zdolnościami lingwistycznymi i pewnym rodzajem osobistego uroku.
Bezskutecznie próbował wstąpić do Instytutu Inżynierów Dróg
Komunikacyjnych w Petersburgu. Okazało się, że jako osiemnastolatek
jest „za stary”; być może zabrakło też wymaganego potwierdzenia
szlachectwa (Trauguttowie herbu Ślepowron) – jego uzyskanie łączyło
2. Oskar Halecki (1891-1973).
3. Feliks Karol Koneczny (1862-1949).
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się z wysokimi kosztami, zbiedniała polska szlachta nie zawsze mogła
sobie na to pozwolić. Romuald ukończył więc trzyletnią szkołę oficerską
w Żelechowie – jak wielu Polaków ze średnio zamożnych szlacheckich
rodzin, zdecydowanych, by zdobyć wykształcenie umożliwiające
samodzielne utrzymanie się (ojciec Traugutta był dzierżawcą skromnego
majątku w powiecie brzeskim). Podczas studiów budził zdumienie
kolegów, a często też ich niezbyt wybredne żarty, swoją codzienną,
wytrwałą pobożnością.
Zaraz po ukończeniu szkoły wojskowej zostaje skierowany do
tłumienia powstania na Węgrzech (1849). Tam zmuszony jest walczyć
między innymi z oddziałami wspieranymi przez Legiony Polskie.
Z Węgier wynosi bardzo dobre wspomnienia; pisze w swoim pamiętniku:
(...) poznałem i śliczny kraj Węgierski i co więcej szlachetny charakter
mieszkańców jego, jako też ich prawdziwą i gorącą miłość ku swej
nieszczęśliwej i pognębionej piekielną przewrotnością ojczyźnie.
Po powrocie do kraju zakochuje się w niezwykłej osobie, Annie Emilii
Pikiel. Ta urocza młodziutka panienka, wykształcona i utalentowana
muzycznie oraz obdarzona towarzyskimi zaletami, zwraca jednak uwagę
Romualda, jak notuje on w pamiętniku, z powodu „uderzającej prostoty,
prawości i prawdziwej dobroci serca”.
Anna porzuca dla niego luteranizm. Traugutt nigdy nie wątpił, że
jego wybranka, „osoba tak miłująca Prawdę, łatwo i z radością oraz
z wdzięcznością ku Bogu przyjdzie do jej poznania”. Nigdy nie naciskał
na konwersję narzeczonej.
Data jej przejścia na łono Kościoła katolickiego jest odtąd co roku przez
nią wspominana. W tym dniu – jak pisze Traugutt – „zawsze dziękowała
Bogu za Jego niewypowiedziane dobrodziejstwa, iż ją powołał do
prawdziwej Chrystusa nauki”.
W dniu ślubu zanotował: „Zostałem szczęśliwym mężem Anioła”.
Rok po ślubie z ukochaną, córką znanego warszawskiego jubilera, i po
narodzeniu pierwszej córki Romuald Traugutt zmuszony jest wyruszyć na
wyprawę wojenną do Turcji (grudzień 1853 roku); bierze też udział – jak
tylu Polaków – w wojnie krymskiej (1855 roku).
Po czynach bojowych w kampanii tureckiej zdobywa kolejne ordery,
awansuje na sztabskapitana i zaczyna prowadzić wykłady w Petersburgu,
w szkole dla oficerów. Towarzyszy mu rodzina, staje się ojcem bliźniąt.
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Życie rodzinne jest dla niego źródłem ogromnej radości. Przychodzi
jednak jej gwałtowny kres. Od listopada 1859 do maja 1860 roku Traugutt
traci najbliższe osoby – kolejno: babkę Justynę, która od drugiego roku
życia zastępowała mu matkę, córeczkę Justynę, ukochaną żonę Annę
i jedynego syna Konrada.
Jest załamany. Chroni się w majątku siostry na Polesiu, w okolicach
Kobrynia. Myśli o wstąpieniu do zakonu.
Troska o osierocone córki i pragnienie szczęścia u boku kobiety są
jednak tak silne, że dwa lata po tej tragedii, poznawszy w dawnym majątku
swojej babki Antoninę Kościuszkównę, córkę bliskiego krewnego Tadeusza
Kościuszki, kobietę wielkich zalet charakteru, poślubia ją (o jej rękę
bezskutecznie ubiegał się także bratanek Adama Mickiewicza, Franciszek).
Już wtedy, w połowie 1862 roku, Traugutt chce zdecydowanie
zakończyć karierę w obcej armii. Polska jest w stanie patriotycznego
wrzenia. Wrażliwy oficer nie jest w stanie przeoczyć niezliczonych
zapowiedzi zbrojnego wystąpienia narodu o swoje prawa, nieustannie
gwałcone przez azjatycką przemoc. Biografowie Traugutta podkreślają,
że oficjalny motyw prośby o dymisję – stan zdrowia – to wybieg. Ma już
stopień podpułkownika i wojskową pensję. Przejmuje niewielki rodzinny
majątek – mocno zadłużony – w Ostrowiu, w okolicach Kobrynia. Przez
krótki czas jest znów szczęśliwym mężem i ojcem. Antonina rodzi mu
syna, z oddaniem opiekuje się jego córkami z pierwszego małżeństwa.
Więź między nimi jest niezmiernie silna.
Traugutt był człowiekiem obdarzonym wielką delikatnością uczuć.
W korespondencji, jaką małżonkowie wymieniają przed egzekucją
Naczelnika, widoczna jest moc tego związku, opartego na wiernej miłości,
głębokim wzajemnym szacunku, wdzięczności i przywiązaniu oraz ich
zakorzenienie w mocno ugruntowanej wierze.
Traugutt do ostatniej chwili życia nie rozstaje się z fotografią żony
i dzieci, którą nosi w specjalnym etui na sercu. Spowiednik, który
towarzyszył mu w czasie wykonywania wyroku, słyszy jego trzykrotny
szept, wypowiedziany ze łzami w oczach: „Błogosławię żonę i dzieci!”.
***
Nic, zupełnie nic nie łączyło go ze stronnictwem „czerwonych”,
które przygotowywało powstanie i aranżowało manifestacje religijnopatriotyczne w Warszawie.
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Był typowym „białym”, statecznym ziemianinem, człowiekiem
odpowiedzialnym za przyszłość rodziny i majątku. A jednak, mając
doskonałe rozeznanie w sytuacji politycznej kraju – także psychologicznej
i moralnej – wie, że musi przyjść chwila, w której Polska chwyci za broń.
Wie, że ta chwila czeka na niego. I gdy przychodzi, staje się chwilą zwrotu
w jego życiu.
Szczęście rodzinne znów trwa zbyt krótko. Prawie równocześnie
z objęciem przez Traugutta powstańczego oddziału jego dwuletni syn
umiera na zapalenie płuc.
Co kryło się za decyzją porzucenia sielskiego życia w Ostrowiu,
w rodzinnym dworku, z młodą żoną i maleńkim dzieckiem, dla udziału
w powstaniu? Był przecież powstaniu zdecydowanie niechętny... Tę
tajemnicę zna kapliczka na skraju wsi, gdzie Traugutt tak często modlił
się przed wyruszeniem z leśnymi braćmi.
O tym, jaki był Traugutt w tym czasie, dowiadujemy się nieco z opisu
Elizy Orzeszkowej, która poznała go w pierwszych tygodniach powstania.
Był niewysoki, czarnowłosy, o śniadej cerze, z oczyma myśliciela
i uśmiechem dziecka (...). Oczy miał mądre, smutne – podobno bratem
bliźniaczym mądrości bywa u ludzi smutek – uśmiech świeży perłowy,
z kroplą słodyczy dziecięcej albo niewieściej.
Zanim podjął walkę – poproszony przez Apolla Hofmeistra,
wytrawnego spiskowca, naczelnika województwa brzeskiego, o objęcie
oddziału – przez dwa tygodnie ćwiczył i musztrował w lesie swoich
żołnierzy. Mówił, że zna się na dowodzeniu tylko regularnym wojskiem.
Był początek maja 1863 roku. Genialny zmysł strategiczny i męstwo
w bitwach, mistrzowskie przygotowywanie zasadzek na wroga, energia,
niewzruszony spokój, niebywała odwaga i przywódczy charyzmat
zjednały mu szybko ogromny autorytet i miłość wśród żołnierzy.
Eliza Orzeszkowa, właścicielka pobliskiego majątku Ludwinów,
z bliska mogła obserwować leśne życie. Niezwykła więź żołnierzy
z dowódcą zapadła jej głęboko w pamięć:
On serca ich w ręku trzymał i umiał podbijać je w górę. Odkrywał przed
szeregami czarnowłosą głowę i za to, że były posłuszne jak dzieci, a jak
lwy odważne, że sile przemagającej rozproszyć się nie dały, że wstydem
nie splamiły krzyża, który przyjęły na swe ramiona – dziękował. Ale
i wtedy jeszcze, gdy dziękował, głos jego rozlegał się jak bojowe dźwięki
i nie było w nim ani słodyczy, ani pieszczoty, hart tylko był i wola żelazna,
trzymająca mocno wodze ich woli.
218

Wygrywał bitwy z wielokrotnie przeważającymi siłami Rosjan; stał
się postrachem okolicy. Okupant był przekonany, że ma do czynienia
z poważną siłą militarną, podczas gdy powstańców było zaledwie 192
(160 ziemian i 32 urzędników z Kobrynia).
Oddział jednak słabł, wycieńczony nieustanną walką i ukrywaniem
się. Traugutt zmuszony był ruszyć dalej na wschód, na Pińszczyznę.
Zmagał się tu – wraz z oddziałem Jana Wańkowicza-Leliwy –
z wielokrotnie przeważającymi siłami wroga, otoczony był ponadto
niechęcią miejscowej ludności, łatwo ulegającej antypowstańczej
agitacji prowadzonej przez prawosławnych popów. Wszędzie, gdzie się
znalazł, ogłaszał uwłaszczenie i wyzwolenie włościan, zachęcając ich do
poparcia powstania. Schorowany, półżywy ze zmęczenia, stałą pomoc
i oparcie znajdował w majątku Piotra i Elizy Orzeszków w ich dworze
w Ludwinowie, gdzie przez pewien czas się ukrywał. Kozacy kilkakrotnie
rewidowali domostwo, nigdy go tam jednak nie odkryli.
Gdy wróciły mu siły, Eliza Orzeszkowa odwiozła go własną karetą
do granicy Królestwa, informując posterunki rosyjskie, że wiezie
ciężko chorego na tyfus. Ktoś ją później zadenuncjował, przypłaciła
ten czyn konfiskatą majątku. Mąż, Piotr Orzeszko, został zesłany do
guberni permskiej.
W uznaniu zasług i dobrego rozeznania potrzeb powstańczego wojska,
po przyjeździe do Warszawy Traugutt został poproszony przez Rząd
Narodowy o podjęcie misji dyplomatycznej na rzecz walczącej Polski.
Chodziło przede wszystkim o Francję. Przed wyjazdem podniesiono
jego rangę wojskową do stopnia generała. W Paryżu widział się wtedy
między innymi z Norwidem. Próbował uruchomić tam na wielką skalę
prasę powstańczą. Łudził się, że walcząca Polska zyska przychylność
zagranicznej opinii publicznej. Norwid skwitował to gorzko: „Pressa
zagraniczna dzisiejsza zawsze usposobiona będzie dobrze dopóty,
dopóki krew się leje”.
Traugutt prowadził tu także niezliczone rozmowy, słał listy i płomienne
apele, między innymi do papieża Piusa IX, który chcąc okazać solidarność
z walczącą Polską, ogłosił kanonizację Jozafata Kuncewicza. Wracając do
Polski, wiózł nadzieję, a może nawet przekonanie, że interwencja zbrojna
Francji jest możliwa w przyszłości, na pewno jednak nie zimą.
Po spotkaniu z nim Norwid, sceptycznie nastawiony do powstania,
zaangażował się w pisanie not z postulatem zwołania międzynarodowego
kongresu militarnego, by przyznać powstańcom prawa strony wojującej
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– a nie postrzegania ich jak buntowników – oraz pilnie przeanalizować
metody postępowania armii carskiej wobec powstańców.
Przejęcie przez Traugutta Rządu Narodowego 17 października
1863 roku było aktem jego suwerennej woli. Został o to poproszony, ale
zarazem nikt nie musiał go długo namawiać. Widział dobrze nieudolności,
zaniedbania organizacyjne i gospodarcze przywódców powstania. Czuł,
że jest w stanie sprostać temu zadaniu. Jego spokój, zrównoważenie,
małomówność, prostota, konsekwencja w działaniu zawsze robiły jak
najlepsze wrażenie w środowisku działającym nieco chaotycznie, silnie
rozemocjonowanym, skłonnym do radykalizmu, pełnym personalnych
napięć.
Opis przejęcia steru Rządu Narodowego przez tego opanowanego
człowieka należy do najbardziej niezwykłych historycznych relacji:
W sobotę 17 X 1863 roku zjawił się Traugutt na posiedzeniu Rządu
Narodowego w towarzystwie Józefa Gałęziowskiego. Oprócz Fr.
Dobrowolskiego, który akurat wyjechał ze stolicy, na posiedzeniu
byli wszyscy pozostali członkowie „rządu wrześniowego”. Traugutt
zakomunikował im, iż „(...) od tej chwili mogą zupełnie swobodnie
rozporządzać swojemi osobami, gdyż przestają być Rządem Narodowym,
a on sam ster tego Rządu obejmuje”. Po tym oświadczeniu trzej
dotychczasowi członkowie rządu: A. Asnyk, J. Narzyński, P. Kobylański,
pożegnawszy się, bez słowa protestu odeszli. Pozostali podporządkowali
się Trauguttowi i przyjęli z rąk jego stanowiska.
***
Tytułowany prezesem i dyktatorem, w gruncie rzeczy jednoosobowo
kierował powstaniem. Z każdym ze swoich współpracowników rozmawiał
i ustalał wszystko indywidualnie. Za jego przywództwa ustały wszelkie
kolegialne narady.
Podczas tej działalności nie cierpiał z powodu dylematów moralnych,
nie miał chwil wahań, hamletowskich rozterek. Walka zbrojna wydawała
mu się rzeczą słuszną i sprawiedliwą. Planował utworzenie regularnego
wojska powstańczego i rozbudowę struktur podziemnego państwa.
Chciał tak zreorganizować wojsko, by miało mocną podstawę finansową
i organizacyjną. „»Właścicieli partii« powstańczych postanowił zamienić
na dowódców jednostek regularnej armii” (Ryszard Bender). Nie
znosił działania połowicznego, chaotycznego, nieprzemyślanego. Był
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zdecydowany, żadne niepowodzenia go nie załamywały. „Dążnością
Rządu Polskiego być powinno, jest i będzie zawsze prowadzenie ludu
Polskiego drogą prawdy” – pisał – „drogą wskazaną przez Boskiego
Nauczyciela naszego”.
Wydawało się, że prowadzi go niewidzialna ręka, podtrzymuje silne
niezawodne ramię. Przewodzi jakiś głos, który słyszy tylko on. Wszyscy,
którzy z nim wtedy obcowali, podkreślają jego spokój i pewność. Były
one dla wielu ludzi źródłem otuchy. „Polska istnieć będzie” – dodawał
– „bo istnienie jej dla postępu ludzkości nie tylko jest potrzebnym, ale
i koniecznym, czas zmiłowania Bożego nad nią, jak mocno ufamy, już
niedaleki” (Odezwa do rządów i ludów Europy, 18 marca 1864 r.).
Europa poprzestała na uczuciu konsternacji.
Zbyt wiele egzaltacji, zbyt wiele krwi
Czy powstanie naprawdę musiało wybuchnąć? Jak patrzy na to wybitny
XX-wieczny historyk – dziś, po latach trwania komunistycznej cenzury,
bardziej znany na emigracji niż w Polsce – Oskar Halecki:
program autonomii [Aleksandra Wielopolskiego, który stanął na czele
rządu Królestwa Polskiego w 1862 roku – E.P.-P.] utrwalał zależność od
Rosji i zdawał się porzucać wszelką nadzieję odzyskania niepodległości.
Toteż Wielopolski pozostał odosobniony. Nawet konserwatywni „biali”, ze
swoim powszechnie szanowanym przywódcą hr. Andrzejem Zamoyskim,
nie solidaryzowali się bynajmniej z margrabią (...), zerwał on [bowiem]
z wiekowymi tradycjami szlachty polskiej miłującej wolność, a jednocześnie
głęboko przywiązanej do idei narodowej.
Bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia powstania było zarządzenie przez
Wielopolskiego branki, dotyczącej wskazanej przez policję młodzieży.
Rekruci mieli przez 25 lat służyć w armii carskiej. Margrabia doskonale
wiedział, że krwawe represje, które spotykają uczestników manifestacji
patriotycznych – już od 1861 roku – doprowadzą prędzej czy później
do ogólnonarodowego zrywu. I choć powstanie nie miało widoków
powodzenia,
pamięć tego aktu rozpaczy jest święta dla każdego Polaka – dodaje
emigracyjny historyk (przypomnijmy: Polak z wyboru, po matce
austriackiego pochodzenia – E.P.-P.). Nawet „biali”, którzy w duchu
potępiali walkę przedsięwziętą w takich warunkach, przyłączyli się
221

do niej przez patriotyzm. I, jak zawsze, Litwa powstała jednocześnie
z etnograficzną Polską.
Kto to zrozumie?
Europa ówczesna poprzestała na uczuciu konsternacji. W jej oczach
działania Polaków zawsze nosiły piętno jakiegoś niezrozumiałego
nadmiaru uczuć, jakiegoś nieokiełznania. Niepokoiły. Zbyt wiele
egzaltacji, zbyt wiele krwi. Za wysoka cena, by burzyć słodki sen i szarpać
się z potęgą cara:
los Polski – dodaje Oskar Halecki – był w rzeczywistości przesądzony,
gdyż Francja, Anglia i Austria, z których interwencją wiązała ona swe
nadzieje, poprzestawały na przesłaniu carowi, w czerwcu 1863 roku, not
dyplomatycznych, wstawiających się za Polakami. Zyskali sobie oni raz
jeszcze sympatię powszechną, w szczególności Napoleona III i Piusa IX.
Skąd, my, dzisiejsi Polacy, znamy ten mrożący krew w żyłach chłód
świata zachodniego, do którego szlachetności tak pragnęlibyśmy się
odwołać? Świata tak mocno jednak przeświadczonego o konieczności działań
wyważonych i pragmatycznych. Dziś zresztą działań całkowicie poddanych
uzgodnieniom nieokreślonych demokratycznych procedur, niejednokrotnie
zdeterminowanych ustaleniami ponadpaństwowych gremiów.
Teatralny spektakl owych „not dyplomatycznych”, wykalkulowanych na
zimno półgestów, półsłów, lekkich skrzywień ust i wzruszenia ramion, gdy
mowa o samotnej walce Polaków, towarzyszy nam od dwustu ponad lat.
Oskar Halecki kieruje swoją Historię Polski przede wszystkim do
czytelnika zachodniego. Zachęca go, by nie poprzestawał na łatwych
konstatacjach o „szeregu ciężkich błędów politycznych”, jakimi były
podszyte rzekomo wszystkie nasze walki orężne o niepodległość,
zakończone klęską. Aby czytelnik mógł zrozumieć, czym w istocie
były te nieprawdopodobne zrywy ducha polskiego, autor proponuje, by
rozpatrywał je w nawiązaniu do polskiej myśli owych czasów.
Uczony stwierdza, że powstania narodowe, ten wykwit romantycznej
polityki Polski, stają się czymś oczywistym, gdy poznamy naszych
narodowych poetów tej doby. Między bohaterami ich twórczości a losami
ówczesnej Polski istnieje paralela. Polacy, przystępując do powstania,
zdemaskowali fałszywą ideę praworządności opartej na zmowie silniejszych
i bardziej cynicznych, triumfującą w ówczesnej Europie. Tak, jak robili to
zawsze, manifestując czynnie swoje przywiązanie do wolności.
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W epoce powstań Polska raz jeszcze stała się przedstawicielką idei
wolności, która była kierowniczą zasadą jej dziejów, a której pozorna klęska,
choć przejściowa, była dla niej boleśniejsza niż dla jakiegokolwiek narodu.
Adam Mickiewicz nie jest – w oczach tego wybitnego historyka –
twórcą jakiegoś niebezpiecznego bałwochwalstwa narodowego, jak
określa go wielu ludzi, nawet dzisiaj, skrycie gardzących polskością na
katolicyzmie. Przeciwnie:
jeśli wyłączymy z mesjanizmu polskiego przesadę, której sam
Mickiewicz uległ pod wpływem wybryków mistycyzmu Towiańskiego,
pozostanie jego istotna podstawa, którą można streścić w dwóch ideach,
obydwu prawdziwych i wzniosłych: ofiary w znaczeniu chrześcijańskim
i solidarności narodów.
Podobnie uważał Zygmunt Krasiński, który „włączał przeznaczenie
Polski do ogólnego planu Opatrzności, głęboko przeświadczony, że
w harmonijnej całości tego planu każdy naród, jako narzędzie woli Bożej,
ma do spełnienia własną misję dla dobra wszystkich innych”.
Oskar Halecki nie waha się przy tej okazji mówić o wyjątkowym
powołaniu Polski. Powołaniu, by była głosem upominającym się
o zasady moralne w międzynarodowym życiu politycznym – nie dlatego,
że sama zawsze była bez zarzutu, jak głosili mesjaniści, ale ponieważ
„odpokutowała najstraszliwiej wszystkie poniesione winy”.
Historyk uznaje niezbędność powstań narodowych w naszej porozbiorowej historii, ponieważ:
stanowiły one z całym ogromem cierpienia, przede wszystkim ekspiację,
pełniejszą niż skutki rozbiorów (...), dobrowolną ofiarę okupującą długi
szereg grzechów zaniedbania. Wśród tych grzechów najbardziej wyróżnia
się żałosny egoizm jednostek i nie mniej szkodliwy egoizm klasowy.
Romuald Traugutt jako przywódca powstańczej Polski z wielkim
realizmem traktował sprawę własności ziemskiej. Wiedział, że bez obrony
polskiej własności nie da się obronić niepodległości. Zabiegał – w swoich
odezwach do żołnierzy, w aktach prawnych, które kreślił, w projektach
przyszłego ustroju społecznego – o poszanowanie także własności
chłopskiej, którą osobiście przyznawał im dekretami uwłaszczeniowymi.
I zapowiadał surowe kary, z karą śmierci włącznie, dla tych, którzy by
te dekrety łamali (i na przykład zmuszali włościan do jakiejś opłaty,
odrabiania czynszu, okupu lub pańszczyzny).
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W Odezwie do Wojska z 14 grudnia 1863 roku pisał:
Święte prawa rodziny i własności codziennie deptane są przez wrogów
z właściwą im bezczelnością i barbarzyństwem (...). Straż tych praw od
napaści hord moskiewskich Ojczyzna Wam, Żołnierze Polscy, powierza
(...). Pamiętajcie również, że szczęście ludu naszego jest węgielnym
kamieniem przyszłości Ojczyzny. Stójcież wiernie na straży tych praw,
które Rząd Narodowy nadał ludowi Polskiemu, a kto je czymkolwiek
gwałcić ośmieli się, za wroga Ojczyzny niech poczytanym będzie.
W Instrukcji dla Wojska z 18 grudnia tego samego roku dodawał:
Pamiętajcie (...), że powstanie bez ludu jest tylko wojskową
demonstracją w większych lub mniejszych rozmiarach, z ludem dopiero
zgnieść wroga możemy, nie troszcząc się o żadną interwencję, bez której
oby Bóg miłosierny pozwolił się nam obejść.
Miał niezłomne przekonanie, że powstańcy nie walczą tylko o sprawę
polską. Jego osobiste zaangażowanie w walkę zbrojną, w kierowanie
rządem, jak i jego ocena ogromu ofiar poniesionych przez naród, wyklucza
jakikolwiek partykularyzm.
Jesteśmy przekonani – pisał po francusku w Odezwie do narodu angielskiego
– że Europa dotąd nie będzie mieć zapewnionego spokoju ni trwałego postępu,
dopóki ohydna zbrodnia rozbioru naszej Ojczyzny nie utworzy rdzenia polityki
europejskiej (...). Pozostawiamy światu pamięć o narodzie, który poświęcił się
dla swoich obowiązków i dla sprawy cywilizacji.
W Odezwie do Rządów i Ludów Europy z 8 marca 1864 roku nie
szczędził gorzkich słów po adresem Austrii za dwuznaczną postawę tego,
oficjalnie tylko katolickiego mocarstwa:
Esencja zgruchotanego przez krzyż poganizmu, owo divide et impera
w całej swej ohydzie doskonale się przechowało aż dotąd w tradycji rządu
austriackiego. Dla takiego rządu prawdziwa wolność człowieka, równość
wszystkich przed prawem, stosunki międzynarodowe oparte na braterstwie
i miłości chrześcijańskiej muszą wydawać się mrzonkami, a ci, którzy w nie
wierzą, ludźmi co najmniej słabego umysłu i godnymi politowania; my zaś
z pokorą i zupełną szczerością wyznajemy, że dla nas te mrzonki są głównym
prawidłem i kardynalnym prawem tak w stosunkach jednostek, jak i całych
narodów między sobą. Dla nas „nie pożądaj cudzego; nie czyń drugiemu,
czego nie chcesz, aby tobie czyniono” jest główną podstawą wszystkich
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stosunków społecznych (...), bo my w swej prostocie nie umiemy pojąć, jakim
sposobem to, co obowiązuje każdego w szczególności, nie ma w równej że
sile obowiązywać ogółu całego. Austria uważa siebie za państwo przeważnie
katolickie, a cesarz jej tytułuje się cesarzem apostolskim. Otóż wiadomo
dobrze, że w św. Kościele katolickim głównym warunkiem odpuszczenia
krzywdy bliźnim wyrządzonej jest restytucja. Jakiego bądź rodzaju krzywda
dopełniona została, to bez najściślejszej restytucji pokrzywdzonemu nic tej
winy nie zmaże, nic nie rozbroi Najwyższej Sprawiedliwości.
Nie z powodu nienawiści do kogokolwiek Polacy chwycili za broń
Traugutt doskonale rozumiał, jakim nieszczęściem dla Rosjan jest despotyzm
i pogaństwo samodzierżawia. Właśnie dlatego, że Polacy dogłębnie, jak żaden
inny naród, zdawali sobie sprawę z tego nieszczęścia, trzeba było upomnieć się
o prawa Boskie i ludzkie, gwałcone także w sąsiednim narodzie.
Lud ten nieszczęsny – pisał Traugutt w tym samym dokumencie –
systematycznie zbydlęcany przez rząd swój, który nadając powierzchowny
polor, w rzeczywistości otacza go fałszem i w największej ciemnocie
utrzymuje, żyjący życiem sztucznym kazionnym, nie pojmuje nawet
strasznej degradacji (...). Caryzm nie wahał się nawet użyć religii jako
narzędzia dla dopięcia swych celów. Pod panowaniem piotrowskiego
caryzmu najświętsze obrządki i tajemnice wiary zostały sprofanowane
i świętokradczo użyte do najohydniejszych rzeczy. Trybunał pokuty stał
się magistraturą policyjną, a święty Sakrament spowiedzi jednym ze
środków szpiegostwa i denuncjacji (...). Tak straszny upadek moralny daje
miarę tego, do czego caryzm doprowadził kilkadziesiąt milionów istot
rozumnych, na obraz i podobieństwo Boże stworzonych.
My, Polacy, nie potrafimy zmienić skóry. Romuald Traugutt potwierdził
tę prawdę swoim życiem i świętą śmiercią.
„Bóg miarkuje wiatr dla ubogiego” – jak pisał wódz powstania
w Odezwie do Wojska.
***
Aresztowany w miesiącu marcu roku 1864, wskutek zeznań wydobytych
męczeństwem z uwięzionych osób, został osadzony wraz z całym prawie
składem rządu narodowego w cytadeli, gdzie po kilku miesiącach
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więzienia, do niczego się przyznać nie chciał, nikogo nie wydał
i stanowczością odpowiedzi zapierających wszystko, odsunął od członków
komissyi śledczej wszelką myśl katowania go, która z taką gorliwością
i barbarzyństwem wykonywaną była na wielu innych członkach organizacji
[Aleksander K. Nowolecki].
Sam będąc ofiarą zdrady, nigdy nikogo nie zdradził.
Egzekucja Romualda Traugutta nastąpiła 5 sierpnia 1864 roku na
stokach Cytadeli warszawskiej. Wraz z nim powieszono czterech członków
Rządu Narodowego: Jana Jeziorańskiego, Rafała Krajewskiego, Józefa
Toczyskiego i Romana Żulińskiego.
***
Z listu do żony Antoniny pisanego w celi śmierci 27 czerwca 1864 roku:
(...) żeś przy tym pamiętała i nigdy, mój Skarbie najdroższy, nie
zapomniała, że cokolwiek Ojciec nasz Niebieski zsyła na nas, z zupełnym
poddaniem i z synowską wdzięcznością przyjąć winniśmy, i że to
wszystko nie jest skutkiem ślepego przypadku, ale wolą Bożą zrządzone,
jest karą za grzechy nasze, a zarazem i prawdziwym dobrodziejstwem,
gdyż wszystko, co Stwórca czyni z nami, dla dobra naszego prawdziwego
czyni (...). Nie zapominajmy, moje Dziecię, że Bóg, chociaż o szczęściu
naszym doczesnym pamięta, przede wszystkim ma na celu nasze szczęście
wieczne, do którego nas stworzył i przeznaczył (...). Taką to jedynie
pociechę przesyłam Ci, Najdroższa moja, gdyż ta tylko człowiekowi
w największym nieszczęściu i strapieniu prawdziwą być może. Z tego
samego źródła i ja czerpię moc i ochotę.
W tym pożegnalnym liście prosi ją, by osobiście wychowywała córki
z jego pierwszego małżeństwa: dziesięcioletnią Annę i sześcioletnią
Alojzę, tak żeby mogły „wzrastać w łasce u Boga i u ludzi”. Chciałby,
żeby „ich dusze i serca podobne twemu sercu i twej duszy były. Dobra
i pożyteczna uczoność, naturalnie prawdziwa uczoność i gruntowna, a nie
powierzchowna, ale ważniejsza nad to wszystko uczciwość”.
Traugutt w tym liście nie szczędzi także nader praktycznych rad
– zupełnie jakby wyjeżdżał właśnie w służbową podróż i musiał, jako
ojciec i dobry gospodarz, zadbać o ład w domu, który pozostawia,
udzielić ostatnich sugestii i wskazówek. Prosi, by Antonina wychowywała
dziewczynki w poszanowaniu „poczciwości” i zdrowego rozsądku,
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a także w zamiłowaniu do porządku i czystości, co jego zdaniem „powinno
być odbiciem porządku moralnego i czystości duszy”.
Opisuje swój dzień w więzieniu. Oprócz modlitwy i rozmyślania czas
poświęca na ręczną robotę:
Chcę koniecznie w chlebie wyrobić Twoją główkę (...) trafiłem na
bardzo przyjemne zajęcie, bo w ten sposób Ciebie, mój Aniele, mam
ciągle obecną w mej wyobraźni (...). Trzynastego czerwca obchodziłem
dzień ślubu naszego, a zarazem dzień Twoich imienin. Pomodliłem się
więcej jak zwykle, poleciłem Was Bogu i Matce Najświętszej, prosząc, aby
Wam byli pociechą, nadzieją i pokrzepieniem. Rozmawiałbym z Tobą bez
końca, ale muszę kończyć, dodam więc tylko jeszcze, że Cię kocham, o ile
tylko to jest w mocy ludzkiej (...). Tyś zawsze lubiła, aby Ci to powtarzać,
Najmilsza moja (...) jeszcze Cię raz przyciskam z dziatwą do serca mego.
Twój mąż, Romuald Traugutt.
Spowiednik – był nim ojciec Łukasz, kapucyn – przekazał później
Antoninie w liście, że skazaniec oświadczył mu, iż jest „spokojny
o dzieci, kiedy je takiej żonie zostawia, która kocha Pana Boga, bo się
z Jego Świętą wolą umie zgodzić”.
Przywieziono go na miejsce egzekucji w długim granatowym szynelu
obszytym szeroką taśmą.
Ręce jego nie były skrępowane, jak zazwyczaj Rosjanie czynili to
skazańcom.
Był zupełnie spokojny, jak podkreślają naoczni świadkowie. Zdawał
się nie słyszeć wydawanych rozkazów ani żadnych innych głosów. Na
stokach Cytadeli zebrał się tłum trzydziestu tysięcy rodaków. Śpiewano
pieśni religijne i głośno wznoszono modlitwy. Żeby zagłuszyć ten
nieprzytomny z boleści tłum, śpiewający suplikacje, Rosjanie rozkazali
grać orkiestrze wojskowej. Romuald Traugutt cały czas pogrążony był
w rozmowie z księdzem, który mu towarzyszył.
Gdy padło pytanie, którym z pięciu skazanych, którzy stanęli pod
szubienicami, jest Traugutt, on wyciągnął do góry obie ręce, w których
trzymał krzyż i zawołał dziwnie donośnym głosem: „Jam jest Traugutt!”.
Przed stanięciem na drewnianych schodkach pod szubienicą złożył
w ręce spowiednika ostatnią pamiątkę po żonie i dzieciach – ich fotografię
z 1862 roku, umieszczoną w portfelowym etui, z którą nigdy się nie rozstawał.
Ostatnim gestem Naczelnika było ucałowanie krzyża. Tuż przed
egzekucją, po nałożeniu śmiertelnej koszuli, wzniósł oczy w niebo
i złożył dłonie.
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Takim go ujrzano po zdjęciu z jego twarzy przepaski, którą nakładano
na oczy skazańcom.
Miał trzydzieści osiem lat.
Krzyż, który stanął na miejscu jego kaźni, nazwany został przez
warszawian „Traugutt”.
Po straceniu Traugutta majątek w Ostrowiu przejęli Rosjanie. Las
wycięto, ziemię rozparcelowano.
Dziś nie ma po nim żadnej pamiątki oprócz tego krzyża na Cytadeli.
Dwór w Szostakowie (powiat Brześć Litewski w guberni grodzieńskiej),
w którym się urodził, został wraz z parkiem zniszczony w 1951 roku.
Przed wojną znajdowało się tu muzeum Traugutta. W tym miejscu, na
skraju wsi rośnie las. Na głazie, który oznacza fundamenty dworu, nie ma
nawet śladu napisu, co mianowicie upamiętnia.
***
Cyprian Norwid poświęcił powstaniu styczniowemu wstrząsający
wiersz – rzadko dziś cytowany, bo chyba niezbyt dogłębnie
pojmowany. Więcej w nim rozumienia Polski – jej wiary, rozeznania,
czym jest jej powołanie do duchowego przywództwa w Europie,
i zarazem odczucia jej niezgłębionej samotności – niż w niejednym
traktacie politycznym:
Do wroga
PIEŚŃ
1.
Ty! prawd-promienie wziąwszy za sztylety,
Śmiesz jeszcze mniemać, żeś wódz – żeś generał!
O! niewolniku – stój – cofaj bagnety –
Dopókiż będę za ciebie umierał?...
2.
Czyż myśli każdej – każdej myśli prawie
Uczyć cię trzeba ciągłymi ofiary:
Patriotyzmu – na bruku w Warszawie,
A Chrześcijaństwa – u krwawych wrót Fary?!...
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3.
Czyż nigdy z siebie ty nic, własną siłą
Nie poczniesz nigdy: boś wszystko zabierał;
Cofnij się! – wołam – głucha lodu-bryło:
Dopókiż będę pod tobą umierał?...
4.
Toć groszem twoim tuczne pułkowniki
Własnych cię uczą mordować proroków;
A wy – nas – wodzić śmiecie – niewolniki!…
Nie widząc Boga-ręki u obłoków.
5.
Niechże wam szron raz roztaje u powiek,
Niech roz-niewoli się ta ciemna góra;
Wrogi!... do nogi broń!... kto jeszcze człowiek,
A bryłę-lodu na kosy!... i hurraa!...
***
Powstanie styczniowe w liczbach:
• Udział w nim wzięło 100 tys. Polaków;
• stoczono tysiąc bitew;
• 10 tys. uczestników powstania zostało zmuszonych do emigracji;
• 40 tys. zesłano na Sybir.
Źródła:

- Oskar Halecki, Historia Polski, Lublin-Londyn 1992;
- Cyprian Norwid, Do wroga. Pieśń, w: tegoż, Pisma wszystkie, oprac. Juliusz
W. Gomulicki, t. 1, Warszawa 1973;
- Cyprian Norwid, [Memoriał o prasie]. Memoriał na wezwanie Pełnomocnika Rządu Narodowego Wielmożnego Karola R[uprechta], w: tegoż, Pisma
wszystkie, oprac. Juliusz W. Gomulicki, t. 7, Warszawa 1973;
- Aleksander K. Nowolecki, Pamiątka dla rodzin polskich. Krótkie wiadomości
o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych i zmarłych
na wygnaniu syberyjskim i tułactwie ofiar z 1861-1866 roku. Ze źródeł
urzędowych, dzienników, jak niemniej z ustnych podań osób wiarygodnych
i towarzyszy broni, Kraków 1867;
- Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
- Traugutt. Dokumenty, listy, wspomnienia, wypisy, zebrał i oprac. ks. Józef
Jarzębowski, Londyn 1970.
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Edward Wymysłowski1
ilustracja autora

Sen poety
Suną chmur olbrzymie grzbiety,
Na dole smutno, ponuro.
Pora jesienna, w duszy wspomnień szkielety.
W taki dzień najlepiej wziąć do ręki pióro,
Odszukać radość w duszy odmęcie,
By nie skrywała melancholia cieniem.
Wykąpać najpierw pióro w atramencie,
Odrzucić myśli, co ciążą kamieniem.
A spokojna myśl niech się w głowie toczy,
Natchniona w usta wieszcza wierne włoży
Oko duszy ujrzy świat uroczy.
Wtedy świetlisty nowy szlak otworzy.

1. E. Wymysłowski, Wiersze wybrane, Józefów 2005.
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Józef Mart1

Moja mała ojczyzna
Nawet na piasku w lichej glebie
Szlachetne mogą rosnąć drzewa,
O których chce się dobrze mówić,
A nawet piękne pieśni śpiewać.
Ja pragnę, aby na tej ziemi
Wzrastały tylko piękne drzewa
Sławione mazowiecką pieśnią,
O których ptaki będą śpiewać.
Drzewami niechaj będą ludzie,
Kolejne nowe pokolenia
To dzięki nim w codziennym trudzie
Józefów będzie się przemieniał.

1. J. Mart, Józefowskie rymy, Józefów 2015.
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Barbara Matysiak
ilustracja Paweł Szpygiel

Miasteczko
Moje miasteczko lubię gdy śpi
wtulone w poszum drzew
dogrzewane ciepłem
ulicznych latarni.
Zbłąkany psiak
szuka schronienia
pod drewnianą werandą
pełną wspomnień.
Księżyc przymyka oczy
na wyszczerbione chodniki
i kałuże leniwie rozsiadłe
na zakrętach ulic.
Wszyscy czekają na świt
nawet biedronka
przykryta liściem kasztana.
Spóźnione słońce
doda im sił
by sprostać trudnościom dnia
i życie w miasteczku
popłynie zwyczajnym rytmem.
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Eliza Radzanowska1
ilustracja Elżbieta Krasnopolska

Arete
Jesteśmy doskonali
Im więcej mamy, tym więcej wiemy
Wznosimy się coraz wyżej
Życie tego od nas wymaga
Nie można przecież zostać w tyle
Wyścig trwa.
Nie ma taryfy ulgowej
Trwa pogoń za ideałem
Zwycięzca dociera do mety
Obdarty z własnego zdania
Otulony laurem pozornej wolności
Czy jego życie ma teraz coś z doskonałości?

1. E.Radzanowska, Arete, Warszawa 2009.
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Anna Chruściel

BETLEJEM
Samotności nie tworzą ciemne noce
ni cztery puste ściany,
egoizm raczej drzwi zamyka,
poczucie, żeś niechciany...
Skąd nam się to bierze,
że człowiek stanąwszy na ziemi,
choć sam z ręki Boga wyszedł,
gardzi innymi...
Betlejem w sercach ludzkich,
Betlejem jedyne,
dobrze, żeś stajenkę miało,
by przyjąć Dziecinę.
Samotność Boga na ziemi
z krzyżem w posagu jedynie...
Dobrze, że choć pasterze
przyszli zagrać Dziecinie.
Betlejem w sercach naszych,
betlejemskie domy.
Może stajenka się znajdzie
dla drogą strudzonych?
Moje ty Betlejem,
bieda większa w tobie
niż w lichej stajence,
niż w tym zimnym żłobie...
Samotności nie tworzą
cztery puste ściany.
Betlejem ty moje,
najdroższe, kochane.
31 grudnia 2016 r.
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Paweł Rupniewski

Józefowskie akwarele

Kościół pw. M. B. Częstochowskiej w Józefowie.
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Józefów, willa „Benkówka”.

Józefów, weranda w stylu świdermajer.
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Józefów, pensjonat w stylu świdermajer.
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Józefów, willa „Jakubówka”.

Stacja kolejowa w Józefowie.
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VI
SUPLEMENT

Krzysztof Ślesicki

Kronika Uczniowska
Publicznej Szkoły Powszechnej
Stopnia III w Józefowie k. Otwocka
W drugim tomie „Rocznika Józefowskiego” kilka artykułów odwołuje
się do historii Szkoły Podstawowej nr 1 w Józefowie oraz do wydarzeń
opisanych m.in. w Kronice Uczniowskiej Publicznej Szkoły Powszechnej
Stopnia III w Józefowie k. Otwocka1.
Redakcja „Rocznika Józefowskiego” – dzięki uprzejmości dyrekcji
Szkoły Podstawowej nr 1 w Józefowie – postanowiła opublikować
wspomnianą kronikę jako źródłowy załącznik do drugiego tomu
„Rocznika Józefowskiego”.
Publikacja stanowi wydawnictwo zwarte na nośniku elektronicznym
z własnym numerem ISBN 978–83–939693–4–0 oraz ISBN 978–83–
936375–1–5. Kronika będzie również dostępna z cyfrową wersją drugiego
tomu „Rocznika Józefowskiego”2.
Opis bibliograficzny:
Kronika Uczniowska Publ.[icznej] Szk.[oły] Powsz.[echnej] St.[opnia]
III w Józefowie k/Otwocka [Gmina Letnisko-Falenica], praca zbiorowa,
lata szkolne 1936-1949, książka rękopiśmienna. Uwagi: 101 kart
ponumerowanych, 108 kart wypełnionych.

1. Oryginalny zapis tytułu brzmi: Kronika Uczniowska Publ.[icznej] Szk.[oły] Powsz.
[echnej] St.[opnia] III w Józefowie k/Otwocka [Gmina Letnisko-Falenica], [19361949]. Dla większej jasności oraz ze względu na obowiązujące dziś zasady pisowni
przyjęto zapis tytułu w brzmieniu: Kronika Uczniowska Publicznej Szkoły Powszechnej
Stopnia III w Józefowie k. Otwocka [1936-1949].
2. Zob. http://www.rocznikjozefowski.pl/
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Okładka tytułowa Kroniki Uczniowskiej Publicznej Szkoły Powszechnej
Stopnia III w Józefowie k. Otwocka [1936-1949].

244

245

VII
INFORMACJE O AUTORACH

Informacje o autorach1
Bieliński Piotr (ur. 1966 w Warszawie) – ukończył historię na Uniwersytecie
Warszawskim, z natury optymista, z maleńkim dodatkiem realizmu. Nałogowo
poszukuje zbliżonego do prawdy mechanizmu funkcjonowania światowej
polityki. Pracuje społecznie w edukacji obywatelskiej i w inicjatywach lokalnych,
których jest animatorem. Miłośnik historii jako nauczycielki błędów i źródła
postaw propaństwowych. Lubi przyrodę jako ekstremalną i najpiękniejszą pasję
Pana Boga. Od urodzenia mieszka w Falenicy.
Boniecka-Stępień Daria (ur. 1986 w Warszawie) – doktor nauk humanistycznych
z zakresu literaturoznawstwa, hebraistka, tłumaczka, przewodniczka turystyczna
po Warszawie, pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym, od urodzenia
mieszka w Falenicy.
Celińska-Olszewska Urszula (ur. 1990 w Warszawie) – bibliotekarka i historyk.
Ukończyła nauki historyczne w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Główne zainteresowania
naukowe to: historia średniowiecza, historia Mazowsza oraz historia sztuki
i kultury. Autorka artykułów poświęconych aktywności politycznej oraz
działalności gospodarczo-kulturowej książąt mazowieckich z dynastii Piastów.
Rodzinnie związana z nadwiślańskim Urzeczem, mieszka w Warszawie.
Chruściel Anna (ur. 1980 w Otwocku) – poetka, mieszkanka Otwocka,
a dokładnie Mlądza, organistka w miejscowym kościele pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, od trzech lat nauczycielka w Gimnazjum nr 1 w Otwocku.
Herman Aneta (ur. 1990 w Łodzi) – doktorantka Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Historia, gdzie prowadzi badania
na temat chadeckiego działacza Stefana Kaczorowskiego. Pracę magisterską
napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Lesiakowskiego pt. Strajk studentów
na Politechnice Łódzkiej w styczniu-lutym 1981 r. obroniła na Uniwersytecie
Łódzkim. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na historii mówionej. Członek
Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, w ramach którego angażuje się
m.in. w organizację „Namiotów Wyklętych”. Mieszka w Łodzi.
Klimiuk Marian (ur. 1931 w miejscowości Kózki – zm. 1997 w Otwocku?) –
nauczyciel, od 1957 roku związany ze szkolnictwem sanatoryjnym dla dzieci
i młodzieży, autor kilkunastu biogramów w Słowniku biograficznym zasłużonych
dla oświaty i wychowania w Warszawie i województwie stołecznym warszawskim.
1. Zamieszczone informacje o autorach pochodzą od nich samych lub ze źródeł
ogólnodostępnych.
249

Korwin-Mikke Małgorzata (ur. 1950 w Warszawie) – ukończyła studia na
Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego w 1973 r., pracę magisterską
z zakresu archiwistyki napisała pod kierunkiem prof. Ireneusza Ihnatowicza. Do
1984 r. pracowała w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (dziś Narodowe
Archiwum Cyfrowe). Potem gospodyni domowa. Mieszka w Józefowie.
Kołodziej Janina (ur. 1929 w miejscowości Ruda Opalin koło Włodawy nad
Bugiem) – nestorka rodu Kołodziejów, z domu Piętka, od urodzenia mieszka
w Józefowie.
Kołodziej Szymon (ur. 2000 w Warszawie) – wnuk Janiny Kołodziej, od
urodzenia mieszka w Józefowie.
Kopański Grzegorz (ur. 1951 w Pokrzydowie koło Brodnicy) – absolwent
geografii na Uniwersytecie Gdańskim oraz dziennikarstwa, bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Menedżer oświaty,
studia z zakresu zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego i ewaluacji.
Studia z zakresu duszpasterstwa emigracyjnego. Pracował jako nauczyciel,
wychowawca, urzędnik, dziennikarz, bibliotekarz w szkołach Józefowa,
Otwocka, Warszawy, Celestynowa, Ostródy i instytucji naukowej (PAN),
agencji filmowo-telewizyjnej (Interpress) w Warszawie. Autor kilkunastu filmów
dokumentalnych (reżyseria, komentarz). Były dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Romualda Traugutta i Gimnazjum nr 2 w Józefowie. Obecnie pracuje
jako nauczyciel-bibliotekarz w józefowskiej „Dwójce” i Zespole Szkół Nr
1 w Otwocku – Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Juliusza Słowackiego
w Otwocku. Licencjonowany pilot wycieczek. Miłośnik dobrej literatury. Bloger
książkowy. Zainteresowania: historia, psychologia, socjologia, poezja, turystyka,
krajoznawstwo, ekologia, geografia, biblioterapia, muzyka klasyczna, podróże.
Mieszka w Józefowie.
Krasnodębska Agnieszka (ur. 1970 w Garwolinie) – absolwentka polonistyki
na Uniwersytecie Warszawskim; redaktor, korektor, animatorka kultury, autorka
tekstów edukacyjnych z zakresu historii sztuki i języka polskiego, miłośniczka
Józefowa i świdermajerów. Współpracuje m.in. z Muzeum Historii Polski,
Muzeum Historii Żydów Polskich, Wydawnictwem Świdermajer. Mieszka
w Falenicy.
Krasnopolska Elżbieta (ur. 1965 w Białymstoku) – pasjonatka (niezależnie od
życiowych okoliczności) zapełniania białych kartek czarnymi kreskami. Robi to
najczęściej rapidografem. Zarysowuje chwile tym, co w jej duszy gra...
Lewandowski Robert (ur. 1964 w Otwocku) – historyk, publicysta,
popularyzator życia i twórczości Elwiro Michała Andriollego, historii letnisk
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linii otwockiej i architektury nadświdrzańskiej (architektury świdermajer).
Ważniejsze formy aktywności: założył i prowadzi Wydawnictwo Świdermajer
(od 2005), założyciel i prezes Fundacji Andriollego (od 2009), współorganizator
Roku Andriollego na Mazowszu (2011); autor projektów: Świdermajer XXI
wieku (2009), Kronenberg, Andriolli i wilegiatura (2011), Miasteczko w stylu
świdermajer (2015); założyciel i redaktor naczelny czasopism: „Andriollówka”
(od 2009), „Rocznik Józefowski” (od 2015), „Świdermajer” (od 2015). Twórca
portalu www.swidermajer.pl (2005).
Mart Józef (ur. 1933 w Józefowie koło Biłgoraja) – mieszkaniec Józefowa od
1958 roku, nauczyciel, miłośnik historii, poeta.
Matysiak Barbara (ur. 1939 w Otwocku) – otwocczanka w trzecim pokoleniu,
pasjonatka malarstwa, fotografii, historii, literatury i drewnianej architektury.
Za wspieranie idei tworzenia Muzeum Ziemi Otwockiej i dostarczanie wielu
eksponatów do tej placówki została wymieniona w księdze honorowej Muzeum.
Autorka blisko 150 tekstów publikowanych w książkach i czasopismach, takich
jak: „Tygodnik Regionalny”, „Linia Otwocka”, „Gazeta Otwocka”, „Rocznik
Otwocki”, „Akant”. Autorka trzech książek o Otwocku: Okruch dnia… (2001),
Spacerkiem po otwockich ulicach (2003-2005, trzy wydania), Otwock na dawnych
zdjęciach i pocztówkach (2004). Zapoczątkowała zbiór ozdobnych, ażurowych
drewnianych elementów architektury świdermajer (pozyskanych z rozbieranych
domów), które są eksponowane w Muzeum Ziemi Otwockiej. Laureatka wielu
wyróżnień i nagród, w 2016 roku została uhonorowana okolicznościowym
Medalem na 100-lecie Otwocka za popularyzowanie historii Otwocka.
Nowicki Marek (ur. 1970, w Warszawie) – dziennikarz Faktów TVN, historyk
(Uniwersytet Warszawski) i dokumentalista. Współautor książki pt. Upili się
młodym winem, poświęconej początkom Odnowy w Duchu Świętym w Polsce.
Mieszka w Józefowie.
Oktabiński Krzysztof (ur. 1953 w Warszawie) – historyk kultury, regionalista,
absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publicysta i działacz społeczny z Wiązowny Koło
Otwocka. Inicjator budowy pomników czynu zbrojnego na Mazowszu i w stolicy.
Członek Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Otwockiego Towarzystwa NaukowoKulturalnego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Orzażewski Kazimierz (ur. 1903 w Paskach Miłobędzkich – zm. 1990
w Warszawie) – ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie (1930)
i Państwowy Instytut Nauczycielski w Warszawie (1936). W 1936 roku podjął
pracę w Szkole Powszechnej w Józefowie k. Otwocka, gdzie zorganizował
Komitet Budowy Szkoły. W czasie okupacji niemieckiej organizował
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i prowadził tajne nauczanie w szkołach w Józefowie oraz w Falenicy.
Był łącznikiem TON na gminę Falenica-Letnisko. W 1960 roku naraził
się swoim zwierzchnikom, odmawiając wystawienia nieobiektywnej,
negatywnej oceny pracy Zakładu dla Niewidomych w Laskach k. Warszawy,
prowadzonego przez zakonnice. Odznaczony Brązowym Medalem za
Długoletnią Służbę (1938), Medalem X-lecia PRL, Odznaką Tysiąclecia
Państwa Polskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP,
Honorową Odznaką PTTK.
Polak-Pałkiewicz Ewa (ur. 1952 w Częstochowie) – publicystka, autorka wywiadurzeki z premierem Janem Olszewskim pt. Prosto w oczy. Publikuje w „Arcanach”,
„Plusie Minusie”, „Gazecie Polskiej”. Wydała m.in.: Kobieta z twarzą: szkice
o życiu, o śmierci i o miłości (2005), Patrząc na kobiety (2012), Rycerze wielkiej
sprawy (2015) Powrót pańskiej Polski (2016). Mieszka w Józefowie.
Radzanowska Eliza (ur. 1980 w Warszawie) – pedagog i animator kultury,
nauczycielka przedszkolna i wczesnoszkolna specjalizująca się w pedagogice
Montessori, autorka bloga Montessori i życie (montessoriizycie.pl),
współzałożycielka grupy miłośników drewnianej architektury linii otwockiej
ŚwiderMania (swidermania.arete.art.pl). Wraz z mężem była autorką scenariuszy
oraz organizatorką lokalnych gier miejskich i warsztatów edukacyjnych. Autorka
tomu poezji Arete oraz cyklu opowiadań dla dzieci Opowieści Kapitana Farosa.
Mieszka z mężem i córką w Warszawie-Miedzeszynie.
Rupniewski Paweł (ur. 1970 w Otwocku) – absolwent Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej, po studiach pracował w SOB Inwestprojekt
w Warszawie, od 2007 roku prowadził własną Autorską Pracownię Projektową
w Józefowie, od grudnia 2014 roku wicestarosta powiatu otwockiego. Od
urodzenia mieszka w Jozefowie. Rysuje, maluje, uważa, że zachowanie
architektury drewnianej zapoczątkowanej przez Andriollego, szczególnie
jej pięknego detalu, ornamentyki, nierozerwalnie związanej z sosnowym
krajobrazem nadświdrzańskich lasów, jest szansą, by nasz Józefów uczynić
wyjątkowym miejscem na Ziemi.
Szczech-Banasik Bożena (ur. 1954 w Łomży) – absolwentka Wydziału
Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycielka matematyki
w józefowskiej Szkole Podstawowej nr 1, a później w Gimnazjum nr 1 im.
Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie. Mieszka w Józefowie od 1954 roku.
Sitek Lidia (ur. 1959 w Karczewie) – ukończyła Historię sztuki na
Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, nauczycielka plastyki w Gimnazjum
nr 1 w Józefowie.
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Stanaszek Łukasz Maurycy (ur. 1976 w Otwocku) – antropolog i archeolog,
kustosz dyplomowany, kierownik Pracowni Antropologicznej w Państwowym
Muzeum Archeologicznym w Warszawie, popularyzator nauki, badacz i odkrywca
Urzecza (gwar. Łurzyce), podwarszawskiego mikroregionu etnograficznego.
Szpygiel Paweł (ur. 1967 w Nowym Dworze Mazowieckim) – biolog,
płetwonurek, fotograf, ojciec, mąż. Z tego wszystkiego jednak najbardziej –
fotograf. I najdłużej. Wytrwały w dążeniu do celu. W kwestii robienia zdjęć
zawsze ma swoje zdanie. Trudny człowiek, trudny przełożony. Przynajmniej
w ten sposób postrzegają go ci, którym nie udało się pozyskać jego przyjaźni.
Stawia wymagania sobie i innym. Stąd we współpracy przy fotografowaniu
bywa nieznośny. I wymagający jak despota. Fotografowaniu konsekwentnie
podporządkowuje życiowe ścieżki. Mieszka z rodziną w Otwocku.
Sterna Marta (ur. 1990 w Warszawie) – ukończyła iberystykę na Uniwersytecie
Warszawskim, tłumaczka, wolontariuszka i uczestniczka Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie, od urodzenia mieszka w Józefowie.
Szymańska Marzenna (ur. 1977 w Warszawie) – wychowana w Falenicy,
od dziesięciu lat mieszkanka Józefowa. Odpowiada za edukację filmową
w Kinokawiarni Stacja Falenica. Prowadzi warsztaty fotograficzne w falenickiej
filii Wawerskiego Centrum Kultury. Animator kultury i społecznik. W wolnym
czasie można ją spotkać na rowerze lub na koniu. Posiada wyższe wykształcenie
artystyczne (łódzka „Filmówka”) i pedagogiczne (studia podyplomowe).
Menadżer szkoły językowej w Warszawie.
Ślesicki Krzysztof (ur. 1981 w Wyszkowie) – nauczyciel bibliotekarz w Szkole
Podstawowej nr 1 w Józefowie. Historyk, zajmuje się biografistyką.
Witkowska Janina z d. Lubiniecka (ur. 1938 w Starokonstantynowie na Wołyniu,
obecnie Ukraina) – w dzieciństwie wraz z rodziną uszła z rodzinnego miasta
przed banderowcami. Średnie wykształcenie medyczne uzyskała w Świdnicy,
wyższe wykształcenie pedagogiczne w Siedlcach, studia podyplomowe
z organizacji pracy w Moskwie. Była wieloletnim kierownikiem Sanatorium
Pożółtaczkowego w Józefowie, radną miasta Józefowa. Od wielu lat pełni
funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Józefowa. Związana z Józefowem od
1967 roku.
Wymysłowski Edward (ur. 1931 w Kowalewicach Nowych – zm. 2010
w Józefowie) – mieszkaniec Józefowa, malarz, rysownik, poeta.

253

VIII
SŁOWA KLUCZOWE
KEYWORDS

Słowa kluczowe
„Rocznik józefowski” 2016, tom 2
I. NASZE TEMATY
Urszula Celińska-Olszewska
Religijność dworu mazowieckiego w średniowieczu na wybranych przykładach
Słowa kluczowe:
Mazowsze, dynastia Piastów, Kościół katolicki, książęta mazowieccy,
religijność.
Lidia Sitek
Symboliczne treści dekoracji pałacu w Otwocku Wielkim
Słowa kluczowe:
Otwock Wielki, pałac Bielińskich, Towarzystwo Przyjaciół Karczewa,
„Rocznik Karczewski”, Karczew, Urzecze.
Robert Lewandowski
Linia otwocka jako pasmo historyczno-urbanistyczne?
Słowa kluczowe:
Kolej Nadwiślańska, Kolej Jabłonowska, kolej wąskotorowa Wawer-Karczew,
linia karczewska, linia otwocka, wilegiatura, Andriolli, Brzegi Andriollego,
architektura nadświdrzańska, architektura świdermajer, neoświdermajer, letnie
mieszkania, podwarszawskie letniska, letnisko, gmina Letnisko-Falenica, Anin,
Międzylesie, Radość, Zbójna Góra, Daków, Miedzeszyn Nowy, Miedzeszyn,
Emilianów, Michalin, Józefów, Rycice, Anielin, Jarosław, Świder, Błota, Nowa
Wieś, Świdry Małe, Świdry Wielkie, Karczew, Celestynów, Wielki Otwock,
miasto Otwock, uzdrowisko Otwock.
Łukasz Maurycy Stanaszek
Z Groß Döbern nad Świder, czyli krótka historia rodziny Kołodziejów
Słowa kluczowe:
Groß Döbern, Dobrzeń Wielki, Kołodziej, Świder, Józefów, Urzecze, Wisła,
Mazowsze, regiony etnograficzne.
Krzysztof Oktabiński
Niedokończona inwestycja, czyli kolejka wąskotorowa Wawer-Wiązowna
Słowa kluczowe:
kolejka wąskotorowa Wawer-Wiązowna, gmina Letnisko-Falenica, Wawer,
Wiązowna.

257

Małgorzata Korwin-Mikke, Robert Lewandowski
Początki parafii w Emilianowie vel Józefowie (1901-1919) w świetle źródeł
historycznych
Słowa kluczowe:
Kolej Nadwiślańska, Kolej Jabłonowska, kolej wąskotorowa Wawer-Karczew,
Andriolli, Emilianów, Józefów, Nowa Wieś, Błota, Falenica, Świdry Małe,
Anielin, Jarosław, Rycice, Białki, Białek, Aleksandrówek, kościół Matki Bożej
Częstochowskiej w Józefowie.
Daria Boniecka-Stępień
Historia żydowskiej Falenicy ukryta w nieznanej mapie
Słowa kluczowe:
Jakub Karol Hanneman, Żydzi, Żydówki, Falenica, Księga Pamięci Falenicy,
Sefer Falenic,
gmina Letnisko-Falenica, linia otwocka.
Kazimierz Orzażewski
Tajne nauczanie w szkole powszechnej w Józefowie k. Otwocka podczas
II wojny światowej 1939-1945
Słowa kluczowe:
Kazimierz Orzażewski, Edward Winkler, Jadwiga Barcicka,
Publiczna Szkoła Powszechna w Józefowie, Szkoła Podstawowa
nr 1 w Józefowie, gmina Letnisko-Falenica.
Robert Lewandowski
Andriolli i józefowski akcent Shakespeare Lives Programme
Słowa kluczowe:
Andriolli, Firmin-Didot, Szekspir, Romeo i Julia, Roméo et Juliette,
Romeo and Juliet, William Shakespeare, Shakespeare Lives Programme,
British Council.
II. WSPOMNIENIA
Marian Klimiuk
Kazimierz Orzażewski, non omnis moriar
Słowa kluczowe:
Kazimierz Orzażewski.
Aneta Herman
Edward Winkler – ukochany dziadek. Wspomnienia Marii Herman
Słowa kluczowe:
Edward Winkler, Józefów, Publiczna Szkoła Powszechna w Józefowie,
gmina Letnisko-Falenica.
258

Bożena Szczech-Banasik
Wspomnienia o nauczycielce Jadwidze Barcickiej
Słowa kluczowe:
Jadwiga Barcicka, Józefów, Publiczna Szkoła Powszechna w Józefowie,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Józefowie, gmina Letnisko-Falenica.
Janina Kołodziej, Szymon Kołodziej, Agnieszka Krasnodębska
Moje wspomnienia z Emilianowa opowiedziane wnukowi
Słowa kluczowe:
Letnisko Emilianów, letnisko Józefów, Piętka, Kołodziej, Kazimierz
Orzażewski, Edward Winkler, Jadwiga Barcicka, ks. Wincenty Malinowski.
Marek Nowicki
Białystok zaczął się w Józefowie
Słowa kluczowe:
Kościół katolicki, PRL, Oaza Modlitwy, Ruch Światło-Życie, Odnowa w Duchu
Świętym, ks. Franciszek Blachnicki, ks. Bogdan Giertuga, Białystok, Józefów.
Janina Witkowska
Imieniny Miasta Józefowa i nagrody „Portula in Mundus”
Słowa kluczowe:
Józefów, Towarzystwo Przyjaciół Józefowa, Imieniny Miasta Józefowa,
nagroda „Portula in Mundus”.
Marta Sterna
Hiszpanie w Józefowie i nie tylko
Słowa kluczowe:
Światowe Dni Młodzieży 2016, papież Franciszek, świadectwo,
Józefów, Gierczyce, Pola Miłosierdzia w Brzegach,
Campus Misericordiae Wieliczka Brzegi.
III. JÓZEFOWSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
Marian Klimiuk
Kazimierz Orzażewski, kierownik szkoły w Józefowie
Słowa kluczowe:
Kazimierz Orzażewski, Publiczna Szkoła Powszechna w Józefowie,
gmina Letnisko-Falenica, Falenica, Józefów.
Grzegorz Kopański
Chcemy o Was pamiętać...
Słowa kluczowe:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie, Józefów.
259

Robert Lewandowski
Hasło „Andriolli” w Polskim Słowniku Biograficznym. Materiały źródłowe
Słowa kluczowe:
Polski Słownik Biograficzny, PSB, Andriolli, polski malarz, rysownik,
ilustrator, grafik, dokumenty, metryka chrzcielna, akt ślubu, testament.
IV. PO SĄSIEDZKU
Piotr Bieliński
Henryk Batejko ps. „Kwadrat” – zapomniany społecznik z Falenicy
Słowa kluczowe:
gmina Letnisko-Falenica, Falenica, Radość, Józefów, linia otwocka,
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia.
Marzenna Szymańska
Józefów i okolice. Fotografując na rowerze
Słowa kluczowe:
Józefów, Festiwal Otwarte Ogrody w Józefowie, gen. „Grot” Rowecki,
willa „Jeżewo”, willa „Jakubówka”, Andriolli, Góra Lotnika, rajd rowerowy,
Świdermajer Bike Picnic, fotografia.
Paweł Rupniewski
Powiat otwocki „Stolicą Kultury Mazowsza” na rok 2016
Słowa kluczowe:
Powiat otwocki, Stolica Kultury Mazowsza na rok 2016, linia otwocka.
V. KĄCIK LITERACKO-ARTYSTYCZNY
Ewa Polak-Pałkiewicz
Romuald Traugutt, najdziwniejszy z dyktatorów
Słowa kluczowe:
Powstanie styczniowe, Rząd Narodowy, Romuald Traugutt, przodkowie
Romualda Traugutta, Anna Pikiel, Odezwa do Rządów i Ludów Europy.
Edward Wymysłowski
Sen poety
Słowa kluczowe:
Edward Wymysłowski, przemijanie, poezja regionu, Józefów, Świder.
Józef Mart
Moja mała ojczyzna
Słowa kluczowe:
Józef Mart, poezja regionu, Józefów.
260

Barbara Matysiak / ilustracja Paweł Szpygiel
Miasteczko
Słowa kluczowe:
Barbara Matysiak, poezja regionu, Paweł Szpygiel, fotografia, świdermajer,
linia otwocka, Otwock.
Eliza Radzanowska / ilustracja Elżbieta Krasnopolska
Arete
Słowa kluczowe:
Arete, Eliza Radzanowska, Elżbieta Krasnopolska, poezja kobieca,
edukacja regionalna, świdermajer, Świdermania, linia otwocka.
Anna Chruściel
Betlejem
Słowa kluczowe:
Anna Chruściel, Betlejem, poezja.
Paweł Rupniewski
Józefowskie akwarele
Słowa kluczowe:
Józefów, świdermajer, linia otwocka.
VI. SUPLEMENT
Krzysztof Ślesicki
Kronika Uczniowska Publicznej Szkoły Powszechnej
Stopnia III w Józefowie k. Otwocka
Słowa kluczowe:
Publiczna Szkoła Powszechna w Józefowie,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Józefowie, gmina Letnisko-Falenica, Józefów.

261

Keywords
“THE YEARBOOK OF JÓZEFÓW”
[“ROCZNIK JÓZEFOWSKI”] 2016, Volume 2
1

I. OUR TOPICS
Urszula Celińska-Olszewska
Religijność dworu mazowieckiego w średniowieczu na wybranych przykładach
[Religiosity at the Mazovian court in the Middle Ages as demonstrated
by selected examples]
Keywords:
Mazovia, Piast dynasty, Catholic Church, Mazovian dukes, religiosity.
Lidia Sitek
Symboliczne treści dekoracji pałacu w Otwocku Wielkim
[Symbolic contents in the decoration of the palace in Otwock Wielki]
Keywords:
Otwock Wielki, the Bieliński Family palace , Karczew’s Friends Association,
“Rocznik Karczewski” [the “Yearbook of Karczew”], Karczew,
Urzecze [the Vistula Riverside].
Robert Lewandowski
Linia otwocka jako pasmo historyczno-urbanistyczne?
[Otwock railway line as as a historic and area development zone]
Keywords:
Vistula Railway Line, Jabłonowska Railway Line, Wawer-Karczew narrowgauge railway line, Karczew linie, Otwock line, villegiatura (holiday resort),
Andriolli, Andriolli’s Brzegi, architecture style of the Świder riverside
area, świdermajer architecture, neoświdermajer architecture, summer
houses, summer resorts located near Warsaw, Falenica summer resort, Anin,
Międzylesie, Radość, Zbójna Góra, Daków, Miedzeszyn Nowy, Miedzeszyn,
Emilianów, Michalin, Józefów, Rycice, Anielin, Jarosław, Świder, Błota, Nowa
Wieś, Świdry Małe, Świdry Wielkie, Karczew, Celestynów, Wielki Otwock,
Otwock town, Otwock heath resort.
Łukasz Maurycy Stanaszek
Z Groß Döbern nad Świder, czyli krótka historia rodziny Kołodziejów
[From Groß Döbern to the Świder Riverside i.e. a short history
of the Kołodziej Family]
1. Translated by Małgorzata Członka, cmag@poczta.onet.pl
262

Keywords:
Groß Döbern, Dobrzeń Wielki, Kołodziej, Świder, Józefów, Urzecze
[the Vistula Riverside], the Vistula river, Mazovia, ethnographic regions.
Krzysztof Oktabiński
Niedokończona inwestycja, czyli kolejka wąskotorowa Wawer-Wiązowna
[The unfinished investment project i.e. Wawer-Wiązowna narrow-gauge
railway line]
Keywords:
Wawer-Wiązowna narrow-gauge railway line, Letnisko-Falenica municipality,
Wawer, Wiązowna.
Małgorzata Korwin-Mikke, Robert Lewandowski
Początki parafii w Emilianowie vel Józefowie (1901-1919) w świetle źródeł
historycznych
[The beginnings of Emilinów vel Józefów parish (1901-1919) in the light
of historical sources]
Keywords:
Vistula Railway Line, Jabłonowska Railway Line, Wawer-Karczew
narrow-gauge railway line, Andriolli, Emilianów, Józefów, Nowa Wieś,
Błota, Falenica, Świdry Małe, Anielin, Jarosław, Rycice, Białki, Białek,
Aleksandrówek, Our Lady of Częstochowa church in Józefów.
Daria Boniecka-Stępień
Historia żydowskiej Falenicy ukryta w nieznanej mapie
[History of Jewish Falenica hidden in an unknown map]
Keywords:
Jakub Karol Hanneman, Jews, Jewish women, Book of Remebrance
of Falenica, Sefer Falenic, Letnisko-Falenica municipality, Otwock line.
Kazimierz Orzażewski
Tajne nauczanie w szkole powszechnej w Józefowie k. Otwocka podczas
II wojny światowej 1939-1945
[Clandestine teaching in the primary school in Józefów near Otwock during
World War II – 1939-1945]
Keywords:
Kazimierz Orzażewski, Edward Winkler, Jadwiga Barcicka, Public primary
School in Józefów, Primary School no 1 in Józefów, Letnisko-Falenica
municipality.
Robert Lewandowski
Andriolli i józefowski akcent Shakespeare Lives Programme
[Andriolli and the Józefów element in the Shakespeare Lives Programme]
263

Keywords:
Andriolli, Firmin-Didot, Shakespeare, Romeo i Julia, Roméo et Juliette,
Romeo and Juliet, William Shakespeare, Shakespeare Lives Programme,
British Council.
II. MEMOIRS
Marian Klimiuk
Kazimierz Orzażewski, non omnis moriar
[Kazimierz Orzażewski, non omnis moriar]
Keywords:
Kazimierz Orzażewski.
Aneta Herman
Edward Winkler – ukochany dziadek. Wspomnienia Marii Herman
[Edward Winkler – my beloved grandpa. Memoirs of Maria Herman]
Keywords:
Edward Winkler, Józefów, Public Primary School in Józefów,
Letnisko-Falenica municipality.
Bożena Szczech-Banasik
Wspomnienia o nauczycielce Jadwidze Barcickiej
[Memories of my teacher Jadwiga Barcicka]
Keywords:
Jadwiga Barcicka, Józefów, Public Primary School in Józefów,
Primary School no 1 in Józefów, Letnisko-Falenica municipality.
Janina Kołodziej, Szymon Kołodziej, Agnieszka Krasnodębska
Moje wspomnienia z Emilianowa opowiedziane wnukowi
[My memories of Emilianów told to my grandson]
Keywords:
Emilianów summer resort, Józefów summer resort, Piętka, Kołodziej,
Kazimierz Orzażewski, Edward Winkler, Jadwiga Barcicka,
Fr. Wincenty Malinowski.
Marek Nowicki
Białystok zaczął się w Józefowie
[Białystok started in Józefów]
Keywords:
Catholic Church, PRL (People’s Republic of Poland), Prayer Oasis,
Light-Life Movement, Renewal in the Holy Spirit, Fr. Franciszek Blachnicki,
Fr. Bogdan Giertuga, Białystok, Józefów.
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Janina Witkowska
Imieniny Miasta Józefowa i nagrody „Portula in Mundus”
[The name day of Józefów Town and “Portula in Mundus” awards]
Keywords:
Józefów, Józefów’s Friends Association, name day of Józefów Town,
“Portula in Mundus” award].
Marta Sterna
Hiszpanie w Józefowie i nie tylko
[Spanish people in Józefów and not only them]
Keywords:
World Youth Day 2016, Pope Francis, testimony, Józefów, Gierczyce,
Pola Miłosierdzia in Brzegi, Campus Misericordiae Wieliczka Brzegi.
III. JÓZEFÓW BIOGRAPHICAL DICTIONARY
Marian Klimiuk
Kazimierz Orzażewski, kierownik szkoły w Józefowie
[Kazimierz Orzażewski, the school principal in Józefów]
Keywords:
Kazimierz Orzażewski, Public Primary School in Józefów,
Letnisko-Falenica municipality, Falenica, Józefów.
Grzegorz Kopański
Chcemy o Was pamiętać…
[We want to remember you … ]
Keywords:
Romuald Traugutt Primary School no 2 in Józefów, Józefów.
Robert Lewandowski
Hasło „Andriolli” w Polskim Słowniku Biograficznym. Materiały źródłowe
[”Andriolli” entry in the Polish Bibliographical Dictionary. Source materials]
Keywords:
Polish Bibliographical Dictionary [Polski Słownik Biograficzny – PSB],
Andriolli, Polish painter, draughtsman, illustrator, graphic designer, documents,
baptism certificate, marriage certificate, last will and testament.
IV. IN THE NEIGHBOURHOOD
Piotr Bieliński
Henryk Batejko ps. „Kwadrat” – zapomniany społecznik z Falenicy
[Henryk Batejko ps. “Kwadrat” [“Square”] - the forgotten social activist
from Falenica]
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Keywords:
Letnisko-Falenica municipality, Falenica, Radość, Józefów, Otwock line,
Bajonna-Falenica-Polonia initiative.
Marzenna Szymańska
Józefów i okolice. Fotografując na rowerze
[Józefów and its environs. Cycling photos]
Keywords:
Józefów, Open Gardens Festival in Józefów, Gen. ”Grot” Rowecki, “Jeżewo”
villa, “Jakubówka” villa, Andriolli, Góra Lotnika [Airman Hill], bike rally,
Świdermajer Bike Picnic, photography.
Paweł Rupniewski
Powiat otwocki „Stolicą Kultury Mazowsza” na rok 2016
[Otwock District – the ”Mazovian Capital of Culture” for the year 2016”
Keywords:
Otwock District, Mazovian Capital of Culture for the year 2016, Otwock line.
V. LITERARY AND ARTISTIC CORNER
Ewa Polak-Pałkiewicz
Romuald Traugutt, najdziwniejszy z dyktatorów
[Romuald Traugutt one of the strangest dictators]
Keywords:
January Uprising, National Government, Romuald Traugutt,
ancestors of Romuald Traugutt, Anna Pikiel, Proclamation
to the Governments and Peoples of Europe.
Edward Wymysłowski
Sen poety
[Poet’s dream]
Keywords:
Edward Wymysłowski, transience, region poetry, Józefów, Świder.
Józef Mart
Moja mała ojczyzna
[My little homeland]
Keywords:
Józef Mart, region poetry, Józefów.
Barbara Matysiak / illustration by Paweł Szpygiel
Miasteczko
[Little town]
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Keywords:
Barbara Matysiak, region poetry, Paweł Szpygiel, photography,
świdermajer architecture style, Otwock line, Otwock.
Eliza Radzanowska / ilustracja Elżbieta Krasnopolska
Arete
[Arete]
Keywords:
Arete, Eliza Radzanowska, Elżbieta Krasnopolska, women’s poetry,
regional education, świdermajer architecture style, Świdermania, Otwock line.
Anna Chruściel
Betlejem
[Bethlehem]
Keywords:
Anna Chruściel, Bethlehem, poetry.
Paweł Rupniewski
Józefowskie akwarele
[Józefów watercolours]
Keywords:
Józefów, świdermajer architecture style, Otwock line.
VI. SUPPLEMENT
Krzysztof Ślesicki
Kronika Uczniowska Publicznej Szkoły Powszechnej Stopnia III w Józefowie
k. Otwocka
[The Student Chronicle of Public Primary School of the third degree in Józefów
near Otwock]
Keywords:
Public Primary School in Józefów, Primary School no 1 in Józefów,
Letnisko-Falenica municipality, Józefów.
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IX
UWAGI I SPROSTOWANIA

Uwagi i sprostowania
do tomu 1 (2015)
s. 64 w. 18
zamiast: Dopiero w 1920 r. zbudowano nowy, murowany budynek –
ma być: Dopiero po II wojnie światowej zbudowano nowy, murowany
budynek
s. 65 w. 34
zamiast: Ul. Długa – ma być: Ul. Marszałka Piłsudskiego (widok od
ul. Powstańców Warszawy)
s. 65 w. 35
zamiast: ul. Długiej 7 – ma być: ul. Marszałka Piłsudskiego 124 (widok
od ul. Powstańców Warszawy)
s. 66 w. 1
zamiast: ul. Długiej 7 – ma być: ul. Marszałka Piłsudskiego 124 (widok
od ul. Powstańców Warszawy)
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