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Józefów, iluminacja zabytkowego budynku Rady Miasta. Fot. Katarzyna Marcinkiewicz.
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Szanowni Państwo!
Zachęcamy Państwa do lektury trzeciego tomu „Rocznika
Józefowskiego”, który poświęcony został historii ziem mazowieckich.
Publikacja jest skarbnicą wiedzy o historii Józefowa i okolic. Głęboko
wierzymy, że dzięki atrakcyjnej formie prezentacji oraz mnogości
tematów i zgromadzonych materiałów źródłowych, Rocznik zyska
czytelników wśród każdej z grup wiekowych.
Szczególnie polecamy lekturę najmłodszemu pokoleniu mieszkańców
oraz nowo przybyłym do Józefowa. Wszak już Jan Długosz pisał,
że „znajomość historii czynów dokonanych (…) jest uważana przez
ludzi mądrych za rodzicielkę i nauczycielkę życia”.
Serdecznie dziękujemy Zespołowi Redakcyjnemu, Autorom
i Radzie Naukowej za wytrwałość i konsekwencję.

Stanisław Kruszewski
Burmistrz Miasta Józefowa
Honorowy Patron

Cezary Łukaszewski
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Honorowy Patron

Józefów, luty 2018
9

7

6

2
1
5
3

4

Linia otwocka w latach trzydziestych XX wieku. Na mapie widoczne: gmina Letnisko-Falenica (letniska
falenickie – Anin, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn, Falenica, Michalin, Józefów, Jarosław, Świder), letniskowe
wsie nadwiślańskiego Urzecza (Błota, Nowa Wieś, Świdry Małe, Świdry Wielkie) oraz miasto-uzdrowisko
Otwock; kolej szerokotorowa (zelektryfikowana w grudniu 1936 r.), kolej wąskotorowa, szosy, drogi gruntowe
oraz przeprawa promowa przez Wisłę. Ponadto zaznaczono m.in.: kościoły i miejsca godne zwiedzenia – Brzegi
Andriollego nad Świdrem (1), obserwatorium magnetyczne w Świdrze (2), kasyno miejskie w Otwocku (3), pałac
w Otwocku Wielkim (4), plażę przy ujściu Świdra do Wisły (5), plażę i przystań w Świdrach Małych (6), pałac
w Wiązownie (7). Oprac. R. Lewandowski na podstawie B. Łażewski, Świder i jego okolice, Warszawa 1936.
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Słowo wstępne
Szanowni Państwo!
To już trzeci tom „Rocznika Józefowskiego”, który oddajemy w Państwa
ręce. Sporo w nim artykułów poświęconych Kolei Nadwiślańskiej, które
powstały na okoliczność świętowania w 2017 roku okrągłej rocznicy uruchomienia Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej.
Mamy świadomość – i doświadczamy tego także obecnie – w jaki
sposób przebieg trasy kolejowej zmieniał i zmienia życie ludzi przy niej
mieszkających.
Poznając historię trzech przystanków kolejowych: Jarosław, Józefów
oraz Michalin – położonych w granicach dzisiejszego miasta Józefowa
– poznajemy życie mieszkańców letnisk przy nich powstałych. Mało znanym tematem są nadświdrzańskie i nadwiślańskie – wodniackie i kąpielowe – tradycje miasta Józefowa, o których zamierzamy więcej pisać.
Dla „Rocznika Józefowskiego” nieocenionym źródłem informacji są
wspomnienia osób, których losy w jakiś sposób przeplatają się z historią
Józefowa. Mamy nadzieję, że są to również cenne wiadomości dla naszych
Czytelników, których tym samym zapraszamy do współpracy, nadsyłania
wspomnień, własnych relacji, udostępniania fotografii, dokumentów itp.
Już w październiku 2018 roku będziemy mieli okazję zaproponować
Państwu udział w spotkaniu poświęconym historii miasta Józefowa i okolic (informacja o terminie pojawi się w prasie lokalnej oraz na https://
www.facebook.com/swidermajerteam/)
Życzymy Państwu miłej lektury i wielu ciekawych odkryć podczas
czytania zamieszczonych map.

Robert Lewandowski
Redaktor Naczelny i Wydawca
„Rocznika Józefowskiego”
roblewandowski@wp.pl
Józefów, styczeń 2018 r.
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Urszula Celińska-Olszewska

Księstwo Mazowieckie a Korona
Królestwa Polskiego za czasów
księcia Janusza I Starszego
W niniejszym artykule zostanie przedstawiona krótka biografia księcia
mazowieckiego Janusza I Starszego. Jest to postać często marginalizowana
w historiografii, choć niezwykle istotna dla historii Mazowsza, ale również dla
historii Polski. Aby jasno przedstawić i przybliżyć postać Janusza I, artykuł
składa się z trzech części, które kolejno dotyczą rodziny oraz pochodzenia
księcia, dalej jego działalności we własnej dzielnicy oraz polityki zagranicznej.

Rodzina i pochodzenie

Książę mazowiecki Janusz I Starszy pochodził z dynastii Piastów
mazowieckich. Linia ta zapoczątkowana została przez Konrada
I Mazowieckiego (1187/88-1247)1, który był synem Kazimierza
Sprawiedliwego (1138-1194). Janusz narodził się w szóstym pokoleniu
linii mazowieckiej. Ojcem Janusza był Siemowit III – syn Trojdena
I oraz Marii, córki władcy Halicza Jerzego I. Matką jego była Eufemia,
córka Mikołaja II, księcia opawskiego z rodu Przemyślidów. Rodzice
byli spokrewnieni ze sobą poprzez wspólnego przodka – Przemysława
Ottokara czeskiego. Pobrali się oni między rokiem 1333 a 1339, na co
wskazują badania przeprowadzone przez Oswalda Balzera2. Przydomkiem
„starszy” określać go zaczęto po narodzinach jego pierwszego syna,
noszącego takie samo imię jak ojciec3.
Książę Janusz był drugim dzieckiem w rodzinie książęcej. Najstarszą
jego siostrą była Anna, urodzona około 1344 roku, dalej narodzili się
Janusz, kolejno Eufemia zwana Ofką, Siemowit IV, Małgorzata i Henryk.
Zaślubiny Janusza z księżniczką litewską Danutą, która na chrzcie dostała
imię Anna, odbyły się miedzy 1373 a 1376 rokiem. Była ona córką księcia
litewskiego Kiejstuta, a siostrą Witolda4. Z tego małżeństwa narodziło się
1| Drzewo genealogiczne Piastów Mazowieckich, (w:) Piastowie. Leksykon biograficzny,
red S. Szczur, K. Ożóg, Kraków 1999, s. 256–257.
2| O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 459.
3| M. Wilamowski, Janusz Młodszy, (w:) Piastowie…., s. 307.
4| Tamże, s. 295.
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trzech synów. Janusz Młodszy urodził się około 1382 roku, zmarł zaś
w 1422. Żonaty był z Katarzyną, córką możnowładcy Spytka z Melsztyna.
Bolesław III, urodzony między 1385 a 1386 rokiem, zmarł w 1428 roku.
Jego żoną była Anna, córka Iwana Olgimuntowicza Holszańskiego,
będącego namiestnikiem kijowskim. Z tego związku przyszli na świat:
Bolesław IV, Konrad i Eufemia. Natomiast na temat trzeciego syna
księcia Janusza wiadomo niewiele. Miał na imię Konrad, prawdopodobnie
urodził się w 1387 roku, jednak data jego śmierci nie jest znana. Możliwe,
że zmarł w dzieciństwie. Wszyscy synowie Janusza Starszego zmarli za
życia ojca, w tym dwóch bezpotomnie.
Sporna jest data przyjścia na świat Janusza. Starsi badacze uważali,
że urodził się on około 1320 roku5, co jednak wydaje się niemożliwe
z kilku powodów. Po pierwsze – książę, umierając 8 grudnia 1429 roku,
musiałby mieć ponad sto lat, co jest raczej niemożliwe. Dalej – Siemowit
i Eufemia mieli starszą córkę, zaś Jan Długosz podał wiadomość na temat
zjazdu w Krakowie w 1339 roku, gdzie miano proponować kandydaturę
najstarszego syna Siemowita III na następcę tronu po Kazimierzu Wielkim.
Informacja ta jest fikcyjna, gdyż ten zjazd w ogóle się nie odbył. Ponadto
obie te daty wyklucza fakt, iż Eufemia musiałaby urodzić Janusza, mając
od roku do 10 lat, co jest rzeczą nieprawdopodobną6.
Książę Janusz przebywał na dworze Kazimierza Wielkiego, zgodnie
z rycerskim zwyczajem panującym w średniowieczu7. Miał on tam
zapewne poznawać obyczaje rycerskie i dworskie. Po powrocie z Wawelu
poznawał system gospodarowania oraz administrowania państwem,
towarzysząc swojemu ojcu w objazdach po Mazowszu. Siemowit III
wyznaczył swoim najstarszym synom niewielkie dzielnice, a stało się to
na przełomie 1373 i 1374 roku. Janusz I otrzymał ziemie: ciechanowską,
łomżyńską, nurską, różańską, warszawską, wiską i zakroczymską.
Natomiast Siemowit IV ziemie: czerską, liwską i rawską8. Stwierdza
się, że Siemowit III zachował na wydzielonych terenach pełnię władzy
zwierzchniej, więc to on był głównym decydentem w polityce, ale brak
dokumentów charakteryzujących ten stan rzeczy nie pozwala jasno
określić zasad ich współwładzy9.
5| F. Kozłowski, Dzieje Mazowsza za panowania książąt, Warszawa 1858, s. 263.
6| O. Balzer, Genealogia Piastów, s. 466-467.
7| Cyt. Za: M. Wilska, Książę Janusz Starszy, s. 8.
8| Tablica podziału Mazowsza, (w:) A. Wolff, Studia nad urzędnikami mazowieckimi
1370-1526, Wrocław 1962.
9| A. Supruniuk, Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374-1426). Studium
o elicie politycznej Mazowsza na przełomie XIV i XV wieku, Warszawa 1998, s. 19.
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Jan Długosz opisał Janusza Starszego jako „człowieka wybitnego,
najmądrzejszego wśród współczesnych mu książąt. Ten stwarzając
sprawiedliwe sądy, doprowadził swoją ziemię z powrotem do rozkwitu.
Był tak skromny w zarządzaniu swą ziemią, że go nazywano zwierciadłem
oraz wzorem dla innych”10. Świadectwo to wydaje się wiarygodne, nie
było bowiem powodów, dla których Długosz miałby wystawiać złą opinię
księciu Januszowi.

Polityka wewnętrzna

W 1379 roku, pod koniec życia Siemowita III, dokonano ostatecznego
podziału Mazowsza miedzy jego najstarszych synów. Miał on wejść w życie
po jego śmierci, co nastąpiło w połowie czerwca 1381 roku. Janusz od tej pory
władał ziemią ciechanowską, czerską, liwską, łomżyńską, nurską, różańską,
warszawską, wyszogrodzką i zakroczymską11. W 1391 roku Władysław
Jagiełło nadał Januszowi I część Podlasia z Drohiczynem, Mielnikiem,
Surażem i Bielskiem12. Od 1401 roku pod władzą księcia była też ziemia
wiska, którą wykupił on od Krzyżaków. W podziale Mazowsza z 1379 roku
ziemia ta przypadła jego bratu Siemowitowi IV, jednak ten dał ją pod zastaw
Krzyżakom na początku lat osiemdziesiątych XIV wieku. Po za tymi dwoma
elementami główne terytorium państwa Janusza nie ulegało większym
zmianom13. Dokumenty z 1416 oraz 1421 roku tytułują Janusza, jako: „Dux
Mazovie et Russiae terrarum, Dominus et haeres Czernensis, Varsoviensis,
Zacrocimenis, Vissogrodiensis, princeps et haeres Ciechanoviensis”14,
czyli jako księcia mazowieckiego, ruskiego, pana i dziedzica na Czersku,
Warszawie, Zakroczymiu, Wyszogrodzie, Ciechanowie.
Rozległe terytorium, jakie posiadał Janusz I, na pewno wymagało
sprawnego oraz kompetentnego zarządzania, a do tego niewątpliwie
potrzebna była dobrze zorganizowana kancelaria. Pełniła ona nie
tylko rolę organu publicznego i państwowego, ale także zajmowała się
prywatnymi sprawami księcia15. Dokumenty w kancelarii mazowieckiej
można podzielić na wieczyste, zwane privilegia, oraz doczesne, czyli
litterae. Wieczyste posiadały rozwinięty formularz, dotyczyły nadań,
10| J. Długosz, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 11 (14131430), Warszawa 2009, s. 255.
11| Tablica podziału Mazowsza, zob.: A. Wolff, Studia nad urzędnikami….
12| M. Wilamowski, Janusz I Starszy, s. 295-296.
13| M. Wilska, Książę Janusz Starszy, s. 13.
14| Cyt. za: F. A. Kozłowski, Dzieje Mazowsza…, s. 148.
15| A. Sołtan, Warszawskie środowisko umysłowe w XV i początku XVI wieku, „Studia
Warszawskie”, t. 19: 1975, z. 2, s. 200-201.
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wprowadzały nowy stan prawny i posiadały pieczęć większą. Dokumenty
doczesne rozpoczynano od intytulacji z imieniem księcia oraz zwrotem
„książę Mazowsza i Rusi”. Ten drugi tytuł przysługiwał książętom linii
czerskiej z tytułu posiadania Podlasia. Były pozbawione uroczystych
formuł, a pieczętowano je pieczęcią średnią lub odciskiem sygnetu16.
Przez cały okres rządów Janusz Starszy używał pięciu pieczęci: dwóch
większych, dwóch sygnetowych oraz herbowej średniej. Te dwie
pierwsze (większa oraz sygnetowa) ulegały zmianie przez początkowy
okres rządów, czyli do 1379 roku, ze względu na zmiany w tytulaturze
ziemskiej księcia17.
Na Mazowszu założono księgi czynności kancelaryjnych, które nosiły
nazwę Metryka Mazowiecka. Są to protokoły procedur prawnych księcia
lub tych dokonanych wobec księcia. Zachowało się dziewiętnaście
ksiąg. Zapiski rozpoczynają się od 1414 roku, a kończą się na 1526
roku (uważa się jednak, że zapiski regestów specjalnych sporządzano
wcześniej). Znajdują się w niej dokumenty zarówno wieczyste
jak i doczesne. Metryka posiada przede wszystkim zapisy obrotu
ziemią. Prawdopodobnie były w niej sporządzane regresy dotyczące
korespondencji oraz spraw polityczno-dyplomatycznych, dokumentów
ustawodawczych i innych doczesnych dokumentów. Warto podkreślić,
iż Metryka Mazowiecka jest wcześniejszym zabytkiem tego typu niż
Metryka Koronna18.
Janusz Starszy, podobnie jak jego ojciec, sprawował czynnie obowiązki
władcy. Przejawiało to się głównie w jego objazdach po księstwie.
Wiadomo, że książę przemieszczał się po władztwie wraz z całym swoim
dworem, zaś w poszczególnych miejscowościach czy granicach ziem
dołączali do niego również inni urzędnicy i możni, którzy pomagali mu
w zarządzaniu państwem. Często również korzystano z informacji na
temat sytuacji danego terenu od dostojników, którzy posiadali w obrębie
tego miejsca swój majątek19.
Dokładnie nie wiadomo, jak wyglądał początkowo ów system
objazdów. Prawdopodobnie określił się on dopiero po pewnym czasie
16| K. Maleczyński, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971, s. 188-189.
17| Zob. S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978.
18| S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Poznań 2008,
s. 380-389; A. Wolff, Metryka Mazowiecka: układ pierwotny, sposób rejestracji,
Warszawa 1929.
19| M. Wilska, Objazdy księcia Janusza Starszego: struktura władzy i środowisko
dworskie na Mazowszu, (w:) Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów,
red. S. K. Kuczyński, t. 2. Warszawa 1982, s. 160-187.
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praktyki oraz stabilizacji. Najlepiej znane są trasy, które książę odbywał
pod koniec swego panowania, w latach 1425-1429. W ustaleniu tras
niezwykle przydatna była Metryka Mazowiecka. Z opracowanych
przez Małgorzatę Wilską na podstawie owej Metryki szlaków objazdów
książęcych, wynika między innymi, że „[...] ustalił się już wówczas
zwyczaj spędzania przez księcia Świąt Bożego Narodzenia i części
zimy w Warszawie, a Wielkanocy w Warszawie lub Czersku”20. Jeżeli
chodzi o inne miejscowości, to przyjazd do nich uwarunkowany był
prawdopodobnie koniecznością załatwienia bieżących spraw. Objazdy
Janusza przerywane były wizytami znaczących gości, wojnami lub
wyjazdami księcia poza teren własnego księstwa.
Jednym z głównych powodów objazdów Janusza I było sprawowanie sądów. W kompetencji księcia było prowadzenie roków książęcych
(sądów wyższej instancji) oraz roków wielkich. Książę Janusz kontynuował ożywioną działalność reorganizacyjną domeny. Siemowit III
wraz z synami, biorąc zapewne przykład z Kazimierza Wielkiego, skodyfikowali pierwszy statut mazowiecki na zjeździe w Sochaczewie,
w 1377 roku. Janusz wprowadził nowe jednostki podziału administracyjnego, czyli ziemie z powiatami, które wyrosły z grodów kasztelańskich. Ponadto na polecenie władcy wprowadzono ustrój sądowy
ziemski zamiast organizacji kasztelańskiej21. Szeroka akcja lokacyjna
zaobserwowana została w drugiej połowie panowania księcia. Janusz I
nadawał zarówno miastom, jak i wsiom prawo chełmińskie. Za rządów
Janusza Starszego założono 24 nowe miasta, a czterem rozszerzono
ten przywilej22.
Ważnym elementem w modernizacjach swego władztwa, jakie
wprowadził Janusz, było przejście z gospodarki naturalnej na gospodarkę
pieniężną. Sprzyjało temu nadawanie prawa chełmińskiego. Jednak owe
przywileje nadawane przez księcia były niepełne, dzięki czemu zastrzegał
on sobie obowiązek świadczeń na rzecz władcy. Było to imponujące
posunięcie, gdyż dzięki temu zyskiwał między innymi robotników do
budowy grodów i fortyfikacji. Ponadto reorganizację przeszła gospodarka
własności książęcej, która od tej chwili mogła zapewnić sama sobie
dostawy żywności dla dworu23.
20| Tamże, s. 171.
21| I. Galicka, Z mecenatu książęcego na Mazowszu, (w:) Mecenas, kolekcjoner,
odbiorca: materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad
1981, red. E. Karwowska, A. Marczak-Krupa, Warszawa 1984, s. 63-74.
22| Tamże, Z mecenatu książęcego, s. 63-74.
23| Tamże, s. 64-65.
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Mazowsze było terenem leśnym, a przez to miało ogromny potencjał
handlowy. Działalność handlową prowadzili tutaj nie tylko kupcy czy
przedstawiciele handlowi, ale również Hanza. Produkty, które można
było czerpać z tego obszaru, to: drzewo, futra, popiół, skóry, smoła,
wosk. Były one najczęściej transportowane głównie rzekami płynącymi
przez Mazowsze, czyli Bugiem, Narwią oraz Wisłą. Transportowano je
do Torunia i Gdańska24. Najpowszechniejszym budulcem na Mazowszu
w XIV wieku było nadal drewno. Prawdopodobnie dlatego, iż było
najłatwiej dostępne ze względu na ogromne połacie lasu, jakie rosły na tym
obszarze. Dopiero rządy Janusza I doprowadziły do stopniowych zmian
w budownictwie. Stopniowo wprowadzona została cegła, posiłkująca się
jedynie drewnem przy budowie kurii.
Została rozbudowana sieć grodów obronnych, które spełniały również
swe funkcje administracyjne. Tak powstały zamki w Ciechanowie,
Czersku, Liwie, Warszawie, Wiźnie oraz Wyszogrodzie. Kurie książęce
istniały na pewno w Błoniu, Grójcu, Łomży, Makowie, Nowym Mieście,
Nowogrodzie, Opinogórze, Ostrołęce i Zakroczymiu. Strażnice, które
miały chronić tereny przygraniczne, powstały na pewno w Złotorii
i Tykocinie, z czego pierwsza z nich została spalona jeszcze za panowania
Janusza I25. Można przypuszczać, że istniało więcej strażnic, gdyż te tereny
narażone były na liczne najazdy, przede wszystkim ze strony krzyżackiej.
Nie zachowały się jednak ani źródła mówiące o rozmieszczeniu strażnic,
ani same budowle.

Polityka zagraniczna

Podczas panowania Janusza polityka zagraniczna układała się
pomyślnie. Wyjątek stanowi polityka związana z Krzyżakami. Te
konflikty były jednym z powodów wojny 1409-1411 roku. Dobre kontakty
z sąsiadami utrzymywane były przede wszystkim dzięki wykorzystywaniu
sytuacji istniejącej w polityce prowadzonej przez książąt mazowieckich
między Polską, państwem Zakonu Krzyżackiego a Litwą.
Od 1355 roku jedynym księciem mazowieckim był Siemowit III, który
złożył hołd Kazimierzowi Wielkiemu, pozostając lennikiem aż do jego śmierci.
Korzyści z tego układu wynikały dla obu stron. Korona miała sojusznika oraz
sprzymierzeńca w wojnach, zaś Mazowsze protektora i gwaranta granic. Za
panowania Ludwika Andegaweńskiego Mazowsze było suwerenne, gdyż
ówczesnego króla polskiego nie interesowały te tereny.

24| M. Wilska, Książę Janusz Starszy, s. 20.
25| I. Galicka, Z mecenatu…, s. 66-67.
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Po śmierci ojca Janusz I kontynuował politykę propolską. Złożył hołd
lenny zarówno Ludwikowi26, jak i wszystkim jego następcom. Lennictwo
książąt mazowieckich miało specyficzny charakter, gdyż nie było ono
tak ścisłe jak zależność lenna innych. Charakteryzowała się głównie
sporą niezależnością oraz „[...] polegała tylko na dopełnieniu kilku
najważniejszych warunków: to jest nie zawieraniu z nikim przymierza
bez wiedzy i zezwolenia Królów Polskich, oraz nie czynienia nikomu
darowizn ziem Mazowieckich bez zezwolenia Korony i nareszcie
pomagania Królom Polskim przeciw każdemu nieprzyjacielowi”27. Była
to umowa oparta głównie na korzyściach, na dodatek dla obu stron, co
było faktycznie dość nowatorskie jak na owe czasy. Po śmierci Ludwika
Węgierskiego Siemowit IV podjął walkę o tron krakowski. W tym czasie
Janusz prowadził politykę proandegaweńską. Złożył hołd Jadwidze, a po
jej ślubie z Jagiełłą również i jemu.
Jedną z konsekwencji dobrych kontaktów Janusza z dworem krakowskim,
było między innymi dwukrotne porwanie księcia przez Krzyżaków. Uwalniano
go, kiedy interweniował Jagiełło. Wsparcie pochodzące z Krakowa coraz
bardziej uzależniało książąt mazowieckich od Królestwa Polskiego, co nie
było zgodne z ich polityką. Starano się to jakoś zmienić poprzez ponowne
zbliżenie z Krzyżakami, jednak trwało to krótko, bo do wybuchu wojny
Polski oraz Litwy z Zakonem Krzyżackim w 1409 roku.
Książęta mazowieccy, jako sojusznicy Korony również wypowiedzieli
wojnę Krzyżakom. Kiedy nastał czas wojny, Janusz I pozwolił na
przeprowadzenie wojsk przez swoje księstwo oraz ich koncentrację
w Czerwińsku, który leżał na granicy księstwa. Sami książęta wystawili
dwie chorągwie w bitwie pod Grunwaldem 1410 roku. W dalszych
działaniach wojennych żaden z książąt mazowieckich nie brał już udziału.
W latach 1414, 1419, 1422, podczas następnych wojen, wojska polskie
przechodziły przez Mazowsze. Nie było to korzystne dla tych terenów,
jednakże książęta nie mogli sobie pozwolić na zerwanie kontaktów
z Krakowem. Natomiast sam król Władysław coraz mniej liczył się
z Mazowszem, gdyż przestawało ono być mu potrzebne. Książęta
mazowieccy starali się znaleźć innych sojuszników, między innymi
Zygmunta Luksemburczyka czy Witolda.
Polityka księcia mazowieckiego w stosunku do Litwy była aktywna
głównie w początkowej fazie jego rządów – za życia ojca (do końca XIV
wieku). Później ograniczała się ona do ewentualnej interwencji w konfliktach
26| F. A. Kozłowski, Dzieje Mazowsza…, s. 147.
27| Tamże, s. 37.
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między księciem Witoldem a Jagiełłą. Gdy toczyła się wojna domowa na Litwie
między Kiejstutem a Jagiełłą, Janusz zajął część Podlasia jako część posagu
żony. Konkretnie nastąpiło to w 1382 roku i dotyczyło Drohiczyna, Mielnika,
Suraża oraz Kamieńca. Jednak niedługo posiadał te tereny, gdyż został wyparty
przez Jagiełłę. Kilkakrotnie schronienia szukał na dworze Januszowym jego
szwagier, książę Witold. Jednak bywało, że nie był mile widziany. Znana jest
sytuacja, gdy Witold przybył na dwór mazowiecki w 1389 roku, ale nie został
gościnnie przyjęty. Na dodatek Janusz zabrał nieproszonemu gościowi ulubiony
złoty kubek, czego podobno Witold nie wybaczył szwagrowi do końca życia28.
W 1387 roku Władysław Jagiełło zgodnie z zobowiązaniami zawartymi
przed ślubem, wyruszył na Litwę by rozpocząć chrystianizację. Towarzyszyli
mu nie tylko Jadwiga, duchowieństwo, ale także „książęta mazowieccy
Siemowit i Jan [Janusz] [...] wraz z innymi możnymi polskimi29. Książę
uczestniczył również w poselstwach skierowanych do Wilna, zaś w sporach
pomiędzy Jagiełłą a Witoldem stawał po stronie króla Polski, będąc jego
lennikiem. W podzięce za wierność Władysław Jagiełło nadał mu część
Podlasia30. Jednak Janusz nie był wrogiem swego szwagra, o czym
świadczyć może pewna zaistniała sytuacja. Kiedy Witold zbiegł z Litwy
około 1389 roku31, Janusz przyjął go na swój dwór, aczkolwiek niechętnie,
co dał mu wyraźnie do zrozumienia. Jednak starał się wstawić za nim
u króla polskiego, a gdy nic nie uzyskał, „wysłał gońców do Księżnej Anny
Witołdowej, aby myślała o bezpieczeństwie swojem i dzieci”32.
Mazowsze utrzymywało ożywione kontakty gospodarcze z Krzyżakami – ze względu na bliskie sąsiedztwo oraz duże możliwości handlowe. Ponadto Prusy były bliskim sąsiadem terytorialnym, a książęta
mazowieccy nie chcieli zapewne starć zbrojnych, do których zaczęło
dochodzić dopiero po znacznym zbliżeniu się z Królestwem Polskim.
Krzyżacy jednak traktowali książąt mazowieckich dość instrumentalnie: „pożyczali im pieniądze, zawierali z nimi układy, a jednocześnie
brali w zastaw kolejne ziemie”33.
28| F. A. Kozłowski, Dzieje Mazowsza…, s. 178.
29| I. Galicka, Z mecenatu…, s. 66-67.
30| M. Wilamowski, Janusz I Starszy, s. 295-296.
31| Witold uciekał przed namiestnikiem Litwy – Skirgiełłą, z którym walczył o władzę.
Po niechętnym przyjęciu przez Janusza schronił się u Siemowita IV. Obaj książęta
mazowieccy, pomimo wstawiennictwa za nim, nie uzyskali nic, gdyż król oskarżył
Witolda o rokosz i nakazał wydanie go w swe ręce (F. A. Kozłowski, Dzieje
Mazowsza…, s. 178-179).
32| F. A. Kozłowski, Dzieje Mazowsza…, s. 178-179.
33| M. K. Barański, Dynastia Piastów w Polsce. Warszawa 2008, s. 568.
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W okresie walki o tron krakowski, ale i później, kiedy Jagiełło został
królem Polski, Mazowsze było bardzo rozchwytywanym sojusznikiem.
Wielki Mistrz Krzyżacki, chcąc otrzymać zgodę oraz zapewnić sobie
bezpieczeństwo z ich strony, zaproponował podpisanie umowy. Przewidywała
ona, że „corocznie po pięciu mężów wybranych z obydwu stron zjeżdżać
nad granicę Pruską, dla sądzenia spraw osób skargi podających, tak od
Mazowszan jako też Krzyżaków, i wydawać wyroki na winnych według
praw, pod jakiemi zostawali, polskiem lub chełmińskiem”34. Janusz wraz
z Konradem Czolnerem podpisali ją w Działdowie w roku 1386. Trzy lata
później zostało zawarte kolejne przymierze również z inicjatywy wielkiego
mistrza, w którym obaj książęta mazowieccy zostali potraktowani, jako
równorzędni partnerzy dla Zakonu35.
Jednakże dobre czasy współpracy zakończyły się wraz z całkowitym
sprzymierzeniem się Janusza I z Jagiełłą. Doprowadziło to do częstych najazdów na ziemie należące do obu książąt mazowieckich. W 1394 roku Janusz
przebywał w Złotorii, kontrolując budowę nowego grodu, nie spodziewając
się żadnego zagrożenia, gdy nagle nadeszli „wysłani przez mistrza pruskiego
Konrada von Jungingena komtur Bałgi hrabia Rudolf i komtur Rynu Walroden z licznym ludem i atakują zarówno rycerzy księcia Janusza i samego
księcia [...]”36. Został on związany, wsadzony na koń i wywieziony. Dopiero
po interwencji Jagiełły został wypuszczony i wrócił do swoich włości. Drugi
raz książę został napadnięty we własnym dworze, w 1404 roku. Został porwany i według Długosza, wzięto „[...] do niewoli zarówno jego, jak wszystkich panów, rycerzy, jego dworaków oraz dworzan”37.
Te porwania miały być zapewne zemstą za nieposłuszeństwo i zwrot
Janusza Starszego ku polityce Władysława Jagiełły. W obu przypadkach
porwania książę był wypuszczany po interwencji króla polskiego, jednak
sam Janusz zachował ogromny uraz do Krzyżaków. Zaostrzenie stosunków na granicy mazowiecko-krzyżackiej przyniosło również w 1409 roku
najazd Krzyżaków na północną część Mazowsza38.
Podczas wojny z Zakonem Krzyżackim w 1410 roku Janusz osobiście
poprowadził chorągiew rycerstwa swojej ziemi. Po wygranej bitwie pod
Grunwaldem Janusz Starszy dziękował Bogu i Jagielle za zmycie z niego
hańby oraz uwolnienie jego władztwa od jarzma krzyżackiego39. Król
34| F. A. Kozłowski, Dzieje Mazowsza…, s. 170-171.
35| M. K. Barański, Dynastia Piastów…, s. 569.
36| J. Długosz, Roczniki…. Ks. 10, s. 268-267.
37| J. Długosz, Roczniki…. Ks. 10, s. 339.
38| M. Wilska, Książę Janusz Starszy, s. 19.
39| Zob. J. Długosz, Roczniki…. Ks. 10 i Ks. 11 (1406-1412), s. 144-145.
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Polski ofiarował Januszowi w podzięce zamki w Olsztynie, Ostródzie,
Nidzicy, które niestety zostały mu odebrane po nieudanym oblężeniu
Malborka40.W innych wojnach z Krzyżakami Janusz nie brał udziału,
zapewne ze względu na coraz starszy wiek. W 1414 roku, kiedy wybuchła
„wojna głodowa”, książę posłał na wojnę swego syna Bolesława41.
Polityka mazowiecko-węgierska dotyczyła głównie okresu, kiedy na tronie polskim zasiadał Ludwik Węgierski oraz jego córka Jadwiga. Janusz I
Starszy uznał władzę Ludwika po objęciu tronu, czego nie zrobił jego brat
Siemowit IV42. Wiadomo jest, że Janusz I był w 1383 roku z poselstwem
w Budzie43, gdzie doszło do istotnego wydarzenia. Otóż w podzięce za uznanie sukcesji Jadwigi do korony polskiej, w 1383 roku Elżbieta Bośniaczka
(matka Jadwigi) przyznała Januszowi Starszemu stały dochód z żup bocheńskich w wysokości 24 tys. florenów rocznie44. Trwając przy Andegawenach,
Janusz uchronił również swoje ziemie przed najazdem ze strony Małopolan,
wspartych przez Zygmunta Luksemburskiego. Zniszczenia były duże, zaś
ziemie Januszowe pozostały nietknięte45.
Stosunki międzynarodowe księcia Janusza nie ograniczały się tylko
do najbliższych sąsiadów i Węgier. Mamy informacje, że za panowania
Janusza wschodnie Mazowsze nawiązało kontakty z całym światem
chrześcijańskim. Rycerstwo mazowieckie walczyło z Turkami pod
Nikopolis podczas wyprawy krzyżowej w 1396 roku. Ponadto jego
podwładni pielgrzymowali do Santiago de Compostela46. Poseł Janusza
Starszego, Jakub z Białołęki, przywiózł dla swego pana złoty łańcuch
otrzymany od króla Anglii, Henryka VI47.
Książę mazowiecki sprawnie zarządzał swoją dzielnicą, starając się
podwyższyć jej poziom gospodarczy oraz kulturowy. Dostosowywał
struktury administracyjne wzorując się na zmianach dokonanych w tej
dziedzinie w Królestwie Polskim. W polityce zagranicznej Janusz I miał
odmienne podejście od swego brata Siemowita IV. Janusz wiedział, gdzie
znajduje się jego miejsce w świecie polityki, był wiernym lennikiem,
mądrym władcą, który inwestował głównie w swoje księstwo, nie
aspirując do pozycji międzynarodowych. Był wybitnym przedstawicielem
40| M. Wilska, Książę Janusz Starszy, s. 20.
41| M. Wilamowski, Janusz I Straszy, s. 296.
42| F. A. Kozłowski, Dzieje Mazowsza…, s. 147.
43| M. Wilamowski, Janusz I Starszy, s. 295.
44|F. A. Kozłowski, Dzieje Mazowsza…, s. 161.
45| Tamże, s. 157.
46| M. Wilamowski, Janusz I Starszy, s. 297.
47| M. Wilska, Książę Janusz Starszy, s. 46.
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dynastii Piastów, a północno-wschodnie Mazowsze zawdzięcza mu
przede wszystkim rozpoczęcie przemian, które doprowadziły do rozkwitu
tych ziem. Te w przyszłości miały się stać centrum Królestwa Polskiego
z jego nową stolicą mieszczącą się w Warszawie – siedzibie Piastów
mazowieckich. Warto zaznaczyć, że to właśnie praprawnuk Janusza I
Starszego – Janusz III – był ostatnim księciem mazowieckim, który
zmarł w 1526 roku, zaś ziemie mazowieckie zostały poddane procesowi
inkorporacji do Królestwa Polskiego. Zakończył się on w 1529 roku,
kiedy przedstawiciele szlachty mazowieckiej zasiedli w sejmie polskim.

Mazowsze w latach 1381-1434.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_I_Starszy#/media/
File: Mazowsze1381.png
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Krzysztof Oktabiński

Wiązowna, rezydencja
pałacowo-ogrodowa i jej właściciele
Wiązowna – wieś i folwark

Teren obecnej wsi gminnej ma historię bardzo ciekawą i znacznie dłuższą
niż 600 lat. Potwierdziły to wykopaliska archeologiczne, w których odkryto
ślady osady z okresu mezolitu, starożytności, np. cmentarz z czasów wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza, m.in. tajemnicze dwa kurhany.
W 1982 roku na terenie Wiązowny Kościelnej (Osiedle Parkowe), natrafiono
na spory budynek naziemny o wymiarach 5,6 x 4,4 m, wzmocniony kamieniami, z jednym paleniskiem wewnątrz i piecem przylegającym od zewnątrz.
W palenisku znaleziono dużo ceramiki, kości zwierzęcych, polepę, węgle
drzewne i brązową zawieszkę. Przebadane przez archeologów znalezisko datowane jest na koniec XIII lub początek XIV wieku. Być może jest to pamiątka z pierwszej fazy osadnictwa piastowskiego w dolinie Mieni1. W sumie
na terenie Wiązowny Kościelnej mamy osiem stanowisk, a w tzw. Gminnej – kolejnych dziesięć. Dowodzi to ciągłości osadniczej na tym terenie od
starożytności po wczesne średniowiecze. Odkryte przez archeologów osady
piastowskie datowane są na XII-XIV wiek i później.
Od samego początku średniowieczna książęca wieś „Wiazowna”, jak
wskazują na to artefakty archeologiczne pochodzące z XIII w., znajdowała
się w zasięgu grodu w Jazdowie leżącego na północ od Czerska. Po
zniszczeniach wojennych Jazdowa przez najazdy Litwinów, na początku XIV
wieku Warszawa, jako nowe centrum administracji i wymiany handlowej
przejęło terytorium dawnego grodu. Jego zaplecze rolnicze miało w tym
czasie wcale gęste osadnictwo na lewym brzegu, złożone z dużej książęcej
włości jazdowieckiej oraz dóbr rycerskich w parafiach służewieckiej,
powsińskiej, milanowskiej, raszyńskiej, pęcickiej i babickiej2.
Od XIV wieku, wraz z powstaniem kasztelanii w Warszawie,
Wiązowna i okolice nierozerwalnie związana była z ziemią warszawską

1| B. Balke, „Mazowsze”, 1994, nr 2, s. 48; Kartoteka Konserwatora Zabytków
Archeologicznych woj. warszawskiego udostępniona przez urzędującego konserwatora mgr Barbarę Koperską.
2| A. Gieysztor, Praga najstarsza (między X a XIV w.), (w:) Dzieje Pragi, red.
J. Kazimierski, Warszawa 1970, s. 7-24.
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i diecezją poznańską, stanowiąc własność książąt piastowskich. Zatem
wieś nad Mienią powstała pośród mateczników Puszczy Dębskiej już
tw XIV wieku, ale pierwsze pisemne wzmianki mamy z 1406 i 1414 roku,
z czasów ks. Janusza I, zwanego Starszym. W 1483 roku jego potomek –
zadłużony książę warszawski Bolesław V (1454-1488) – za 600 florenów
sprzedał wieś „Wyazowno” z młynem i okolicami kasztelanowi
warszawskiemu Janowi z Radzimina (ok. 1440-1499). W rękach rodu
Radzimińskich obszar od rzeki Czarnej po Świder pozostawał do 1630
roku, tj. aż do śmierci na czarną ospę Adriana Radzimińskiego (15951630), starosty liwskiego.
Budowę rezydencji w Wiązownie, z równoczesnym uporządkowaniem
folwarku, podjął zaraz po wyrugowaniu sołtysa w latach osiemdziesiątych
XVI wieku dziedzic Wojciech Radzimiński h. Brodzic (ok. 1548 - ok.
1607), kasztelan zakroczymski, a od 1599 roku czerski, starosta liwski,
mieszkaniec Nowego Miasta Warszawy, syn Jana i Zofii z Warszawickich.
W. Radzimiński odziedziczył wieś z przyległościami po swoim ojcu
Janie, cześniku czerskim, i dziadku Marcinie. U schyłku XVI wieku
prawdopodobnie odwiedzał dwór w Wiązownie muzyk Adam Jarzębski,
późniejszy autor pierwszego przewodnika po Warszawie, zatrudniony
u kasztelana W. Radzimińskiego jako guwerner jego synów: Jana (15831621) i Adriana. Matką kasztelaniców była Małgorzata ze Służewskich.
Przez kolejne lata włodarzem tych terenów była wdowa po Adrianie,
Zofia z Daniłowiczów, primo voto Radzimińska, secundo voto Sapieha,
tertio voto Opalińska, a po niej córka Zofii i Łukasza Opalińskiego, (15811654) marszałka wielkiego koronnego, Katarzyna (ur. 1637), zamężna
primo voto za Zbigniewem Firlejem, starostą lubelskim, secundo voto za
Janem Rozdrażewskim, wojewodą inowrocławskim. Po 1678 roku z rąk
Rozdrażewskich dobra Wiązowna stały się własnością rodu hetmana Hieronima Augusta Lubomirskiego.
Dwór Radzimińskich zapewne był budowlą parterową, krytą wysoką
czapą stromego dachu. Budynek główny prawdopodobnie znajdował się
w zachodniej części starej wsi Wiązowna, leżącej nad Mienią. Usytuowany był prawdopodobnie opodal obecnej kubistycznej willi, pomiędzy ulicami Parkową i Klonową. W znacznym oddaleniu od dworu znajdowało
się siedem zagród chłopskich i osada młynarska. Chałupy chłopskie były
ustawione szczytami do głównej drogi wiodącej od folwarku w kierunku Duchnowa. Przez bród na Mieni łączyły się z folwarkiem kościelnym
i zabudowaniami probostwa. Tuż za nimi wznosił się pobudowany w 1580
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roku drewniany kościółek, na terenie obecnego cmentarza grzebalnego.
Należy przypuszczać, że tak jak większość drewnianych dworów w okolicach Warszawy uległ on spaleniu w czasie potopu szwedzkiego. Najprawdopodobniej nowy dwór dla rządcy, tzw. pomieszkanie, wzniesiono
w czasach dzierżawy tego terenu przez podskarbiego koronnego Jana Kazimierza Krasińskiego.
Po śmierci hetmana Hieronima Augusta Lubomirskiego w 1706
roku przez pewien krótki czas dobra należały do Anny Józefy Rybińskiej (1720-1768) późniejszej żony Stanisława Kostki Czartoryskiego.
Po długim postępowaniu spadkowym ostatecznie majątek odzyskał
syn hetmana, Jan Kazimierz (zm. 1737), starosta bolimowski, ożeniony
z Urszulą Branicką (ok. 1697-1776), siostrą hetmana wielkiego Jana Klemensa Branickiego (1689-1771), pana Tykocina i Białegostoku. Hetman
J. K. Branicki był spowinowacony z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim poprzez małżeństwo z siostrą monarchy Izabelą. Urszula
Lubomirska wykonała pierwsze, niezbędne prace przystosowujące Wiązownę na potrzeby letniej rezydencji. Po 1771 roku prace te kontynuowała jej córka Maria z Lubomirskich Radziwiłłowa (ok. 1730-1795),
eks-małżonka miecznika Karola Stanisława Radziwiłła, zwanego „Panie Kochanku” (1734-1790). Po rozwodzie z Marią w 1763 roku książę
K. Radziwiłł poślubił Teresę Rzewuską.

Wilegiatura ks. Marii Karoliny
z Lubomirskich Radziwiłłowej

U schyłku XVIII wieku urządzono u podnóża skarpy nowy ogród
w stylu angielskim, a na samej skarpie wzniesiono pałacyk. Koncepcja
całej przebudowy wsi, kościoła, zespołu pałacowo-ogrodowego wraz
z częścią folwarku była prawdopodobnie projektem architekta Szymona
Bogumiła Zuga. Autor opracował je na początku lat osiemdziesiątych
XVIII wieku. Wówczas to usunięto z zachodniego brzegu Mieni zabudowania wsi i przeniesiono je w okolice drewnianego kościoła. Dotychczasową wiejską, piaszczystą drogę obsadzono lipami i stała się ona promenadą parkową. Perspektywę alei od wschodu zamykała bryła starego
kościółka. Głównym ciągiem komunikacyjnym wsi stał się odcinek drogi
przy folwarku kościelnym i nowo wytyczona droga na zachód, obecna
ul. Kościelna, wzdłuż południowego skraju otuliny parkowej. Perspektywę gościńca od wschodu zamykał projekt nowej, murowanej świątyni
i karczma. Z naroży obszernego placu przedkościelnego rozchodziły się
drogi lokalne do pozostałych wsi i przysiółków dominium.
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Od 1787 roku nad doliną Mieni górował pałacyk z rozłożonym u jego
stóp ogrodem angielskim i rozlewiskami Mieni. Barokowy pałacyk zaprojektowany został na planie wydłużonego prostokąta, którego część centralną zajmował korpus główny z przylegającymi od północy i południa
alkierzami. Od strony wschodniej do dolnego ogrodu poprzez taras prowadziły ozdobne schody. Pałacyk był dwukondygnacyjny, pięcioosiowy
z cofniętymi nieco w głąb alkierzami. Całość przykrywały polskie łamane, dwuspadowe strome dachy, prawdopodobnie kryte dachówką. Rozplanowanie wnętrza było chyba tradycyjne. Składało się z dwutraktowych
apartamentów, rozdzielonych umieszczoną na osi sienią od frontu, a od
strony ogrodu jadalnią oraz rozlokowanych w alkierzach prostokątnych
gabinetów. Westybul znajdował się w lekko wysuniętym ku przodowi
jednoosiowym ryzalicie frontowym, zwieńczonym trójkątnym szczytem
z kartuszem herbowym Lubomirskich. Z prostokątnego westybulu wiodły schody na pięterko.
Wiejska rezydencja magnacka z 1787 roku, zgodnie z ówczesną modą
poprzedzona była początkowo dwoma dziedzińcami: przeddziedzińcem
gospodarczym i dziedzińcem paradnym. Układ kompozycyjny całości
składał się z parku ze stawem, pałacu, dworu dla rządcy, pawilonów reprezentacyjnych i zabudowań gospodarczych na zachodzie oraz ze wsi,
karczmy, osady młynarskiej i kościoła wraz z cmentarzem na wschodzie.
Wszystko wpisane w plan deltoidu. Podstawami były dziedzińce: przy kościele i znacznie większe, przypałacowe, górnego ogrodu. Boki wykreślały ciągi dróg dojazdowych obsadzonymi drzewami. Teren przedzielało
koryto Mieni, wzdłuż której prowadziła droga dojazdowa do młyna ze
stawem i stawidłami. Pod względem całości zespół pałacowo-ogrodowy
przypominał rezydencję bp. Michała Poniatowskiego w Jabłonnie. Nie
było w tym nic dziwnego, bo tamtą rezydencję zaprojektował ten sam
architekt – Szymon Bogumił Zug.
Otoczenie rezydencji tworzyły dwa ogrody: dolny i górny oraz dwa zespoły zabudowań gospodarczych. Ogród górny składał się z kwaterowej
części ozdobnej, wzorowanej na parkach francuskich, i części użytkowej.
Część użytkowa to ogrody owocowo-warzywne usytuowane w skrajnych
częściach: na północy i południu ze szklarniami, oranżerią, holendernią,
studniami i budynkami ogrodników. W ozdobnym ogrodzie główny akcent dekoracyjny stanowiły wspomniane już dwie aleje, kwiatowe partery
i być może marmurowe rzeźby. Ogród dolny ze stawem miał charakter
romantyczny, wzorowany na parkach angielskich. Księżna Maria znana
była ze swoich talentów administracyjno-ekonomicznych, bo w swoim
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życiu już niejeden „urządziła dom, ogród i ekonomię, według gustu swego wybranego, bardzo pięknie” – twierdził Marcin Matuszewicz (17141773) kasztelan brzesko-litewski.
W czasach Lubomirskich dwór wiązowski pełnił rolę letniego salonu. Przebywali w nim ludzie nauki i sztuki, m.in. o. Stanisław Konarski (1700-1773), przed szpiegami carycy Katarzyny ukrywał się tu
w 1764 i 1767 roku bp. Adam Krasiński. Gościli aktorzy théâtre de société, poetka Elżbieta Drużbacka (ok. 1695-1765) oraz przyjaciel Jana
Jakuba Rousseau, pisarz Bernardin de Saint Pierre (1737-1814), romansujący z księżną Marią.
O tym romansie wnuczka dziedzica wiązowskiego dworu, barona
Karola Jana Szlenkiera (1839-1900), napisała: Wiązowna niegdyś należała do Radziwiłłów i tam właśnie w połowie XVIII wieku przeżył idyllę
miłosną sławny później Bernardin de Saint-Pierre, autor powieści „Paul
et Virginie”. Prototypem Wirginii, której dzieje wycisnęły tyle łez z rokokowych oczu całej Europy, była miecznikowa Maria z Lubomirskich
Radziwiłłowa – młoda rozwódka, ówczesna właścicielka wiązowskiej
rezydencji. Ukazała się stęsknionemu Francuzowi nad ruczajem (Mienią?) i burza rzuciła ją w objęcia kochanka. Lecz idylla trwała krótko,
dla gwiazdy salonów brylowskiej Warszawy stanowiła przelotny kaprys.
Jednakże w obcym kawalerze wzbudziła głębsze uczucie i wiele czasu
upłynęło, zanim zrezygnował ostatecznie. Już dawniej szukał szczęścia
na dalekiej Martynice, teraz porzucił znów niewdzięczną Europę i jako
dobrowolny wygnaniec popłynął do Madagaskaru. Wiązowskie wspomnienia zabarwiły niejedną kartę czułego romansu o Pawle i Wirginii,
nieszczęśliwych kochankach na dalekiej wyspie oceanu [...]. Wydana
w Paryżu w 1787 roku powieść, utrzymana w nurcie sentymentalnym
i preromantycznym, cieszyła się niebywałą popularnością. Przetłumaczono ją na wiele języków, wydano w milionach egzemplarzy, a co najważniejsze – weszła na stałe do kanonów literatury francuskiej.
Niezwykle czynna politycznie i towarzysko księżna przyjmowała wielu
znamienitych gości w swoich rezydencjach w Warszawie przy ul. Długiej
26 oraz w Wiązownie. Pod koniec życia zrezygnowała z polityki i zajęła
się wychowaniem i edukacją swoich osieroconych siostrzeńców; sama nie
miała własnych dzieci. Księżna Maria, znająca Europę i systemy oświatowe,
starannie dobierała guwernerów. Edukacją Piotra, Kazimierza, Feliksa i Jana
Alojzego Potockich zajmowali się wysokiej klasy pedagodzy. W latach 17821784 był to Włoch z Modeny – o. Scypion Piatolli (1749-1809), późniejszy
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redaktor Konstytucji 3 Maja, współpracownik Grzegorza Piramowicza
w Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych. W kolejnych latach 1785-1787
edukację Piotra Potockiego księżna powierzyła absolwentowi Szkoły
Rycerskiej, późniejszemu generałowi i poecie, Jakubowi Jasińskiemu (17591794). Czasami lekcje prowadzone przez Jasińskiego wizytował Grzegorz
Piramowicz. W 1793 roku Maria Radziwiłłowa zaprosiła do Wiązowny
poetę Franciszka Karpińskiego (1741-1825), aby zajął się nauką łaciny jej
najmłodszego podopiecznego Jana A. Potockiego. Do dziś zachował się
jeden z wierszy dedykowany księżnej.
Na Wiązownę, dom wieyski3
Xiężney Radziwiłowey, M.[Marii] W.[Wielkiej] X.[Księżnej] L.[Litewskiej]
Wszystko tu pięknem utkano,
Gdziem przeszedł, gdziem w cieniu siadał,
To mi słowik mówił rano,
To, biegnąc strumień, powiadał.
Tu Ceres niesie snop w dani,
Gdzie przedtem dzikość mieszkała,
Tu się na głos mieysca Pani,
Smutna natura rozśmiała.
Strumyku! śpiesz się w przeprawie,
Złączyć się z Wisłą za chwilę;
Powiedz tam tęskney Warszawie,
Spokoyność, od niey trzy mile.

3| Dzieła Franciszka Karpińskiego, Warszawa 1830, s.150-151. [przyp. red.]
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Pupilem księżnej Marii był Jan Alojzy hr. Potocki (1776-1854) h. Pilawa,
starszy brat płk. Feliksa Potockiego, zasłużonego dowódcy 4 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego. Ich rodzicami byli kuzyni spokrewnieni
z matką księżnej, Urszulą Branicką. Ojciec to Piotr Franciszek Potocki
(1745-1829), matką przedwcześnie zmarła Krystyna Potocka (1753-1789).
Młody hrabia J. A. Potocki był dwukrotnie żonaty. Pierwszą wybranką
była Maria Antonina ks. Czartoryska (1777-1856), poślubiona ok. 1796
roku. Po rozwodzie, ok. 1823 roku, zawarł ponownie związek małżeński
z Antoniną Anną Maron de Cerze (1786-1856). Z obu małżeństw pozostawił potomstwo, m.in. synów: Józefa Franciszka (1800-1863), Hermana
(1801-1866) i trzy córki: Pelagię, Dorotę i Leontynę.
W 1794 roku w wiązowskim pałacu stacjonowali żołnierze carscy
Suworowa. Po ich wymarszu odnotowano znaczne straty w wyposażeniu
pałacu, a ze względu na kradzież materiałów budowlanych wznoszenie
nowego kościoła św. Wojciecha przedłużyło się o kolejne lata.

Województwo Mazowieckie
w latach 1529-1795.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/
wiki/Wojew%C3%B3dztwo_
mazowieckie_(I_Rzeczpospolita)
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Czytelnikom pragnących poszerzyć swoją wiedzę o Wiązownie i jej właścicielach polecam:
• J. Janisz, Duchnów przeszłość i współczesność, Duchnów 2017.
• D. M. Kozielska (red.), Malcanów 1814-2014. Wieś w gm. Wiązowna. Gawędy
krajoznawcze, Warszawa 2014.
• D. M. Kozielska, K. Oktabiński (red.), Gmina Wiązowna. Leksykon krajoznawczy,
Warszawa 2016.
• K. Oktabiński, Nad Mienią i Świdrem, cz. 1-3, Warszawa, Otwock, Wiązowna
2002-2005.
• K. Oktabiński, Śladami filantropów. Rzecz o rodzinie Szlenkierów i ich
podwarszawskiej wilegiaturze, Warszawa 2007.
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Lidia Sitek

Melchior Walbach, jego związki
z Warszawą i Karczewem
Od kilku lat w Karczewie często pojawia się postać Melchiora Walbacha. Rada Miasta ufundowała nagrodę jego imienia dla najlepszego przedsiębiorcy „za wkład w rozwój lokalnej przedsiębiorczości”, a od dwóch
lat w trzecią sobotę grudnia organizowany jest Jarmark Walbachowski.
Na jarmarku pojawiają się postacie w historycznych renesansowych strojach – Anna i Melchior Walbachowie. W świat więc coraz częściej idzie
wieść, że w Karczewie o Walbachu się ciągle opowiada i wskrzesza jego
postać. Wizerunek tej osoby jest wyryty na tablicy wmurowanej w południową ścianę prawej kruchty wejściowej do karczewskiego kościoła.
Dawniej dzieci, które przychodziły na lekcje religii do kościoła, z zapałem liczyły guziki na Walbachowym torsie.

Kim więc był Melchior Walbach,
że o nim ostatnio tak często słyszymy?

Informacje na temat życia Melchiora Walbacha możemy na szczęście
znaleźć w opracowaniu dotyczącym życia społeczno-gospodarczego
i funkcji kapitału kupieckiego w okresie polskiego odrodzenia – Melchior
Walbach. Z dziejów kupiectwa warszawskiego XVI wieku Antoniny
Keckowej. Autorka wykorzystuje materiały zawarte w aktach sądowych
Rady Miejskiej i Ławy Miejskiej Starej Warszawy z drugiej połowy XVI
i pierwszych lat XVII wieku i tworzy monografię znamienitego kupca
dawnej Warszawy.
Nie wiemy, kiedy urodził się Melchior Walbach, syn Jakuba de Langa, ale jego imię pierwszy raz pojawiło się w warszawskich księgach
Rady Miasta w 1553 roku, a w 1555 roku umieszczono wzmiankę, że
jest już obywatelem miasta Warszawy. Kilka lat wcześniej, w 1544 roku,
odnotowano jego nazwisko wraz z osobą Michała Harnisza – kupca,
który prowadził interesy w Polsce: w Gdańsku, Kołobrzegu, Wrocławiu, Legnicy, Poznaniu, Elblągu, a najznaczniejsze obroty uzyskiwał
w handlu z największymi firmami południowych Niemiec i północnych
Włoch. Wspomniany wspólnik Melchiora umiera w 1544 roku, pozostawia żonę Annę i małoletnie dzieci. Melchior żeni się z Anną, przej35

muje cały majątek oraz zobowiązania i kontynuuje handlowe interesy
Harnisza. Dalej handluje z Gdańskiem, Lublinem, Norymbergą, miastami południowych Niemiec i północnych Włoch. Utrzymuje kontakty
z Poznaniem, Wrocławiem, Krakowem, Toruniem, Lwowem, Wilnem,
Brześciem, Elblągiem. Walbach staje się jednym z największych XVI
-wiecznych warszawskich importerów z miast południowoniemieckich.
W księgach warszawskich w 1553 roku występuje jako człowiek zamożny, posesor szeregu nieruchomości miejskich. Jak podaje w swojej
książce Antonina Keckowa, Melchior Walbach jest właścicielem kamienic stojących przy rynku warszawskim: Suligowskiej, Harniszowskiej, Koślińskiej, ma dwa domy wraz z ogrodem przy ulicy Freta, dom
z ogrodem i spichlerzem przy ulicy Długiej, plac przy ulicy Św. Jana,
kamienicę Ludwikowską na Krakowskim Przedmieściu, nieruchomości
przy ulicy Koziej oraz największe kamienice przy południowej stronie
rynku i przy ulicy Jezuickiej, ogród wraz z zabudowaniami przy ulicy Przecznej albo Szerokiej. Kamienicę od strony ulicy Św. Jana Walbach rozbudował i mieszkał tam wraz z rodziną. Następni właściciele
w XVIII wieku – jak podaje W. Gomulicki w Opowiadaniach o starej
Warszawie – w sieni umieścili tablicę z napisem:
D.

O.

M.

Nie dziw, że tak ta struktura wspaniała,
Gdyż dwakroć polskich tronów respekt miała.
W ręku Walbachów wprzód libertowana,
Z tym przywilejem w moc Gizom podana
Andrychiewiczów z Gizowskiej została,
Których się kosztem tak reformowała.
Roku Pańskiego 1707, dnia 18 października1
W spisie warszawskich nieruchomości Walbacha możemy odnaleźć
18 pozycji. Kamienica pod numerem 1 przy Rynku, gdzie mieszkał –
tzw. kamienica Walbachowska (Gizów), zniszczona w czasie II wojny
światowej, została następnie odbudowana. Na podstawie archiwalnych
pozostałości możemy powiedzieć, że składała się z kompleksu trzech
przylegających do siebie kamienic, trzy i czteropiętrowych, z oszklonym
1| A. Keckowa, Melchior Walbach, Warszawa 1955, s. 67.
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poddaszem i korytarzami, które ułatwiały komunikację, oraz z oddzielnej
części przeznaczonej dla służby. Od strony podwórca znajdowały się
jeszcze dwie stajnie. Była to więc na owe czasy rezydencja magnacka.
W Warszawie Walbach sprawował funkcję ojca miasta, od roku 1558
był ławnikiem, a już w roku następnym – rajcą miejskim; często udzielał
miastu pożyczki. Był hurtownikiem, prowadził działalność kredytową
i lichwiarską. Za czasów Zygmunta Augusta użyczał królewskiemu
dworowi własnej gotówki, zapewniał więc sobie względy królewskie.
Od Zygmunta Augusta otrzymał administrację żup ruskich i dzierżawę
brzeskiego składu solnego, dzierżawę kilku wsi, zwolnienie od opłaty cła
przy wywozie wołów z Polski, spławiał też drewno na Wiśle. Walbach
był również dostawcą na dwór królewski najwykwintniejszych gatunków
sukna, wapna, żelaznych blach. Kontynuował dostawy na dwór Stefana
Batorego, załatwiał też jego sprawy.
Aby dodać splendoru swojemu rodowi, Walbach postarał się o nobilitację.
Jako dobrze zorientowany kupiec wiedział, gdzie ją łatwo uzyskać. Otrzymał
ją od cesarza Ferdynanda Habsburga 23 maja 1564 roku w Wiedniu.
Akt nobilitacyjny został zatwierdzony przez sejm w Polsce w 1569 roku.
Wcześniej, aby uzyskać szlachectwo, Walbach nabył dobra ziemskie – była to
wieś Ostrowiec; dzierżawił też Wolę Starogrodzką i Żaków.
Walbachowie, Melchior i Anna mieli dwoje dzieci – Baltazara i Annę.
Córka Anna, została wydana za Hieronima Grabię, syn Baltazar ożenił się
z Dorotą Karczewską, jednak umarł przedwcześnie; zostawił synów – Jana
i Baltazara oraz córki – Annę i Zofię. Melchior Walbach wychowywał też
troje pasierbów – dwóch synów i córkę Harnisza. Synowie Harnisza umarli,
nie dożywszy wieku dorosłego; pasierbicę wydał za mąż za Andrzeja Koźlę.
Od lat siedemdziesiątych XVI wieku Walbach miał duże trudności
finansowe, zawiodły go też nadzieje związane z synem. W 1601 roku, chcąc
zapewnić przyszłość dla swoich wnucząt, wyznaczył dla nich prawnych
opiekunów. Byli to: Jan Karczewski, syn Jana, stolnika ziemi czerskiej
oraz Jan i Wojciech Glinieccy. W prawnym akcie spisanym w Metrykach
Koronnych, Walbach przekazuje im prawo do wychowywania wnucząt,
administrowania ich majątkiem, egzekwowania długów, wydawania córek
za mąż i wyznaczania im posagów. Zapewne jest już mocno schorowanym
człowiekiem. Z bezwzględnego egzekutora swoich wierzytelności przeistacza
się w dłużnika. Ostatnie lata życia Walbach spędził we wsi Parczówek,
będącej w posiadaniu Barbary i Piotra Duninów. Umarł w 1603 roku2.
2| Tamże, s. 96.
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Melchior Walbach jest przykładem kupca, który dorobił się wielkiej
fortuny, odważnie handlował z największymi niemieckimi firmami, był
dostawcą na dwory królewskie oraz wierzycielem królewskim. Importował
luksusowe towary: sukna, jedwabie, płótna i eksportował z Polski woły
(miał przywilej wypędzania 200 wołów rocznie poza granice kraju bez
opłaty celnej), zarządzał żupami ruskimi i składem w Brześciu. Wisłą
do Gdańska spławiał zboże, różne gatunki drewna, wosk, popiół i inne
towary leśne. Popiół drzewny był artykułem potrzebnym do produkcji
mydła. Z Gdańska importował śledzie, tran, wino reńskie i karazję –
gorszego gatunku płótno. W tak rozległych kontaktach i interesach
reprezentowali go agenci i notariusze oraz plenipotenci do sprawnego
egzekwowania wierzytelności.
Warto dodać, że zboże po rzekach spławiano jesienią od września
do listopada oraz wiosną, kiedy ceny ubiegłorocznych plonów były
najkorzystniejsze. W miastach, gdzie były porty początkowe, budowano
też proste statki rzeczne, np. barki czy komięgi. Nośność komięgi
wynosiła 20-30 łasztów zboża (czyli około 40-60 ton), a załogę stanowiło
od 8 do 12 ludzi (oryli) napędzających komięgę za pomocą 7-9 wioseł.
Takie proste statki nie wracały już w górę rzeki, bo wiosłowanie pod
prąd było zajęciem nieopłacalnym – rozbierano je w porcie docelowym
i sprzedawano traktując odzyskane drewno jako surowiec wtórny.

Bernardo Bellotto (Canaletto), Widok Warszawy od strony Pragi (1770).
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Poziom wody w rzece wpływał na czas żeglugi. Spław trwał nawet
kilka tygodni. W górę rzeki pływały statki bardziej zaawansowane
w konstrukcji, z ożaglowaniem i potężnymi sterami, takie jak dubas
i szkuta. Wisła była więc szeroką arterią komunikacyjną, na jej brzegach
budowano przystanie i spichlerze, np. w Kazimierzu Dolnym było ich
ok. 50. Z jak dużym rozmachem żeglowano po Wiśle, możemy zobaczyć
na obrazie Bernarda Bellotto zwanego Canaletto, nadwornego malarza
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, pt. Widok Warszawy od strony
Pragi z XVIII wieku.
Dzisiaj, gdy możemy dojechać do Warszawy twardymi drogami i nie
stanowi to problemu o żadnej porze roku, nie uświadamiamy sobie tego,
jak wyglądała taka podróż np. w XVI wieku, kiedy nie było bitych dróg.
Wiosną i jesienią polne drogi stawały się nieprzejezdne, dlatego wiślana
komunikacja stawała się wówczas sprawniejsza, a tereny położone przy
Wiśle miały łatwiejszy rozwój.
Ciekawym zagadnieniem jest związek Melchiora Walbacha z Karczewem. Musiał być tu częstym gościem, skoro we wcześniejszym
drewnianym kościele pod wezwaniem Św. Wita i Św. Bartłomieja wybudował dla siebie kaplicę grobową, czyniąc tak jak ówcześni
możnowładcy dla swoich rodów. To właśnie z tej kaplicy pochodzi
płyta umieszczona obecnie w zewnętrznej ścianie prawej kruchty wejściowej. Nie wiadomo, kiedy została tam wmurowana. Pewne jest, że
drewniany kościół dwukrotnie płonął – raz w 1577, a drugi raz w 1603
roku. J. Łukaszewicz w pracy Krótki opis historyczny kościołów parochialnych3, opisując drewniany kościół w Karczewie, pisze: Była przy
nim (kościele drewnianym Św. Bartłomieja) kaplica Karczewskich,
zapewne z grobami i wizerunkami tej rodziny. W roku 1603 kościół
wizytował biskup poznański Gośliński. Czytamy o tym w Notatach
do historii kościołów w Diecezji Warszawskiej cz. k. Z Archiwum Konsystorskiego Warszawskiego ks. W. Knapińskiego: rok 1617 (...) Capella Karcz., mius erectio est in actis Kosist. a. 1541 (...) Kaplica Walbachowska – bez fundacji 1667 (...) Kaplica Brudzińskich – bez żadnych
ozdób. Pod rokiem 1617 wymienione są parametry liturgiczne ,,Kielichów 5, Pacyfikały 2, Krzyż pro Monstrantorio, portatile srebrne, referendum injirmis, puszka srebrna z czareczką pro ablutione, crucyfix
sroku Z Kalwarią srebrną4.
3| J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, Poznań 1863, t. 3, s. 162.
4| Ks. W. Knapiński, Notaty do historii kościołów w Diecezji Warszawskiej, op. cit., s. 218.
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Nowy kościół został wymurowany na starych fundamentach, a początek
budowy miał miejsce w 1728 roku. Obecne kruchty zostały dobudowane już
do nowego, murowanego kościoła na polecenie Franciszka Bielińskiego,
według projektu Jakuba Fontany w 1743 roku. Po rozebraniu drewnianego
kościoła znikła więc drewniana kaplica Walbacha, a do nowego kościoła
włączono tylko murowaną kaplicę Karczewskich. Wewnątrz kruchty
karczewskiego kościoła znajduje się także zrekonstruowany nagrobek
dziecięcy Piotra Mikołaja Karczewskiego, zmarłego w 1601 roku.
Płyta walbachowska wydaje się płytą nagrobną, jest z czerwonego
marmuru. Na ozdobnym kartuszu ma wyrzeźbioną postać mężczyzny,
który choć ukazany w pozycji pionowej, głowę, z otwartymi oczyma, ma
opartą na poduszce; w prawej dłoni trzyma klepsydrę – znak mijającego
czasu, lewa ręka opiera się na sznurze przewiązującym talię. Postać
umieszczona jest w arkadzie zwieńczonej półkolistą archiwoltą, która
opiera się na zminiaturyzowanych toskańskich pilastrach. Całość okala
okuciowy ornament, w który od góry wkomponowany jest łaciński
napis Sive morimur sive vivimus Christi sumus. Melchior Walbach (Czy

Kościół św. Wita w Karczewie, płyta Melchiora
Walbacha. Fot. Leszek Maria Kasprzak,
ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Karczewa.
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umieramy, czy żyjemy, do Chrystusa należymy). Po środku kompozycji,
pod sylwetą męskiej postaci, w tondzie okolonym laurowymi liśćmi
umieszczony jest herb rodu Walbacha, a pod nim na plakiecie imitującej
metalową listwę wyryto: Anno salutis humanae 1596 (Roku Zbawienia
1596). Zadziwia ta wyryta data 1596, bo nie jest zgodna z datą śmierci
1603, może więc jest to data ufundowania kaplicy.
Marmurowa płyta Walbacha ma niepowtarzalną wartość; ornament
okuciowy, łuk półokrągły w arkadzie, symetryczna kompozycja
świadczą o renesansowym stylu, a sposób wykonania – o pochodzeniu
z profesjonalnego rzemieślniczego warsztatu. Otwarte oczy Walbacha
ukazujące symptomy życia oraz realistyczne frontalne ujęcie postaci
nawiązują jeszcze do gotyckich tradycji, są też wyrazem laickiego
podejścia do życia. Niebawem, bo w okresie kontrreformacji zmarłe
osoby będą przedstawiane najczęściej w pozie modlitewnej. Niewiele
mieszczańskich nagrobków renesansowych zachowało się do naszych
czasów, o tych z Warszawy możemy przeczytać w Warszawskie nagrobki
XVI i XVII w. Zofii Kossakowskiej-Szanajcy, z tego też powodu tablica
memoratywna Walbacha jest niezwykle cenna5.
Z życzliwością i otwartością witajmy więc wskrzeszoną postać Melchiora Walbacha i jego żony w Karczewie na uroczystościach i kulturalnych wydarzeniach. Niech jego kupiecka charyzma przyświeca współczesnym przedsięwzięciom.

5| Wydaje się, że płyta powinna zostać umieszczona w pomieszczeniu, gdyż zmienne
warunki pogodowe i zanieczyszczone powietrze mogą ją trwale zniszczyć.
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Józef Śniechowski1

Zarys rozwoju kolejnictwa polskiego
w zaborze rosyjskim
Myśl budowy pierwszej kolei żelaznej w Polsce powstała już w r. 1834
t. j. wyprzedziła o rok otwarcie do ruchu pierwszej kolei w Niemczech
(Norymberga – Fürth, 7 XII 1835), o lat zaś dziewięć budowę pierwszych
kolei we Francji.
Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Henryk Łubieński, v. prezes Banku Polskiego i Piotr Steinkeller, przemysłowiec, którzy projekt ten postanowili przeprowadzić w celu podniesienia górnictwa
krajowego, z którem Łubieński jako przedstawiciel interesów Banku, Steinkeller zaś, jako najpoważniejszy odbiorca soli i cynku, ściśle byli zawiązani. Oni to pierwsi powzięli zamiar ułatwienia wywozu
produktów przemysłu górniczego z miejsc eksploatacji przy pomocy drogi szynowej o trakcji konnej, na podobieństwo istniejącej już
w Austrji od r. 1827, a pierwszej na kontynencie, kolei Budziejowickiej.
Pierwotnie linja ta łączyć miała Warszawę z Niwką według projektu,
opracowanego przez inż. Banku Polskiego Stanisława Wysockiego i majora korpusu inżynierów komunikacji, Teodora Urbańskiego, projektu
ukończonego ostatecznie w dn. 1 stycznia 1835 r. z tą zmianą, że trasa
kolei sięgać miała do wsi Maczki, na której gruntach powstała potem pograniczna z Austrją stacja „Granica”. Powzięty przez inicjatorów zamiar
stworzenia Towarzystwa Akcyjnego budowy projektowanej kolei natrafił
na wiele trudności natury czysto finansowej, które przełamało wreszcie
uzyskanie w połowie 1838 roku gwarancji Skarbu Królestwa Polskiego
w stosunku 4% od preliminowanego kapitału akcyjnego, obliczonego na
20 miljonów złotych polskich (1 złp. w r. 1838 = 60% franka) i Towarzytwo Akcyjne przyszło do skutku w dn. 11 kwietnia 1893 r., pod nazwą
Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, na którego czele
jako Dyrektorzy Zarządu stanęli: Tomasz hr. Łubieński i P. Steinkeller.
1| Autor artykułu należał do składu osobowego ostatniego Zarządu Drogi Żelaznej
Warszawsko-Wiedeńskiej, pełniąc w nim funkcję Naczelnika Wydziału Handlowego.
Tekst i ilustracje pochodzą z czasopisma „Inżynier Kolejowy” (1926, nr 8-9, s. 211215). Oryginalna pisownia tekstu źródłowego wprowadza czytelnika w klimat
ówczesnych wydarzeń. [przyp. red.]
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Strona tytułowa czasopisma „Inżynier Kolejowy”, 1926, nr 8-9.
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Już w końcu r. 1838 przystąpiono do studjów na gruncie, które
powierzono inż. Wysockiemu z dodanymi mu do pomocy inż. inż.
Pollinnim, Szeferem i Winnickim tudzież nadkonduktorem okręgu
komunikacji, Kamieńskim, w początku zaś r. 1840 zawarto kontrakty
na roboty ziemne, które posuwały się stale tak, że w r. 1841 zamierzano
rozpocząć układanie szyn nabytych już w Anglji.
Jednakże niemożność rozsprzedania akcji Towarzystwa tak
zagranicą, a to skutkiem fatalnego stanu rynków finansowych z jednej
strony, oporu zaś władz krajowych w osobie Namiestnika Paskiewicza
przeciw zastosowaniu upowszechnionej już za granicą trakcji parowej
- z drugiej, jak i obojętności w kraju, gdzie zainteresowanie się sprawą
sfinansowania budowy kolei było o tyle słabe, że w Warszawie ulokowano
zaledwie 71 akcji, wszystko to sprawiło, że Towarzystwo D. Ż. W. W.,
pomimo zaciągniętej od skarbu pożyczki na sumę 13 miljonów złotych
polskich pod zastaw akcji, zmuszone było przystąpić do likwidacji
i w tym celu zwróciło się do Rządu Królestwa z prośbą o objęcie dalszej
budowy drogi, przy jednoczesnem przejęciu na rzecz skarbu aktywów
i zobowiązań Towarzystwa.
Po uzyskaniu zgody Rady Administracyjnej Królestwa na tę propozycję
ustanowiony został przez tąż Radę Komitet specjalny pod przewodnictwem
ks. Gorczakowa, jako męża zaufania Namiestnika Paskiewicza. Do
komitetu tego weszli z wyższych urzędników władz Królestwa następujący
polacy: M. Wiorogórski z N. Izby Obrachunkowej, B. Niepokojczycki
z Banku Polskiego, M. Lewiński i K. Koisiewicz z Zarządu Komunikacji
L. i W. i W. Ritschel z Komisji Spraw Wewnętrznych.
Po złożeniu przez Komitet przychylnego dla sprawy budowy memorjału,
centralne władze Petersburskie udzieliły z Banku Państwa pożyczkę
w wysokości 1 miljona rubli srebrnych oraz pozwolenie na kontynuowanie
budowy i to już dla trakcji parowej, gdyż taką od r. 1838 zaprowadzono na
jedynej wówczas w Rosji kolei Carskosielskiej (27 wiorst), która do tego
czasu, od otwarcia swego w r. 1836, posługiwała się trakcją konną.
Dzięki takiemu obrotowi rzeczy sprawa budowy pierwszej kolei
żelaznej w Polsce stanęła na trwałej podstawie i już w lipcu 1844 r.
położono kamień węgielny pod budowę dworca w Warszawie, istniejącego
po dziś dzień, a wykonanego podług planów H. Marconiego.
W dniu 14 czerwca 1845 r. zainaugurowano otwarcie kolei W.-Wiedeńskiej wyprawieniem pierwszego pociągu osobowego z Warszawy do
Grodziska, którym wyruszyli dygnitarze władz Królestwa i osoby zaproszone, głównie ze sfer urzędniczych, ogółem około 600 osób.
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Od tego dnia wycieczki koleją do Grodziska stały się modnemi
i według opisów pamiętnikarzy współczesnych odbywały się przy
dźwiękach muzyki na dworcu tymczasowym, gdzie obecnie ekspedycja
pośpieszna, nosząc charakter raczej zabawy ludowej, a nie celowej
podróży. W tymże roku ukończono całkowicie oddział I Skierniewicki, na
którym kierunek robót powierzony został K. Kamińskiemu. Z początkiem
roku 1848 ukończono budowę reszty oddziałów, na których prowadzili
roboty: na II J. Szeffer, na III A. Krauz i na IV Franciszek Leszczyński.
W chwili oddania do ruchu całej linji kolejowej tabor jej składał się
z 35 lokomotyw, 87 wagonów osobowych i 912 towarowych. Ruch
przewozowy w r. 1848 wyraził się przebiegiem 442.181 pociągowiorst2
przy 2.500.000 pudach3 ładunku i 365.000 pasażerach, z czego osiągnięto
dochodu 340.519 rubli, że zaś wydatki eksploatacyjne wyniosły 306.000
rubli przeto współczynnik eksploatacji stanowił 90%. W wydatkach płace
służby etatowej wyniosły rb. 133.000, czyli 462 rb. sr. na wiorstę (1848
franków złotych). Pierwsza taryfa osobowa D. Ż. W. W., obowiązująca od
r. 1845 do r. 1859, zbudowana była różniczkowo według następujących
norm jednostkowych (stawek):

Taryfa towarowa posiadała cztery klasy, również różniczkowe, ze stawkami dla 1-szej mili po 45, 20, 10 i 6 kopiejek za 10 centnarów (410 kgr.).
Naczelną władzę D. Ż. W. W. z r. 1848 stanowił Komitet Drogi
Żelaznej pod przewodnictwem Członka Rady Administracyjnej Król.
Polskiego, księcia Gorczakowa. Do komitetu tego należeli urzędnicy
Polacy wyżej już wspomniani. Nadto funkcjonował, jako organ wykonawczy, oddzielny Zarząd Drogi, w którym po za figurantami z generalicji moskiewskiej pełnili obowiązki Polacy: St. Wysocki, J. Łaszkiewicz, W. Kolberg, jako członkowie Zarządu. Służbą inżynierską zarządzał F. Rossmann, parowozową i warsztatową , sprowadzony z Anglji H. Ward, Naczelnikiem Eksploatacji był tyle razy już wspominany
S. Wysocki, Buchalterją zarządzał W. Kolberg przy pomocy M. Wejcherta. Stacja główna Warszawa miała za zawiadowcę M. Skarżyńskiego
2| 1 wiorsta = 1066,78 m. [przyp. red.]
3| 1 pud = 16,38 kg. [przyp. red.]
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oraz J. Piltza, jako Ekspedytora głównego. Oddanie do ruchu D. Ż. W.
W. poprzedziła budowa na terytorjum Rzeczypospolitej krakowskiej
kolei Krakowsko-Górnośląskiej, ukończonej w r. 1847, z którą droga
W.-Wiedeńska połączyła się przez Szczakowę w dn. 14 października
1848 r., uzyskując w ten sposób bezpośrednią komunikację na Prusy
i Bogumin z Wiedniem, na Mysłowice zaś – z Wrocławiem.
W roku 1857 skarb Królestwa Polskiego wobec strat, jakie ponosił na
eksploatacji D. Ż. W.-Wiedeńskiej, zmuszony był oddać ją w dzierżawę
Towarzystwu prywatnemu, na którego czele nominalnie stanął bankier
warszawski Herman Epstein, służąc jako płaszczyk dla kapitalistów zagranicznych, prawie wyłącznie pruskich. Nowy Zarząd drogi pod kierunkiem powołanego ze Śląska Dyrektora Rosenbauma, człowieka umiarkowanego i uczciwego, prowadził eksploatację przy pomocy sił miejscowych, jakkolwiek na niektóre stanowiska kierownicze przeznaczeni zostali specjaliści zagraniczni. Na dwa lata przed Powstaniem styczniowem
personel niemiecki słabo był jeszcze reprezentowany w Zarządzie kolei,
widzimy więc na stanowiskach: Radcy prawnego W. Majewskiego, Naczelnika Biura Centralnego Ks. Okolickiego, Naczelnika W-łu Zasobów
R. Niesiołowskiego, Naczelnika kontroli M. Wejcherta, Naczelnika Ruchu – L. Puacza, jako Starszego Inżyniera – W. Marczewskiego, późniejszego członka Rządu Narodowego pod Traugutem, wreszcie jako inżynierów oddziałowych A. Kuhnkego, A. Gruszczyńskiego, S. Ostaszewskiegi
i L. Aleksandrowicza.
Powstanie r. 1863, w którem wielu urzędników eksploatacji D. Ż. W.
W. czynny wzięło udział, miało za skutek, że naczelnej administracji
niemieckiej, zgrupowanej w Radzie Zarządzającej kolei, ułatwiło przy
poparciu ówczesnego namiestnika Królestwa, niemca Berga, zgermanizowanie personelu urzędniczego na Dr. Żel. W.-Wiedeńskiej. Nie tylko
na stanowiskach kierowniczych, lecz i na wielu podrzędnych zasiedli
niemcy, importowani z zagranicy, którym rząd rosyjski pozwalał korzystać z praw służby, noszącej naówczas cechy państwowej, bez zmiany
poddaństwa. Większość formularzy i instrukcji służbowych drukowano
w języku niemieckim, w którym odbywała się i część korespondencji
w zarządzie centralnym, szczególniej za czasu dyrektora E. Schorsa,
gorliwego germanizatora.
Dziesięcioletnia zgórą gospodarka niemiecka nie tylko zaznaczyła
się tendencjami germanizacyjnemi, lecz pod względem gospodarczym
prowadziła do ruiny przedsiębiorstwo, zabiegając przedewszystkiem
o interesy obcokrajowych akcjonarjuszów, którzy przez czas dłuższy
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pobierali ustawowo 10% od czystego dochodu na mocy posiadanych
akcji uprzywilejowanych. Wykup tego haraczu kosztował potem kolej 2½
miljona rubli.
Towarzystwo prywatne, zorganizowane w r. 1857, obowiązane było
na mocy koncesji do wybudowania odnogi z Ząbkowic do Sosnowca,
co uskuteczniono w r. 1858 i do budowy, sumptem nowego, w tym celu
założonego Tow. Akc. D. Ż. Warszawsko-Bydgoskiej, linji kolejowej od
Łowicza do Aleksandrowa, którą ukończono w r. 1862.
W roku 1872 głośny przemysłowiec i finansista ś. p. L. Kronenberg
w zrozumieniu znaczenia dla interesów gospodarczych kraju takiej arterji
komunikacyjnej, jaką stać się musiała w rękach polskich D. Ż. W.-Wiedeńska, drogą śmiałego i energicznego posunięcia finansowego skupił
w swem ręku większość akcji obu dróg żelaznych: Wiedeńskiej i Bydgoskiej i położył kres rządom zarówno ówczesnego Zarządu Drogi, jak
i Rad Zarządzających, pozostających pod przewodnictwem niemca,
a rosyjskiego tajnego radcy Krusego. Od tej chwili datuje się nie tylko
odniemczenie kolei, lecz i zwrot w jej działaniu na pożytek krajowego
rolnictwa, przemysłu i handlu. Pierwszym dyrektorem Zarządu z ramienia nowej Rady Zarządzającej był G. Findeisen, który wkrótce przybrał
do pomocy, jako dyrektorów: do spraw technicznych K. Sulikowskiego
i finansowych K. Strasburgera. Personel wyższy urzędniczy odświeżono,
przeznaczając na stanowisko Gł. Inżyniera J. Koźniewskiego, Naczelnika
Ruchu J. Hełczyńskiego, Naczelnika Transportów W. Grabowskiego, Naczelnika Rachuby i Buchalterji głównej J. Wąsowicza, powołując wreszcie do służby inżynierów A. Brauna i Duszakiewicza, tudzież na stanowiska służby biurowej lepsze siły z liczby spadłych naówczas z etatu urzędników zwiniętych w tym czasie instytucji naczelnych Królestwa, a więc
Komisji Skarbu, Spraw wewnętrznych, Izby Obrachunkowej wreszcie
z pośród wracanych do kraju sybiraków, wygnańców z r. 1863-4.
Droga Żel. W.-Wiedeńska, która koncesją zagwarantowane miała
pierwszeństwo do budowy kolei na lewym brzegu Wisły, przez dłuższy czas pozostawała jedyną na tem terytorjum arterją komunikacyjną,
z wyjątkiem pobudowanej w r. 1866 kolei Fabryczno-Łódzkiej przez odrębne Towarzystwo Akcyjne, które dzięki zezwoleniu ówczesnego prezesa Rady Zarz. D. Ż. W. Wiedeńskiej niemca, Muschwitza, powołano
do życia wbrew najelementarniejszym interesom kolei Wiedeńskiej. Na
prawym brzegu Wisły natomiast budowa kolei żelaznych w szybszem
odbywała się tempie. W r. 1857 t. z. Główne Towarzystwo Dr. Żel. rosyjskich, oparte na kapitałach przeważnie francuskich (Credit Mobilier),
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otrzymało koncesję na kolej Petersbursko-Warszawską, której część południowa przecięła ziemie polskie w granicach kraju północno-zachodniego
i Królestwa, otwartą zaś została w r. 1862. Ani założyciele kolei ani jej
zarząd nie ujawniali nigdy żadnej troski o interesy ziem polskich. Personel kolejowy, z wyjątkiem najniższej służby drogowej, rekrutowany był
wyłącznie z rosjan. Kolej ta do końca swego istnienia nie miała żadnych
punktów stycznych z życiem kraju, który przebiegała. Całkiem inaczej
przedstawiała się pobudowana wkrótce potem (1866) D. Ż. Warszawsko-Terespolska, powstała dzięki inicjatywie ś. p. Leopolda Kronenberga
i jakkolwiek, jako położona na prawym brzegu Wisły, miała przepisany
koncesją tor o szerokości rosyjskich dróg żelaznych, cały jej ustrój i administracja wzorowane były na kolei W.-Wiedeńskiej. Podobnież polskim
był i personel zarówno wyższy w osobach: dyrektora Chrzanowskiego,
Naczelników Inż. Krzyżanowskiego, Niewęgłowskiego, Stołągiewicza,
Mireckiego i innych, jak i średni i niższy, w części rekrutowany z pracowników kolei Wiedeńskiej. W latach następnych pobudowano z tamtej
strony Wisły, a w granicach dzisiejszej Rzeczypospolitej, następujące linje: Terespol – Brześć (1870), Brześć – Stołbce (1871), Brześć – Grajewo
(1873), Brześć – Równe – Zdołbunów – Mogilany i Zdołbunów – Radziwiłłów (1873), Wilno – Olechnowicze (1874). Wszystkie linje prawego
brzegu Wisły, jako szerokotorowe i pozbawione połączenia mostem przez
Wisłę w Warszawie, nie pozostawały w żadnym stosunku komunikacyjnym z koleją Wiedeńską, która istniała życiem odrębnem, jako arterja,
łącząca zachodnią połać kraju i zagranicę z Warszawą, dzięki czemu długi
czas Warszawa utrzymywać się mogła w roli ożywionego punktu tranzytu handlowego dla stosunków Rosji z zagranicą i odwrotnie. Uzyskana
w r. 1874 przez ś. p. Leopolda Kronenberga koncesja na budowę kolei
Nadwiślańskiej (Kowel – Warszawa – Mława z odnogą Dęblin – Łuków)
i doprowadzona w r. 1877 do końca budowa jej wraz z koleją obwodową,
łączącą torami obu typów przez most kolejowy na Wiśle praskie stacje
kolei Nadwiślańskiej i Terespolskiej ze stacją towarową D. Ż. W.-Wiedeńskiej, dała możność stworzenia bezpośredniej komunikacji szynowej
(wprawdzie z przeładunkiem w Warszawie) pomiędzy szerokotorowemi
kolejami Cesarstwa i Królestwa a zagranicą, przez szlaki kolei Wiedeńskiej, na Granicę, Sosnowiec i Aleksandrów.
Jakkolwiek koncesja zastrzegała wyraźnie, że siedzibą Towarzystwa
kolei Nadwiślańskiej ma być Petersburg, jednakże dzięki obywatelskiemu
stanowisku Prezesa jej L. Kronenberga i jego staraniom Zarząd drogi
utworzony został w Warszawie z osób wyłącznie narodowości polskiej,
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Stacja główna kolei wiedeńskiej w Warszawie.

między któremi byli ludzie tej miary co inż. Ks. Gnoiński, inż. M.
Paszkowski, inż. Paidly, inż. Kossuth, B. Weichert, F. Gutshe i wielu
wielu innych.
Połączenie kolei Wiedeńskiej z kolejami prawego brzegu Wisły
miało za skutek konieczność przystosowania się pierwszej z nich do
nowopowstałych warunków komunikacyjnych w węźle warszawskim
spotęgować się mającego ruchu na jej magistralach, co wymagało
przebudowy stacji Warszawa i położenia drugiego toru na południowej
części linji głównej Warszawa – Ząbkowice. Prace te wypadły na okres
Zarządu, pozostającego pod kierownictwem G. Findeisena. W epoce tej
nastąpił pierwszy poważny rozrost Dr. Ż. W.-Wiedeńskiej.
Stacja Warszawa, której tory stacyjne kończyły się przy ulicy
Towarowej (wówczas Okopowej), budynki zaś nie przekraczały ulicy
Żelaznej, rozbudowana została znacznie, co dało początek powstania
nowej dzielnicy miasta na gruntach dawnej gminy podmiejskiej Czyste.
Podobnemu przeobrażeniu uległy i dalsze stacje, dzięki pobudowaniu
nowych dworców i technicznych tudzież gospodarczych urządzeń
stacyjnych. Pomimo uciążliwego przeładunku w Warszawie ruch kolejowy
wzrastał z roku na rok a z nim dochody nie tylko kolei, lecz i zakładów
przemysłowych polskich, położonych przy jej linjach. Słabo rentującą
się pozostawała tylko Dr. Ż. W. Bydgoska, która jako dywidendowo
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gwarantowana przez rząd, coraz bardziej uginała się pod ciężarem
długu gwarancyjnego. Jako jedyne wyjście z tego położenia, wobec
niedwuznacznej pozycji rządu, akcjonarjusze obu Towarzystw uznali
za konieczne skupić kolej Bydgoską przez Tow. Dr. Żel. Wiedeńskiej,
na co, po długich pertraktacjach, rząd rosyjski wyraził w r. 1890 swą
zgodę, wymusiwszy przy tej okazji szereg bardzo uciążliwych zmian
koncesyjnych, dążących do osłabienia finansowego kolei Wiedeńskiej.
W tymże czasie rząd zniósł związek taryfowy polsko-niemiecki, zawsze
w dążeniu do podkopania sprawności przewozowej tej dotąd jeszcze
silnej arterji komunikacyjnej rdzennie polskiej.
W r. 1891 nastąpił skup przez rząd Dr. Żel. W. Terespolskiej z bezwzględnie przeprowadzoną rusyfikacją jej personelu na wszystkich więcej samodzielnych stanowiskach.
Jednocześnie uformowana w Petersburgu specjalna komisja przystąpiła
do zasadniczego orzeczenia, w jakiej mierze zgodne jest z interesami
państwa dopuszczanie osób narodowości polskiej do służby na kolejach
rosyjskich zarówno rządowych, jak i prywatnych. Uchwały przez tę komisję
powzięte, a znacznie bo do małego tylko procentu ograniczające żywioł
polski na kolejach wewnętrznych państwa, na kolejach zaś pogranicznych
wypowiadające się za bezwzględnem usunięciem tego żywiołu, uzyskały
sankcję Carską; na szczęście jednak pozostać one musiały martwą tylko
literą, gdyż ówczesny stopień zawodowego przygotowania rdzennie
rosyjskiego personelu kolejowego nie mógł pogodzić powyższych
zakusów nacjonalistycznych z interesami eksploatacji. Jako skutek
uboczny tendencji petersburskich miejscowe władze pozwoliły sobie,
bez jakichkolwiek podstaw prawnych, a raczej wbrew nim, usunąć
język polski z administracji Dr. Ż. W. Wiedeńskiej. Tymczasem personel
polski, od chwili uzyskania przewagi w Radzie Zarządzającej przez
L. Kronenberga, stale doskonalił się pod względem kwalifikacji fachowych.
W epoce zarządu dyrektorów Findeisena i jego następcy Kozłowskiego
wszystkie kierownicze stanowiska obsadzone zostały przez siły fachowe
o przygotowaniu akademickiem. Szczególnie Wydział Mechaniczny,
przedtem obfitujący przeważnie w dobrych rutynistów, zyskał takie siły,
jak P. Altdorfer, L. Wojno, M. Podworski, E. Schönfeld, R. Schram i inni,
którzy działalność swą zaznaczyli także w literaturze technicznej. Nad
głowami tych wszystkich pracowników zaczęły się więc skupiać chmury,
grożące co chwila burzą, która ich zmiecie.
Przed okresem, który szkicujemy, kolej Wiedeńska stała się objektem
jeszcze jednego zamachu ze strony rządu. Mamy tu na myśli wybudowanie
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nowej linji kolejowej na lewym już brzegu Wisły, wbrew koncesyjnym
uprawnieniom kolei Wiedeńskiej, a łączącej torem szerokim Zagłębie
Dąbrowskie ze st. kolei Nadwiślańskiej Dęblin i posiadającej dwie odnogi
od Skarżyska do Koluszek i do Niekłania. Koncesje na nową tę kolej
otrzymał bankier warszawski J. G. Bloch, który doszedł do foruny na
budowie dróg żelaznych w Cesarstwie. O ile działalność L. Kronenberga,
a następnie jego synów, Stanisława i Leopolda, nacechowana była zawsze
myślą podniesienia i podtrzymania interesów ekonomicznych kraju,
o tyle zamiary twórcy kolei, zwanej Iwangrodzko-Dąbrowską, zdążały
raczej do celów osobistych korzyści, tej lub owej natury. Uzyskane przez
Blocha przywileje koncesyjne, a wyjednane w Petersburgu znanemi
mu zdawna drogami, dotyla godziły w interesy kolei W.-Wiedeńskiej,
że ta ostatnia tylko dzięki rozwiniętej energji i ponownym ogromnym
ofiarom z dotychczasowej koncesji własnej zdołała wyjść obronną ręką
z grożącego jej niebezpieczeństwa, nie mogła jednak odwrócić samego
faktu budowy, godzącego w jej najżywotniejsze interesy przewozowe.
Rząd rosyjski w nadziei, że ustępstwa ze strony kolei Wiedeńskiej,
w związku z rezultatami konkurencji nowej magistrali, dostatecznie
osłabią finansowo kolej Wiedeńską, poszedł na kompromisy.
W ten sposób kolej Wiedeńska otrzymała silnego konkurenta, nie tylko co do przewozów wewnętrznych z Zagłębia i okręgu Łódzkiego, lecz
i co do przewozów tranzytowych z Austrji i Śląska, wolnych od przeładunków w Warszawie. Dla ścisłości dodać należy, że personel nowej
kolei na stanowiskach naczelnych posiadał od samego początku pewien
tylko procent polaków, na urzędach zaś niższych duży procent osób pochodzenia obcego. Nadto stosunek tej kolei do sąsiadki swej D. Ż. W.
Wiedeńskiej, nigdy nie odznaczał się lojalnością. W r. 1892 nowe rozporządzenie rządowe zaciążyło nad koleją Wiedeńską i innemi kolejami
prywatnemi w państwie. Oto kolejom tym odjęto prawo angażowania
Dyrektorów eksploatacji – według własnego wyboru, lecz wprowadzono instytucję Dyrektorów rządowych, rzecz prosta narodowości panującej; jednocześnie dano do zrozumienia, aby stanowiska Naczelników
w Zarządzie eksploatacji obsadzone zostały przez ludzi rosyjskich.
Dzięki zabiegom Rady Zarządzającej i osobistym stosunkom i staraniom ówczesnego jej prezesa L. Kronenberga, syna, na stanowisko Dyrektora rządowego wyznaczony został Radca tajny, Ferdynand Rydzewski, inż. komunikacji, zasłużony działacz w dziedzinie budowy kolei
w Rosji, poprzednio zaś długoletni Inspektor Inspekcji rządowej kolei
W. Wiedeńskiej, a więc dokładnie z nią obeznany. Jego to umiejętnej
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polityce, nacechowanej zawsze rozumną życzliwością i dla instytucji
samej i dla interesów kraju, z którego pochodził, jakkolwiek podawał
się za Finlandczyka, kolej Wiedeńska zawdzięcza sparaliżowanie zapędów rusyfikacyjnych tak władz centralnych jak i miejscowych, które
powagą swą stale umiał trzymać na wodzy. Nie tylko ta jedynie kolej
wiedeńska miała mu do zawdzięczenia. Na okres jego zarządu przypadły liczne ulepszenia w dziale technicznym i eksploatacyjnym, potężniejsze, niż te, których dokonał ongi Findeisen, a dzięki którym sprawność i przelotność drogi stanęła na poziomie wzrastających stale potrzeb
ruchu miejscowego i sąsiedzkiego.
Ku końcowi ubiegłego stulecia na stan posiadania kolei Wiedeńskiej
rząd usankcjonował nowy zamach, udzielając koncesję na budowę
kolei Herby – Częstochowa, a w następstwie Herby – Kielce, z planem
dotarcia w przyszłości aż do Włodzimierza Wołyńskiego. Koncesję tę
otrzymało konsorcjum petersburskie, oparte na kapitałach niemieckich,
z tem pierwotnie zastrzeżeniem, że udzielona ona zostaje na budowę
wązkotorowej kolejki o trakcji elektrycznej, co w następstwie, przy
umiejętnych zabiegach w kancelarjach petersburskich, pozostało
martwą literą.
Po skupie kolei Nadwiślańskiej, a w ślad za tem i Dęblińskiej, kolej
Wiedeńska znalazła się otoczona siecią dróg państwowych, walczących
z nią wszelkiemi środkami, jakie do dyspozycji stać tylko mogły tym
uprzywilejowanym konkurentom; jednakże dzięki swemu geograficznemu
położeniu, dzięki wreszcie wytworzonym przez swą tyloletnią działalność
przewozową ośrodkom wielkiego przemysłu, stawiała mężnie czoło
współzawodnikom, aż do roku 1903.
W tym to czasie rząd rosyjski, w nieustannej troskliwości o dobro
swych rynków wewnętrznych, wystąpił z nowym projektem pobudowania
kolei szerokotorowej od Warszawy do granicy zachodniej Królestwa na
szlaku najkrótszym t.j. do Kalisza i budowę tę narzucił T-wu D. Ż. W.
Wiedeńskiej pod grozą natychmiastowego skupu. Wysiłku tego dokonała
kolej Wiedeńska w obronie własnego istnienia, jakkolwiek opłacić go
musiała nie tylko zwiększeniem kapitału akcyjnego i obligacyjnego, lecz
i nowemi ustępstwami z koncesji nadawczej.
Zdawałoby się, że takim ciężarom finansowym Tow. D. Ż. W. Wiedeńskiej tym razem już nie podoła, zwłaszcza gdy wtłoczenie w dotychczasowy organizm kolei nowego, tyle odmiennego objektu, jak kolej szerokiego toru, musiało wywołać zrozumiałe zaburzenia w biegu dotychczasowej eksploatacji.
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Rząd rosyjski osiągnął cel zamierzony. Przewóz pasażerów po linjach magistralnych dokonywany być mógł nieprzerwanie w komunikacji
z najdalej na zachód wysuniętym punktem granicznym, gdzie wkrótce sąsiedzi nasi oglądać mogli składy dalekobieżnych pociągów Rostowskich,
z nad brzegów Morza Czarnego, ze swoistą obsługą, świadczącą o jed54

ności plemiennej państwa; przewóz zaś towarów iść mógł pomiędzy tym
punktem granicznym a najodleglejszemi stacjami Rosji i Syberji, bez potrzeby uciekania się do pośrednictwa Warszawy.
Jednakże od otwarcia komunikacji międzynarodowej na tym nowym
szlaku w r. 1906, aż do roku 1912, przewidywany kryzys finansowy na
D. Ż. W. Wiedeńskiej nie nastąpił, mimo strat nieodłącznych od zaburzeń
politycznych, rozpętanych w r. 1905. Pewne koncesje polityczne, zawarte
w akcie październikowym, pozwoliły na powrót do języka polskiego
w administracji wewnętrznej kolei, co zaś do dochodów z eksploatacji
te wzrastały z roku na rok, utrzymując przedsiębiorstwo kolejowe
na najwyższym bezwzględnie poziomie dochodowości pomiędzy
wszystkiemi kolejami Europy.
W takim stanie rzeczy Rząd rosyjski, idąc za głośnem domaganiem
się sfer nacjonalistycznych tudzież za zręcznym podszeptem Niemiec,
przewidujących wojnę, a zaangażowanych przez licznych akcjonarjuszy
niemieckich w interesy kolei Wiedeńskiej, postanowił w połowie r. 1911
raz wreszcie skończyć z ostatnią koleją polską i przeprowadził uchwałę
co do jej skupu od dnia 1/14 stycznia 1912 roku.
Na krótki czas przed tym terminem zjechały do Warszawy całe rzesze
członków rządowej komisji odbiorczej i przyszłych władców w nowym
państwowym Zarządzie kolei, a w dniu 13 stycznia o godz. 23 m. 50
odszedł w kierunku Granicy ukwiecony, ostatni pociąg polski, wioząc
Zachodowi to nieme pożegnanie kolejnictwa polskiego.
Dla ścisłości historycznej podajemy skład osobowy ostatniego Zarządu
D. Ż. W. Wiedeńskiej:
L. Kronenberg, Prezes Rady Zarządzającej, J. A. Święcicki, Sekretarz
Główny tejże Rady, ś. p. K. Strasburger, Dyrektor Finansów, P. Afrosimow,
Dyrektor Rządowy eksploatacji, A. Wasiutyński, Inżynier do specjalnych
poruczeń, ś. p. J. Łabuński, Naczelnik Kancelarji Zarządu Ekspl., W. Graefe, Naczelnik Kancelarji Zarządu Finansów, ś. p. W. Dworzyński, Naczelnik
W-łu Drogowego, ś. p. B. Suszyński, Naczelnik W-łu Mechanicznego, ś. p.
W. Grabowski, Naczelnik W-łu Telegrafów, ś. p. S. Roszkowski, Naczelnik
W-łu Zasobów, A. Frank, Naczelnik W-łu Ruchu, J. Śniechowski, Naczelnik
W-łu Handlowego, ś. p. K. Niedźwiedzki, Naczelnik Kontroli Rozchodów,
A. Palmirski, Naczelnik Kontroli Towarowej, ś. p. E. Trzaska, Naczelnik
Kontroli Pasażerskiej, ś. p. A. Fiałkowski, Naczelnik Buchalterji, W. Grabowski, Naczelnik W-łu Reklamacji, S. Holewiński, Naczelnik W-łu Taryfowego,
L. Tallen-Wilczewski, Naczelnik W-łu Agentur Celnych, W. Bułakowski,
Naczelnik W-łu Dostaw i ś. p. R. Schönfeld, Naczelnik Kontroli Kuponów.
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Dalsze losy D. Ż. W.-Wiedeńskiej, jako państwowej, przestały wiązać
się historycznie z dziejami kolejnictwa polskiego. Na czele administracji
stają ludzie nowi, od których osobistej charakterystyki lepiej się
powstrzymać, jeżeli zaś chodzi o charakterystykę ich działalności, to
zaznaczyć należy, że działalność ta iść musiała w kierunku wskazówek,
otrzymywanych z góry, a mających za przewodnią tendencję zniweczenie
odrębności ziem polskich, drogą najdalej idących metod podkopywania
bogatego przemysłu i handlu polskiego, tudzież innych źródeł bogactwa
narodowego.
Dalsze plany w zakresie „odpolaczenia” kolejnictwa opierały się na
wykupie kolei Fabryczno-Łódzkiej i przekuciu torów kolei Wiedeńskiej
na typ rosyjski. Ten ostatni zamiar urzeczywistniono w połowie r. 1915
na dystansie Żyrardów – Warszawa, jedynym, który z linji kolejowych
toru europejskiego pozostał wówczas w ręku władz rosyjskich. W tym
momencie zrealizowało się dawne pragnienie ideowe zjednoczenia nie
tylko ziem, lecz i kolei rosyjskich.
Obecnie o torze normalnym rosyjskim zapomniano już na całym
obszarze kolei polskich; kolejnictwo polskie dąży do doskonalenia się,
nie zapominając o wzorach, jakie mu pozostawiły w spuściźnie dawne
pokolenia pierwszych pionierów dróg żelaznych na ziemiach polskich
i dziś, po tylu zmaganiach się z przeciwnościami, jakie stawiano
kolejnictwu polskiemu na każdym kroku, możemy wyrzec, używając
określenia H. Sienkiewicza „Msza po dawnemu się odprawia”.
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Paweł Mierosławski

Droga Żelazna Nadwiślańska
– ludzie i parowozy
Dedykowane pamięci dr. Ludwika Mierosławskiego (1885-1945)
– lekarza kolejowego z Otwocka, byłej stacji DŻN.
Otwarta 140 lat temu Droga Żelazna Nadwiślańska (DŻN) w zamiarze
swoich twórców była pierwszą linią tranzytową przecinającą na wskroś
Królestwo Polskie. Gdy powstała, po raz pierwszy kolej w Królestwie
za jedną z końcowych stacji nie miała stolicy – Warszawy. Nie to miasto
miało być definitywnym celem podróży. Zamierzeniem nowej trasy miało być połączenie sąsiadujących z Królestwem rolniczych terenów Rosji
i Ukrainy (łącznie z austriackim wtedy Lwowem) z bogatymi Prusami.
Z braku zgody carskich władz tak się nie stało, co mocno zaciążyło na
dalszych losach przedsiębiorstwa.

Droga Żelazna Nadwiślańska (DŻN) w zamiarze swoich twórców była pierwszą linią tranzytową
przecinającą na wskroś Królestwo Polskie – co od wielu lat stanowi temat badań autora niniejszego
artykułu. Na ilustracji okolicznościowa papeteria. [przyp. red.]
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Główna Stacja DŻN – Praga Nadwiślańska – była bardzo oddalona od centrum miasta.

Również za sprawą carskich władz (pamiętajmy, że cały czas trwał
popowstaniowy stan wojenny) ówczesna stolica Królestwa – Warszawa
(i nie tylko ona) została potraktowana bardzo po macoszemu.
Droga Żelazna Nadwiślańska, odmiennie od wszystkich linii
zbudowanych wcześniej (Wiedeńskiej, Petersburskiej, Terespolskiej),
obeszła miasto po odległych wtedy przedmieściach. Warszawska stacja
„Nadwiślanki” – Praga, była bardzo oddalona od centrum miasta, leżąc
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daleko za rogatką petersburską. Potencjalny pasażer musiał przebyć
długą drogę bądź po strzeżonych czujnym okiem carskich żołnierzy
obrzeżach Cytadeli, przekraczając Wisłę dolnym przejazdem mostu
Obwodowego, bądź przejechawszy mostem Kierbedzia, tłuc się po
wybojach ulicy Petersburskiej i Drogi Kowieńskiej, przecinających
również zajęte przez wojsko północne przedmieścia Pragi. W obu
przypadkach podróżny, zużywając sporo czasu na dotarcie do pociągu,
mógł zostać bez problemu doskonale „wyśledzony” przez carskich
urzędników policyjnych, zanim jeszcze postawił stopę na peronie
osobowego dworca.
Podobna sytuacja miała miejsce w wielu innych miejscowościach. Stacje lokowano w znacznym oddaleniu od gęściej zamieszkanych rejonów
– jakby na przekór normalnym potrzebom transportowym, choć nie było
to warunkowane żadnymi problemami technicznymi. Widocznie carskie
władze nie chciały, aby ruch tranzytowy zbytnio mieszał się w życie lokalnych społeczności...

Potencjalny pasażer musiał przebyć długą drogę dolnym przejazdem mostu Obwodowego.

Mimo swego nakierowania na tranzyt i widocznego nie tylko w przypadku Warszawy oddalenia stacji od centrów miast i osiedli, Kolej Nadwiślańska spełniła znaczącą rolę w lokalnym wymiarze Królestwa Polskiego. DŻN, podobnie jak wcześniejsza o trzy dekady „Wiedenka”, zadecydowała o szybszym rozwoju okolic Warszawy.
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Tendrzak Hartmanna (bez numeru DŻN) na warszawskim moście Obwodowym (dzisiejszy Gdański) po roku 1903.

„Wiedenka” wzmocniła znaczenie istniejącego już Pruszkowa,
Grodziska czy odleglejszych od centrum Skierniewic. Ułatwiła
powstanie dwóch nowych miast: Piastowa i Żyrardowa. Nie inaczej
(choć znacznie później) stało się na prawym brzegu Wisły. Komunikacji
zapewnionej przez Drogę Żelazną Nadwiślańską i jej sukcesorki – Koleje
Nadwiślańskie skarbu rosyjskiego i polskie już PKP – zawdzięczamy
rozbudowę północnej części Pragi, a dalej Jabłonny i Legionowa. Od
południa mamy cały ciąg „linii otwockiej”, na czele właśnie z tym,
znanym przez wiele lat jako uzdrowisko, miastem. „Nadwiślanka” dała
wiele sporej części Lubelszczyzny. Kolej ta pełni znaczącą rolę do dziś,
po bez mała półtora wieku umożliwiając prowadzenie pociągów od
morza przez Warszawę do Lublina i Chełma.

Pociąg DŻN na warszawskim moście Obwodowym około 1900 roku.
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Kolej wzdłuż Wisły – dwa różne organizmy

Zagłębiając się w dzieje nadwiślańskich przedsiębiorstw kolejowych,
koniecznie należy wyraźnie zaznaczyć, że nazwa królowej polskich rzek
występowała w dwóch, pozornie identycznych nazwach dwu różnych
organizmów kolejowych. Nazwy te: „Droga Żelazna Nadwiślańska”
– pisana w liczbie pojedynczej – i „Drogi Żelazne Nadwiślańskie”
– określane liczbą mnogą – są bardzo często brane za synonim. Wiele
zarówno krajowych, jak i zagranicznych publikacji (również wydawanych
ówcześnie, w czasach istnienia tychże „Dróg”) przechodzi do porządku
dziennego nad subtelną różnicą nazw. W wielu przypadkach te dwie
odrębne, nigdy razem nie istniejące koleje są traktowane łącznie, jako cały
czas jeden i ten sam podmiot gospodarczy. Podejście to jest całkowicie
błędne, rodzące przy historycznych poszukiwaniach sporo niejasności.
Droga Żelazna Nadwiślańska, mająca nazwę w liczbie pojedynczej, to
prywatna spółka akcyjna, która wybudowała i oddała w 1876-1877 roku
do użytku linię Mława – Warszawa – Lublin – Kowel, z odgałęzieniem
z Dęblina do Łukowa, czyli właściwą „Nadwiślankę”.
Prywatna spółka akcyjna, której głównym założycielem był
Leopold Kronenberg, została upaństwowiona, zgodnie z koncesją, po
dwudziestoletnim okresie jej istnienia. Podczas nacjonalizacji weszła ona,
wraz z użytkowaną przez siebie linią kolejową, w skład przedsiębiorstwa
– tym razem już skarbowego-carskiego – nazwanego Drogi Żelazne
Nadwiślańskie (lub w późniejszym okresie niekiedy Skarbowe Drogi
Żelazne Nadwiślańskie). Nowy zarząd kolejowy objął w posiadanie linie
dawnej prywatnej „Nadwiślanki” oraz wcześniej upaństwowione linie
byłych Kolei: Warszawsko-Terespolskiej i Iwangorodzko-Dąbrowskiej.
Do Skarbowych Kolei Nadwiślańskich włączono także zbudowaną przez
państwo warszawską Kolej Obwodową oraz szereg skarbowych linii
strategicznych: Siedlce – Małkinia; Łuków – Lublin; Brześć – Chełm,
powstałych z myślą li tylko o potrzebach wojskowych (na marginesie:
tamten, dziewiętnastowieczny brak wzięcia pod uwagę rachunku
ekonomicznego spowodował w ostatnich latach zamknięcie ruchu na tych
militarnych liniach).
Warto wspomnieć, że nazwy obu, chronologicznie następujących po
sobie kolejowych przedsiębiorstw różnią się nie tylko odmienianą w nich
liczbą rzeczowników i przymiotników. Odrębności dopatrywać się trzeba
w źródłosłowie.
Prywatna „Nadwiślanka” za podstawę swej nazwy wzięła Wisłę –
rzekę, wzdłuż której jej linia w dużej części przebiega.
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Państwowe Drogi Żelazne Nadwiślańskie nazwano zaś nie wprost od
nazwy rzeki, a od urzędowej, rosyjskiej nazwy Królestwa Polskiego, traktowanego jako jeden z regionów imperium. To określenie – „Kraj Nadwiślański – Priwislinije” – stało się, źródłosłowem nazwy państwowego
podmiotu, posiadającego już nie pojedynczą linię, a rozbudowaną terytorialnie sieć kolei tego regionu rosyjskiego cesarstwa.

Nadwiślańskie parowozy

Zdjęcie fabryczne parowozu z Kołomny – typ 16 nr 131.

Powstanie Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej przypadło na okres
pełnego okrzepnięcia parowozowych konstrukcji. W połowie lat
siedemdziesiątych XIX wieku bezcelowe już były – jak to miało
miejsce podczas budowy na drugim, lewym brzegu Wisły Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej – dociekania: „koń czy parowóz?”.
Nie potrzeba było odwiedzać zagranicznych kolei dla stwierdzenia
najlepszego układu lokomotyw – doświadczenia krajowe, a wręcz
osobiste założycieli „Nadwiślanki” (jej twórcą był wszakże Leopold
Kronenberg, jeden z dwóch „królów kolei” w Królestwie) w zupełności wystarczały.
Wtedy również do Warszawy bez trudności można było przewieźć
gotowe pojazdy, zapewne najkrótszą trasą kolei wiedeńskiej lub bydgoskiej,
przystosować je w jednym ze stołecznych warsztatów do toru szerokiego
(lub zmontować z części). Bo przecież można było łatwo przeprawić się
przez Wisłę po świeżo oddanym do użytku moście Obwodowym.
Przywóz pierwszych parowozów dla „Nadwiślanki” wyglądał jakże
inaczej niż odbyte prawie cztery dekady wcześniej lądowo-morskorzeczne podróże transportowanych w częściach pierwszych parowozów
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
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Parowóz DŻN produkcji zakładów Sigla nr 162.

Połowa lat siedemdziesiątych to czas, w którym na kolejach trwa
typizacja lokomotyw, kształtowana nie tylko przez ofertę producentów,
ale także przez nabytą już szeroką wiedzę poszczególnych zarządów kolei.
Władze „Nadwiślanki” stanęły zatem przed prostym zadaniem kupienia
pojazdów o zasadniczo znanych gabarytach i osiągach.
Pierwsze swe lokomotywy Kolej Nadwiślańska „odziedziczyła” po
Kolei Warszawsko-Terespolskiej wraz z całością – jak to się dzisiaj mówi
– „projektu” warszawskiej linii obwodowej. Były to wyprodukowane
jeszcze w 1874 roku maszyny wiedeńskiego Sigla. W dokumentacji
określono je jako pasażerskie, choć reprezentowały one swą konstrukcją
tzw. typ mieszany, towarowo-osobowy. Przystosowano je bowiem do
ruchu, wg dzisiejszej nomenklatury, pociągów zdawczych, mających
kursować zasadniczo jedynie w obrębie linii obwodowej tworzącego się
warszawskiego węzła.
Pojazdy przeznaczone specjalnie dla Kolei Nadwiślańskiej zamówiono z dwuletnim wyprzedzeniem otwarcia całości trasy. Władze spółki,
w dużej mierze poprzez osobę Leopolda Kronenberga związane z zarządem kolei wiedeńskiej, skorzystały z doświadczeń (i nie tylko konsumenckiej zażyłości) zarządu tej pierwszej linii kolejowej Królestwa. Parowozy zamówiono w dwóch sprawdzonych wcześniej, renomowanych
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zagranicznych wytwórniach i jakby na próbę z jednej, powstałej kilka lat
wcześniej fabryki rosyjskiej, a wtedy, patrząc z punktu widzenia państwa
zaborczego, krajowej.
Maszyny lżejsze, osobowe, w liczbie 24 sztuk oraz część (11 sztuk) towarowych powstały w berlińskich zakładach Augusta Borsiga. Fabryka ta
była do tej pory stałym dostawcą lokomotyw dla kolei wiedeńskiej i kolei
bydgoskiej. Plasowała się także w czołówce firm europejskich, zaopatrując sąsiadujące z Królestwem koleje pruskie w znaczną część posiadanych przez nie środków trakcyjnych. Berlińskie zakłady były jednym
z głównych dostawców lokomotyw na koleje rosyjskie. Poszczególne
borsigowskie odmiany stawały się często pierwowzorami maszyn produkowanych w zakładach imperium.
Transzę największą, bo liczącą 50 sztuk parowozów towarowych zakupiono w produkującym tabor od 1869 roku, krajowym – rosyjskim
– Towarzystwie Akcyjnym Kołomieńskiej Fabryki Maszyn. Trudno dziś
stwierdzić, na czym oparto decyzję o ulokowaniu największego „obstalunku” właśnie tam, tym bardziej że jest to pierwszy przypadek, gdy
podległa Leopoldowi Kronenbergowi spółka odchodzi od współpracy
z wytwórniami zagranicznymi. W latach siedemdziesiątych XIX wieku
nie istniał bowiem jeszcze, wprowadzony dwie dekady później, urzędowy nakaz zamawiania parowozów wyłącznie w granicach Rosji.
Być może najważniejszą rolę, jak zawsze, odegrała zaoferowana cena.
Niewątpliwie też zmiana kierunku zakupu mogła być związana z chęcią ograniczenia kosztów dostawy nowych maszyn. Pojazdy z fabryk
niemieckich musiały być bowiem prowadzone po liniach normalnotorowych, co wymagało osobnych, zamiennych zestawów kołowych albo kłopotliwej ich przeróbki w praskich warsztatach. Na pewno też problemem
konstrukcyjnym było niepotrzebne zwężenie ramy o prawie 9 cm. Transport z Kołomny, choć daleki i złożony z uwagi na wielość przebywanych,
odrębnie zarządzanych linii kolejowych, niewątpliwie oszczędzał „Nadwiślance” kłopotów.
Zamówienie w Kołomnie mogło być też skutkiem zerwania przez
Kronenberga wieloletniej współpracy z zakładami Borsiga. Maszyny
tej firmy nadesłane na Pragę były ostatnimi parowozami towarowymi
zamówionymi przez spółki Kronenberga, w ogóle zaś przedostatnią dostawą do nich taboru (w 1879 roku DŻWW zakupiła jeszcze tylko osiem
sztuk maszyn pasażerskich, stanowiących przedłużenie wcześniejszej
dostawy – z roku 1875. Warto tu wspomnieć, że zakłady w Kołomnie
w tym okresie pozyskały sporo kadry (o dokumentacji technicznej nie
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wspominając), łącznie z byłym dyrektorem zarządzającym, właśnie
z zakładów Borsiga.
Puszczając wodze fantazji, można tylko przypuszczać, że największe zamówienie było skutkiem osobistych koneksji szefostwa DŻN
z założycielami spółki w Kołomnie – braćmi Armandem i Gustawem
von Struve, synami Georga von Struve, kierownika ziem leśnych Królestwa Polskiego.
Trzeci syn Georga, a brat Armanda i Gustawa – Henryk Struve, piszący
pod pseudonimem Florian Gąsiorowski (od miejsca urodzenia – wsi
Gąsiorowo k. Kalisza) – jako znany teoretyk filozofii i etyki, wieloletni
profesor Uniwersytetu Warszawskiego musiał być najpewniej dobrze
znany rodzinie Kronenbergów.
Kołomieńskie zakłady w systematyce swych wyrobów oznaczyły
początkowo sprowadzane (1876-1877) pojazdy nadwiślańskie jako „typ
fabryczny nr 16”. Były to maszyny wzorowane na konstrukcji Borsiga.
Z niewiadomych dziś przyczyn specjalny dla „Nadwiślanki” „typ 16”
zastąpiono jednak w roku 1878 dostawą nieco wzmocnionego „typu 13”,
wprowadzonego do produkcji trzy lata wcześniej i dostarczanego (łącznie
zbudowano 131 sztuk) wielu kolejom imperium. Czyżby „typ 16” jako
zbyt słaby nie sprawdził się?
Tę tezę uwiarygadnia zakup 25 sztuk lokomotyw z Wiedeńskiego
Towarzystwa Budowy Maszyn (dawniejszego G. Sigla) z Wiener Neustadt,
mających wiele cech wspólnych z pojazdami nadsyłanymi na DŻWW rok
wcześniej. Dawny Sigl specjalizował się w budowie maszyn towarowych,
a te dostarczone na DŻN były najsilniejszymi lokomotywami na tej kolei.
Kolejną część, 25 sztuk, maszyn towarowych zamówiono w specjalizującej się w tego typu parowozach fabryce Sigla w Wiener Neustadt
(a raczej już wtedy w firmie Wiener Maschinen Fabrik, w którą przekształciła się dawna firma Sigla), która dostarczała podobne lokomotywy na kolej
wiedeńską od lat sześćdziesiątych XIX wieku.
Dodatkowo, niezależnie od nabycia lokomotyw liniowych na tor o rosyjskiej szerokości 1524 mm, zakupiono w saskiej fabryce Hartmanna
w Chemnitz dwa tendrzaki manewrowe na tor normalny 1435 mm z przeznaczeniem do obsługi pociągów zdawczych na normalnym torze Linii
Obwodowej (na tej linii leżały obok siebie tory w obu rozstawach, zbiegając się na moście koło Cytadeli w tzw. splot. Tor szeroki – rosyjski –
sięgał do stacji towarowej DŻWW, zaś normalny – europejski – dochodził
do stacji Praga Nadwiślańska, z czasem odgałęziając się na inne koleje
prawobrzeżne).
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Zestawienie parowozów Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej

Wszystkie parowozy liniowe oznaczono podobnie, jak to praktykowano na DŻWW – jednolitą numeracją inwentarzową, w której
przeznaczenie poszczególnych maszyn zakodowano poprzez podział
na grupy numeracyjne. Parowozy osobowe oznaczono numerami inwentarzowymi od nr 50 do 73 włącznie, zaś maszyny towarowe – od
nr 100 do 185. Grupa numerów od 1 do 49 została zarezerwowana
dla szybszych lokomotyw kurierskich, lecz obsadzono ją jedynie parą
maszyn przejętych w eksploatację z warszawskiej Kolei Obwodowej,
zakupionych przez nią w serii z dostawą parowozów dla Kolei Warszawsko-Terespolskiej.
Zakupione dwa tendrzaki normalnotorowe, jako nie wychodzące dalej
na linię, nie zostały objęte numeracją inwentarzową. Przypisano je do
Parowozowni Praga, gdzie posiadały odrębne stanowiska postojowe.
Ogółem Droga Żelazna Nadwiślańska nabyła 112 parowozów szerokotorowych. Stan posiadania nie zmieniał się w całym dwudziestoletnim okresie jej istnienia. Nie dokupywano nowych pojazdów, a z planu
przenumerowań podczas nacjonalizacji wynika, że parowozy nie były
także kasowane (poza tendrzakami normalnotorowymi, które przeszły
na stan innej kolei). Trzeba podkreślić, że nasycenie „Nadwiślanki” pojazdami trakcyjnymi nie należało do znaczących w Rosji. Statystyka
kolei rosyjskich za rok 1890 podaje średnie nasycenie lokomotywami
w wielkości 0,25 sztuki na wiorstę (1 wiorsta = 1,067 km). DŻN, przy
swej długości 508 wiorst, odznaczała się współczynnikiem 0,216 lokomotywy na wiorstę. Dla porównania: na lewobrzeżnej Drodze Żelaznej
Warszawsko-Wiedeńskiej stosunek ten wynosił ponad dwukrotnie więcej – około 0,487 maszyny na wiorstę.
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Ogólne liczby zakupionych lokomotyw z podziałem na pasażerskie
i towarowe pierwotnie wynikały ze szczegółowych warunków technicznych, określonych w instrukcji „Techniczeskije usłowija po woorużeniju i eksploatacji Priwislinskoj Żeleznoj Dorogi”, wydanej w roku 1873.
Warunki przewidywały konieczność wyposażenia linii w co najmniej 24
parowozy do ruchu towarowo-osobowego i co najmniej pięć typowo towarowych. Jak widać, liczba maszyn pasażerskich jest wprost zgodna
z urzędowymi wytycznymi, natomiast w przypadku jednostek towarowych jest znacznie bardziej rozbudowana, co wynikało z planów prowadzenia „Nadwiślanką” tranzytowego ruchu towarowego.
Nastawienie się właścicieli „Nadwiślanki” na tranzyt – przede
wszystkim tranzytowy ruch towarowy – widać wyraźnie w doborze
parametrów parowozów. Zakupiono przede wszystkim silne na owe czasy
maszyny towarowe. Starano się przy tym nie tworzyć mnogości odmian.
Budując kolej, wybrano maszyny o dwóch układach osi, stosowanych od
początków europejskiego kolejnictwa.
Zgodnie z przeznaczeniem określonym w „warunkach technicznych”,
zakupiono lokomotywy o układzie osi (typu) 1-2-0, używanego w Królestwie Polskim wtedy od prawie dekady. Typ ten w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XIX wieku stosowano na kolejach powszechnie do
każdej pracy. Jedynie przyjęta średnica kół napędnych wskazywała przeznaczenie parowozu tego typu – bądź do ruchu w pociągach pospiesznych (największe średnice), bądź osobowych lub lekkich towarowych
(najmniejsze średnice). Zastosowana w parowozach typu 1-2-0 kolei nadwiślańskich średnica kół – 1500-1540 mm – uplasowała maszyny w kategorii lokomotyw właśnie do ruchu osobowego, jednakże z możliwością
użycia ich do lżejszych przewozów towarów.
Drugi z przyjętych dla „Nadwiślanki” typów – z układem osi 0-3-0 – stanowił najbardziej rozpowszechniony europejski typ towarowy, znany w Królestwie Polskim (DŻWW) od 1856 roku, stanowiący przez większą część
XIX wieku podstawowy środek trakcyjny w kolejowym ruchu towarowym.
Kolej Nadwiślańska była długą, ponad 500-wiorstową magistralą,
z rzadko rozmieszczonymi stacjami umożliwiającymi obsługę pracującej
lokomotywy. Odzwierciedliło się to wyraźnie w doborze pojazdów: poza
dwoma „rodzynkami” nie było na niej, tak chętnie stosowanych w zachodniej Europie, tendrzaków. Wszystkie liniowe maszyny „nadwiślańskie” zaopatrzono w trzyosiowe tendry mogące zabierać przede wszystkim pokaźną ilość węgla – bo to właśnie paliwo, w odróżnieniu od wielu
kolei rosyjskich, stosowała DŻN.
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Tendry parowozów DŻN, wszystkie trzyosiowe, wizualnie zasadniczo nie
różniły się od tych, w które poszczególne wytwórnie zaopatrywały inne koleje.
Tendry parowozów Borsiga – w tamtym czasie bardzo podobne
u wszystkich odbiorców – odznaczały się charakterystycznym
kształtem podłużnic podwozia. Sztywno umieszczone w wykrojach
maźnicznych osie przedzielone były łukowatymi, szerokimi wykrojami w blasze podłużnicy, umieszczonej na zewnątrz tarcz zestawów
kołowych. Końce podłużnic podwozia kończyły się finezyjnymi
zaokrągleniami. Inną cechą częstą w tendrach Borsiga był kształt
skrzyni węglowej, mającej szerokość skrzyni wodnej i boczne ściany
łagodnie obniżające się ku przodowi, w kierunku budki maszynisty.
Parowozy „Nadwiślanki” z innych wytwórni (Kołomna, Sigl) prowadziły tendry z mniej ozdobnie wykonanymi podwoziami i w części
serii prostymi ścianami skrzyń.
Wszystkie tendry, zgodnie z doświadczeniami lat siedemdziesiątych
XIX wieku, zabierały około 8 m3 wody i około 3-5 ton węgla. Zapas wody
wystarczał do przejechania około 50 km (zależnie od ciężaru pociągu),
zaś węgla – na pokonanie odcinka rzędu 150-200 km. Stąd konieczne
było zbudowanie wielu miejsc umożliwiających wodowanie lokomotywy
podczas prowadzenia pociągu na trasie.
Wszystkie parowozy liniowe miały w zasadzie jednakowe wymiary
– długość ze zderzakami i tendrem ok. 14-15 m (parowóz Kołomny typu
13 miał długość 14,47 m) – pozwalające wybudować takie same stanowiska postojowe we wszystkich parowozowniach (standardowa długość
stanowiska w tamtym okresie to ok. 16 m). Otrzymały też bardzo zbliżone rozstawy osi (łącznie z tendrem zamykające się w 9,5 m) – istotne
w przypadku doboru obrotnic (dla porównania: u schyłku kolejowej epoki
pary w polskich parowozowniach budowano stanowiska o długości 32-33
metrów, obrotnice zaś o wymiarze 23 m).
Ilość typów lokomotyw – definiowanych jako układ osi – ograniczony do
dwóch: 1-2-0 i 0-3-0 wynikał z ówczesnych ogólnych prawideł kolejowych.
Dobrą praktyką DŻN było jednakże to, że pomimo zamawiania
lokomotyw w kilku wytwórniach, starano się ujednolicić wymiary najbardziej
zużywających się części (bandaże zestawów kołowych, cylindry).
Wszystkie parowozy dostosowano do ówczesnych typów szyn
(o ciężarze maksymalnym 33 kg/mb, obecnie od 42 do 60 kg/mb)
i konstrukcji toru (złącza wiszące), uzyskując nacisk osi na szynę
maksimum 12,6 ton (obecnie 20 ton/oś) i przewidując prędkość
maksymalną nie większą niż 40 km/h.
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Prędkość jazdy ograniczał zresztą nie tyle tor, co bardziej możliwość
zahamowania pociągu. Pojazdy DŻN, podobnie jak na większości
europejskich kolei, nie posiadały hamulców zespolonych, czyli takich,
które byłyby uruchamiane wprost z lokomotywy, działając na odpowiednią
liczbę wagonów prowadzonego pociągu. Hamowanie odbywało się
ręcznie, maszynista „uruchamiał” hamulce, dając gwizdawką odpowiedni
sygnał podróżującym w wybranych wagonach składu, konduktorom
hamulcowym. Od ich refleksu i siły zależało to, czy rozpędzoną choćby
tylko do 30 km/h masę uda się w porę zatrzymać. „Nadwiślańskie”
parowozy, oprócz hamulców ręcznych, prawdopodobnie wyposażone
były także w hamulce parowe, działające jednak tylko i wyłącznie na koła
samej lokomotywy.
We wszystkich parowozach zastosowano typowe rozwiązania
konstrukcyjne lat siedemdziesiątych XIX wieku.
Zastosowano podwozia z wewnętrznym układem ostoi. Kotły produkowały parę nasyconą (tj. o temperaturze równej temperaturze wrzącej
wody w danym ciśnieniu), ze względu na niskie ciśnienie (rzędu 9 atn),
o niewysokiej temperaturze. Stąd sprawność energetyczna pojazdów była
znikoma. Praca oddawana przez taką lokomotywę „na haku” stanowiła
ledwie 5% energii zawartej w spalonym na ruszcie paliwie. Mimo to siła
pociągowa maszyn towarowych „Nadwiślanki” kształtowała się w granicach (liczonych teoretycznie) do 6300 kg, co zasadniczo było górną granicą wytrzymałości ówcześnie używanych sprzęgów. Kotły wyposażano
w miedziane paleniska oraz stalowy płaszcz zewnętrzny, przednią ścianę
sitową i płomieniówki.
Pewność pracy kotła zapewniały dwa niezależnie działające zawory
bezpieczeństwa systemu dźwigniowo-sprężynowego, umieszczone na
dennicy zbieralnika pary. Zawory te po zadziałaniu wymagały ręcznego
zatrzaśnięcia ich na powrót, a więc wyjścia pomocnika maszynisty na pomost i na kocioł, nawet podczas jazdy (dlatego w latach późniejszych
dorobiono bariery dookoła pomostów).
Parę, z racji niskiej temperatury zawierającą nad lustrem wody w kotle
sporo wody, gromadzono w wysokim (dla oddzielenia jej od kropel wody)
zbieralniku pary, skąd poprzez przepustnicę suwakową przekazywano ją
rurą komunikacyjną do cylindrów. Wszystkie parowozy „Nadwiślanki”
zaopatrzono w silniki parowe dwucylindrowe, bliźniacze, czyli pracujące
– każdy z nich – świeżą parą z kotła. Cylindry silników ustawiono na zewnątrz ramy podwozia, natomiast cały rozrząd – suwakowy, z suwakami
płaskimi – znajdował się wewnątrz podwozia, tak jak wykonywano to od
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początków kolejnictwa. „Ukryte” umieszczenie zarówno suwaków, jak
i mechanizmu rozrządu pary było kłopotliwe w obsłudze, mocno utrudniając regulację i smarowanie. Było to jednak rozwiązanie konieczne ze
względu na osłonięcie skrzynek suwakowych od omywania ich zimnym
powietrzem podczas jazdy. Oszczędzano w ten sposób sporo ciepła, bowiem przy suwakach płaskich dolot świeżej (a pamiętamy, że niezbyt gorącej) pary jest zewnętrzny – świeża para styka się bezpośrednio z dużą
powierzchnią zewnętrznej ścianki odlewu silnika.
Dane techniczne parowozów Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej.
Uwaga – możliwe są różnice wynikające z przeliczania miar
lub przyjętego sposobu pomiaru
(np. powierzchnia ogrzewalna kotła – po stronie pary/wody)

Przeniesienie siły pary od tłoka – podpartego tylko jednostronnie tylną
pokrywą cylindra (ówczesne problemy z uzyskaniem szczelności dławnic) przechodził przez krzyżulec korbowodem na środkową – w przypadku maszyn 0-3-0, a pierwszą wiązaną – w przypadku maszyn 1-2-0.
Krzyżulec stosowano wtedy – powszechnie – dwustronny, ustalony od
góry i dołu dwiema belkami krzyżulcowymi.
Wszystkie osie prawdopodobnie wykonano jako sztywne, a możliwość przechodzenia przez łuki zapewniało podcięcie obrzeża osi leżącej
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w środku. Wyrównoważenie układu napędowego zapewniały odciążki,
wtedy jeszcze nie odlewane razem z tarczą koła, a przynitowywane do
przeciwległych w stosunku do korb szprych.
Zewnętrzny widok parowozu dopełniały wysokie kominy, początkowo
stożkowe, z odiskiernikiem cyklonowo-siatkowym na umieszczonym
wewnątrz blaszanego stożka – zbiornika leszu – właściwym, prostym
kominie. W późniejszych latach parowozy wizualnie zmieniały się dzięki
likwidacji stożkowych „kominów” – zbiorników leszu.
Parowozy posiadały umiejscowione na kotłach piasecznice, uruchamiane
ręcznie z budki maszynisty, podające piasek pod oś napędną (tę, na
którą działał korbowód). W późniejszych latach, szczególnie w trakcie
upaństwowienia, parowozy otrzymywały barierkę ochronną na pomostach,
dookoła kotła, wzorem wszystkich parowozów rosyjskich. Barierka ta
znacznie ułatwiała obsługę, pozwalając bezpiecznie wyjść na pomost
podczas jazdy pociągu. Oświetlenie parowozu było naftowe.
Maszynista i pomocnik (czasami też palacz lub szkoleniec – aplikant)
mieli swoje miejsca w budce maszynisty, skromnie zadaszonej, zamkniętej
tylko przednią ścianą. Ściany boczne niezbyt dobrze chroniły przez
niesprzyjającą aurą, mając zamiast tylnych okien – szerokie wykroje.
Tylnych ścian nie było wcale.
Konstrukcja i osiągi lokomotyw „Nadwiślanki” reprezentowały sobą
średni poziom technologii rosyjskiego i europejskiego kolejnictwa.
Prędkość oraz główne wymiary maszyny i kotła odpowiadały wielkościom
powszechnie stosowanym na innych średnio obciążonych przewozami
kolejach. Zastosowane w nich rozwiązania były bardzo podobne do
rozwiązań spotkanych na sąsiadujących z DŻN szerokotorowych kolejach
Królestwa – Terespolskiej i Południowo-Zachodniej.

Zdjęcie fabryczne parowozu z Kołomny – typ 13.
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Porównanie głównych danych technicznych parowozów produkowanych
w zakładach Borsiga dla różnych kolei Królestwa Polskiego

W roku 1898, gdy nastąpiła nacjonalizacja, park parowozowy DŻN
reprezentował sobą w zasadzie stan z lat 1875-1877. Być może na brak
modernizacji taboru wpłynęło to, że pierwotne nadzieje na duży ruch
tranzytowy upadły. W sporej mierze „Nadwiślance” odebrały przewozy
(będące w sferze działalności drugiego „króla kolei” – Jana Gotliba Blocha) trasami: Kolej Brzesko-Grajewska i Brzesko-Kijowska (Południowo-Zachodnia), omijające niemal zupełnie ważniejsze ośrodki Królestwa
i lepiej – bo krócej – łączące szlaki bałtyckie z Ukrainą. Postawiło to
„Nadwiślankę” w permanentnie trudnej sytuacji finansowej – cały czas
była mocno zadłużona. Tymczasem wspomniana już kolej wiedeńska,
w sporej części pozostająca w orbicie wpływów Kronenbergów, dokonywała w tym okresie znaczącej i stałej modernizacji taboru, wprowadzając
w roku 1895 typy nowoczesne – pospieszne o układzie osi 2-2-0 i 2-2-1
oraz ciężkie towarowe („hanowerki”) o układzie osi 0-4-0, które to typy
na PKP z powodzeniem przetrwały do końca lat pięćdziesiątych XX wieku. „Nadwiślankę” za czasów prywatnego towarzystwa akcyjnego modernizacja trakcji niestety ominęła.
Oznakowanie parowozów b. Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej po roku 1898

* dla parowozów z Zakładów
w Kołomnie numeracja osobna
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Po nacjonalizacji „nadwiślańskie” parowozy przeszły na stan państwowych Dróg Żelaznych Nadwiślańskich. Przez szereg lat wizualne ich oznakowanie (co można odczytać ze zdjęć i pocztówek) pozostało bez zmiany.
Prawdopodobnie tylko w dokumentacji inwentarzowej nadano oznaczenie
serii, za której wyznacznik przyjęto pochodzenie od danego producenta, przeznaczenie i dotychczasową przynależność własnościową. Nowa seria składała się z dużej litery będącej pierwszą literą nazwy (czasem pisanej fonetycznie) wytwórni („Б” – Borsig, „К” – Kołomna, „З” – Sigl – od fonetycznego
rosyjskiego zapisu „Zigl”). Serię uzupełniał zestaw małych indeksów literowych określających przeznaczenie („п” – pasażerski, „т” – towarowy) i skrót
nazwy kolei właścicielki („ПР” – „Priwislinskaja”).
Podczas pracy na kolejach państwowych, po roku 1912 lokomotywom byłej „Nadwiślanki” ponownie zmieniono oznaczenia. Tym razem
w większości otrzymały one nową numerację ogólnopaństwowego systemu inwentarza oraz przypisano im nowe serie, ujednolicone dla całego imperium rosyjskiego, systemu profesora Łomonosowa. Parowozy
osobowe o dwóch osiach napędnych otrzymały serię Д (od „dwóchosnyj” – dwuosiowy), natomiast towarowe, mające jedną oś więcej, serię
T („triechosnyj” – trzyosiowy). Litery te uzupełniono indeksami, przypisanymi producentowi danej maszyny. Pojazdy Borsiga otrzymały indeks
„я” (czyli odpowiednio serie Дя i Tя), Sigla – „з” (serię Tз), a zakładów
w Kołomnie – indeks „к” (serię Tк).

Ludzie nadwiślańskich parowozów

Wykorzystanie lokomotyw przez DŻN było stosunkowo niewielkie.
Zapewne znaczny musiał być udział maszyn „chorych” – stojących
„na myciu” (kotła), naprawianych (a wtedy każda kolej naprawy
przeprowadzała w zasadzie samodzielnie) lub oczekujących remontu.
Spora część niewątpliwie musiała stanowić zapas, w tym wymagany
przez władze carskie zapas wojenny.
O intensywności wykorzystania świadczy niewielka, w stosunku do
liczby lokomotyw (112 sztuk), liczba członków drużyn parowozowych.
W roku 1883, wg sprawozdania Zarządu Drogi, maszynistów było
tylko 72, ich pomocników – zaledwie 62, a palaczy – 30 na całej
linii. Można przypuszczać – wnioskując tylko z możliwego do
przepracowania przez drużyny czasu – że średnia liczba parowozów
w ruchu nie przekraczała połowy stanu zatrudnionych maszynistów.
Liczba ta musiała oscylować około 35 sztuk, stanowiąc zaledwie 30%
ogólnego stanu posiadania.
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Drużyny parowozowe uzupełniało 50 pracowników technicznych –
konserwatorów. Przy remoncie lokomotyw i wagonów zatrudniono (w roku
1884) 539 osób. Ogółem na DŻN zatrudniono ponad 2300 pracowników.
Pracownicy remontowi w warsztatach DŻN

Służbą mechaniczną zarządzało pięciu naczelników parowozowni,
mających do dyspozycji dwóch pomocników – w większych
parowozowniach – oraz jeden nadmaszynista, czuwający nad fachowością
prowadzących parowozy.
Parowozy i obsługujących je pracowników skupiono w pięciu parowozowniach: w Mławie, na Pradze, w Dęblinie, Lublinie i Kowlu. Dodatkowo trzy
jednostanowiskowe, tzw. zwrotne szopy umiejscowiono w Nowym Dworze,
Chełmie i Lubomlu, a na odnodze łukowskiej – w Łukowie. Największą parowozownią była Praga, sąsiadująca zresztą z warsztatami naprawczymi DŻN,
mogącymi prowadzić jednoczesny remont 15 lokomotyw i 30 wagonów. Wybiegając w przyszłość, warto wspomnieć, że Warsztaty Główne na Pelcowiźnie
– jak je później nazywano – przetrwały do 1944 roku i legły w gruzach podczas wycofywania się oddziałów niemieckich. W 1944 roku zniszczono także
oryginalną „nadwiślańską” parowozownię na Pradze, zbudowaną w rzadko
spotykanym kształcie okręgu, mieszczącego w środku, pod dachem obrotnicę
i stanowiska postojowe. Parowozownia ta uzupełniona była stojącą kilkadziesiąt metrów na północ halą wachlarzową, rozebraną w roku 2005.
Stan posiadania zaplecza technicznego DŻN należy uznać za ubogi. Na 114
posiadanych parowozów kolej ta w roku 1878 dysponowała nominalnie 55,
a rzeczywiście 54 miejscami postojowymi w halach pod dachem. Taka liczba nie pozwalała na pomieszczenie nawet 50% ilostanu środków trakcyjnych.
W tym samym czasie Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska, użytkując 154
sztuki lokomotyw, posiadała 157 zadaszonych stanowisk w halach parowozowni
głównych i dodatkowo trzy stanowiska w halach małych jednostek zwrotnych.
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Na tym tle znacznie lepiej (choć z musu) wyglądała sprawa zaopatrzenia parowozów w wodę. Niewielka objętość skrzyń wodnych tendrów
i częste postoje wymuszały w tamtych czasach konieczność utrzymywania na linii wystarczającej liczby stacji wodnych. W głównym przebiegu
trasy ich liczba wyniosła 26 (co daje średnią odległość między stacjami na poziomie nieco mniejszym niż 20 km – czyli połowy zasięgu liczonego objętością tendra), zaś na odnodze łukowskiej dodatkowo trzy.
W większości przypadków nadwiślańskie stacje wodne pobierały wodę
ze studzien (co nie było korzystne z uwagi na ich niewielką wydajność),
wszystkie zaś zaopatrzono w pompy o napędzie parowym.

Kilka słów o wagonach „Nadwiślanki”

Przytoczone wcześniej „Techniczeskije usłowija po woorużeniju i eksploatacji Priwislinskoj Żeleznoj Dorogi”, wydane w roku 1873, ustalały
ogólną liczbę wagonów pasażerskich na 129 sztuk, w tym siedem pierwszej
i 21 drugiej klasy; towarowych zaś na 400 platform i 600 krytych.
Rzeczywista liczba wagonów, podobnie jak w przypadku parowozów,
dla wagonów pasażerskich była taka sama (przyjęta zatem na podstawie
minimum), zaś pojazdów towarowych okazała się o 70% większa. Liczby
z roku 1878 podano w tabeli.
Wagony pasażerskie DŻN

Wagony pocztowe DŻN 4 sztuki – producent: Zakłady Kowrowskie
Wagony towarowe DŻN

Russ-Bałt: Zakłady Rosyjsko-Bałtyckie;
Lilpop: Lilpop, Rau i Loewenstein; Evrard: SA Evrard (Belgia)

Pozostałości...

Z chwilą odzyskania niepodległości parowozy byłej Drogi Żelaznej
Nadwiślańskiej nie trafiły w ogóle na koleje polskie, pozostając (o ile
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jeszcze były w użyciu) na terenach Rosji radzieckiej. Wpłynęła na to
przede wszystkim drobiazgowo wykonana w latach 1914-1915 ewakuacja całości dawnego taboru kolejowego z terenu Królestwa.
W chwili obecnej w zbiorach muzealnych w Polsce nie zachował się
nie tylko żaden parowóz pochodzący z byłej DŻN, ale w ogóle żaden rosyjskiej przedrewolucyjnej produkcji. W krajowych kolekcjach pozostało
jedynie kilka wagonów towarowych. Będące w najlepszym stanie technicznym – nadal sprawne – cztery rosyjskie pojazdy (znormalizowany
wagon kryty, tzw. NTW, wzór 1892) znaleźć można w utrzymywanej siłami społeczników z Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei dawnej
Parowozowni Skierniewice. Piąty tego typu wagon po wyremontowaniu
wyeksponowano na terenie Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku
jako element wystawy poświęconej deportacjom Polaków na Syberię.
W skierniewickiej parowozowni stoi także jeszcze jedna pamiątka rosyjskiej kolei – tender pochodzący od jednej z lokomotyw parowych typu
Nw, które kursowały na „Nadwiślance” już po jej upaństwowieniu.
Po taborze dawnej „Nadwiślanki” pozostały jedynie nieliczne zdjęcia
i pocztówki z epoki, a w niedostępnych zbiorach państwowych archiwów
Rosji – co najmniej jeden album techniczny ze schematycznymi rysunkami parowozów i wagonów. Przypadkowo jednak większość ikonografii
pokazuje tylko jedną odmianę parowozu – kołomieński „typ 16”.
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Zbigniew Tucholski

Historia Kolei Nadwiślańskiej
Badania historii Kolei Nadwiślańskiej1 są niezwykle trudne – ze
względu na niewielką ilość zachowanych w kraju archiwaliów dotyczących budowy i eksploatacji tej linii. Znaczna część zespołów archiwalnych stanowiących podstawę źródłową do tego tematu znajduje się w archiwach rosyjskich. W Archiwum Państwowym w Warszawie znajdują
się wartościowe zespoły pt. Nadwiślańskie Skarbowe Drogi Żelazne oraz
zespół pt. Komisja Szacunkowa Kolei Nadwiślańskich. Obejmują one
w większości dokumenty o charakterze personalnym i administracyjnym.
Akta techniczne o dużej wartości historycznej stanowią mniejszą część
obu zespołów.
W polskiej historiografii jest bardzo niewiele źródłowych publikacji
dotyczących dziejów Kolei Nadwiślańskiej. Wśród nielicznych polskich
publikacji poświęconych tej tematyce należy wymienić artykuł Pawła
Styka pt. Kolej Nadwiślańska 1874-1877 – techniczne, społeczne i gospodarcze problemy wielkiej inwestycji, który ukazał się w „Kwartalniku Historii Kultury Materialnej” 1997, nr 2, s. 187-213. Popularnym opracowaniem dotyczącym dziejów tej linii jest praca Roberta Lewandowskiego2
pt. Droga Żelazna Nadwiślańska 1877-2007, Józefów 2007, s. 51. Wartościową publikacją dotyczącą historii służby trakcji i rozwoju parowozowni Kolei Nadwiślańskiej w Dęblinie jest książka Jacka Rutkowskiego
pt. Lokomotywownia Dęblin, Ryki 2013, s. 74.
Zagadnienia budowy i eksploatacji Kolei Nadwiślańskiej opisuje ponadto
wiele ogólnych i syntetycznych publikacji na temat kształtowania się sieci
kolejowej i rozwoju kolejnictwa w zaborze rosyjskim. Brak całościowych
monografii dotyczących historii najważniejszych kolei na terenie Królestwa
Polskiego pokazuje, jak niewiele zrobili dotychczas historycy w zakresie
dziejów kolei na ziemiach polskich w okresie zaborów.
1| Kolej Nadwiślańska, czyli właściwa „Nadwiślanka” (Droga Żelazna Nadwiślańska,
ros. Привислянская Железная Дорога) została otwarta 17 sierpnia / 29 sierpnia
1877 r. (wg nowego stylu). Po upaństwowieniu przeszła pod wspólny zarząd kolejowy, a od 1898 r. funkcjonowała w ramach podmiotu pod nazwą Nadwiślańskie
Skarbowe Drogi Żelazne tzw. Koleje Nadwiślańskie. [przyp. red.]
2| Robert Lewandowski jest autorem wyboru i opracowania map oraz ilustracji do
niniejszego artykułu.
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Strategiczna trasa Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej (DŻN) przebiegała od granicy pruskiej, łącząc
Nowogieorgijewsk (Modlin), Twierdzę Warszawa, Iwangorod (Dęblin) i Brześć Litewski.

Wartościowym źródłem do dziejów Kolei Nadwiślańskiej jest
album rysunków taboru kolejowego Привислянская Железная Дорога
Чертежи Подвижнаго Состава 1878 г.
Cennym źródłem dotyczącym budowy linii i jej początkowej
eksploatacji jest opis z 1879 r. pt. Привислянская Железная Дорога3.
Począwszy od XIX w. rosyjska sieć kolejowa na terenie Królestwa
Polskiego powstawała w ścisłym powiązaniu z obiektami fortyfikacyjnymi
– stąd główne linie kolejowe przebiegały w bezpośrednim sąsiedztwie
twierdz. Na budowę każdej, nawet trzeciorzędnej, linii wąskotorowej
zgodę musiał wydać (a zwykle jej nie wydawał) rosyjski Sztab
Generalny. To władze wojskowe miały decydujący wpływ na ostateczny
przebieg projektowanej linii kolejowej. Strategiczna trasa Drogi
3| Привислянская Железная Дорога – Droga Żelazna Nadwiślańska. Dane dotyczące
Kolei Nadwiślańskiej przedstawiłem we własnym tłumaczeniu w dalszej części artykułu. Źródło: www.aroundspb.ru
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Żelaznej Nadwiślańskiej (DŻN) przebiegała od granicy pruskiej, łącząc
Nowogieorgijewsk (Modlin), Twierdzę Warszawa, Iwangorod (Dęblin)
i Brześć Litewski. W okresie pokoju jej głównym przeznaczeniem
miały być przewozy towarowe, a ściślej wywóz zboża i innych towarów
z Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Polskiego do portów bałtyckich.
Budowa Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej umożliwiła połączenie
Gdańska, największego portu Morza Bałtyckiego, z Odessą, największym
portem Morza Czarnego.

Okolice Warszawy w 1887 r. Na mapie zaznaczono Drogę Żelazną Nadwiślańską, Drogę Żelazną
Terespolską, Drogę Żelazną Petersburską oraz Drogę Żelazną Warszawsko-Wiedeńską.

8 lutego 1873 roku4 zatwierdzono projekt budowy kolei szerokotorowej
(1524 mm) z Kowla do Mławy, przez Lublin, Dęblin, Warszawę i Modlin,
z odgałęzieniem z Dęblina do Łukowa. Konkurentami do budowy
byli wielcy magnaci kolejowi Jan Bloch i Leopold Kronenberg oraz
Towarzystwo Drogi Żelaznej Brzesko-Kijowskiej.
4| Wszystkie daty podano tak jak w oryginalnym źródle – w starym stylu.
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Widoki Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, „Kłosy”, 1877, nr 644.
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Widoki Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, „Kłosy”, 1877, nr 644.
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Widoki Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, „Kłosy”, 1877, nr 645.
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Ze starcia zwycięsko wyszedł Leopold Kronenberg, jednak narzucony
przez Blocha kosztorys budowy spowodował – czego Kronenberg nigdy
Blochowi nie wybaczył – utratę możliwości zarobku 3 milionów rubli.
22 lutego 1874 r. dla budowy i eksploatacji tej kolei założono Towarzystwo Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej (TDŻN) z siedzibą w Petersburgu. Funkcję prezesa Towarzystwa pełnił Leopold Kronenberg. W Warszawie natomiast powołano zarząd kolei, który kierował Wydziałem Technicznym TDŻN i prowadził roboty budowlane. Pierwszym naczelnym
inżynierem budowy mianowano Walerego Titowa, a jego zastępcą został
inżynier komunikacji Włodzimierz Stanisławski. W lipcu 1877 r. komisja
pod przewodnictwem inż. Adamowicza przyjęła Drogę Żelazną Nadwiślańską do eksploatacji.
17 sierpnia 1877 r. otwarto dla ruchu pasażerskiego oraz towarowego
linię kolejową (DŻN), która została podzielona na pięć głównych
odcinków:
1. od Mławy do Warszawy;
2. od Warszawy do Lublina;
3. od Lublina do Kowlat;
4. od Iwangorodu (Dęblina) do Łukowa;
5. trasa łącząca, to jest Kolej Obwodowa.
Odległość między stacjami na pierwszym odcinku nie przekraczała
18,5 wiorsty5. Na drugim odcinku największa odległość między stacjami wynosiła 14,5 wiorsty. Na trzecim odcinku stacje zlokalizowane były
w odległości 25 wiorst od siebie, a na odgałęzieniu łukowskim największa odległość miedzy stacjami wynosiła 18,5 wiorsty.
Na linii powstało 36 stacji i przystanków, były to: jedna stacja I klasy, dwie
stacje II klasy, dziewięć stacji III klasy (w tym stacja Warszawa Nadwiślańska6 i stacja Warszawa Obwodowa7), 17 stacji IV klasy i siedem przystanków.
Trzy stacje otwarto wkrótce po przekazaniu kolei do eksploatacji. Budynki
stacyjne były drewniane – oprócz okazałych murowanych dworców na stacjach Mława i Lublin. Na stacjach Kowel i Łuków Kolej Nadwiślańska wykorzystywała budynki stacyjne Kolei Południowo-Zachodnich i Kolei War5| 1 wiorsta = 1066,78 m.
6| Stacja Warszawa Nadwiślańska, czyli Stacja czasowa Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, tzw. Warszawa Zakroczymska, późniejsza Warszawa Kowelska / Dworzec Kowelski, obecnie Warszawa Gdańska / Dworzec Gdański. [przyp.red.]
7| Stacja Warszawa Obwodowa, stacja towarowa na zachód od stacji Warszawa Nadwiślańska. [przyp. red.]
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DŻN 1878, wagon pasażerski – II klasa.

DŻN 1878, wagon pasażerski – salonka.

DŻN 1878, wagon pasażerski – III klasa.

DŻN 1878, wagon pasażerski – I klasa.
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szawsko-Terespolskiej. Stacja Łuków została znacznie rozbudowana przez
Kolej Warszawsko-Terespolską przy udziale Kolei Nadwiślańskiej. Na stacjach Mława, Praga8 i Lublin zbudowano zadaszone perony, długości 258,72
sążnia9. Na dużych stacjach zbudowano również perony wyspowe, długości
152 sążni. Na stacjach zbudowano wiele specjalnych piwnic na naftę do opalania lamp, budynków pomocniczych i mieszkalnych – głównie konstrukcji
drewnianej. Oprócz wymienionych wyżej stacji, w 1878 r. otwarto stację Warszawa Zakroczymska10, na linii łączącej z Koleją Warszawsko-Wiedeńską.
Podczas budowy Kolei Nadwiślańskiej resort wojny starał się o budowę
peronu przeznaczonego dla potrzeb wojska i ruchu pasażerskiego w pobliżu Cytadeli Aleksandrowskiej. W wyniku tych starań Kolej Nadwiślańska zbudowała początkowo peron z budynkiem, następnie układ torowy,
później rampy towarowe i magazyny – planowano intensywny rozwój stacji. Od tego czasu wszystkie pociągi pasażerskie kursujące między Mławą
a Kowlem zatrzymywały się na stacji Warszawa Zakroczymska i wiele towarów przeznaczonych do Warszawy wyładowywano na tej stacji. Wszystkie te inwestycje zrealizowane zostały przez Kolej Nadwiślańską nie na
linii głównej, lecz na Kolei Obwodowej – za Wisłą, zbudowanej przez zarząd w celu bezpośredniego połączenia Kolei Petersbursko-Warszawskiej
i Terespolskiej z Warszawsko-Wiedeńską oraz zagranicznymi.
Podczas projektowania Kolei Obwodowej postanowiono, aby tory
o normalnej szerokości doprowadzić do stacji Praga Kolei Petersbursko
-Warszawskiej, a szerokie do stacji towarowej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. W tym celu na moście przez Wisłę ułożono dwa tory w splocie – dzięki czemu uzyskano dwie szerokości torów – rosyjską i normalną.
Szerokość przęseł i odległość między dźwigarami pozwalały na
ułożenie dwóch oddzielnych torów – w tym celu konieczne było tylko
wzmocnienie dźwigarów.
8| Praga Nadwiślańska, główna stacja Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, obecnie stacja
Warszawa Praga. [przyp. red.]
9| 1 sążeń = 2,134 m.
10| Przy okazji wydania koncesji na budowę DŻN władze rosyjskie zleciły wykonanie
bocznicy łączącej mostem przez Wisłę zaprojektowaną prawobrzeżną stację Praga
Nadwiślańska z planowaną lewobrzeżną stacją Warszawa Zakroczymska (Warszawa Nadwiślańska). W tym celu 30 czerwca 1874 r. powołany został Czasowy Zarząd Budowy Linii Obwodowej w Warszawie. W latach 1873-1875 wybudowany
został dwupoziomowy, kolejowo-drogowy most przez Wisłę. Uruchomienie Kolei
Obwodowej nastąpiło w 1876 r., a w 1878 r. otwarto stację Warszawa Nadwiślańska
(Warszawa Zakroczymska). [przyp. red.]
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Plan Warszawy 1879. Na planie zaznaczono prawobrzeżną Główną Stację DŻN oraz lewobrzeżną
Stację Czasową DŻN (Warszawa Zakroczymska).

Stacja Warszawa Zakroczymska, zbudowana w pobliżu Cytadeli, posiadała znajdujące się w polu ostrzału drewniane budynki bez fundamentów – aby
w razie konieczności mogły zostać zniszczone na rozkaz władz wojskowych.
Przy budowie Kolei Nadwiślańskiej wiele budynków stacyjnych i mieszkalnych oraz obiektów technicznych wznoszono w stylu rosyjskiej architektury drewnianej. Budynki mniej reprezentacyjne, a także te związane
z eksploatacją kolei budowano w prostej formie architektury przemysłowej
jako murowane, nieotynkowane, z bardzo oszczędnym detalem – co było
typowe dla ewolucji tego stylu w Rosji w 2. połowie XIX w. Bardziej okazałe budynki warsztatowe i obiekty zaplecza trakcyjnego wznoszono jako
murowane, w których oprócz bogatego detalu stosowano elementy kamieniarki – cokoły z kamienia ciosowego i granitowe zworniki11.
11| Obiekty tego rodzaju zachowały się do dzisiaj na terenie zespołu dawnych Warsztatów Głównych Warszawa-Praga.
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Według opisu Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej z 1879 r., na stacjach całej
linii powstało początkowo 45 budynków mieszkalnych (w tym 25 parterowych
i 10 piętrowych – liczby wg opisu), o ogólnej powierzchni 1954,53 sążnia
kwadratowego. Wydzielone mieszkania dla pracowników znajdowały
się także w budynkach stacyjnych o ogólnej powierzchni 1403,08 sążnia
kwadratowego. Na kolei brakowało mieszkań dla personelu, co podkreślano
w oficjalnej dokumentacji w początkowym okresie jej eksploatacji.
Kolej Nadwiślańską zbudowano jako jednotorową, jednak na odcinku
Iwangorod (Dęblin) – Nowogeorgijewsk (Modlin), w rejonie rozlewisk
rzek Wkry, Narwi, Wieprza, Bugu, a także wszystkich mostów nasypy
wykonano pod dwa tory. Również przyczółki i filary kamienne mostów
zaprojektowano pod dwa tory. Nasypy pod dwa tory posiadały szerokość
4,60 sążnia, pod jeden – 2,60 sążnia.
Na linii zbudowano 335 mostów i przepustów, w tym:
• 76 mostów konstrukcji stalowej,
• 109 mostów drewnianych,
• 141 żeliwnych przepustów rurowych12,
• 9 przepustów kamiennych.
Największe mosty to: dwuprzęsłowy, długości 40 sążni, przez rzekę
Turię; dwuprzęsłowy, długości 60 sążni, przez Wieprz w Trawnikach;
czteroprzęsłowy, długości 75 sążni, przez Bug; pięcioprzęsłowy, długości 79
sążni, przez Wieprz w Iwangorodzie (Dęblinie); pięcioprzęsłowy, długości
111 sążni, przez Narew oraz najdłuższy na linii, dziewięcioprzęsłowy,
długości 236,73 sążni, przez Wisłę pod Cytadelą w Warszawie.
Największe mosty posiadały konstrukcję holenderską z jazdą dołem. Ze
względu na strategiczne znaczenie linii w filarach mostów dłuższych niż
6 sążni wykonano studnie minerskie. Na Kolei Nadwiślańskiej zbudowano
również wiadukty nad innymi liniami kolejowymi: czteroprzęsłowy,
długości 14,033 sążnia, nad Koleją Petersbursko-Warszawską;
dwuprzęsłowy, długości 14,80 sążnia, nad Koleją Warszawsko-Terespolską
oraz nad Koleją Obwodową, długości 10,06 sążnia. Na Kolei Obwodowej,
która przechodziła mostem kolejowym przez Wisłę pod Cytadelą, ułożono
dodatkowy trzeci tor w splocie (o czym już wspomniano), co umożliwiało
kursowanie na tym odcinku także normalnotorowego taboru.
12| Żeliwne rury przepustowe z okresu budowy linii z oznaczeniami fabryki Lilpop, Rau
& Loewenstein zostały złomowane podczas przebudowy linii. Pomimo informacji
przekazanych przez autora Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, nie było ono zainteresowane pozyskaniem żeliwnej rury przepustu z okresu budowy Kolei Nadwiślańskiej.
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Podczas budowy linii powstały największe spadki do 0,008 oraz łuki
o promieniu do 300 sążni. Przy budowie linii jako podsypkę stosowano
piasek drobnej ziarnistości, a w górnej warstwie żwir. Na 300 wiorście
linii na próbę, jako podsypkę, zastosowano żwir marglowy. Do czterech
żwirowni, położonych w odległości od 3 do 4 wiorst od linii, z których
pozyskiwano piasek i żwir na podsypkę, doprowadzono bocznice. Przy
rozjazdach odgałęziających tych bocznic znajdowały się posterunki
telegraficzne obsadzone przez dyżurnych telegrafistów.
Na linii zastosowano w większości sosnowe podkłady belkowe, na
odcinku Otwock – Iwangorod (Dęblin) ułożono 15 tys. podkładów dębowych.
Szyny stalowe, o ciężarze 20 pudów13, układano ze stykami na podkładach. Pod szyny 24-pudowe układano dziewięć podkładów, później
podczas eksploatacji zaczęto układać 10 podkładów, w celu wzmocnienia
wytrzymałości szyn. Podczas budowy kolei zastosowano szyny z następujących zakładów: Union Dortmund, 736.359 pudów; Fenix, 313.100
pudów; Königshütte, 313.100 pudów: Laura, 293.710 pudów; Bochum,
435.084 pudy – razem 2.091.356 pudów. Na linii zastosowano rozjazdy
automatyczne, początkowo z krzyżownicami z szyn, później z lanej stali
z zakładów Bochum. Główne rozjazdy wyposażono w latarnie sygnałowe. Na większych przejazdach zastosowano rogatki mechaniczne zamykane z odległości przy pomocy pędni.
Na całej Kolei Nadwiślańskiej zbudowano parowozownie na 52 stanowiska (podano wraz z liczbą stanowisk):
• Mława – 6,
• Nowy Dwór – 1,
• Praga – 22 (w tym dwa stanowiska dla parowozów
normalnotorowych),
• Łuków – 1,
• Iwangorod (Dęblin) – 2,
• Lublin – 12, Chełm – 1,
• Luboml – 1, Kowel – 6.
Główne warsztaty Kolei Nadwiślańskiej do remontu całego taboru
zbudowano na Pradze; oprócz tego w Kowlu powstały warsztaty
urządzone w części budynku parowozowni. Remontowały one wagony,
ponieważ na tej stacji odbywało się przyjęcie i przekazanie taboru innych
kolei. W Lublinie prowadzono natomiast remont parowozów.
13| 1 pud = 16,38 kg.
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Plan Miasta Warszawy [1896]. Prawobrzeżna część Drogi Żelaznej Obwodowej.

Stacje wodne na kolei wyposażone były w pompy parowe. Na stacjach
Mława, Praga i Lublin wieże ciśnień, z podwójnym zbiornikiem, stanowiły
przybudówki do budynków parowozowni. Na stacji Kowel zbudowano
wolnostojącą wieżę ciśnień, z podwójnym zbiornikiem. Na 23 stacjach
zbudowano oddzielne wieże ciśnień z pojedynczymi zbiornikami.
Posiadały one pojemność 1508 stóp sześciennych (1 stopa = 0,3048 m =
ok. 1/7 sążnia), to jest 4,394 sążnia sześciennego. Oddzielne pompownie
powstały na 17 stacjach, tam gdzie ujęcie wody znajdowało się na samym
dworcu – pompy ustawiono w budynkach wież wodnych.
Do koszarek wzdłuż linii kolejowej doprowadzono linię telegraficzną,
jednak nie ustawiono w nich aparatów. W przypadku konieczności
podłączano do niej aparaty, które znajdowały się na wyposażeniu każdego
pociągu pasażerskiego. Na stacji pociągi zapowiadano przy pomocy
telegrafu elektrycznego. Jako urządzenia sygnalizacyjne stosowano
jedynie zielone i czerwone tarcze, tylko na stacji Praga ustawiono
trójramienne semafory kształtowe.
Zastosowano również organizację ruchu typową dla ówczesnych
kolei rosyjskich w postaci jazdy na tzw. berło – maszyniście pociągu
wjeżdżającego na szlak (na którym mógł znajdować się tylko jeden
pociąg) przekazywano specjalną metalową tarczkę. W następnych latach
eksploatacji na linii budowano stałe urządzenia zabezpieczenia ruchu
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Plan Miasta Warszawy [1896]. Lewobrzeżna część Drogi Żelaznej Obwodowej.

kolejowego – semafory kształtowe i tarcze. Na odcinku łączącym Kolej
Nadwiślańską z Drogą Żelazną Warszawsko-Wiedeńską wprowadzono
sygnały optyczne oraz dzwonki elektryczne.
Przy stacjach założono ogrody i doprowadzono do nich drogi
dojazdowe. Początkowo w granicach wywłaszczenia do większości stacji
nie było wspomnianych dróg. Szczególnie brakowało dróg dojazdowych
do stacji Praga i Nowy Dwór. W odległości 4,5 wiorsty od stacji Pilawa
znajdowała się huta szkła Gordliczki, jednak chłopi nie pozwalali
przeprowadzić do niej bocznicy. Nie doprowadzono także kolei od stacji
Nowy Dwór do miasta, co utrudniało komunikację z tym ostatnim. Wiosną,
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w następstwie wylewu Narwi, wszelka komunikacja z nim była przerwana.
Dźwigów i wag wagonowych na linii było niewiele – dźwigi znajdowały
się na stacjach Mława, Praga i Nowogeorgijewsk (Modlin), zaś wagi
wagonowe na stacjach Mława, Praga i Kowel. Konieczna była instalacja
dźwigów i wag wagonowych na stacjach Lublin, Warszawa i Rejowiec.
Tabor kolei składał się z 114 parowozów:
• 2 normalnotorowych firmy Chemnitz,
• 2 szerokotorowych pasażerskich firmy Sigl,
• 24 szerokotorowych pasażerskich firmy Borsig,
• 25 szerokotorowych towarowych firmy Sigl,
• 11 szerokotorowych towarowych firmy Borsig,
• 50 szerokotorowych towarowych Zakładów Kołomieńskich.
Na wyposażeniu kolei znajdowało się 130 wagonów osobowych:
• 1 salonowy,
• 3 – I klasy,
• 17 – I i II klasy,
• 22 – II klasy,
• 70 – III klasy,
• 3 wagony więzienne,
• 14 wagonów bagażowych.
Wszystkie wagony pasażerskie zbudowano w Zakładach RosyjskoBałtyckich. Oprócz tego na kolei kursowały cztery wagony pocztowe,
zbudowane w Warsztatach Kowrowskich Kolei Niżnienowgorodzkich.
Tabor towarowy składał się z 1700 wagonów: 274 krytych Zakładów
Rosyjsko-Bałtyckich, 802 krytych firmy Lilpop, 164 krytych produkcji
belgijskiej, 60 wagonów do przewozu bydła firmy Lilpop, 300 platform
firmy Lilpop oraz 100 platform zakładów Rosyjsko-Bałtyckich.
Całkowita długość eksploatacyjna linii kolejowej wynosiła 507,0819
wiorsty. Były to następujące odcinki:
• Kowel – Mława, 425,6090 wiorsty;
• Mława – pruska granica, 4,1460 wiorsty;
• Iwangorod (Dęblin) – Łuków, 56,7800 wiorsty;
• odcinki łączące i obwodowe, od stacji pasażerskiej
• Praga do Kolei Obwodowej, 1,1802 wiorsty;
• od stacji pasażerskiej Praga do Kolei Warszawsko-Terespolskiej,
3,2040 wiorsty;
• od stacji Towarowej Praga do Kolei Obwodowej, 1,0404 wiorsty;
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Budowle Kolei Nadwiślańskiej powstałe na linii otwockiej w latach 1877-1923 stacje Wawer, Radość,
Józefów, most na rzece Świder, stacja Świder, Otwock (drewniany), Otwock (murowany), Śródborów.

92

• od stacji Nowy Dwór do stacji wojskowej fortyfikacji
nowodworskich Twierdzy Nowogieorgijewskiej (Modlińskiej),
3,2223 wiorsty;
• Kolej Obwodowa od stacji Kolei Petersbursko-Warszawskiej
do Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, 11,9000 wiorsty.
Odcinki te posiadały następująca przepustowość:
• pierwszy – 9 pociągów,
• drugi – 11,
• trzeci – 8,
• czwarty – 9,
• na Kolei Obwodowej – 20.

Projekt przebudowy warszawskiego węzła kolejowego sporządzony w 1899 r.
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Budynek dworca kolejowego w Otwocku odświętnie udekorowany z okazji 10 rocznicy
odzyskania niepodległości (1928).

W celu zwiększenia przepustowości i wielkości przewozów na Kolei
Nadwiślańskiej planowano wiele inwestycji. m.in. budowę własnej stacji wodnej na stacji Kowel (Kolej Nadwiślańska korzystała tam z wodociągu Kolei Południowo-Zachodnich) i zwiększenie liczby stanowisk dla
parowozów w parowozowniach, bowiem przy ilostanie 114 parowozów
(112 parowozów szerokotorowych i 2 normalnotorowych) kolej posiadała
jedynie 52 stanowiska. Planowano zwiększenie liczby stanowisk w parowozowniach na następujących stacjach: w Mławie o 3, na Pradze o 12,
w Lublinie o 6, w Iwangorodzie (Dęblinie) o 3 oraz w Kowlu o 6.
Planowano rozbudowę warsztatów do 1800 sążni kwadratowych na
Pradze, w Kowlu i Lublinie oraz ich wyposażenie. Budowę magazynów
eksploatacyjnych na stacjach Mława, Praga, Lublin, Kowel i Iwangorod
(Dęblin). Budowę budynków mieszkalnych, szczególnie na stacji
Nowogeorgijewsk (Modlin), gdzie kolejarze, także zwrotniczowie,
mieszkali w mieście Nowy Dwór, oddalonym o 4 wiorsty od stacji.
W celu zwiększenia przewozów węgla na koleje rosyjskie konieczna
była budowa estakady przeładunkowej (w pobliżu Drogi Żelaznej
Warszawsko-Wiedeńskiej lub ogólnie na lewym brzegu Wisły) oraz
ułożenie dwóch oddzielnych torów na moście przez Wisłę.
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Planowano również budowę dwóch torów szerokich oraz rozbudowę
stacji Warszawa Zakroczymska, aby mogła pełnić rolę centralnej stacji
Warszawy. Gdyby ze względów wojskowych nie było to możliwe i brak
było możliwości przeniesienia fortu poza stację, planowano przeniesienie
stacji na teren położony bliżej miasta. Prognozowano, że takie rozwiązanie doprowadziłoby do rozwoju warszawskiego przemysłu i ułatwiłoby komunikację pasażerską między kolejami: Petersburską, Terespolską,
Nadwiślańską i Wiedeńską. Ułatwiłoby to budowę w Warszawie urzędu celnego Kolei Nadwiślańskiej. Jej brak i konieczność opłacania cła
w Mławie odbierały Kolei Nadwiślańskiej ładunki, które kierowane były
przez Aleksandrów14. Niezależnie od wariantów rozwiązania problemu
stacji Warszawa Zakroczymska, dowodzono wówczas, że budowa przy
niej oddzielnego urzędu celnego jest bezwzględnie konieczna.

Stacja Radość zelektryfi kowanej w 1936 r.
linii otwockiej.

Stacja Świder zelektryfi kowanej w 1936 r.
linii otwockiej.

Stacja Józefów podczas okupacji
niemieckiej [1940].

Stacja Świder podczas okupacji
niemieckiej [1940].

14| Przy trasie Kolei Warszawsko-Bydgoskiej, obecnie Aleksandrów Kujawski.
[przyp. red.]
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Stacja Wawer, „Architektura”, 1961, nr 4.

Stacja Wawer, „Architektura”, 1961, nr 4.

W Lublinie miała swą siedzibę Szkoła Techniczna Kolei Nadwiślańskiej.
Nauka w niej miała cykl trzyletni – w klasie przygotowawczej i dwóch
klasach zawodowych. Na 105 uczniów – w klasie przygotowawczej było
45 uczniów, w I klasie zawodowej 42, w II klasie zawodowej 18. Według
wyznania, wśród uczniów było 99 katolików, 5 luteranów oraz 1 wyznania
mojżeszowego. Wśród nich 11 było dziećmi pracowników kolejowych,
30 – urzędników, 20 – właścicieli ziemskich, 9 – rzemieślników i 35 –
innych zawodów. Przy szkole znajdowały się małe warsztaty stolarskie
i ślusarskie z dwiema kuźniami. W niższej klasie zawodowej uczniowie
wykonywali w warsztatach meble dla kolei, w wyższej uczyli się rysunku
technicznego. W szkole nauczano następujących przedmiotów: religii,
języka rosyjskiego, języka polskiego, geografii, historii, arytmetyki,
algebry, geometrii, fizyki, budownictwa, kaligrafii, rysunku technicznego,
rzemiosła, gimnastyki i śpiewu chóralnego.
W Wydziale Sanitarnym Kolei Nadwiślańskiej zatrudniony był naczelny
lekarz, pięciu lekarzy odcinkowych oraz wielu felczerów wyposażonych w lekarstwa i podręczne przyrządy. Na wielu stacjach znajdowały się ambulatoria
z łóżkami. Niżsi pracownicy kolei otrzymywali bezpłatne lekarstwa i uprawnieni byli do 50- lub 25-procenowej zniżki przy zakupie lekarstw w aptekach
miejskich. Zatrudniony na linii okulista sporządził wartościowe sprawozdanie
dotyczące zawodowych chorób wzroku wśród kolejarzy.
W 1877 r. na Kolei Nadwiślańskiej wydarzył się jeden wypadek
podczas manewrów, trzy wypadki tzw. „katastrofy pociągów” oraz sześć
wypadków z udziałem osób postronnych – wszystkie poszkodowane osoby
wyzdrowiały. W 1878 r. było 15 wypadków z udziałem pracowników
kolejowych (z nich wyzdrowiało dziewięciu, a reszta zginęła lub zmarła
od ran), z osobami postronnymi były trzy wypadki (dwie zginęły na
miejscu, jedna wyzdrowiała).
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W 1897 r. Droga Żelazna Nadwiślańska została upaństwowiona i była
eksploatowana pod kontrolą władz rosyjskich.
Podczas I wojny światowej wycofanie się Rosjan spowodowało całkowitą ewakuację taboru, urządzeń i pracowników kolejowych oraz planowe niszczenie budynków i obiektów infrastruktury Kolei Nadwiślańskiej.
Wycofująca się armia rosyjska niszczyła obiekty inżynierskie, urządzenia
trakcyjne i wodociągowe oraz urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na całej linii od Mławy do Kowla. W ten sposób zostały spalone
dworce w Warszawie, dawny dworzec w Wawrze oraz inne obiekty stacyjne zaplecza technicznego.
Wraz z przesuwaniem się armii niemieckiej na wschód niemieckie
jednostki pionierów kolejowych prowizorycznie usuwały zniszczenia
i przekuwały tory Kolei Nadwiślańskiej na szerokość europejską 1435 mm.
W trakcie prac uruchamiano jedynie prowizoryczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym – semafory na drewnianych słupach i prymitywne
kłody zaporowe na torach zamykane na kłódki. Ze względu na ewakuację
rosyjskiego taboru do obsługi Kolei Nadwiślańskiej sprowadzono niemiecki normalnotorowy tabor kolejowy.

Stacja Michalin (2007).

Stacja Falenica (2007).

U progu niepodległości przyszłe Polskie Koleje Państwowe (PKP)
stanęły przed koniecznością prowizorycznej odbudowy zniszczonej
infrastruktury Kolei Nadwiślańskiej, która wkrótce stała się jednym
z głównych szlaków transportowych podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.
15 grudnia 1936 r. zelektryfikowano linię średnicową oraz linię podmiejską Pruszków – Warszawa – Otwock, rozpoczynając pierwszy etap
elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego (w okresie powojennym
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Warszawskiego Węzła Kolejowego). Była to jedna z największych inwestycji kolejowych 20-lecia międzywojennego, zrealizowana we współpracy z konsorcjum trzech firm angielskich15.
Najwięcej obiektów infrastruktury kolejowej na odcinku Otwock
– Wawer (tzw. linia otwocka) zniszczono podczas II wojny światowej.
Niemieckie jednostki pionierów Wehrmachtu w lipcu 1944 r. zrywały tory
urządzeniem zwanym Schienenwolf (wilk szynowy) ciągniętym dwoma
parowozami. Wszystkie urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego
zniszczono, a część budynków stacyjnych i nastawni oraz większość
rozjazdów na stacjach wysadzono w powietrze, m.in. modernistyczny
budynek stacji Wawer z 1938 r.
Kolejarze w okresie powojennym szybko przywrócili ruch na linii
i odbudowali trakcję elektryczną. Odcinek Otwock – Wawer został oddany do użytku 14 lipca 1946 r.
Na odcinku z Warszawy do Otwocka zachowało się niewiele
oryginalnych obiektów Kolei Nadwiślańskiej. Wynika to z elektryfikacji
i przebudowy linii w 1936 r. oraz planowego niszczenia infrastruktury
podczas obu wojen światowych. Przy stacji Warszawa Praga zachował
się unikatowy kompleks budynków warsztatowych i administracyjnych
Warsztatów Głównych Kolei Nadwiślańskiej16. Wzdłuż linii do Otwocka
zachowało się kilka koszarek murowanych z cegły (budowanych
według powtarzalnego projektu) oraz drewniany budynek mieszkalny
przy stacji Falenica (mylnie wpisany do rejestru zabytków jako dawny
budynek stacyjny). Wartość szczególną ma dworzec w Otwocku od
wielu lat znajdujący się w rejestrze zabytków. W Otwocku znajduje
się również pierwsza podstacja trakcyjna z 1936 r., zaprojektowana
w stylu modernistycznym. Na jej terenie pozostawiono jako eksponat
transformator firmy English Electric (EE) z 1936 r.
Współcześnie linia otwocka stanowi żywy skansen historycznej architektury kolejowej. Jej koloryt oddaje przestrzenny zespół komunikacyjnych obiektów powstałych między końcem XIX w. a końcem lat 50.
15| Zob. artykuł na temat elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego w dalszej
części niniejszego tomu „Rocznika Józefowskiego”. [przyp. red.]
16| Zespół o bardzo dużej wartości historycznej i architektonicznej ulega stopniowemu
przekształceniu i zniszczeniu oraz nie jest w żaden sposób chroniony przez służby
konserwatorskie.
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XX w. Ukazuje on chronologicznie zmiany stylów utylitarnej architektury
kolejowej. Na linii otwockiej zachowała się oryginalna architektura Kolei Nadwiślańskiej (zarówno drewniana, jak i murowana) z przełomu XIX
i XX w.: architektura modernistyczna z elementami secesji z początku XX
w. – obecny dworzec kolejowy w Otwocku; architektura polska w tzw. stylu
narodowym – murowany szalet w Falenicy; architektura modernistyczna
lat 30. XX w. – obecna stacja w Falenicy oraz szczególnie wartościowe stacje Michalin, Józefów, Miedzeszyn, Międzylesie, Radość, Świder z okresu
elektryfikacji linii w 1936 r., a także stacja Wawer – obiekt zaprojektowany
w awangardowym stylu modernizmu lat 50. XX w.
Chociaż Kolej Nadwiślańska zbudowana została przede wszystkim
dla celów militarnych i nie posiadała początkowo istotnego znaczenia
gospodarczego17, ale jak wynika z przedstawionych powyżej faktów oraz
zdarzeń ma ona również istotne znaczenie dla badań nad historią i genezą
krajobrazu kulturowego tzw. linii otwockiej, ponieważ rozwój miejscowości
letniskowych i współczesnych miast na odcinku z Warszawy do Otwocka
związany jest z powstawaniem przystanków kolejowych na tej linii.

Stacja Falenica – widok obecny.

Stacja Józefów – widok obecny.

17| Привислянская Железная Дорогa, s. 44-45.
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Droga Żelazna Nadwiślańska.
Przystanek Jarosław i jego okolice
w wybranych materiałach źródłowych
29 sierpnia 1877 roku1 uruchomiono Drogę Żelazną Nadwiślańską (DŻN)
– kolej szerokotorową o standardzie rosyjskim, łączącą Mławę z Kowlem.
Kolej ta, oprócz znaczenia gospodarczego, pełniła funkcje strategiczne,
ponieważ przebiegała wzdłuż przypuszczalnej linii frontu i łączyła ze sobą
najważniejsze twierdze rosyjskie na terenie Królestwa Polskiego.
Trzeci odcinek, z warszawskiej Pragi do Łaskarzewa2, zaczynał się
w miejscu skrzyżowania Kolei Nadwiślańskiej3 z Koleją Petersburską,
na 121 wiorście, i liczył 64,530 wiorst4.
Teren pod budowę linii kolejowej pozyskiwano poprzez wywłaszczenie.
W lekturze dokumentów wywłaszczeniowych oraz w analizie rysunków
profilu podłużnego zgromadzonych w Archiwum Państwowym m.st.
Warszawy5 można znaleźć nie zawsze pełne informacje dotyczące
wywłaszczeń, a w przypadku ukształtowania terenu można odtworzyć
pełny obraz przebiegu III odcinka Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, z którego
wynika, że pierwsze stacje tegoż odcinka według projektu wykonawczego
planowano w Otwocku6 (stacja IV klasy) i Pilawie (stacja III klasy).
1| 29 sierpnia 1877 roku wg nowego stylu, 17 sierpnia 1877 roku wg starego stylu.
2| Por. R. Lewandowski, Droga Żelazna Nadwiślańska 1877-2007, s. 19-30, Józefów 2007.
3| Droga Żelazna Nadwiślańska – jako kolej prywatna, a później upaństwowiona zwana jest często Kolej Nadwiślańska lub „Nadwiślanka”.
4| 1 wiorsta = 1066,78 m.
5| Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, zespół archiwalny pod nazwą główną
„Nadwiślańskie Skarbowe Drogi Żelazne”, sygnatury o numerach od 1 do 469
obejmuje 8 metrów bieżących różnego rodzaju akt z lat 1875-1918. Teczki opisywane są głównym, nadrukowanym tytułem Привислянская Жельзная Дорога,
Привислянская Железная Дорога lub Привислинския Жельзныя Дороги (18951897) oraz podtytułem uzupełniającym.
6| Stacja Otwock została wybudowana w leśnym pustkowiu na 141 wiorście DŻN, na
pograniczu gruntów folwarku otwockiego i wiązowskiego, na terenie dóbr otwockich
Zygmunta Kurtza, w odległości około 1 mili od siedziby właściciela dóbr otwockich
w Otwocku Wielkim. Stacja otrzymała nazwę od nazwy majątku, w którym ją wybudowano i stała się ośrodkiem miastotwórczym dla przyszłego miasta Otwock.
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Na podstawie kwerendy i zebranych materiałów można również postawić
pytania: czy zgromadzone w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy
rysunki profili podłużnych zawierają wprowadzone w trakcie budowy Drogi
Żelaznej Nadwiślańskiej wszystkie zmiany i korekty? Czy teczki projektów
wykonawczych, które mają skreślenia i ręczne dopiski (nie zawsze opatrzone
datą), stanowią ostateczną i zrealizowaną wersję projektu?
W związku z powyższym pojawiają się kolejne pytania związane z tytułem niniejszego artykułu. Czy Kolonia Jarosław była jedyną osadą na trasie
III odcinka otwartej w sierpniu 1877 roku Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej?
W jakim celu, kiedy i w którym miejscu zbudowano przystanek kolejowy Jarosław7, znajdujący się na terenie dzisiejszego miasta Józefowa, oraz
w jakich latach funkcjonował? Czy przystanek Jarosław stał się zalążkiem
miastotwórczym dla przyszłego miasta Józefowa?
Na te pytania stara się odpowiedzieć niniejszy artykuł w formie krótkiej
analizy wybranych materiałów źródłowych, stawiając jednocześnie hipotezę,
że przystanek kolejowy Jarosław funkcjonował w latach 1877-1921.

7| Mowa o przystanku kolejowym Jarosław powstałym na 139 wiorście uruchomionej w 1877
roku Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej. Należy zaznaczyć, że w późniejszych latach powstał
inny przystanek Jarosław (Jarosław-Anielin) przy kolei wąskotorowej Wawer-Karczew.
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Lata siedemdziesiąte XIX wieku. W Archiwum Państwowym m.st. Warszawy
w teczce projekt wykonawczy III odcinka Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej znajduje się
profil podłużny linii kolejowej (zespół archiwalny pod nazwą główną „Nadwiślańskie
Skarbowe Drogi Żelazne”), z którego wynika, że trasa III odcinka od Pragi do Wawra
biegnie głównie polami, od Wawra do rzeki Świder przeważają lasy, a od rzeki Świder
do Łaskarzewa dominują pola i pustkowia. Na całej długości odcinek przechodzi tylko
przez dwie osady (na wiorście 139 i 159). Pierwszą osadą położoną przy 139 wiorście
DŻN jest Kolonia Jarosław.
Z rysunku profilu podłużnego wynika, że Kolonia Jarosław znajduje się po
wschodniej stronie linii kolejowej. Na północ od osady, przed skrzyżowaniem
dróg (dzisiejszy rejon skrzyżowania ulic Jarosławskiej i Sikorskiego w Józefowie)
znajduje się budka strażnika kolejowego. Na południe od osady widnieje most
kolejowy na rzece Świder.

Zima 1891-1892. Elwiro Michał Andriolli (1836-1893), właściciel majątku Brzegi, położonego po obu brzegach rzeki Świder, w pamiętniku pt. Zimą na letniem
mieszkaniu zapisał: „Kopię się przed siebie ku domkowi. (Śnieżyca była wielka,
i Andriolli w lesie, idąc pieszo ze stacji do siebie zabłądził [dopisał Henryk Dobrzycki – Andriolli w sztuce i życiu społecznem, 1904, s. 176-177]). Jakże tu samotnie! Drogę tu jeszcze nie dawno wyciąłem – byłać tu inna ścieżka, kapryśna, a dwa
razy dłuższa. Oto jej ślady – szła nad rzeczką”.
Z opisu można wnioskować, że Andriolli ze stacji Jarosław szedł ścieżką wzdłuż rzeki
do swojego domu położonego nad Świdrem. Artysta idąc do domu nie korzystał z drogi
ze stacji Otwock, ponieważ była ona znacznie dłuższa.
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Plan okolicy stacyi „Otwock” pochodzi z książki autorstwa Edmunda Diehla Wille
w Otwocku i warunki pobytu tamże, Warszawa 1893. „Dla przyjeżdżających z Warszawy do mieszkań ponad Świdrem, pociągi kolejowe w dwóch zatrzymują się miejscach:
na przystanku „Jarosław”, lub na stacyi „Otwock”; w pierwszym jednak niektóre pociągi, względnie do rodzaju jazdy (ob. Rozkład jazdy kol. żel.). Wysiadający na przystanku, zmuszeni są odbywać drogę pieszo, na miejscu bowiem nie tylko nie ma furmanek,
lecz i schroniska w razie słoty. Do wielu jednak willi odległość z przystanku znacznie
jest krótszą, niż ze stacyi, jak to z planu łatwo widzieć można – dla mężczyzn zaś droga
ponad rzeką nawet do miejscowości więcej oddalonych nie jest zbyt przykrą do przebycia” (Diehl, 1893, s. 37-38).
Na planie po zachodniej stronie linii kolejowej widać stację Otwock (St. Otwock).
W okolicy mostu na rzece Świder po wschodniej stronie linii kolejowej zaznaczono
przystanek (Pr), a po stronie zachodniej wpisano nazwę Jarosław. Nazwa ta może być
wspólna dla przystanku oraz dla folwarku Jarosław położonego po zachodniej stronie plantu kolejowego – „Fol. »Jarosław« (Nr 12), własność Stanisława Rajswassera,
zajmujący obszar 60 morgów, najbliżej przystanku tego nazwiska położony” (tamże,
s. 42). Obok folwarku Jarosław nad Świdrem znajdują się „Domki wiejskie (Nr 13 i 14)
w liczbie 3, należące do Jakuba Kołodzieja i Stanisława Piotrowskiego (...). 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” (tamże, s. 42-43).
Z powyższego może wynikać, że domki letniskowe przy przystanku kolejowym Jarosław były wynajmowane już w latach osiemdziesiątych XIX wieku, albowiem książkę
Wille w Otwocku... cenzura rosyjska dopuściła do druku w kwietniu 1893 roku, a dwa
lata wcześniej jej autor na łamach „Wędrowca” (1891, nr 29, 30) pisał o willach położonych w Otwocku i nad Świdrem. Plan okolicy stacyi „Otwock” – z uwzględnieniem
wybranych opisów Edmunda Diehla – można odczytać również jako Plan okolicy przystanku „Jarosław”.
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Plan przystanku „Jarosław” stanowi fragment Planu willi położonych nad Świdrem,
który pochodzi z książki Edmunda Diehla Wille w Otwocku i warunki pobytu tamże,
Warszawa 1893.
Na planie zostały wyraźnie zaznaczone i opisane:
A – Przystanek Jarosław;
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B – Budka kolejowa dróżnika;
C – Most kolejowy żelazny;
D – Groble;
E – Budka dróżnika (niewidoczna na Planie przystanku „Jarosław”);
F – Pompa parowa;
G – Tamy;
H – Most drewniany (niewidoczny na Planie przystanku „Jarosław”);
I – Jarchata (niewidoczna na Planie przystanku „Jarosław”).
Z Planu przystanku „Jarosław” wynika, że przystanek kolejowy znajduje się po
zachodniej stronie linii kolejowej, na północ od osady letniskowej Jarosław, na północ od
drogi wiodącej z folwarku Jarosław do wsi Rycice, na północ od ówczesnego przejazdu
kolejowego (dzisiejszy rejon skrzyżowania torów kolejowych z ulicą Piłsudskiego –
ślepa odnoga – w Józefowie).
Zestawienie powyższego planu z Planem okolicy stacyi „Otwock” prowadzi do pytania:
która lokalizacja przystanku Jarosław jest właściwa?
Warto nadmienić, że jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku w Józefowie, po
zachodniej stronie linii kolejowej, między ślepą odnogą ul. Piłsudskiego a wiaduktem
w ul. Jarosławskiej znajdował się stary budynek kolejowy.

W 1895 roku redakcja petersburskiego czasopisma „Niwa” w bezpłatnym dodatku
opublikowała spis miast i miejscowości zaznaczonych na mapie kolejowej Rosji. Na III
odcinku DŻN od Pragi do Pilawy zaznaczono następujące miejscowości: Praga (okręg
warszawski) w polu G6, Wawer (okręg warszawski) w polu G6, Jarosław w polu D6,
Otwock w polu D6, Celestynów w polu D6 oraz Pilawa w polu D6.
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Na mapie Special Rad- und Automobilkarte von Mittel-Europa, 52 Warschau
(Specjalna mapa rowerowa i samochodowa Europy Środkowej, ark. 52 Warszawa)
wydanej przez Verlag Ludwig Ravenstein przed 1914 r. (brak kolei wąskotorowej
Wawer-Karczew, uruchomionej w 1914 r.) zaznaczono stacje kolejowe: Wawer, Falenica, Jarosław i Otwock.
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10 maja 1897 roku, ogłoszenie w „Kurierze Warszawskim” w dziale „Letnie mieszkania” następującej treści: „Koleją Nadwiślańską, wśród lasku, miejscowość sucha,
rzeka blizko, przystanek Jarosław, willa Wanda, 2 lokale do wynajęcia po 2 pokoje
duże z umeblowaniem, werenda obszerna, kuchnia z piwnicą i inne wygody niezbędne.
Wiadomość bliższa Krakowskie Przedmieście No 69, pierwsze piętro”.
Anons prasowy opisuje standard letniego mieszkania, a ponadto informuje, że w 1897
roku funkcjonował przystanek Jarosław, a właściciel willi Wanda najprawdopodobniej
mieszkał w Warszawie.
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29 maja 1898 roku pojawiło się ogłoszenie w „Kurierze Warszawskim” o następującej
treści: „Rzeka Świder. Brzegi rzeczki[,] Anielin, place od kopiejki łokieć, gotówką
lub na raty 2-3 letnie. Jest żwir, możność budowania murowanych domków z masy
wapnolitej, tańszych od drewnianych. Projektowana kolejka do Świdra. Przystanek
Józefów (nadwiślańska), ajent na miejscu na wszystkie pociągi”.
Anons prasowy opisuje działania ajenta zajmującego się sprzedażą nieruchomości
w Anielinie, najprawdopodobniej podzielonej w wyniku parcelacji letniskowej (obszar
dzisiejszego Józefowa od trasy kolei wąskotorowej Wawer-Karczew w kierunku Wisły).
Z ogłoszenia wynika również, że już pod koniec XIX wieku mówiono o trasie planowanej kolei wąskotorowej z Wawra – nie do Karczewa, lecz jedynie do Świdra. Ponadto
ogłoszenie stwierdza, że w 1898 roku funkcjonował przystanek kolejowy Józefów – położony na północ od przystanku Jarosław.
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Rok 1901, rozkład jazdy pociągów Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Na
odwrocie plan linii kolejowych węzła warszawskiego. Na odcinku od Pragi do Pilawy
wymieniono następujące stacje: Praga, Wawer, Jarosław, Otwock, Celestynów, Pilawa.

Rok 1911, Mappa dziesięciu gubernij Królestwa Polskiego z oznaczeniem wszelkich
dróg oraz odległości od nich, ułożona podług najnowszych źródeł urzędowych na odcinku Kolei Nadwiślańskiej od Pragi do Celestynowa wymienia następujące przystanki: Praga, Wawer, Radość, Falenica, Józefów, Jarosław, Świder, Otwock, Celestynów.
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Rok 1910 (ca) – rozkład jazdy pociągów Warszawa Kowelska – Iwangród – Lublin –
Kowel na odcinku od Wawra do Celestynowa wymienia przystanki: Wawer, Radość,
Falenica, Józefów, Jarosław, Świder, Otwock, Celestynów.

Rok 1914 – rozkład jazdy pociągów Warszawa-Kowel na odcinku od Wawra do Celestynowa wymienia przystanki: Wawer, Radość, Miedzeszyn, Falenica, Michalin, Józefów, Jarosław, Świder, Otwock, Stara Wieś, Celestynów.
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Mapa sieci kolei żelaznych Państwa Polskiego wydana w 1920 roku przez Ministerstwo
Kolei Żelaznych na odcinku od Wawra do Otwocka wymienia przystanki: Wawer,
Radość, Miedzeszyn, Falenica, Michalin, Józefów, Jarosław, Świder, Otwock.

Plan parcelacji majątku „Jarosław” sporządzony przez geometrę Jana Juchniewicza
w 1923 roku, określając kierunek Czarnej Drogi (obecnie ul. Jarosławska w Józefowie),
używa nazwy „Do przyst. kolei Jarosław”.
Z powyższego wynikałoby, że choć przystanek kolejowy Jarosław przestał
funkcjonować, to w powszechnym użyciu było określanie lokalizacji nieruchomości
względem niego.
112

Specjalna mapa kolejowa Polski z wyszczególnieniem wszystkich linij kolejowych
szerokotorowych, dwutorowych, jednotorowych oraz wszystkich bez wyjątku stacyj
sieci kolei żelaznych państwa Polskiego (wydana ca 1921), na odcinku od Wawra do
Otwocka wymienia przystanki: Wawer, Radość, Miedzeszyn, Falenica, Michalin,
Józefów, Świder, Otwock – nie wymienia przystanku Jarosław.

Z zamieszczonych powyżej informacji oraz na podstawie Specjalnej
mapy kolejowej Polski... można przypuszczać, że przystanek kolejowy
Jarosław przestał funkcjonować około 1921 roku.
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Zabytkowa stacja kolejowa w Falenicy.
Przyczynek do dyskusji
W Aktualnym wykazie zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy pod numerem 8548 (ID: WAW16059) widnieje zapis:
„Obiekt: dworzec kolejowy. Nazwa historyczna obiektu: Stacja kolejowa
Warszawa Falenica (wraz z otoczeniem) – dawny budynek dworca. Adres:
Wawer, Patriotów 40B. Rejestr zabytków: 1566-A, 1994-02-01. Data zarządzenia włączającego: 2012-07-24. Karta ewidencyjna: [brak]”.
Na podstawie dotychczas przeprowadzonej kwerendy w zakresie historii
Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej1, pojawiają się następujące pytania:
• Czy drewniany budynek opisany w gminnej ewidencji zabytków
jako zabytkowy dworzec kolejowy w Falenicy jest nim w rzeczy
samej?
• A może jest to budynek mieszkalny towarzyszący nieistniejącej już
drewnianej stacji kolejowej?
• Jeśli tak jest, to jak wglądał zabytkowy dworzec (stacja, przystanek,
półprzystanek) w Falenicy, jak wyglądało jego najbliższe otoczenie?

I.

Założone 22 lutego 1874 r. Towarzystwo Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej na mocy Ustawy Towarzystwa Drogi Żelaznej zostało zobowiązane
do wybudowania 27 stacji kolejowych2.
Trzeci odcinek Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej (DŻN) z warszawskiej
Pragi do Łaskarzewa zaczynał się w miejscu skrzyżowania Kolei Nadwiślańskiej z Koleją Petersburską3. W Archiwum Państwowym m.st. Warszawy znajdują się dokumenty, na podstawie których można odtworzyć

1| Droga Żelazna Nadwiślańska – jako kolej prywatna, czyli tzw. Kolej Nadwiślańska
lub „Nadwiślanka”.
2| W. Zuziak, Droga Żelazna Nadwiślańska 1974-1898, (w:) R. Kołodziejczyk (red.),
Studia z dziejów kolei żelaznych w Królestwie Polskim (1840-1914), Warszawa
1970, s. 104-105.
3| Por. R. Lewandowski, Droga Żelazna Nadwiślańska 1877-2007, s. 19-30, Józefów 2007.
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trasę przebiegu tegoż odcinka4. Pierwsze stacje III odcinka według projektu wykonawczego planowano w Otwocku (stacja IV klasy) i Pilawie
(stacja III klasy).
W 1879 r. zostało sporządzone opracowanie opisujące budowę i początki eksploatacji Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej5. Z zawartych w opracowaniu informacji wynika, że w 1879 r. DŻN miała już 37 stacji6. Różnica 10 stacji obejmowała m.in. 7 tzw. półprzystanków. Na III odcinku
DŻN, na odcinku od Pragi do Pilawy funkcjonowały dwa półprzystanki:
w Wawrze oraz w Celestynowie7.
Przy uruchomionej 29 sierpnia 1877 r. linii kolejowej od 1897 r. funkcjonował przystanek8 Falenica.

II.

W 1895 r. Jakub Karol Hanneman (1850-1937), właściciel folwarków Błota
i Falenica, przystąpił do parcelacji tego drugiego. W wyniku tych działań powstała kolonia Falenica, w której wkrótce uruchomiony został przystanek kolejowy Falenica. Wiosną 1897 r. na łamach „Kuriera Warszawskiego” zaczęły
pojawiać się ogłoszenia zapraszające na letni wypoczynek do Falenicy9.
W związku z dynamicznym rozwojem letniska i miasteczka Falenica
budynki stacji kolejowej stawały się niewystarczające do sprawnego jej
funkcjonowania. W prasie z przełomu XIX i XX w. pojawiają się utyskiwania m.in. na małą poczekalnię i brak sprawnej odprawy towarowej na
stacji Falenica. Na początku XX wieku pojawiały się także głosy wzywające do rozbudowy istniejącej stacji.
•
•

Jak zatem wyglądała pierwsza stacja kolejowa w Falenicy?
Czy architektura stacji nawiązywała do znanych i stosowanych
wcześniej rosyjskich10 rozwiązań?

4| Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, zespół archiwalny pod nazwą główną
„Nadwiślańskie Skarbowe Drogi Żelazne” (1875-1918).
5| Por. Wcześniejszy artykuł pt. Historia Kolei Nadwiślańskiej.
6| Привислянская Железная Дорога [1879], s. 14-19.
7| Tamże, s. 14-16.
8| Hipotetyczny przystanek, być może półprzystanek lub stacja.
9| „Falenica pierwszy przystanek, za Wawrem…”. Zob. „Kurier Warszawski”, ogłoszenia Letnie mieszkania z 3 maja 1897 r.
10| Por. Альбом чертежей общего расположения путей, зданий и мостовых
сооружений существующих в России железных дорог, Moskwa 1872.
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Jak wyglądało otoczenie stacji? Jakie pełniło funkcje?
Czy otoczenie stacji Falenica było podobne do otoczenia wcześniej
powstałych półprzystanków w Wawrze i Celestynowie?

Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do dyskusji nt. powstania pierwszego przystanku kolejowego w Falenicy, która być może doprowadzi do
historycznej rekonstrukcji zabytkowej stacji Falenica oraz jej najbliższego
otoczenia.

Budynek tzw. półstacji oraz dom mieszkalny (1872).
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Plan położenia dróg i budynków półstacji Celestynów (1877).
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Widoki stacji Ritupe (pocz. XX w.) oraz stacji Falenica (2017).

Ogłoszenie – stacja Falenica. „Kurier Warszawski”, 20 maja 1897 r.
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Ogłoszenie – przystanek Falenica. „Kurier Warszawski”, 3 maja 1897 r.
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Zbigniew Tucholski

Elektryfikacja linii kolejowej
Pruszków-Warszawa-Otwock
Elektryfikacja linii podmiejskich Węzła Kolejowego Warszawskiego (WKW, w okresie powojennym Warszawskiego Węzła Kolejowego)
była jednym z najważniejszych przedsięwzięć modernizacyjnych polskiego kolejnictwa w II RP. Uruchomienie nowoczesnych i szybkich pociągów elektrycznych unowocześniło transport kolejowy w aglomeracji
warszawskiej1. Stało się wielkim udogodnieniem dla pasażerów oraz
istotnym czynnikiem rozwoju urbanistycznego. Kremowo-niebieskie
jednostki elektryczne na stałe wpisały się w krajobraz kulturowy stolicy
i linii podmiejskich.

Józefów, 15 grudnia 1936 r. – otwarcie zelektryfikowanej linii warszawskiego węzła kolejowego
(WKW) łączącej Warszawę z Pruszkowem i Otwockiem. Uroczystość na stacji kolejowej w Józefowie.
Na peronie licznie zgromadzeni przedstawiciele rządu i zaproszeni goście. Na pierwszym planie (drugi
od prawej) minister komunikacji Juliusz Ulrych. Widoczny udekorowany pociąg E-91 (EW51).
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego (sygnatura 1-G-3171-2).

1| Autorem wyboru i opracowania ilustracji do niniejszego artykułu jest Robert
Lewandowski.
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Węzeł warszawski (WKW) i linie zelektryfikowane. „Inżynier Kolejowy”, 1937, nr 4, s. 142.

Otwarcie zelektryfikowanej linii węzła kolejowego
(WKW) łączącej Warszawę z Pruszkowem
i Otwockiem. Uroczystość na stacji Warszawa
Zachodnia. Na pierwszym planie pierwszy pociąg
elektryczny E-91 (EW51). Ze zbiorów Narodowego
Archiwum Cyfrowego (sygnatura 1-G-3171-1).

Jednostka elektryczna WKW. „Inżynier Kolejowy”,
1937, nr 2, s. 50.

Inicjatorem elektryfikacji pierwszych linii Polskich Kolei Państwowych
(PKP) i autorem jej wstępnego projektu był wybitny specjalista w zakresie
trakcji elektrycznej – prof. Roman Podoski (1873-1954). Prace prowadzone były przez powołane w 1933 roku PKP Kierownictwo Elektryfikacji
Węzła Kolejowego Warszawskiego. W 1935 roku zmieniono jego nazwę
na PKP Biuro Elektryfikacji WKW i podniesiono do rangi departamentu
Ministerstwa Komunikacji. Projektowaniem, wyborem rozwiązań technicznych i pracami elektryfikacyjnymi zarządzali kierownicy biura – inż.
Adam Skibiński (1883-1935) oraz inż. Alfred Karlsbad (1894-1974).
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2 sierpnia 1933 roku zawarto umowę elektryfikacyjną pomiędzy
PKP a firmami angielskimi The English Electric Company Ltd. i Metropolitan-Vickers Electrical Export Company Ltd. Weszła ona w życie
1 października 1933 roku na podstawie rozporządzenia prezydenta RP
w sprawie elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego oraz zaciągnięcia na ten cel kredytu zagranicznego. Prace rozpoczęto na jesieni
1934 roku i już 15 grudnia 1936 roku uruchomiono pociąg elektryczny na pierwszym zelektryfikowanym odcinku Pruszków-Warszawa
-Otwock (prowadzili go maszyniści Wacław Rzącki i Alojzy Bienias),
obejmującym także linię średnicową. 15 maja 1937 roku uruchomiono
trakcję elektryczną na odcinku Pruszków-Żyrardów, a 14 grudnia 1937
roku na linii Warszawa-Mińsk Mazowiecki.
Ogółem w II RP zelektryfikowano 111,5 km linii węzła warszawskiego, a długość wszystkich zelektryfikowanych linii i torów stacyjnych
osiągnęła 263,8 km. Zbudowano sześć podstacji trakcyjnych, Główne
Warsztaty Elektrotrakcyjne Warszawa Zachodnia wraz z elektrowozownią, których projektantem i organizatorem był inż. Wiktor Tyszko
(1894-1967), a także nowoczesną Elektrowozownię Warszawa Grochów
(1938 r.), zrealizowaną według projektu prof. Wacława Żenczykowskiego (1897-1957).
Elektryfikacja obejmowała również budowę sieci zasilającej (35 kV)
o długości 94,3 km na słupach stalowych i drewnianych. Zmodernizowano układy torowe stacji oraz zbudowano wysokie, żelbetowe perony wraz
z wiatami i poczekalniami – jest to doskonały przykład polskiego modernizmu kolejowego w architekturze II RP.
Elektryfikacja linii podmiejskich węzła warszawskiego stała się synonimem nowoczesności PKP, dlatego też władze kolejowe przywiązywały dużą wagę do wzornictwa taboru i formy architektonicznej obiektów
związanych z koleją.
Podczas prac projektowych pracownicy PKP Biura Elektryfikacji
WKW odbywali liczne podróże studyjne po Europie, wybierając najlepsze rozwiązania techniczne stosowane w nowoczesnych kolejach
aglomeracyjnych.
Istotnym założeniem elektryfikacji było wprowadzenie technologii
w zakresie produkcji aparatury elektrycznej wysokich napięć oraz implementacja nowych rozwiązań technicznych w konstrukcji taboru kolejowego, podstacji, sieci trakcyjnej i linii zasilających, a także w organizacji
ruchu i naprawie taboru. Anglicy bardzo wysoko ocenili profesjonalizm
polskich inżynierów i pracowników kolejowych.
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U progu II wojny światowej PKP dysponowała jednym
z nowocześniejszych w Europie
systemów elektrycznych kolei
podmiejskich. Podczas wojny
i okupacji trakcja elektryczna
Warszawskiego Węzła Kolejowego została zniszczona w 90
procentach.

Otwarcie zelektryfikowanej linii warszawskiego
węzła kolejowego (WKW) łączącej Warszawę
z Pruszkowem i Otwockiem. Uroczystość
na stacji w Otwocku. Na pierwszym planie
udekorowany pociąg elektryczny E-91 (EW51).
„Kolejowe Przysposobienie Wojskowe”,
1936, nr 21.

Wnętrze wagonu drugiej klasy (fotele tapicerowane)
w pociągu elektrycznym WKW. Ze zbiorów
prywatnych.
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Wnętrze wagonu trzeciej klasy (drewniane ławki)
w pociągu elektrycznym WKW. Ze zbiorów
prywatnych.

Ogólny widok sieci trakcyjnej WKW.
„Inżynier Kolejowy”, 1938, nr 1, s. 38.

Słupy przelotowe na linii zasilającej
wysokiego napięcia 35 kV Warszawa-Otwock.
„Inżynier Kolejowy”, 1937, nr 3, s. 151.

Przekrój peronu i wiaty WKW.
„Inżynier Kolejowy”, 1937, nr 5, s. 177.

Treść napisu na tablicy ostrzegawczej.
„Inżynier Kolejowy”, 1937, nr 11, s. 461.
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Miesięczne wahania ruchu podmiejskiego WKW. „Inżynier Kolejowy”, 1937, nr 4, s. 144.

Ruch na poszczególnych stacjach i przystankach WKW. „Inżynier Kolejowy”, 1937, nr 4, s. 144.

Józefów, przystanek kolejowy. Wkładka do karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa.
Autor inż. Jakub Andrzejewski (2010). Źródło: Archiwum WUOZ.
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Barbara Wizimirska

Rola proboszcza Józefowa,
ks. Mieczysława Królaka
w utworzeniu parafii w Falenicy
Lata dwudzieste i trzydzieste były okresem dynamicznego rozrastania się letnisk wzdłuż linii otwockiej. Wraz z tym zwiększała się liczba mieszkańców – również katolików. Po 1925 roku, gdy Falenica stała
się centrum gminy Letnisko-Falenica1 i największym osiedlem między
Otwockiem a Aninem, potrzeba posiadania na miejscu kościółka i niedzielnej mszy stała się paląca. Nowa gmina miała znaczny obszar, bo
obejmowała osiedla od Świdra na południu do Kaczego Dołu (obecnie
Międzylesie) na północy2. W wielu miejscowościach sezon letni charakteryzował się znacznym napływem letników, dla których kościół parafialny w Józefowie wydawał się zbyt odległy. Funkcjonowała wprawdzie
kolejka wąskotorowa łącząca miejscowości gminy z Józefowem, ale nie
dla wszystkich była ona dogodna3.
1| Dnia 10 listopada 1924 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
28.10.1924 r. „o utworzeniu gminy wiejskiej Letnisko-Falenica w powiecie warszawskim”. W skład gminy włączono: – z gminy wiejskiej Zagóźdź: Falenica-Wille, Józefów, Emilianów, Miedzeszyn-Wille, Zbójna Góra-Radość, Kaczy Dół, Maciorowe
Bagno, Laski Osady; – z gminy wiejskiej Wiązowna: Michalin, Jarosław; – z gminy
wiejskiej Karczew: Wille Świderskie; – z gminy wiejskiej Wawer: Anin. [przyp. red.]
2| Dnia 1 kwietnia 1939 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27.03.1939 r. „o zmianie granic niektórych gmin wiejskich w powiecie
i województwie warszawskim”. Do gminy Letnisko-Falenica przyłączono: – ze
znoszonej gminy wiejskiej Zagóźdź: Błota, Borków, Dębinka, Julianów, Miedzeszyn, Nowa Wieś, Świdry Małe, Wólka Zerzeńska, Zagóźdź; – z gminy wiejskiej
Wiązowna: gromady Zamlądz, Rycice oraz część gromad Aleksandrów i Emów.
Z gminy Letnisko-Falenica wyłączono: – do gminy wiejskiej Wawer: gromady
Anin i Międzylesie. [przyp. red.]
3| W gminie wiejskiej Letnisko-Falenica mieszkańcy wyznania rzymskokatolickiego
mogli korzystać z miejsc kultu znajdujących się w miejscowościach: Anin (kaplica drewniana), Międzylesie (kaplica przy Zakładzie im. „Rodziny Maryi”), Radość
(kościół parafialny), Falenica (kościół parafialny), Józefów (kościół parafialny),
Świder (dwie kaplice: przy Zakładzie wychowawczym św. Teresy; przy żłobku
św. Teresy). Por. Letniska Falenickie 1938, Warszawa 1938. [przyp. red.]
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Mieszkańcy Józefowa i Falenicy wyznania rzymskokatolickiego
należeli kiedyś razem do parafii w Zerzniu, gdzie znajdował się najstarszy kościół w południowym sąsiedztwie prawobrzeżnej Warszawy.
Jak wiadomo, 11 października 1919 roku kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie stał się kościołem parafialnym dla nowej parafii,
utworzonej na mocy dekretu kardynała Aleksandra Kakowskiego. Jej
proboszczem był w latach 1919–1934 ks. Mieczysław Królak. W granicach tej parafii znalazła się także Falenica (wieś i Wille Falenickie)
– oprócz Nowej Wsi, Błot, Świdrów Małych, Anielina, Rycic, Białek
i Aleksandrówka. Urodzony w 1883 roku ks. Królak, wyświęcony
w 1910 roku, po studiach filozoficznych (Akademia Duchowna w Petersburgu) i teologicznych (w Warszawie), był wtedy w pełni sił, miał
36 lat. Fakt ten miał istotne znaczenie w pokonywaniu trudności, z jakimi przyszło mu się zmierzyć, gdy osiem lat później podjął się dzieła
budowy kościółka w odległej o 3,5 km Falenicy.
Ksiądz Mieczysław Królak dał się poznać jako wspaniały
organizator i duszpasterz, a jego osiągnięcia jako proboszcza zostały
oficjalnie uznane podczas wizytacji kanonicznej parafii 29 sierpnia
1926 roku przez Stanisława Galla, biskupa-sufragana4. Dlatego też
prominentni mieszkańcy Falenicy zwrócili się do niego, by patronował
akcji budowy kościółka w Falenicy. Wcześniej (w grudniu 1927
roku) uzyskano obietnicę darowizny działki na ten cel od właściciela
folwarku Błota i Falenicy – Jakuba Karola Hannemana. 28 stycznia
1928 roku Hanneman, w obecności ks. Królaka, przepisał własność
działki o powierzchni 5596,93 metra kwadratowego (o wartości 5 tys.
zł) na niewielkiej wydmie (tzw. Górne) „na imię Rzymsko-Katolickiego
kościoła w Falenicy”5. U stóp tej wydmy biegła ulica Różana, nazwana
potem Kościelną (dziś ul. Bartoszycka).
Po zapewnieniu działki pod kościółek ks. Królak już na początku
lutego 1928 roku zaprosił mieszkańców Falenicy na zebranie do remizy strażackiej przy ulicy Wiślanej (obecnie Bysławska). Przyszło 150
osób, spośród których wyłoniono 20-osobowy Komitet Budowy Kościoła. W jego skład weszli najzamożniejsi i najaktywniejsi mieszkańcy Falenicy: Bronisław Bogdanowicz, Stanisław Burdziński, Józef Burghardt,
Mieczysław Dowmunt, Jan Grzywacz, Michał Karbowiecki, Franciszek Kuczyński, Feliks Liczputowski, Piotr Malec (kupiec), Franciszek
4| Zob. Protokół wizytacji kanonicznej parafii Józefów w dniu 29 sierpnia 1926 r. Archiwum Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie (AP-MBCzJ).
5| Odpis z księgi hipotecznej, akt n. 23.
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Milewski, Konstanty Ozdobiński (szef OSP), Natalia Podgórska, Teofil
Perczyński, Michalina Pekowska, Bronisław Romaniszyn, Edmund Sobolewski, Jan i Wiktoria Szałasowie, Andrzej Wilk, Włodzimierz Zawadzki
(właściciel apteki)6. Wiadomość o powstaniu Komitetu została przesłana do Warszawskiej Kurii Metropolitalnej, która zatwierdziła jego skład
i udzieliła aprobaty dla planu działania.
Realizacja tego planu zaczęła się od zbierania funduszy na budowę.
Podczas zebrania w remizie zebrano 180 zł i ustalono, w jakich miejscach
będą rozstawione puszki. Postanowiono też sprzedawać „cegiełki” na
budowę kościółka. Wiosną ks. Królak zlecił wyrównanie placu na wydmie
i postawił tam krzyż. W lipcu 1928 roku w specjalnym namiocie odprawił
tam pierwszą mszę świętą.
Po zebraniu dostatecznie dużej sumy proboszcz józefowski zdecydował, że w pierwszej kolejności zostanie wymurowany nieduży dom
piętrowy, który miał służyć jako pomieszczenie dozorcy. Dozorca był
potrzebny, gdy na placu zaczęto gromadzić materiały pod budowę kościoła. Budowa tego domu, zakończona w 1929 roku, kosztowała 13 tys.
zł, pochodzących z zebranych składek. Obok, za tysiąc zł, postawiono
kryte dachem komórki i ubikację.
W następnych latach w tym domu miało tu jakiś czas siedzibę stowarzyszenie „Sokół”. Jego działalność szczególnie wspierał ks. Królak
w swojej parafii, co zostało pozytywnie podkreślone w cyt. protokole
wizytacji z 1926 roku. Potem w domku mieszkał ks. Jarocki, o którym
będzie mowa dalej, i prefekt, ks. Jan Rozbiewski, do czasu wybudowania plebanii w 1936 roku. Po 1945 roku wprowadził się tu organista, Jan
Marcinkiewicz, z żoną Zofią, którzy prowadzili też kancelarię parafialną.
Budowa wspomnianych wyżej obiektów pochłonęła znaczną część
zebranych funduszy i stała się powodem pierwszego konfliktu między
ks. Królakiem a Komitetem Budowy Kościoła (KBK). Wiemy o tym
z zachowanych protokołów zebrań KBK. Okazało się, że parafianie z Falenicy nie są dostatecznie zamożni, aby szybko zebrać sumę potrzebną do
postawienia większego obiektu sakralnego, mieszczącego 1500 osób, choć
dynamiczny rozwój letniska zapowiadał wzrost liczby mieszkańców. W rezultacie postanowiono ograniczyć się do budowy kaplicy, która mogłaby
pomieścić 300–400 osób. Po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia z Kurii
w 1930 roku Komitet podjął znów energiczną zbiórkę pieniędzy podczas
organizowanych loterii, zabaw ogrodowych, pokazów filmów.
6| Zob. Protokół z I zebrania Komitetu Budowy Kościoła w Falenicy, Archiwum Parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Falenicy (AP-NSPJF).
129

20 maja 1930 roku ruszyła budowa wg projektu inżyniera Edmunda Sobolewskiego. Kościółek stanął na podmurówce, wykonanej za
darmo przez miejscowych murarzy z 5 tys. cegieł, które otrzymano
w darze z miejscowej cegielni. Jego ściany były drewniane, a dach
blaszany. Miał 17 m długości i 7 m szerokości; posiadał jedną niedużą wieżyczkę z krzyżem. Drugi krzyż, promienisty, umieszczono na
frontonie. Otwory okienne były łukowate. Szczupłość środków sprawiła, że kościółek oszalowano jedynie z zewnątrz – z wyjątkiem prezbiterium, które miało szalówkę również wewnątrz. Wewnątrz przewidziano podwyższenie na chór, a na zewnątrz – miejsce pochówku
zmarłych, ponieważ w pobliżu nie było jeszcze wtedy cmentarza. Prace wykończeniowe trwały jeszcze w 1931 roku.
Na pokrycie kosztów budowy (30 tys. zł) zaciągnięto pożyczki7 u osób
prywatnych, stowarzyszeń i parafii józefowskiej. Zadłużenie wyniosło
ponad 8 tys. zł, o czym można się dowiedzieć z memoriału ks. Królaka
w sprawie utworzenia parafii w Falenicy8. Sprawy związane z budową
kościółka stały się powodem poważnych sporów między Komitetem
a proboszczem. W rezultacie ks. Królak poprosił Komitet o rozwiązanie się
(22 maja 1931 roku) i zaproponował, aby to właśnie malkontenci (osiem
osób) wzięli na siebie obowiązek gromadzenia funduszów. 20% zebranych sum miało zostać przeznaczone na spłatę długów.
Przedmiotem niezgody stała się też sprawa długości okresu odprawiania nabożeństw w nieogrzewanym kościółku. Zgodnie z pierwszą decyzją Kurii Metropolitalnej, ks. proboszcz z Józefowa miał tu odprawiać
nabożeństwa od 1 czerwca do 30 września9. Od późnej jesieni do wiosny
wierni musieli udawać się do kościoła w Józefowie. Biorąc pod uwagę
stan dróg i niepogody, można zrozumieć ich niezadowolenie i pragnienie
posiadania własnej parafii. Duszpasterstwo w dwóch kościołach nie było
też wygodne dla ks. Królaka, ale on sam doradzał kilka lat zwłoki w staraniach o parafię. Wskazywał na zbyt małą liczbę katolików w Falenicy
w stosunku do kosztów utrzymania parafii i ich niezamożność (większość
mieszkańców stanowili wyznawcy religii mojżeszowej). Ks. Królak uważał także, że parafia powinna mieć własny cmentarz – jego oponenci, że
wystarczy cmentarz józefowski (podobno leżał w granicach Falenicy).
7| Zob. Inwentarz własności kościelnej w Falenicy z 28 grudnia 1933 r., AP-MBCzJ.
8| Zob. Memorjał w sprawie podania o utworzenie parafii w Falenicy wysłany do
Prześwietnej Kurji Metropolitalnej przez proboszcza Parafii M. B. Częstochowskiej
w Józefowie, (brak daty), AP-NSPJF.
9| Zob. Kurja Metropolitalna, Pismo Nr 2382 do WJKs. Proboszcza parafii Józefów,
AP-MBCzJ.
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Grunt pod ten cmentarz (3 morgi) ofiarował J. K. Hanneman. Stanowisko
proboszcza spotkało się ze sprzeciwem niektórych aktywnych mieszkańców. K. Ozdobiński, P. Malec oraz L. Koziński zebrali liczne podpisy za
utworzeniem parafii w Falenicy.
W tej sytuacji ks. Królak wystąpił o powołanie zastępcy, który mógłby
odprawiać msze w nowym kościółku. Mieszkańcy skłonili do tego ks.
Klemensa Jarockiego – emeryta, który mieszkał na Pradze. Po uzyskaniu
zgody kardynała Kakowskiego ks. Jarocki podjął się pracy duszpasterza
w Falenicy. Ku niezadowoleniu ks. Królaka nie dotrzymywał jednak ustaleń, jakie poczynili w sprawie spłaty długów. Jak wynika z memoriału do
Kurii (z 12 lipca 1932 roku), dług ten wynosił wówczas 5169 zł i 27 gr10.
We wspomnianym piśmie ks. Królak proponował, by Komitet zobowiązał
się spłacić stolarza Józefa Kaczorowskiego (380 zł) i kościelnego Michała
Gozdalika (140 zł) za wykonane prace.
Rozliczenia finansowe związane z budową kościółka stały się powodem zaostrzenia sporu między KBK, ks. Jarockim i parafią ks. Królaka, która czekała na spłatę długu przez faleniczan. Ks. Królaka szczególnie oburzało zachowanie ks. Jarockiego. W listach wysyłanych do
Kurii prosił, by wydano ks. Jarockiemu polecenie opuszczenia Falenicy
i zwrotu tysiąca zł z tacy, „które sobie przywłaszczył”, oraz wyznaczenie innego księdza do odprawiania mszy w kościółku11. Dawał także
wyraz swojej dezaprobacie wobec wyboru miejsca na falenicki cmentarz (w Aleksandrowie) – jako zbyt odległego od kościoła i położonego
na terenie bagiennym.
We wrześniu 1932 roku spór między Komitetem a proboszczem
przybrał takie nasilenie, że interweniowała warszawska Kuria. Po rozważeniu sprawy władze kościelne podjęły decyzję o zezwoleniu na
odprawianie niedzielnej mszy w falenickim kościółku przez cały rok.
Członkowie Komitetu wyrazili skruchę z powodu swego postępowania, prosząc zarazem, by ks. Królak powołał sześć zaufanych osób do
dalszej zbiórki pieniędzy na pokrycie długu. Ks. Jarocki złożył obietnicę podporządkowania się proboszczowi i nieingerowania w sprawę
spłaty długu. Ustalono warunki jego służby: otrzyma mieszkanie i 150
zł miesięcznie za odprawianie mszy. Pieniądze zbierane na tacę miały
być przekazywane ks. proboszczowi.
10| Zob. Memorjał N.2 w sprawie podania o utworzenie parafii w Falenicy z 12 lipca 1932 r. wysłany do Prześwietnej Kurji Metropolitalnej przez proboszcza Parafii
M. B. Częstochowskiej w Józefowie, AP-NSPJF.
11| Zob. Dokument nr 72 Proboszcza parafii w Józefowie koło Otwocka, AP-MBCzJ.
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Wkrótce jednak okazało się, że ks. Jarocki nie dotrzymuje warunków
umowy i podrywa autorytet proboszcza. W tej sytuacji ks. Królak zwrócił
się ponownie do Kurii, aby nakazała ks. Jarockiemu wyjazd z Falenicy
i mianowała prefekta, który podjąłby się nauczania religii w szkole
(pierwszą murowaną szkołę podstawową zbudowano w Falenicy w 1929
roku). Zarazem jednak sugerował, że osobna parafia powinna powstać
dopiero wtedy, gdy zostanie uregulowany dług i zapewnione miejsce pod
własny cmentarz12.
Stanowisko ks. Królaka nie zostało jednak uwzględnione przez Kurię,
która znalazła się pod znaczną presją faleniczan, dążących do posiadania własnej parafii. Za sukces uznano wyznaczenie przez Kurię prefekta,
ks. Jana Rozbiewskiego, który przybył do Falenicy 13 sierpnia 1933 roku
z zadaniem zorganizowania parafii. Ks. Rozbiewski zamieszkał w murowanym domku i rozpoczął przygotowania do urządzenia cmentarza i budowy plebanii (stanęła w 1936 roku po zachodniej stronie wzgórza). Fakt
ten jednak nie rozwiązał wszystkich spraw spornych i w październiku
1933 roku przybył do Falenicy dziekan Praski, ks. Feliks de Ville, aby zorientować się w sytuacji. Z jego listu do Kurii Metropolitalnej wynika, że
pozytywnie ocenił stan kościółka oraz lokum dla księdza, uznał wszakże, że planowany cmentarz (w Aleksandrowie) będzie zbyt oddalony od
kościoła i że ks. Rozbiewski powinien postarać się o zakup miejsca pod
cmentarz nieco bliżej13.
Tej rekomendacji nowy kapłan nie mógł wprowadzić w życie, ponieważ
mieszkańców Falenicy nie było stać na zakup lepszej działki pod
cmentarz. Działka w Aleksandrowie została kupiona względnie tanio (za
1500 zł), bo leżała na wydmie. Dlatego prominentni mieszkańcy usiłowali
przekonać Kurię, żeby mimo zastrzeżeń co do samego cmentarza,
wyraziła zgodę na powstanie parafii. Podobno jednak dopiero osobista
wizyta i prośby nauczycielki Matyldy Haczyńskiej, żony kierownika
falenickiej szkoły, przekonały ówczesnego arcybiskupa warszawskiego,
kardynała Aleksandra Kakowskiego, do podjęcia żądanej decyzji.
Dekret o erygowaniu nowej parafii został wydany 23 listopada 1934
roku przez kardynała Aleksandra Kakowskiego. Wszedł w życie 8 grudnia tegoż roku. Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
obejmowała, oprócz Falenicy, część Michalina, Zatrzebie, Aleksandrów,
12| Zob. Dokument 212 Proboszcza parafii w Józefowie koło Otwocka z dnia 22 lipca
1933 r., AP-MBCzJ.
13| Zob. List dziekana praskiego Feliksa de Ville do Kurii Metropolitalnej, dokument
nr 193 z 25.X.1933 r., AP-MBCzJ.
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część Miedzeszyna, letnisko Karolew (teren między tartakiem, cegielnią
i wsią Julianów). Liczyła około 2400 wiernych, w większości biednych
– jak wynikało z raportu dziekana ks. Feliksa de Ville sporządzonego
w maju 1935 roku. Wizytował on wówczas ów sporny cmentarz grzebalny, działający już od roku. Dziekan stwierdził na miejscu, że cmentarz
miał wyznaczone miejsce dla samobójców oraz zmarłych nieochrzczonych i był ogrodzony tymczasowo – posadzonymi drzewkami. Do czasów
obecnych zachował się grób zmarłego w 1934 roku Kazimierza Bolesława
Grochólskiego, umieszczony na szczycie wydmy, prawdopodobnie był to
pierwszy pochówek na tym cmentarzu14.
Trzeba stwierdzić, że zanim jeszcze ks. Rozbiewski osiedlił się w Falenicy, 26 lutego 1933 roku, ks. Mieczysław Królak zakończył swoje dzieło,
dokonując uroczystego poświęcenia falenickiego kościółka. W tym okresie, po interwencji Kurii, miał jeszcze nadzieję, że uda mu się odzyskać
pieniądze na spłatę długów zaciągniętych na budowę. Trudno dotrzeć do
materiałów informujących, jak ostatecznie została załatwiona ta kwestia.
W parafii józefowskiej można natomiast znaleźć dokument zawierający
inwentaryzację ruchomości stanowiących wyposażenie kościoła w Falenicy. Zawiera 100 pozycji, spisanych przez ks. Królaka 28 grudnia 1933
roku. Dowiadujemy się z niego, że większość wyposażenia kościoła została ufundowana przez darczyńców z Falenicy lub zakupiona ze składek. Najbardziej okazałym darem był dębowy, rzeźbiony i złocony ołtarz
(przekazany przez Włodzimierza i Marcelinę Zawadzkich, właścicieli
apteki), nad którym wisiał obraz Jezusa wskazującego na swoje serce.
Po latach został podarowany do kościoła w Mlądzu, gdzie obecnie znajduje się na bocznej ścianie blisko ołtarza. Na ścianach kościółka wisiało
14 obrazów Drogi Krzyżowej, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (dar
ks. Królaka), św. Teresy i św. Antoniego (dar p. Niżnikowskiej) oraz św.
Ekspedyta (dar p. Ridlowej). Ich los jest nieznany. Drewniane tabernakulum sfinansowała p. Grunwald, obraz grobu Pana Jezusa – p. Ditrychowa.
Wśród innych ofiarodawców przedmiotów wyposażenia kościoła byli:
p. Nowicka, pp. Sierzputowscy, W. Goss, p. Czaplicka, pp. Piotrowscy,
p. Szałas, p. Piotr Malec, p. Lucjan Koziński, p. Wojtkiewiczowa,
p. Natalia Podgórska, p. Czekalewska, p. Jabłońska, p. Świecka, a także
14| Przez środek wydmy przechodzi teraz teren cmentarza wojennego urządzonego w 1945 roku. Po raz kolejny poszerzono cmentarz na wydmie w roku 1978.
Wkrótce zabrakło na nim miejsca na pochówki. Obecnie dalsze powiększanie
jest niemożliwe ze względu na podmokłość przyległych terenów, a budowie
po drugiej stronie drogi, na działce o powierzchni 4,5 ha należącej do parafii,
sprzeciwiają się okoliczni mieszkańcy.
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ks. Jarocki. Ks. Królak przekazał kryształowy żyrandol oraz dwa kandelabry, kinkiety i inne przybory15. Wkrótce po tym, 19 stycznia 1934
roku, opuścił parafię józefowską16. Nowym proboszczem został ks. Jan
Makowski.
Falenicki kościółek był wyposażony w fisharmonię, która stała na podwyższeniu dla chóru. W 1950 roku zastąpiono ją organami. Po lewej stronie ołtarza znajdowała się wysoka drewniana ambona ozdobiona ornamentami. Ponadto w kościele był jeden konfesjonał oraz proste ławki. Tylko dwie z przodu (prywatne) miały oparcia. Kościół był też wyposażony
w feretrony używane podczas procesji, w szaty liturgiczne i przedmioty
niezbędne do odprawiania mszy świętej. Zostały one sfinansowane przez
zamożniejszych mieszkańców Falenicy, podobnie jak meble do zakrystii.
Ogólna wartość tych przedmiotów została określona na 58 901 zł.
Postawiony z takim trudem kościółek służył parafianom niespełna
30 lat. Kilka prób urządzenia w nim dobrze działającego ogrzewania nie
skończyło się sukcesem. Podczas Bitwy Falenickiej 19 września 1939 roku
został podziurawiony przez kule armatnie, a w latach okupacji niemieckiej został dwukrotnie obrabowany przez bandytów. Po wojnie okazał się
zbyt mały dla rosnącej liczby wiernych. Po wojnie, w 1950 roku, trud
budowy tego kościoła podjął ks. Sylwester Szulczyk (proboszcz od 1938
roku). Rozebrano go w końcu 1959 roku, gdy zakończono obudowywanie
go murami nowego kościoła. Jego zmagania z realizacją tego dzieła były
jeszcze bardziej dramatyczne niż ks. Mieczysława Królaka.

15| Zob. Protokół przejęcia od ks. Mieczysława Królaka z dnia 11 stycznia 1934 r.
(19 pozycji), podpisany przez ks. Jana Rozbiewskiego, AP-MBCzJ.
16| Ks. Królak został mianowany proboszczem w Chotomowie, gdzie pracował do 2 maja
1952 r. Następnie był proboszczem w Bąkowie (do 1963 r.). Zmarł w Chotomowie
w 1980 r., w wieku 97 lat. Por. ks. Zbigniew Drzewiecki, Cmentarz w Józefowie, s. 25.
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Robert Lewandowski

Projekty przystani wodnych
wokół Józefowa
W latach międzywojennych ogłoszenia prasowe oraz informatory zachęcały do wypoczynku w podwarszawskich letniskach linii otwockiej.
Oprócz wielu zalet tychże miejscowości, wymieniano korzyści płynące
z bliskiego sąsiedztwa dwóch rzek – Wisły oraz Świdra.
W 1938 roku informator o falenickich letniskach podawał: „Wartość
Falenicy i okolic stanowi grunt piaszczysty, łatwo przepuszczający
wodę, i – sosny. Dodać również należy sąsiedztwo Wisły, o brzegach
usypanych czystym, przez wodę przemytym piaskiem, nadającym się
doskonale na wielkie plaże podstołeczne, mogące pomieścić tysiączne
rzesze Warszawiaków, pragnących połączyć letniskowanie z wioślarstwem i sportami wodnymi. Wisła płynąca nieopodal od wymienionych letnisk, po prawym brzegu nie ma porywistego nurtu. Przeciwnie
tworzy liczne łachy i kępy o wodzie spokojnej”1. Przy letnisku Józefów podkreślano, że „Józefów graniczy z rz. Świder i wraz z miejscowością tejże nazwy najbardziej zbliża się do Wisły, co znakomicie
umożliwia uprawianie sportów wodnych i rybołówstwa”2, a przy letnisku Świder pisano: „Rzeka Świder wpada do Wisły, tworząc u ujścia
coś w rodzaju delty. […] Atrakcją są również możliwości wioślarskie
i żeglarskie na sąsiedniej Wiśle”3. W podobny sposób zachwalana
była bliskość rzek w letniskowych wsiach: Błota, Nowa Wieś, Świdry
Małe oraz Świdry Wielkie4.
Odpowiadając na dużą promocję wypoczynku nad wodą oraz zainteresowanie wioślarstwem i sportami wodnymi, w latach trzydziestych zaprojektowano i wybudowano przystań na Wiśle w Świdrach Małych oraz
planowano wybudować przystań na rzece Świder.
1| Por. Letniska Falenickie 1938, Warszawa 1938, s. 14-16.
2| Tamże, s. 21-22.
3| Tamże, s. 24.
4| Por. Szlak Warszawa-Karczew, Celestynów 1938. Józefów 2016, s. 13.
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W ostatnich latach, kontynuując letniskowe tradycje linii otwockiej, pojawił się współczesny projekt – zakładający budowę przystani
na Świdrze.
Wspomniane trzy projekty przystani wodnych skupionych wokół dzisiejszego miasta Józefowa zostaną poniżej krótko przedstawione jako
przyczynek do dalszych badań i wniosków.

Przystań na Wiśle w Świdrach Małych

Projekt na budowę przystani wykonał inż. arch. Kazimierz Grabowski.
Właścicielem przystani było Towarzystwo Przyjaciół Miłośników Józefowa-Południowego. Do realizacji projektu przystąpiono w 1934 roku,
budowę rozpoczęto wiosną 1935 roku, a latem tegoż roku przystań była
gotowa do użytkowania.

Przystań na Wiśle w Świdrach Małych, widok elewacji.

Przystań na Wiśle w Świdrach Małych, rzut przyziemia.
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Przystań na Wiśle w Świdrach Małych,
plan sytuacyjny.

Przystań na Wiśle w Świdrach Małych,
położenie względem Wisły.
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Przystań na Świdrze

Projekt wykonał Z. Brunner (lata trzydzieste, brak daty). Właścicielem
przystani i plaży miała być gmina Letnisko-Falenica. Budynek przystani nie został wybudowany. Istnieje kilka hipotezy związanych z planami lokalizacji tej przystani. Pierwsza z nich lokuje przystań w okolicach
przystanku kolei wąskotorowej Jarosław-Anielin. Inna lokuje przystań
w okolicach pensjonatu Anulka w Świdrze.

Przystań na Świdrze. Widok ogólny przystani z tytułem projektu.
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Przystań na Świdrze, plan fundamentów.

Przystań na Świdrze, plan przyziemia.

Przystań na Świdrze, plan pierwszego piętra.
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Przystań na Świdrze, przekrój.

Przystań na Świdrze, widok boczny.

Przystań na Świdrze, widok od frontu.

Projekt przystani i parku kulturowego nad rzeką Świder

Współczesny projekt pt. „Genius Loci linii otwockiej. Koncepcja Parku Kulturowo-Edukacyjnego Świdermajer”. Projekt powstał na Wydziale
Architektury Politechniki Warszawskiej i otrzymał Nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich za najlepszy dyplom magisterski w kategorii
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urbanistyka. Autorem projektu jest inż. arch. Maria Walc, a promotorem
dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska. Źródło: Najciekawsze
dyplomy 2014 obronione na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015, s. 110-111.

Widok projektowanej przystani na Świdrze.

Genius Loci linii otwockiej. Koncepcja Parku Kulturowo-Edukacyjnego Świdermajer.
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Łukasz Maurycy Stanaszek

Pochodzenie ludności
nadwiślańskiego Urzecza,
badania genetyczno-genealogiczne
Genealogia genetyczna przeżywa obecnie swoisty renesans, będąc
najskuteczniejszą metodą rozpoznania naszego pochodzenia – zarówno w sensie etnicznym (narodowościowym), jak też ustalenia kierunków migracji i realnych powiązań pomiędzy poszczególnymi gałęziami danej rodziny.
Chciałbym zachęcić wszystkich rodowitych mieszkańców Józefowa
i okolic do zamówienia testu DNA połączonego z wnikliwą kwerendą genealogiczną. W niedrogi sposób będą mogli Państwo zweryfikować rodzinne
legendy i dowiedzieć się o prawdziwym pochodzeniu swoich przodków –
z rodzin, które są jednocześnie ważne dla całego naszego regionu.

Ryc. 1.
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Dotychczas na Urzeczu przebadało się w ten sposób ponad 150 rodzin,
co stanowi około jednej trzeciej wszystkich interesujących nas rodów (por.
Ryc. 1). Wciąż jednak brakuje nam wiedzy o wielu tutejszych familiach,
takich jak Jaworscy, Markowscy, Zalewscy czy Jesiotrowie, notowani
w źródłach pisanych już w XVIII stuleciu...
Podstawą mojego genetyczno-genealogicznego Projektu1 jest ustalenie pochodzenia rodzin, które od pokoleń zamieszkują tereny Urzecza, gwarowo zwanego Łurzycem, czyli wąskiego pasa zalewowego
Wisły, rozciągającego się po obydwu jej brzegach, pomiędzy dawnymi
ujściami Pilicy i Wilgi a mokotowskimi Siekierkami i prawobrzeżną
Saską Kępą. Projekt dotyczy zatem wszystkich mieszkańców nadwiślańskich części dzielnic Warszawy: Mokotowa, Wilanowa, Wawra
i Pragi Południe, a także części powiatów: piaseczyńskiego (gm. Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria), otwockiego (gm. Józefów, Otwock,
Karczew i Sobienie-Jeziory) oraz garwolińskiego (gm. Wilga). Mile
widziani są również mieszkańcy gmin sąsiednich, leżących w strefie przemieszania z ludnością wyżej położonych terenów tzw. Polesia
(m.in. z gmin Kołbiel, Osieck, Celestynów, Wiązowna) oraz lewobrzeża Wisły (tzw. Górniacy). Mieszkańcy Aleksandrowa czy Wiązowny
byli bowiem silniej związani z Urzeczem i handlem wiślanym (m.in.
spławem drewna), niż to się dzisiaj może wydawać.
Przedmiotem naszych badań jest chromosom Y, dziedziczony w praktycznie niezmienionej formie tylko w linii męskiej, a więc z ojca na syna. Nie dowiemy się zatem nic o pochodzeniu naszych babek, prababek czy dziadkach
od strony matczynej. Informacja skoncentrowana jest bowiem wyłącznie wokół genezy genealogiczno-genetycznej testowanego nazwiska.
Interesujące nas podstawowe testy 12-markerowe (koszt ok. 270 zł)
pozwalają na oznaczenie tzw. haplogrupy (np. R1a lub R1b), czyli grupy
genetycznej charakterystycznej dla danej ludności i terenu (Germanie,
Słowianie, Żydzi, Ugrofinowie itd.). Następnie należy ustalić, na której
„gałązce” wewnątrz danej haplogrupy „siedzi” nasza rodzina, a więc
rozpoznać konkretną mutację (np. haplogrupa R1a z mutacją L260 – por.
Ryc. 3). Proszę pamiętać, że takie mutacje zawsze tworzą się jednorazowo,
1| Wersja elektroniczna z bazą dotychczasowych wyników testów znajduje się tu:
https://www.familytreedna.com/groups/otwock/about/background
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a więc wszystkie rodziny, które posiadają daną mutację (np. L260+),
wywodzą się od jednego wspólnego przodka w linii męskiej. Określenie „gałązki” rodowej (mutacji) pozwala nam zatem na łączenie poszczególnych rodzin w klany rodowe lub plemiona o wspólnym przodku, kiedy to jeszcze nasze nazwiska miały niewielkie znaczenie, gdyż
powszechnie dominowały imiona (np. Jaśko, Stańko), przezwiska (np.
Rybak, Krawczyk) lub formy odojcowskie (np. Jankowski, Augustyniak). Po zrobieniu testu DNA może się nagle okazać, że okoliczne
rodziny to nasi bliscy krewniacy, choć już z innymi nazwiskami...
Uszczegółowienie testu polegające na rozpoznaniu konkretnej mutacji
wewnątrz posiadanej haplogrupy (np. R1a) to koszt ok. 350 zł. Oczywiście
można poprzestać na ustaleniu wyłącznie haplogrupy naszej rodziny, nie
dociekając dokładniejszego jej pochodzenia.
Dotychczas na podwarszawskim Urzeczu wydzielono kilkanaście
grup genetycznych, czyli wspomnianych wyżej haplogrup (por. Ryc.
2). Dominują u nas grupy bałtosłowiańskie (R1a) i germańskie
(R1b), ale też normańskie (I1),
staroeuropejskie (E1b, I2a) i ugrofińskie (N1c). Nadrzędnym celem
Projektu jest zatem określenie,
czy współcześni mieszkańcy
Urzecza to potomkowie mazowieckich rodzin miejscowych,
czy też rodów napływowych,
w tym flisaków lub olędrów.
Ryc. 2. Test DNA wskaże nam, do jakiej grupy
regionalno-etnicznej (haplogrupy) przynależy
nasza rodzina.

Jak można zauważyć na diagramie (Ryc. 2), u prawie 60% ludności Urzecza, ale także u mieszkańców innych części Polski, rozpoznawana jest haplogrupa R1a, której poszczególne warianty związane są
z Polanami, Pomorzanami, Bałtami, ludnością scytyjską, karpacką czy
wikingami. Wszystkie „gałązki” haplogrupy R1a rozdzielane są przez
wspomniane wyżej mutacje (np. M458 i Z280), związane z grupami
etnicznymi żyjącymi na danym terenie (por. Ryc. 3).
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Ryc. 3. Podział wewnętrzny haplogrupy R1a.

Rozprzestrzenienie geograficzne testowanych rodzin oraz ich przynależność etniczna pozwalają na śledzenie procesów migracji (zob.
Ryc. 4) i kierunków zasiedlenia poszczególnych terenów. Test DNA
pozwoli nam zatem odnaleźć hipotetyczną prakolebkę pochodzenia
naszych przodków.

Ryc. 4. Zestawienie przetestowanych rodzin z przykładowej „połabskiej” podgałęzi R1a z mutacją S18681.
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Jeśli chodzi o sam test, to jest on bardzo prosty i w żaden sposób nie odczujemy go fizycznie. Polega bowiem na pobraniu próbki śliny zawierającej
nasze DNA, co zajmuje około dwóch minut. Wszystkie testy genetyczne
wykonywane są w powszechnie uznanym i jednym z najlepszych na świecie laboratorium genetycznym w Houston w Stanach Zjednoczonych. Rezultaty znane są po około dwóch-trzech miesiącach. Dotyczą one wyłącznie
kwestii genealogicznych (chromosom Y), a nie np. zdrowotnych.
Finalnym efektem Projektu będzie publikacja pt. „Pochodzenie ludności nadwiślańskiego Urzecza” – ze starymi fotografiami, genealogią,
mapami zasiedlenia wynikającymi z testów genetycznych.
Na koniec zamieszczam najważniejsze brakujące nazwiska z Urzecza
niezbędne do pomyślnego zakończenia Projektu badań genealogicznogenetycznych naszego regionu:
Adamczyk, Ambrozi(a)k, Andrzejak, Arendt, Augustyniak,
Badura, Banasiewicz, Baran, Barejka, Bąder/Bonder, Bąk, Białowąs,
Biczyk, Biedrzycki, Bielecki, Biernacki, Bodalski/Bogdalski, Bojańczyk,
Borowski, Budyta, Bukat, Burkowski, Bursa,
Chmiel, Chodas, Chyliński, Ciara, Cichecki, Cepiak, Cybulski, Cygan,
Cynak/Cinak, Czasak,
Ćwiek,
Danielewski, Dąbrowski, Derus, Dominiczek/Dominiczak, Drewniak,
Dubiński, Dudzicki, Dylicki,
Fabianiak, Floriańczyk, Frelek,
Galas, Garnuch, Gass/Goss, Gil/Gilak, Gliński, Gładecki, Golik,
Goliszewski, Gołąbek, Gontarski, Góral, Górski, Grzanka, Grzela,
Grzelec, Grzywacz, Grzywka, Guz, Guzik,
Jagnyziak, Jakubowski, Janek, Jankowski, Jarosławski, Jaworski, Jeleń,
Jesiotr, Jobs,
Kaczor, Kałdunek, Kamiński, Kanak, Karaś, Karaszewski, Karniewski,
Kazimierski, Kazubski, Kępka, Kielak, Klimek/Klimczak, Kloch,
Kluczyk, Kłoszewski, Kobiałka, Koczyk/Kocyk, Kołodziejczak,
Kordas, Kosiarka, Kosek, Kosycarz, Kośmicki, Kowalczyk, Kowalski,
Kozłowski, Krawczyk, Król, Krzemiński, Książek, Kucharski, Kuć,
Kulczyk, Kuranowski, Kurecki, Kurzawa, Kuźmiński, Kwiatkowski,
Lech, Lemieszka, Lenart/Lenarcik/Lenarczyk, Lepianka, Lichocki, Lis,
Litke,
Łasak,
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Madejak, Magdziarz, Makulski, Malczyk, Malec, Małkowski,
Marchewka, Marczak, Markowski, Masi(a)k, Materzyński, Milewski,
Młotek, Mrówka,
Nagot, Nagórka, Nogal, Nojek,
Okrasa, Olender, Olszewski, Opaliński, Oraszka, Osęka, Osiadacz,
Osuch/Osuchowski,
Papież, Pełda, Pernal, Piekarniak, Pietrucha, Pietz, Pijarczyk, Płaczek,
Podgórzak/Podgórski, Popis, Przybysz, Puchała,
Racki/Radzki, Ranisz/Ranis, Raszka, Rawski, Retman, Rębkowski,
Rosłoniec, Rozum, Rutkowski, Rybarczyk,
Sabała, Sabat, Sadowski, Samborski, Sasin, Sekuła, Sibilski, Siejka,
Sikora, Słabik, Sobeńka, Sosnowski, Stańczyk, Staros, Stasiak,
Stawikowski, Strzeżek, Stolarczyk, Suchecki, Swacik, Szczepaniak,
Szczepłek, Szewczyk, Szulecki, Szumidło, Szymański, Szyper, Szyszka,
Świderski, Świerlikowski, Świńczak,
Talarowicz, Tkaczyk, Tracz, Trojanek, Trojanowski, Trzepałka,
Tywonek,
Ukleja, Urbański/Urbaniak, Uzarski,
Wachhausen, Walkiewicz, Warda, Warszywka, Wawrzynowski,
Węcławiak/Wencławiak, Węgiełek, Wicik, Widłak, Wieczorkowski,
Wierzbicki, Wiewióra, Wilk/Wilczak, Winiarek, Wirtek, Witkowski,
Wojdat, Wojdyga, Wolfram, Wójcik, Wróbel/Wróblewski, Wrzosek,
Zając, Zalewski, Zapaśnik, Zaron, Zawadka, Z(i)ębicki, Zieliński, Zych,
Żebrowski, Żelazko, Żelazo, Żołądek, Żywek.
Jeśli jesteś, drogi Czytelniku, przedstawicielem któregoś z wyżej wymienionych starych urzeckich rodów, pomyśl, czy nie warto dowiedzieć się o nim
czegoś znacznie więcej. Koszt niewielki, a wiedza ogromna...
Wszystkich chętnych do testów DNA i badań genealogicznych zachęcam do kontaktu z autorem artykułu i administratorem Projektu (e-mail:
maurycystanaszek@wp.pl).
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Ryc. 5. Nadwiślańskie Urzecze – Świdry Małe, lata sześćdziesiąte XX w. Fot. ze zbiorów autora.
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Małgorzata Korwin-Mikke

Osada Michałówka.
Przyczynek do dziejów józefowskich
rodzin – Boguckich oraz Płatków
Był rok 1901 lub 1902, gdy Michał Bogucki i jego żona Rozalia Bogucka z domu Cacko postanowili opuścić rodzinną wieś Żanęcin oraz Malcanów (dziś w gminie Wiązowna) i zakupili ponad 1 ha gruntu w powstającym właśnie letnisku Józefów przy skrzyżowaniu ulic Polnej i Środkowej
(Fot. 1; dzisiaj 3 Maja). Osada Michałówka – bo tak nazwano ją od imienia
ówczesnego właściciela – była zagospodarowywana stopniowo.
Jako pierwszy postawiono duży, parterowy, drewniany dom z czterema werandami przeznaczony pod wynajem. Rodzina mieszkała w jednej
części, a większość pomieszczeń w sezonie letnim, który trwał od maja do

Fot. 1. Okolice skrzyżowania ulic Polnej i Środkowej w letnisku Józefów (1941).
Mapa ze zbiorów R. Lewandowskiego.
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końca września, wynajmowali
letnicy. Ten dom miał zarobić na
utrzymanie rodziny i na dalsze
inwestycje. Dom stoi nadal przy
skrzyżowaniu ulic Polnej i 3 Maja
(obecnie budynek przy ul. 3 Maja
93). Z czterech werand pozostała
już tylko jedna, a reszta została rozebrana podczas przebudowy i regulacji ulic w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.
Kilka lat później zbudowano
niewielki, drewniany dom przeznaczony tylko dla rodziny. Miał
on małą werandę i był pokryty
strzechą. To wyróżniało go wśród
okolicznych domów, gdyż strzecha
Fot. 2. Pani Anna Rucińska do dziś pamięta
była tak solidna, że przetrwała do
wycieczki szkolne, podczas których pokazywano
lat siedemdziesiątych ub. wieku
dzieciom i młodzieży, jak na początku XX wieku
budowano domy i jak one wyglądały.
jako jedyny taki dach w okolicy.
Pani Anna Rucińska, prawnuczka
Michała i Rozalii Boguckich, do dziś pamięta wycieczki szkolne, podczas
których pokazywano dzieciom i młodzieży, jak na początku XX wieku
budowano domy i jak one wyglądały (Fot. 2). Wkrótce potem dach został
przebudowany i pokryty papą. Dom stoi do dnia dzisiejszego na granicy
posesji pp. Rucińskich i Malankiewiczów.
Na początku XX wieku nowo przybyli mieszkańcy szybko zadomowili się w Józefowie i brali aktywny udział w życiu tej niewielkiej jeszcze
miejscowości. Michał Bogucki był gospodarzem, a jego gospodarstwo
składało się z trzech krów, kilkunastu kur oraz innego drobnego inwentarza. Ziemi uprawnej nie miał, a krowy pasły się na łące za domem,
gdzie wybudowano również oborę. Rozalia, jego żona, zajmowała się
tylko dziećmi i gospodarstwem domowym. Rodzina utrzymywała się ze
sprzedaży mleka i produktów mlecznych letnikom, a poza sezonem produkty mleczne częściowo wymieniano na inne płody rolne z okolicznymi
rolnikami. Gospodarstwo mleczne prowadzono aż do wybuchu II wojny
światowej, kiedy to krowy zostały prawdopodobnie zarekwirowane przez
wojsko lub przez Niemców, a ich miejsce zajęła koza. To na jej mleku wychowywały się wówczas dzieci.
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Michał Bogucki i jego żona Rozalia mieszkając blisko budującego się
kościoła brali udział w życiu niewielkiej jteszcze społeczności, o czym
świadczą fotografie z rodzinnego archiwum.
Wg Marii Teresy na zdjęciu (Fot. 4), na tle nieotynkowanej świątyni widoczni są: pierwsza od prawej pani Franciszka Niewczasowa z d. Cacko
(zm. 1976) oraz pierwsza od lewej pani Krukowa, żona kościelnego (prawdopodobnie Cecylia, zm. 1945), pośrodku siedzi józefowski proboszcz –
ks. Jan Makowski.
Michał Bogucki i Rozalia Bogucka mieli trzynaścioro dzieci, z których przeżyli:
• Piotr (zm. w 1986 bezpotomnie),
• Feliks (zm. 1977),
• Władysław (zm. 1965 bezpotomnie, był kaleką od urodzenia),
• Marianna (po mężu Płatek, zm. 1997),
• Weronika (po mężu Kalinowska, zm. 1963),
• Genowefa (po mężu Sikora, zm. 2003).

Fot. 3. Według pani Marii Teresy Płatek fotografia pochodzi z okresu po wybudowaniu świątyni w Józefowie
– przed głównym wejściem do kościoła, na tle nieotynkowanej ściany widoczni są wierni, a wśród nich panie
z trzeciego zakonu oraz ksiądz proboszcz Mieczysław Królak. Pierwsza od prawej, na ławce siedzi młoda
Weronika Bogucka (ur. 1915, po mężu Kalinowska). Z prawej strony chorągwi między kobietą w kapeluszu
i mężczyzną stoi Rozalia Bogucka (zm. 1935) matka Weroniki.
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Fot. 4. Wg Marii Teresy na zdjęciu, na tle nieotynkowanej świątyni w Józefowie widoczni są:
pierwsza od prawej pani Franciszka Niewczasowa z d. Cacko (zm. 1976) oraz pierwsza od lewej
pani Krukowa, żona kościelnego (prawdopodobnie Cecylia, zm. 1945), pośrodku siedzi józefowski
proboszcz – ks. Jan Makowski.

Marianna Bogucka (córka Michała i Rozalii) urodziła się w pierwszych
latach po przeprowadzce do Józefowa. W rodzinnym archiwum zachował
się pamiątkowy obrazek z okazji jej przystąpienia do I Komunii Świętej
w kościele w Józefowie dnia 13 czerwca 1915 roku (Fot. 5 i 6).
Marianna Bogucka (Fot. 7) ok. 1930 roku poślubiła Andrzeja Płatka
(Fot. 8), z zawodu murarza, który prawdopodobnie przyczynił się do powstania wielu józefowskich domów.
Andrzej Płatek (zm. 1986) i Marianna z domu Bogucka (zm. 1997)
mieli dwie córki: Marię Teresę (ur. 1932) oraz Elżbietę (po mężu Szczepańska, zm. 2012).
W rodzinnym archiwum z okresu przedwojennego zachował się kwit
opłaty składki szkolnej (7 zł; Fot. 10) za Marię [Teresę] Płatek, tytułem opieki szkolnej za rok szkolny 1939/1940. Zachowało się też zdjęcie z okazji przystąpienia do I Komunii Świętej Elżbiety Płatek, zrobione
19 czerwca 1946 roku (Fot. 9).
Wspomnienia z lat przedwojennych nie zachowały się w pamięci
mieszkańców Michałówki, natomiast pani Maria Teresa Płatek dobrze
pamięta historie z okresu wojny i okupacji.
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Fot. 5 i 6. W rodzinnym archiwum zachował się pamiątkowy obrazek Marianny Boguckiej, który otrzymała
w dniu przystąpienia do I Komunii Świętej – 13 czerwca 1915 roku w kościele w Józefowie.

Posesje wokół domów nie były wówczas otoczone parkanami,
a mieszkańcy, później także niemieccy okupanci, swobodnie poruszali się
między domami i czasami idąc przez osadę, zostawiali na werandzie domu
chleb i czekoladę dla dzieci. Co niektórzy zachodzili do domu pp. Płatków
chętnie, ponieważ pan Andrzej Płatek trudnił się pędzeniem znakomitego
bimbru, zwanego wśród sąsiadów „płatkówką”. Proceder ten był wówczas
nielegalny, jednak z powodu wysokiej jakości trunku Niemcy przymykali
na to oko, a uzyskane w ten sposób zarobki pomagały rodzinie przeżyć
trudne czasy. We wspomnieniach pani Marii Teresy przewijają się więc
obrazy z tego okresu, dotyczące wizyt niezapowiedzianych gości, kiedy
to rodzice swoim spokojem i opanowaniem sprawiali, że rodzinę omijały
represje, a cenne rzeczy w postaci ciepłej odzieży czy przyniesionych na
przechowanie przez sąsiadów lub znajomych wartościowych przedmiotów
pozostawały w rękach gospodarzy. W ten sposób „płatkówka” pomagała
przetrwać ciężkie czasy.
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Fot. 7. Marianna Bogucka ok. 1930.

Fot. 8. Andrzej Płatek ok. 1930.

Fot. 9. Pamiątkowe zdjęcie z okazji przystąpienia
do I Komunii Świętej Elżbiety Płatek (córki Andrzeja
i Marianny Płatek, po mężu Szczepańska), zrobione
19 czerwca 1946 roku.

Niemcy zaglądali do tego domu
często również z innego powodu –
Feliks Bogucki (brat pani Marianny,
zm. 1986), został schwytany przez
Niemców w łapance, a następnie
uciekł z transportu do Niemiec.
Ukrywał się potem w tutejszej okolicy, brał udział w ruchu oporu,
pomagał również w wysadzeniu
niemieckiego pociągu w okolicach
Celestynowa. Po wojnie był poszukiwany przez NKWD.
Piotr Bogucki (drugi brat pani
Marianny), współpracował ze swoim bratem Feliksem Boguckim. On
również dostał się w ręce Niemców
i został wywieziony do obozu jenieckiego, a następnie na roboty do
Niemiec, gdzie pracował u „bauera” przy pracach rolnych. Po zakończeniu wojny wrócił w rodzinne strony.
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Kolejnym wspomnieniem pani Marii Teresy Płatek z okresu wojny
jest okres Powstania Warszawskiego. Do Józefowa weszli żołnierze sowieccy, którzy w tym czasie zatrzymali się na linii Wisły. Wtedy to
w domu pp. Płatków zakwaterowany został chory na zapalenie płuc
żołnierz. Wprawdzie dostawał on zaopatrzenie ze swojej jednostki, ale
racje były niewielkie, więc gospodyni, pani Marianna Płatek, w miarę
możliwości dzieliła się z chorym własnymi zapasami. Po wyzdrowieniu żołnierz ten przekazał pani Mariannie drobne upominki starając odwdzięczyć się za okazaną pomoc.

Fot. 10. Kwit opłaty składki szkolnej za Marię [Teresę] Płatek, córkę Andrzeja Płatka i Marianny
z d. Boguckiej, tytułem opieki szkolnej za rok szkolny 1939/1940.
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Katarzyna Stanny

Rodzinne wspomnienia
z Michalina i linii otwockiej
Psachia Różanykwiat (Rozenblum), Idel Lichtenszul i Jakub Kobryner
założyli w 1916 roku Towarzystwo Miłośników Letnich Mieszkań w Michalinie-Józefowie. To właśnie prawdopodobnie od niej mój pradziadek
– warszawski kuśnierz z ulicy Solnej, Władysław Jasiński, syn Antoniny Szernik z Drohobycza – kupił 17-hektarową letnią posiadłość na linii
otwockiej w początkach XX wieku. Był to prezent ślubny dla jego córki,
a mojej babci – Jadwigi Wilbik.
Rozenblumowie sprzedali pradziadkowi „osiedle” Różanka I i Różanka II – piękny teren sosnowego lasu z dwoma oddalonymi od siebie budynkami. Jeden z nich, piętrowy, murowany pensjonat, typowy dla linii
otwockiej, prababcia Zuzanna wynajmowała letnikom. Były tam cztery,
jak na owe czasy luksusowe mieszkania z wszystkimi wygodami oraz
dostępem do przydomowego basenu, którego ślady pozostały do dziś.
Taras z misternie rzeźbioną balustradą, znajdujący się na pierwszym piętrze budynku – jak podają źródła architektoniczne – służył prawdopodobnie do obchodu święta Sukkot.
Drugi budynek – mały „drewniaczek” znajdujący się na terenie niczym
nie ogrodzonej, ogromnej, porośniętej sosnami posiadłości – przeznaczony był dla dozorcy.

Małżonkowie Władysław Prosper Jasiński i Zuzanna Jasińska oraz ich dom w Michalinie (ok. 1920).
Fotografie ze zbiorów rodzinnych.
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Okolice ul. Różanej w letnisku Michalin (1941). Mapa ze zbiorów R. Lewandowskiego.

W informatorze pt. Letniska Falenickie z 1938 roku można przeczytać,
że obecna ulica Willowa była przed wojną ulicą Różaną i prawdopodobnie
od tej ulicy wchodziło się na naszą posesję Różankę, ulicy Marii Dąbrowskiej w ogóle jeszcze nie było, ale były nasze tereny do ulicy Pięknej –
dziś ulicy 11 Listopada.
Moja prababcia, babcia, mama i wujek każdy wolny letni czas spędzali
na letnisku w Michalinie oraz nad Świdrem. Ich wspomnienia są niemal
identyczne jak opisy Józefa Hena w rozdziale Nowolipia zatytułowanym
Michalin1.
Pradziadek i dziadek na sobotę i niedzielę dojeżdżali na letnisko
kolejką.
Budynek przetrwał wojnę, mieszkańcy też. Zaraz po niej służył jako
schronienie cioci Stefie, która po przejściu przez Auschwitz znalazła
jedynie ruiny domu, w którym mieszkała przy ul. Siennej, a także cioci Jadzi, która po doświadczeniach z Ravensbrück i utracie męża nigdy
ponownie nie ułożyła sobie życia. W latach pięćdziesiątych spłonęło
pierwsze piętro pensjonatu, co postawiło kropkę nad „i” jego powojennej historii...
1| Zob. „Rocznik Józefowski”, 2015, t. 1, s. 109-121. [przyp. red.]
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Od kilkunastu miesięcy, na podstawie przedwojennych fotografii sporządzany jest projekt architektoniczny rewitalizacji pierwszego piętra.
Historia powróci, ale tym razem tylko jej słoneczne, letnie strony.
Tyle wiem ja – a całą resztę widziały ogromne lipy rosnące przed domem, które pradziadek posadził, kupując posesję przed stu laty...

Teresa Wilbik-Stanny ze swoją mamą Jadwigą Wilbik przed domem w Michalinie (przełom lat 40-tych
i 50-tych XX wieku). Fotografia ze zbiorów rodzinnych.
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Andrzej Kazimierz Olszewski

Okupacyjne wakacje w Józefowie
W czasie wojny były dwie możliwości spędzenia letnich wakacji:
u babki Olszewskiej w Grójcu lub u wujostwa Siudeckich w Józefowie.
Grójcowi poświęciłem już obszerne wspomnienia, obecnie chciałbym napisać kilka słów o Józefowie.
Brat mojej matki, Wandy z Sudeckich Olszewskiej, Jan Kazimierz
Siudecki, był człowiekiem bardzo zamożnym. Miał duży sklep papierniczy w Warszawie na rogu ulic Przeskok i Szpitalnej, wielką kamienicę
przy ul. Polnej 32 róg Mokotowskiej, gdzie mieszkał z żoną Leokadią
oraz dziećmi Krystyną i Janem. W 1940 roku jedno z mieszkań zajęliśmy
my, czyli moi rodzice Wanda i Czesław – znany fotograf – oraz ja, uczeń
szkoły powszechnej.
Siudeccy wznieśli letni domek w Józefowie. Mieścił się on przy
ul. Polnej (obecnie Skłodowskiej-Curie) w miejscu, gdzie ulica ta przechodzi w szeroką polanę, do której zbiegają się inne ulice. Równoległa do
niej jest ul. Mickiewicza, którą chodziliśmy do stacji kolejowej. Między
ul. Mickiewicza a Polną była posesja Karpińskiego (zdaje się producenta
wód gazowanych).Teren uległ dziś znacznym przekształceniom. Jedynym
trwałym śladem jest – jak przed przeszło 70 laty – kapliczka przylegająca
do posesji Karpińskich na rogu ul. Mickiewicza. Jest ona dla mnie od lat
miejscem kontemplacji i wspomnień.
Drewniany domek Siudeckich miał trzy pokoje z kuchnią i obszerną werandą. Autorem projektu był zdaje się architekt Zbigniew Puget,
który nadał mu prostą formę modernistyczną. Budynek stał na otwartej
przestrzeni – na osi rosło wielkie drzewo (dąb lub sosna), które z przyjacielem Jurkiem Bilińskim nazwaliśmy „Grunwald”. W dalszej części
posesji rosły sosny i jałowce. W głębi były pozostałości okopów, zapewne z 1939 roku.
Wujostwo Siudeccy w miesiącach letnich przyjeżdżali do Józefowa sporadycznie, udostępniając domek rodzinie. Przez kilka lat przyjeżdżało tam
okresowo wiele osób z rodziny matki i ojca. Dla mnie najważniejsze było
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„Kapliczka przy ul. Mickiewicza jest dla mnie od lat miejscem kontemplacji i wspomnień”.
Na zdjęciach obecny widok kapliczki. [przyp. red.]

166

towarzystwo młodszego kuzyna z rodziny matki Stefana Młynarskiego,

Okolice ulic Polnej (obecnie Skłodowskiej-Curie) i Mickiewicza w letnisku Józefów (1941).
Mapa ze zbiorów R. Lewandowskiego.

w następnym sezonie syna sąsiadów z Warszawy – wspomnianego Jurka
Bilińskiego. Wśród czasowych gości byli między innymi działacze konspiracji – jak brat ojca, burmistrz Grójca Juliusz Tadeusz Olszewski ps.
„Wojtek Nurski” z żoną Haliną, jej syn Zbigniew Filipowicz ps. „Zych”,
jego narzeczona Wanda, siostra ojca Maria Żurawska z mężem Edwardem, bratowa Gabriela Olszewska, siostra ciotki Sudeckiej Felicja Świdnicka, narzeczony Krystyny Sudeckiej Józef Wiśniewski.
W letnie miesiące życie w Józefowie płynęło niczym w rajskiej oazie.
Plaża nad Świdrem, odstresowanie od okupacyjnej Warszawy i przede
wszystkim lektury.
Ostatnie wakacje w Józefowie spędziliśmy w lipcu 1944 roku. Właśnie
ukończyłem szkołę powszechną. Wakacje te spędziliśmy z rodziną matki
– Jerzynami. Byli to zamożni przedsiębiorcy, właściciele wielkiej kamienicy na Mariensztacie i fabryki opakowań do lekarstw. Edward Jerzyna
i jego żona Maria mieli dwóch synów – sześcioletniego Zbigniewa i młodszego Ryszarda. Zbigniew – później znany poeta i dramaturg – poświęcił
wakacjom w Józefowie jeden ze swoich wierszy1.
1| Zbigniew Jerzyna, Listy do Edyty, Warszawa 2001, s. 29.
167

Piszę do Ciebie
by opisać
jedną fotografię
z dzieciństwa
Józefów
przed Powstaniem
sosnowy las
letnisko
ojciec śpi
na ławce
pod drzewem
matka
patrzy z ukrycia
ja
na werandzie
w pajacyku
mój młodszy brat
niesie
poziomki w koszyku
to wszystko
Tego roku na wakacjach w Józefowie byli jeszcze z nami bliscy kuzyni Jerzynów – wysiedlony z Pomorza dyrektor gimnazjum w Starogardzie Władysław Bąkowski z żoną Lilką i starszym o kilka lat ode mnie synem Leszkiem.
Pod koniec lipca sytuacja była coraz bardziej napięta. Od wschodu
zbliżał się front. Wyjechaliśmy z Józefowa, z najwyższym trudem znajdując miejsce w przedziale dla Niemców, czego już nikt nie przestrzegał.
Dla niektórych wspomnianych były to ostatnie wakacje. Juliusz Tadeusz Olszewski i Zbigniew Filipowicz polegli w powstaniu na Mokotowie,
Edward Jerzyna zginął w Mauthausen. Goszczący ich domek w Józefowie został rozebrany do fundamentów.
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Józef Mart

Byłem przy narodzinach
miasta Józefowa
Miałem wtedy cztery lata – nie życia, ale pracy nauczycielskiej.
W 1958 roku zostałem nauczycielem historii w szkole przy ul. Mickiewicza w Józefowie. Od tegoż roku zostałem również stałym mieszkańcem
Józefowa. Lubiłem swój przedmiot. Sądzę, że i uczniowie, których uczyłem, mieli podobne zdanie o tym przedmiocie.
W drugim roku swej pracy zostałem skrytykowany przez matkę jednego z uczniów z mojej klasy: „Uczy pan historii Polski nasze dzieci, a czy
zna pan historię naszej miejscowości?”. Musiałem przyznać ze wstydem,
że nie. „To jest przecież nasza mała ojczyzna”.
Te słowa krytyki ze strony matki ucznia zdopingowały mnie do
nadrobienia zaległości w tej dziedzinie. Zacząłem szukać informacji
na ten temat. Moje zainteresowanie poznaniem historii Rycic, Michalina, Emilianowa, Józefowa zaowocowało tym, że w najbliższych
wyborach zgłoszono moją kandydaturę na radnego Osiedlowej Rady
Narodowej.
Spotykałem wielu stałych mieszkańców, którzy tutaj mieszkali od
dawna. Od nich dowiadywałem się o życiu ludzi w poprzednich latach.
Mieszkało tutaj też wielu, którzy pobyt w Józefowie traktowali jako tymczasowy. Oni marzyli o powrocie do Warszawy, w miarę jak tylko choć
częściowo zostanie odbudowana. Ich historia miejscowości, w której
mieszkali tymczasowo, nie interesowała.
Jako radny Osiedlowej Rady Narodowej uczestniczyłem w pierwszej
sesji, która odbyła się w sali gimnastycznej szkoły w Józefowie. Była to
sesja nadziei na lepsze życie, dlatego zgromadziła bardzo wielu mieszkańców Józefowa, dla których zabrakło miejsc nie tylko na sali gimnastycznej, ale nawet na korytarzu. Radni Osiedlowej Rady Narodowej
stali się wtedy radnymi Miejskiej Rady Narodowej.
Pierwsza sesja. Decyzją Rady Państwa połączono małe, ukryte w lesie miejscowości w jeden organizm, który w przyszłości miał stać się
miastem. Na pierwszej uroczystej sesji znalazł się też pierwszy herb
Józefowa, wykonany przez jednego z miejscowych nauczycieli.
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Jaki był Józefów na początku lat sześćdziesiątych?

Piaszczyste ulice utwardzane popiołem z palenisk domowych,
drewniane, przeludnione domy, w których mieszkali mieszkańcy Warszawy marzący o powrocie do swych zrujnowanych wojną domów;
pracując w Warszawie, wracali tutaj na nocleg. Dla nich Józefów był
raczej tylko hotelem.

Co zaczęło zmieniać się po roku 1962?

Najpierw bardzo wolno, a następnie coraz szybciej. Trzeba pamiętać,
że były to czasy, kiedy „cały Naród odbudowywał Stolicę”. Wtedy na bardzo wiele niecierpiących zwłoki zadań brakowało pieniędzy. Mimo to po
wojnie wybudowano tutaj dwie szkoły 15-izbowe. W nich znalazły swoje
miejsce do nauki dzieci rodziców osiedlających się tutaj. Poszukiwali oni
pracy dla siebie. Przybywali z różnych stron Polski.
To nic, że nauka przez pewien czas odbywała się od godziny 7 rano
do godziny 19, a przerwy międzylekcyjne trwały często tylko pięć minut.
To nieważne, że budując szkołę przy ulicy Mickiewicza, nie znaleziono
pieniędzy, by wykonać elewację, a przy budowie szkoły przy ulicy Granicznej zabrakło pieniędzy na jej ogrodzenie. Aby otynkować budynek
szkolny, trzeba było organizować zabawy taneczne dla rodziców i zbierać
pieniądze, by w tak zwanym czynie społecznym dokonać dzieła. Przecież
dzięki realizacji tej inicjatywy szkoła wyglądała lepiej i była łatwiejsza do
ogrzania w mroźne zimy tamtego okresu. Na opalanie szkoły też nie było
za wiele pieniędzy w budżecie. Ogrodzenie szkoły przy ulicy Granicznej
powstało dzięki współpracy z zakładami pracy w zamian za wynajmowanie budynku na letnie kolonie.
Taki był wstęp do dni, od których Józefów można będzie nazywać
miastem. A oto kilka przykładów następujących zmian realizacji marzeń
stałych mieszkańców.

Rok 1964. Wybudowano osiedle mieszkaniowe. 115 rodzin wprowadziło
się do nowych mieszkań wybudowanego osiedla. Dla tych ludzi, którzy mogli przeprowadzić się z drewnianych domów, gdzie studnia była na podwórku, a „sławojka” gdzieś na posesji budynku, przeprowadzka była wtedy na
miarę awansu społecznego. Był to awans cywilizacyjny. Inni w poszukiwaniu
pracy i chleba przybyli z różnych stron Polski i zamieszkali na nowym osiedlu. Warszawa dawała pracę, ale nie dawała mieszkań. Była zniszczonym
miastem. Oni przybywali tutaj często z domów krytych słomianym dachem.
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Granice miasta Józefowa w 1965 r. Fragment Mapy Powiatu Otwockiego, Warszawa 1965.
Ze zbiorów prywatnych.

Rok 1966. Budowa ośrodka zdrowia. Koniec z tułaczką lekarzy
i pacjentów.
Czas był taki, że lekarze na piechotę odwiedzali chorych mieszkańców.
Chciano kupić rower z pieniędzy samorządu, ale i na rower brakowało
pieniędzy. Zbudowany ośrodek ułatwiał życie lekarzom i pacjentom.
Rok 1967. Pierwsze ulice otrzymują trwałą nawierzchnię nie z popiołu
domowych palenisk, ale z asfaltu. Dziś mamy w Józefowie ulice wyasfaltowane i piękne. Wtedy były tylko piaszczyste leśne drogi.
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Później w Józefowie pojawią się nowe murowane domy oraz sieć
gazowa do ich ogrzewania. Ani gaz, ani domy nie przyszły same. Musieli zatroszczyć się o nie ludzie. O nich warto też chyba pamiętać,
bo dzięki nim zmieniało się oblicze miasta. To, co posiadamy dziś,
powstawało powoli.
Na zakończenie muszę jeszcze wspomnieć o czymś, co dzisiaj może
wydawać się wielu bardzo dziwne, a może nawet śmieszne, a wtedy było
istotnym fragmentem rzeczywistości. W 1962 roku obok stacji w Józefowie pani Makarukowa uruchomiła produkcję i sprzedaż lodów. Można
powiedzieć, że „na bezrybiu i rak ryba” – te lody stały się szybko wizytówką Józefowa. Były bardzo smaczne!
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Janina Witkowska

Program „Rozśpiewajmy naszą szkołę”
realizowany w Józefowie
w latach 2004-2006
Kiedy w 2003 roku Elżbieta Marciniak-Kuszakiewicz, artystka warszawskiej sceny estradowej, członek ZASP, założycielka zespołu „Józefinki”1 poddała pomysł rozśpiewania szkół na terenie miasta Józefowa –
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Józefowa (TPJ) podjął ten pomysł.
Celem programu „Rozśpiewajmy naszą szkołę” było przygotowanie
repertuaru, przeprowadzenie szeregu przesłuchań mających poprawić

W Szkole Rodstawowej nr 2 w obradach jury uczestniczyli m.in. (od lewej): Jerzy Kuszakiewicz,
Elżbieta Marciniak-Kuszakiewicz, Janina Witkowska, Grzegorz Kopański, Liliana Urbańska-Sadowska
oraz Stenia Kozłowska.

1| Zespół „Józefinki” działał przy Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie, został
założony w 1996 r. przez panią Elżbietę Marciniak-Kuszakiewicz, a do współpracy
zaproszono znanego kompozytora Adama Skorupkę. Zespół w ciągu kilku lat
nagrywał piosenki dziecięce i występował na estradach ośrodków kultury oraz
w programach TV. Zespół nagrał pięć płyt CD, a ze sprzedaży czterech z nich
część zysku przeznaczono na wsparcie Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”. Pani
Elżbieta Marciniak-Kuszakiewicz podjęła się pięknej akcji rozśpiewania dzieci
w szkołach podstawowych, zakończonej Festiwalem Piosenki Dziecięcej pod
hasłem „Rozśpiewamy naszą szkołę”. Za ten wielomiesięczny, kilkurazowy projekt
otrzymała od Ministra Kultury odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”. Por.
„Przegląd Pruszkowski”, 2012, nr 2, s. 47-56. [przyp. red.]
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Pierwszy koncert finałowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej pt. „Rozśpiewajmy naszą szkołę” realizowany
przy Szkole Podstawowej nr 2, odbył się 13 maja 2004 roku w gościnnej auli Gimnazjum nr 1 w Józefowie.
Fot. „Linia Otwocka”, 2004, nr 20 (316).

dykcję, ustawić głos, aranżację, ośmielić do występu przed publicznością
oraz wyrabiać poczucie rytmu. Środki finansowe dzięki pani Bożenie
Żelazowskiej, pozyskaliśmy w Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
a pomysł zaczęliśmy realizować w Szkole Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Michalinie (Józefowie). Ówczesny dyrektor szkoły pan
Grzegorz Kopański i jego zastępca – pani Ewa Musiejko, z wielką radością stworzyli warunki do tego programu.
Najpierw (w roku szkolnym 2003/2004) zorganizowano przesłuchania
młodzieży w szkole. W trakcie eliminacji wyłoniono 200 uczestników.
Następnie uczniowie otrzymali kasety magnetofonowe z podkładami muzycznymi piosenek, a potem rozpoczęła się nauka i ćwiczenia śpiewu.
Podkłady muzyczne do wybranych piosenek solowych i dla wszystkich klas przygotował nieodpłatnie muzyk Jerzy Kuszakiewicz. Próby
odbywały się przy aparaturze nagłośnieniowej pani Eli i pana Jurka. Pani
Ela oprócz nauki śpiewu i interpretacji ustawiała ruch sceniczny do każdej piosenki solowej i grupowej.
W nauce piosenek pomagał nauczyciel muzyki Krzysztof Płotczyk,
oraz wychowawcy klas. Praca dzieci z panią Elą i panem Jurkiem w trakcie ćwiczeń piosenek z ruchem scenicznym, była zarejestrowana i wyemitowana przez Telewizję Polską.
Konkurs przebiegał w trzech etapach eliminacyjnych. W jury uczestniczyli profesjonaliści w osobach: Stenia Kozłowska, Liliana Urbańska-Sadowska, Elżbieta Marciniak-Kuszakiewicz, Jolanta Russek-Matuszewska
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oraz członkowie TPJ: Zofia Krupa, Halina Rogalska, Janina Witkowska,
Krystyna Stanisławska, Ryszard Nowaczewski, Zofia Szymańska-Avakumowicz, Janina Więckowska, Anna Kurek, Robert Wdziękoński i kierownik muzyczny festiwalu – Jerzy Kuszakiewicz.
Koncert finałowy realizowany przy Szkole Podstawowej nr 2, odbył
się 13 maja 2004 roku w gościnnej auli Gimnazjum nr 1 w Józefowie.
Współorganizatorką koncertu była Katarzyna Stemler-Pleskot, a scenografię wykonały nauczycielki świetlicy, na czele z Jolą Kotlińską.
Kilkugodzinny koncert był podsumowaniem 7 miesięcznej pracy muzycznej.
Przyznano 55 nagród i wyróżnień dla:
- 32 solistów,
- 12 zespołów,
- 11 całych klas.
Finał koncertu uświetnił występ „Józefinek”.
Publiczność wraz z występującymi bawiła się znakomicie, a rodzice
młodych wykonawców nie ukrywali wzruszeń.
Sukces był tak duży, że rok szkolny 2004/2005 wypełniony był wieloma koncertami i nagraniami w wykonaniu zespołu „Józefinki” i laureatów festiwalu.

Pierwszy koncert finałowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej pt. „Rozśpiewajmy naszą szkołę”.
Fot. „Tygodnik Regionalny”, 2004, nr 19 (243).
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13 maja 2004 roku, dyplom okolicznościowy
z okazji koncertu finałowego festiwalu piosenki
[I Festiwalu Piosenki Dziecięcej]
pt. „Rozśpiewajmy naszą szkołę”.

14 czerwca 2006 roku, dyplom okolicznościowy
z okazji koncertu finałowego II Festiwalu Piosenki
Dziecięcej pt. „Rozśpiewajmy naszą szkołę”.

W roku szkolnym 2005/2006, zgłosiliśmy się do Szkoły Podstawowej
nr 1 w Józefowie, z propozycją rozśpiewania tej szkoły. Ówczesna dyrektor szkoły pani Małgorzata Żywek i jej zastępca pani Hanna Kowalewska
przyjęły naszą propozycję. Założenia i wykonanie były takie same jak
w Szkole Podstawowej nr 2.
14 czerwca 2006 roku, w koncercie finałowym zorganizowanym
w Szkole Podstawowej nr 1 w Józefowie wzięło udział 135 uczestników,
wyłonionych drogą eliminacji przez profesjonalne jury w składzie jak wyżej. Koncert odbył się w odpowiednio przygotowanej sali gimnastycznej,
a wśród publiczności byli rodzice wykonawców, dziadkowie i zaproszeni
goście m.in. wicedyrektor Wydziału Kultury i Turystyki Sejmiku Województwa Mazowieckiego pani Bożena Żelazowska.
W koncercie finałowym brały udział trzy klasy: pani Elżbiety Strumidło, pani Anny Wojtkowicz oraz pani Jolanty Świerczewskiej. Zaśpiewano 39 piosenek solo, 3 piosenki w wykonaniu całych klas.
Dla zdobywców nagród TPJ przygotowało okolicznościowe medale.
Wręczono 11 medali złotych, 13 srebrnych i 14 brązowych oraz jedną statuetkę Grand Prix. Za wystrój odpowiadały panie AnnaWojtkowicz i Urszula Kucharska.
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Koncert poprowadziły bardzo profesjonalnie pani dyrektor Małgorzata
Żywek oraz nauczycielka pani Bożena Banulska.
Przed finałem wystąpiła już dorosła, ale jeszcze młoda piosenkarka
Marta Kuszakiewicz.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy wraz z panią Elżbietą Marciniak
-Kuszakiewicz zaśpiewali piosenkę pt. „Narysujmy wielkie serce”.
Potem były kwiaty i ogromne brawa w tym również dla sponsorów,
czyli dla pana Janusza Makaruka oraz pana Krzysztofa Bakalarskiego,
którzy przygotowali słodki poczęstunek i napoje.
Należy podkreślić ogromne zaangażowanie i wysiłek włożony przez
artystów, a przede wszystkim przez panią Elżbietę Marciniak-Kuszakiewicz i jej męża Jerzego Kuszakiewicza, którzy nie szczędzili swojego czasu, sprzętu, podkładów muzycznych itp. Choreografia była prowadzona
przez panią Elżbietę przy muzyce przygotowanej przez pana Jerzego.
Wielkie dzięki!
Tyle wspomnień w wielkim skrócie. Organizatorzy programu „Rozśpiewajmy naszą szkołę” pozostali w przeświadczeniu, że cel został osiągnięty. Jak nam wiadomo wielu uczestników konkursu kontynuowało
swoją przygodę z piosenką. Będziemy radzi, jeżeli ktoś z uczestników da
nam znać o sobie.

Koncert finałowy II Festiwalu Piosenki Dziecięcej pt. „Rozśpiewajmy naszą szkołę”.
Fot. ze zbiorów prywatnych.
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Robert Lewandowski

Życiorys księdza Feliksa Kowalika1
Feliks Kowalik urodził się 10 lipca 1916 roku w Rudzie Wielkiej koło
Radomia, w rodzinie wielodzietnej. Rodzice, Jan i Barbara z Suligowskich, utrzymywali się z pracy na roli.
Duży wpływ na ukształtowanie zainteresowań Feliksa Kowalika wywarł Wacław Przychodzki, miejscowy właściciel majątku ziemskiego,
były legionista.
Feliks Kowalik uczęszczał do czteroklasowej szkoły powszechnej
w Rudzie Wielkiej, a następnie do męskiego państwowego gimnazjum
matematyczno-przyrodniczego im. dr. T. Chałubińskiego. Szkoła należała do najstarszych w Radomiu i szczyciła się patriotycznymi tradycjami. Pozalekcyjna aktywność F. Kowalika przejawiała się przede wszystkim w pracach Koła Ligi Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, Sodalicji
Mariańskiej i 1. Radomskiej Drużyny Harcerskiej. Jako uczeń szkoły
średniej włączony został przez proboszcza rodzinnej parafii, wybitnego działacza i propagatora Akcji Katolickiej w diecezji sandomierskiej,
ks. Jana Kozińskiego, w pracę społeczno-duszpasterską w Kowali.
Ks. J. Koziński kierował się maksymą, że tylko odpowiednio ukształtowana młodzież może ożywić parafię.
W 1936 roku, za zgodą rodziców, F. Kowalik przyjęty został do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Tam też działał w kręgu
starszoharcerskim, którego opiekunem był ks. prof. Marian Nowakowski. Seminaryjni harcerze brali udział w obozach wędrownych i spływach kajakowych organizowanych m.in. przez naczelnego kapelana ZHP
ks. Mariana Luzara.
Wybuch wojny niemiecko-polskiej zastał F. Kowalika w rodzinnej
wiosce. Na początku września 1939 roku dołączył on jako przewodnik
znający teren do oficera WP, który z garstką żołnierzy wycofywał się na
wschód, a następnie przyjęty został jako ochotnik na sanitariusza. Późną
jesienią 1939 roku kontynuował naukę w seminarium.
1| Tekst powstał w 1989 roku i został opublikowany na łamach czasopisma „Józefów
’92”, nr 1(12) 1993, nr 2(13) 1993. Życiorys ks. Feliksa Kowalika wymaga ponownego
opracowania, które będzie uwzględniało pełną bibliografię podaną przez autora
w 1989 roku oraz publikacje tematyczne powstałe po roku 1989 poświęcone
Narodowym Siłom Zbrojnym.
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Ksiądz Feliks Kowalik przed wejściem głównym do kościoła M.B.Cz. w Józefowie.
Fot. ze zbiorów autora.
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Studia teologiczne Feliks Kowalik ukończył wiosną 1941 roku, a święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bp. Jana Kantego Lorka 8 maja 1941
roku w Sandomierzu. Neoprezbiter Feliks Kowalik mianowany został wikariuszem w kościele św. Wawrzyńca w Niekłaniu (dek. konecki).
Latem 1941 roku ks. F. Kowalik zorganizował Ochotniczą Brygadę
Obrońców Ojczyzny – grupy sabotażowo-dywersyjne. Do większych
akcji grup specjalnych OBOO należą: akcja na Volksbank w Końskich,
przechwycenie ciężarówki wiozącej odzież dla Niemców, rozbrojenie
Niemców w Kluczewsku, akcja na Bank Emisyjny w Częstochowie, odbicie i sprzedaż transportu spirytusu w Warszawie, rozbrojenie oficerów
niemieckich koło Gielniowa, najazd partyzancki na posterunek niemiecki w Zakrzewie. Za rozbrojenie Niemców w Kluczewsku przyznano ks.
F. Kowalikowi po raz pierwszy, a za akcję na Bank Emisyjny po raz
drugi Krzyż Walecznych. W czasie akcji bojowych ks. Kowalik używał
pseudonimu Zagłoba.
Od roku 1942 ks. Feliks Kowalik był wikariuszem w Czermnie koło
Przedborza (dekanat radoszycki). W sierpniu 1943 roku, po rozwiązaniu
Ochotniczej Brygady Obrońców Ojczyzny, ks. F. Kowalik ps. ks. Andrzej
Paciorkowski oraz ks. S. Czernik zostali kapelanami Obwodu AK Końskie w ramach organizowanej przez ks. J. Maruszewskiego służby duszpasterskiej AK.
Od jesieni 1943 do wiosny 1944 roku ks. Kowalik był kapelanem
w 3. podobwodzie Iłżeckiego Obwodu A.K. (komendant M. Wujkiewicz ps. Judym), a od kwietnia 1944 r. pełnił funkcję kapelana oddziału leśnego Antoniego Hedy ps. Szary. Latem 1944 roku mianowany został kapelanem pułkowym w 3. pułku piechoty Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK (dowódca Stanisław Poreda ps. Świątek). Ranny
jesienią 1944 roku, służbę wojskową zakończył ks. F. Kowalik jako
kapelan w stopniu majora w styczniu 1945 roku. Po wojnie odznaczony został czterokrotnie Medalem Wojska przez Ministerstwo Obrony
Narodowej w Londynie, Krzyżem Armii Krajowej oraz Honorową Odznaką Żołnierza Armii Krajowej Korpusu „Jodła”.
Po rozwiązaniu Armii Krajowej ks. F. Kowalik wrócił do prawdziwego
nazwiska i organizował pracę duszpasterską w parafiach: Chlewiska (dek.
szydłowiecki) i Iwaniska (dek. opatowski).
Prześladowania ze strony komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego zmusiły ks. Kowalika do wyjazdu. Przebywając
w parafii Lwówek w diecezji poznańskiej, ks. Kowalik przyjął pseudonim ks. Maciej Janiszewski.
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Od jesieni 1945 roku ks. Janiszewski vel Kowalik przebywał w diecezji
warmińskiej. Był proboszczem w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Górowie Iławeckim (dek. lidzbarski), gdzie przez cztery lata
ciężkiej pracy przyczynił się do ożywienia parafii.
W 1949 roku nowa fala aresztowań żołnierzy AK (m.in. z oddziału
„Szarego”) spowodowała wyjazd ks. Kowalika do Warszawy. Pod nazwiskiem ks. Paweł Żuk przebywał w domu sióstr Rodziny Maryi przy
ul. Hożej w stolicy, pełniąc obowiązki kapelana.
W 1951 roku ukończył także rozpoczęte wcześniej studia zaoczne na
Wydziale Prawa Kanonicznego i na Wydziale Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Warszawskiego.
Pod koniec grudnia 1952 roku ks. Feliks Kowalik został zatrzymany na ulicy przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
i zawieziony do więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Śledztwo trwało 17 miesięcy. Z postanowienia Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie wynika, że ks. F. Kowalik skazany został 17 września
1954 roku na karę czterech lat więzienia. Na wniosek prokuratora Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z marca 1955 roku zwolniono
warunkowo i przedterminowo ks. Kowalika z reszty odbywanej kary,
wyznaczając mu czas próby do stycznia 1957 roku. W uzasadnieniu wyrażono nadzieję, iż ks. Kowalik „po zwolnieniu będzie prowadził uczciwe życie człowieka pracy”. W marcu 1955 roku ks. Kowalik wyszedł
z więzienia w Potulicach koło Bydgoszczy.
W drugiej połowie tegoż roku ks. F. Kowalik rozpoczął pracę jako proboszcz w kościele św. Katarzyny w Brąswałdzie (diec. warmińska).
W grudniu 1955 roku otrzymał tytuł doktora prawa kanonicznego.
Od lata 1958 roku był proboszczem w Reszlu (dek. reszelski). W porozumieniu z biskupem olsztyńskim, ks. Tomaszem Wilczyńskim, ks. Kowalik
rozpoczął organizowanie obozów wypoczynkowych dla księży i kleryków,
a na początku 1959 roku mianowany został wizytatorem nauki religii.
Ówczesny Wydział do spraw Wyznań nie aprobował działalności
żarliwego kapłana. I tak jesienią 1959 roku nie wyrażono zgody na objęcie probostwa przez ks. Kowalika w kościele św. Jerzego w Kętrzynie
(dek. kętrzyński).
Od wiosny 1962 roku ks. Kowalik sprawował opiekę duszpasterską nad
parafią Leginy (dek. reszelski).
W lipcu 1963 roku mianowany został administratorem parafii św. Trójcy w Kwidzynie (dek. kwidzyński), a następnie dziekanem. Praca nowego
proboszcza cieszyła się ogólnym uznaniem parafian.
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Wiosną 1966 roku powierzono ks. Kowalikowi probostwo w Olsztynku (dek. olsztyński). Już wówczas stan jego zdrowia ulegał pogorszeniu.
W lutym 1969 roku ks. Feliks Kowalik przeszedł na emeryturę i kontynuował leczenie, a od roku 1970 zamieszkał jako rezydent w parafii Matki
Bożej Częstochowskiej w Józefowie koło Otwocka (dek. karczewski), której proboszczem był ks. Wincenty Malinowski.
W porozumieniu z ks. biskupem Władysławem Rubinem ks. F. Kowalik wyjechał do Kanady, gdzie od roku 1973 przez przeszło trzy lata
pracował wśród Polonii.
Po powrocie do kraju zamieszkał ponownie w Józefowie i aktywnie
włączył się w życie parafii.
Ks. Feliks Kowalik zmarł 3 stycznia 1993 roku w Otwocku, a uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 stycznia 1993 roku w Józefowie, gdzie
został pochowany na cmentarzu parafialnym (kwatera SG01/52).

W latach pięćdziesiątych XX w. ks. Feliks Kowalik organizował obozy wypoczynkowe
dla młodzieży, kleryków oraz księży. Fot. ze zbiorów autora.
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Piotr Bieliński

Historia matki i syna – rzecz
o naiwności i przebaczeniu
Nieznanym z losów i zapomnianym z nazwiska żołnierzom AK IV Rejonu
„Fromczyn” - Otwock artykuł ten poświęcam.
Podwarszawskie okolice linii kolejowej Warszawa-Otwock były terenem zamieszkanym przez ludność nastawioną bardzo patriotycznie.
W poważnej części byli to bytujący tu od pokoleń rolnicy i trochę rzemieślników. W okresie międzywojennym napłynęła tutaj także inteligencja. Związane to było z bliskością stolicy, a zarazem z niskimi cenami
nieruchomości bądź wynajmu mieszkań. Atutem był też dobry klimat,
przyjazny chorym na płuca.
Przez czas istnienia II Rzeczypospolitej powstała tutaj struktura oświatowa, rozwinęły się organizacje społeczne, w niewielkiej liczbie zakładów

Szer. Jerzy Orzeszek ps. „Mars” podczas pierwszych ćwiczeń oddziału „Skrytego” w rejonie Emowa na
wzgórzu 102 we wrześniu 1943 roku. Widoczny fiński pistolet maszynowy Suomi, który skonfiskowano
żołnierzowi kolaboracyjnej jednostki wojskowej złożonej z byłych jeńców sowieckich. Fot. ze zbiorów autora.
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Budynek dawnego Domu Starców Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Falenicy „Ezra” przy
ul. Piłsudskiego 77 (obecnie Patriotów 77), w którym podczas okupacji mieścił się m.in. areszt policji
granatowej. Po 1944 roku siedziba Komendy MO oraz Urzędu Bezpieczeństwa. W piwnicy znajdowały
się cele do przetrzymywania zatrzymanych. Przez lewe okno w przyziemiu Jerzy Orzeszek rozmawiał
ze swoją matką po aresztowaniu. Fot. ze zbiorów autora.

Budynek przy ul. Józefa Poniatowskiego róg ul. Adama Mickiewicza nr 33 (obecnie ul. Kosodrzewiny róg
ul. Brzostowskiej) w Falenicy, wybudowany w 1933 roku, nazwany Willą Boya. Od połowy sierpnia 1944
roku, po wysiedleniu z niego mieszkańców, aż do późnej jesieni 1945 roku mieściła się tu pierwsza komenda
NKWD. W piwnicach tego budynku już w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku przetrzymywano żołnierzy
Armii Krajowej. Przesłuchiwano ich w pomieszczeniach na parterze i piętrze. Tutaj wstępnie organizowano
transporty aresztantów do ZSRR. Dom, umieszczony w ewidencji zabytków, obecnie niszczeje. Widok od
frontu w listopadzie 2013 roku. Fot. ze zbiorów autora.
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egzystował przemysł. Dlatego też wysoki stopień aktywności obywatelskiej połączony z działaniem różnych organizacji zaowocował wspaniałą
postawą młodzieży. Urodziła się ona w wolnej Polsce, wychowana została
przez znakomite zastępy nauczycieli i posiadła potrzebę angażowania się
we wszelkie działanie społeczne.
Już podczas walk we wrześniu 1939 roku młodzież rozpoczęła zbieranie broni pozostawionej na polach bitewnych i budowę struktur konspiracji.
Kilkuset młodych mężczyzn zebranych przez harcerzy, urzędników i ludzi
społecznego zaufania zostało zaprzysiężonych jesienią 1939 roku. Z czasem
utworzyły się grupy, samoistnie uzbrojone i ćwiczące po lasach musztrę
i taktykę wojskową oraz poznające w prywatnych mieszkaniach tajniki broni. Powstawały tajne magazyny broni. Największe grupy powstały
w Falenicy (Grupa „Batury” – ok. 300 ludzi zebranych i szkolonych przez
działacza TG „Sokół” Henryka Batejkę ps. „Kwadrat”) i w Radości (ok. 40
osób, głównie młodzieży, zebranych przez zastępowego miejscowej drużyny harcerskiej Feliksa Zarembę ps. „Żmudzin”).
Wiosną 1941 roku grupy te, zweryfikowane przez zawodowych wojskowych, którzy objęli nad nimi nadzór z polecenia Komendy ZWZ,
wcielono do IV Rejonu Obwodu Warszawa Powiat ZWZ – późniejszej
AK. Pod koniec 1942 roku ppor. Roman Grotowski ps. „Ers” przejął około
50 ludzi i zorganizował z nich Oddziały Specjalne, będące później zaczątkiem Oddziału Dyspozycyjnego Kedywu warszawskiego. Oddział do
lata 1944 roku przeprowadził kilkadziesiąt akcji przeciwko niemieckiemu
okupantowi. Wysadzono pięć pociągów z wojskiem, zniszczono kilkanaście archiwów urzędów pracy, ewidencji ludności, wojskowych. Przejmowano wzory i blankiety dokumentów, pieczątki, likwidowano zdrajców,
zdobywano broń. Wykonywano prace wywiadowcze oraz magazynowano broń i wyposażenie do przewidywanej akcji powstańczej. Oddział cieszył się dobrą sławą wśród mieszkańców okolicy. Od września 1943 do
lipca 1944 roku jego dowódcą był cichociemny Józef Czuma ps. „Skryty”.
Od jego pseudonimu oddział nazywano również „Oddziałem Skrytego”.
Poza kilkoma przypadkami aresztowań i zastrzelenia przypadkowych
osób Niemcy nie zdołali zadać mu większych strat. Stało się tak mimo
szerokiej akcji wywiadowczej z użyciem agentów oraz obław sił policyjnych. Równolegle działały struktury AK w terenie.
29 lipca 1944 roku większość oddziału „Skrytego” oraz część AK zebrała się w lesie koło Michalina, w pobliżu dużej wydmy na koncentrację
do akcji „Burza”. Tam, po rozważeniu możliwości działania, zadecydowano o rozwiązaniu gotowego do walki zgrupowania. Broń zakopano
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Budynek przy obecnej ul. Brzostowskiej 33. Widok od podwórza we wrześniu 2016 roku.
Fot. ze zbiorów autora.

i w nocy przeniesiono do magazynu w Falenicy. Było to najlepsze wyjście
z sytuacji, w której można było podjąć walkę z otaczającymi oddział pierścieniem Niemcami i przebić się do wojsk sowieckich tylko po to, żeby
dać się rozbroić i aresztować. 4 sierpnia w kościele w Falenicy celebrowano Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Wszyscy żołnierze Armii Krajowej,
stacjonujący w budynku Szkoły Powszechnej w Falenicy, z biało-czerwonymi opaskami na rękawach przemaszerowali przez miasteczko i wzięli
udział w nabożeństwie. Obecni byli oficerowie sowieccy.
Od połowy sierpnia rozpoczęły się aresztowania. Sowieci usiłowali
aresztować wszystkich żołnierzy zgrupowanych w szkole, lecz nie udało
się im tego dokonać. Wyciągano też ludzi z domów, zaczepiano na ulicach.
Pomocni w tym byli aktywiści PPR, którzy dostarczali NKWD danych,
kto był w AK lub w innych formacjach. Większość aresztantów zbierano w grupy i wywożono lub pędzono do obozu zbiorczego na Majdanku
w Lublinie, mieszczącego się w niedawnym niemieckim obozie koncentracyjnym, koło jego nie wystygłych krematoriów. Na jesieni, wykorzystując
informacje uzyskane od przesłuchiwanych dotąd oraz od szpicli i innych
„gorliwych” wobec nowej władzy, kontynuowano aresztowania. Sytuacje,
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które się wówczas zdarzały, warte
są opowiedzenia – zarówno dla zrozumienia ludzkich dramatów, jak
i ludzkiej naiwności...
Jednym z żołnierzy oddziału
„Skrytego” był Jerzy Orzeszek.
Urodził się 21 stycznia 1928 roku
w Warszawie z matki Stanisławy
i ojca Zygmunta. Mieszkał w Falenicy. Z uwagi na młody wiek
nie mógł wstąpić od razu do niepodległościowego podziemia. Po
kilku latach jego starania zostały uwieńczone powodzeniem, ale
w oddziale z Radości. W listopadzie 1942 roku Jerzy złożył Jerzy Orzeszek w latach osiemdziesiątych XX wieku.
przysięgę, przyjął pseudonim
Fot. ze zbiorów autora.
„Mars” i stał się żołnierzem Armii Krajowej w grupie Feliksa Zaremby. Po wstępnym przeszkoleniu, od wiosny 1944 roku uczestniczył we wszystkich akcjach oddziału „Żmudzina”. Był amunicyjnym w stopniu strzelca, a od 18 maja 1944 roku – starszego strzelca.
Wziął udział we wszystkich akcjach oddziału „Skrytego”. Po wejściu
sowietów uniknął aresztowania przy obławach w lecie i wydawało się, że będzie miał spokój. Był w oddziale w Radości, w Falenicy
o jego konspirowaniu nikt nie wiedział.
20 października 1944 roku aresztowali go funkcjonariusze UB. Jak
napisał w relacji Jerzy: „Aresztowany zostałem 20-X-1944 roku. Zostałem zabrany z domu przez UB i osadzony w Komendzie MO w Falenicy przy ul. Piłsudskiego nr 77”. Był to budynek dawnego żydowskiego
Domu Starców „Ezra” przy dzisiejszej ul. Patriotów 77. Podczas odsiadki
w zamienionej na celę piwnicy zobaczył przez okno wchodząca na posesję swoją matkę. Była ona entuzjastycznie nastawiona do nowej władzy z sowieckiego nadania i pomagała milicji w zaprowadzaniu nowych
porządków... Krzyknął do niej z ironią: „Witam matkę demokratkę!”.
Zdenerwowana postawą syna, trwającego w błędnej, jej zdaniem, ocenie sowieckiego „wyzwolenia”, odpowiedziała do niego przez kraty okna
piwnicznego: „Czekaj gówniarzu – pojedziesz do Rosji, to przestaniesz
o głupotach myśleć i zobaczysz, jak naprawdę tam wszystko wygląda...”.
Istotnie zobaczył, jak też odczuł wszystko naprawdę...
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Okazało się, że Stanisława Orzeszek bardzo szybko odczuła rzeczywistość komunistyczną. Stało się to w trochę komiczny sposób. Mając „szerokie” znajomości w MO i UB (w okolicy urzędowali: mjr Józef Światło, gen.
Karol Świerczewski, gen. Iwan Sierow, którzy w Falenicy bywali dosyć
często z uwagi na usytuowany tu sowiecki obóz filtracyjny), Orzeszkowa
zaprosiła dwóch sowieckich oficerów, w tym jednego generała, oraz samą
Wandę Wasilewską na przygotowany przez siebie wystawny obiad. Goście
dopisali... Ich styl bycia, brak kultury oficerów, „krojenie” kotleta schabowego „trzymanego” przez wbity nóż kuchenny przy pomocy widelca było
szokiem. Stanisławę Orzeszkową dobiła pijacka burda, jaką na koniec wywołali „zacni” goście i „szczere” opinie sojuszników i podchmielonej Wasilewskiej o przyszłości „Polskiej Republiki Rad”. Następnego dnia pobiegła
wyciągać syna z aresztu, ale było już za późno...
„Mars” opisywał dalej: „3. listopada 1944 roku przekazany zostałem
do NKWD w Falenicy z siedzibą w domu Boja w Falenicy przy ul. Józefa
Poniatowskiego (obecnie Kosodrzewiny). 7. listopada 1944 roku zostałem
przewieziony zostałem do Wołomina, skąd w dniu 10. listopada przewieziono mnie do Sokołowa Podlaskiego”. Przetransportowano Jerzego do
„Frontowego Obozu Przesyłowego” NKWD nr 173 w Sokołowie Podlaskim. „12. Listopada załadowany zostałem do pociągu towarowego i wywieziony do łagrów sowieckich koło miejscowości Borowicze”.
W rzeczywistości wywieziono go w głąb obszaru ZSRR do łagru
NKWD nr 270 w Borowiczach 3 listopada (był to pierwszy transport
uwięzionych AK-owców do tego łagru odnotowany w sowieckich archiwach GUŁAG-u) w obwodzie leningradzkim... Pobyt wspominał później
Roman Bar, współwięzień Jerzego: „Jak na sowieckie warunki, podróż
nie trwała długo – około dwóch tygodni. W ciągu tego czasu więźniowie
dostali trzy razy po kilka sucharów i raz po jednym solonym śledziu.
Pierwszą gotowaną strawę otrzymaliśmy po przyjeździe do łagru, ale dopiero po pięciu godzinach. Były to łupiny od ziemniaków zalane gorącą wodą”. Obóz był przedsionkiem piekła, śmiertelność wśród Polaków
oscylowała w granicach 10%.
Inna relacja z tego obozu opisuje: „Administracja była niemiecka, zaś
Rosjanie stali na wieżyczkach. Warunki były straszne. Pamiętam widok
sterty czarnych obierek, którymi nas karmiono. Wrzucano je do kotła,
dosypując łyżki piachu. Mówiono: – Żyć będziesz, a potem poginiesz. Ruska ziemia wszystkich pochłonie”. Jerzy przetrwał „obóz śmierci” – jak
nazywali Borowicze Niemcy tam więzieni. Wrócił do kraju. Jak opisuje to
lakonicznie jego relacja: „Powrót do kraju miał miejsce w dniu 28. lutego
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1946 roku. Przywieziono mnie do Białej Podlaskiej, gdzie zostałem pod
eskortą doprowadzony do miejscowego UB. Tam zrobiono nam zdjęcia
i spisano personalia. 1 marca 1946 roku otrzymałem zaświadczenie wydane przez Ministra Bezpieczeństwa Publicznego o powrocie z terenów
ZSRR i o udaniu się do miejsca zamieszkania w Falenicy”. 11 marca 1946
roku powrócił do domu.
Powoli zaczął organizować sobie życie. Jednak w gorączce przedwyborczej agitacji przed „wolnymi” wyborami do Sejmu, 25 grudnia 1946 roku,
znowu aresztowało go UB. Zwolniono go po przesłuchaniach i po zwycięstwie „bloku demokratycznego” w styczniu 1947 roku. Jerzy ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Warszawskiej i pracował w zawodzie inżyniera. Swojej matce, po strasznych przeżyciach, pełen wdzięczności Bożej
Opatrzności za to, że przeżył – wybaczył. Podobnie jak większość jego towarzyszy broni był członkiem kombatanckiego ZBOWiD-u w Falenicy. Po
1989 roku przeszedł do nowej organizacji – Światowego Związku Żołnierzy
AK. Był wiceprezesem i przewodniczącym sekcji historycznej otwockiego
Koła nr 4, zrzeszającego ludzi z IV Rejonu „Fromczyn” - Otwock, części
Obwodu AK „Obroża” Warszawa Powiat.
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Marzenna Szymańska

Józefowskie korzenie „FotoFalenicy”
Falenickie Forum Fotograficzne „FotoFalenica” to grupa zrzeszająca
miłośników fotografii z linii otwockiej. Grupę tworzy ponad trzydziestu
fotografów w wieku od kilkunastu do 70 lat. Mam przyjemność razem
z nimi tworzyć „FotoFalenicę”.
A wszystko zaczęło się od zajęć fotograficznych, jakie prowadziłam w Miejskim Ośrodku Kultury (MOK) w Józefowie! To już dziesięć lat temu, w 2008 roku, rozpoczęłam pracę jako instruktor fotografii
w MOK-u. To tu utworzyła się pierwsza grupa pasjonatów, wspólnie
z którymi angażowaliśmy się w różne fotograficzne projekty. W tym
miejscu wyrazy podziękowania należą się pani dyrektor MOK-u Danucie Wojciechowskiej i pani kierownik Agnieszce Jung – za udzielone mi
wsparcie i pomoc w organizacji wystaw i akcji artystycznych.

Grupa „FotoFalenica” (2017).

197

198

Po kilku latach pracy w Józefowie zdecydowałam się na własną działalność; wspólnie z koleżanką – Agnieszką Wojciechowską – stworzyłyśmy w Falenicy atelier fotograficzne Baobaby Studio. Specjalizowałyśmy
się w zdjęciach dziecięcych (od poczęcia – także sesje ciążowe) i rodzinnych. Wówczas też zdecydowałam się na prowadzenie zajęć z fotografii
w falenickim Klubie Kultury, obecnie Wawerskie Centrum Kultury Filia
Falenica. Grupa młodzieży i dorosłych uczęszczających na zajęcia szybko
stała się zgraną paczką. Na organizowane przeze mnie plenery kursanci
jeździli całymi rodzinami. Była to też okazja, by lepiej się poznać i zaprzyjaźnić. Po kilku latach zajęć w Falenicy narodził się pomysł, by stworzyć społeczność o nazwie: Falenickie Forum Fotograficzne, w skrócie
zwane „FotoFalenicą”.
Członkowie grupy to w większości fotografowie mieszkający na linii
otwockiej, w tym także w Józefowie. Wspólnie realizujemy wiele ciekawych projektów z dziedziny fotografii, wzajemnie się inspirując i motywując do robienia zdjęć i doskonalenia warsztatu zawodowego.
Poprzez fotografię staramy się także popularyzować naszą małą ojczyznę. W minionym, 2017 roku zrealizowaliśmy cykl zdjęć przedstawiających współczesne józefowskie świdermajery. Wystawa przygotowana
wspólnie z fundacją pana Roberta Lewandowskiego została zaprezentowana podczas festiwalu Otwarte Ogrody w Józefowie. Dzięki niej wielu
mieszkańców i gości poznało nowe, przepiękne domy wybudowane ostatnio w naszym mieście, nawiązujące do historycznego stylu świderskiej
architektury drewnianej.
Fotografie przedstawiające piękno i charakter linii otwockiej prezentowane były także w wiatach charakterystycznych dla naszych okolic stacji
kolejowych (PKP Międzylesie).
Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że nasze zdjęcia żyją i robią karierę na
linii otwockiej, w tym także w Józefowie.
W 2018 roku mamy w planach kilka akcji fotograficznych. Józefów,
w którym mieszkam, też zostanie nimi objęty :-)
„FotoFalenica” to społeczność, która cały czas się zmienia i ewoluuje.
Serdecznie dziękuję tym, którzy współtworzyli grupę choćby przez chwilę. Każdy fotograf wniósł do niej coś ważnego.
W tym miejscu pozwolę sobie wymienić z imienia i nazwiska jej współtwórców, którzy czynnie działają w grupie po dziś dzień. Są wśród nich
uczniowie, studenci, zawodowi fotografowie, biznesmeni, ludzie kultury,
sztuki, mediów i nauki. Wszyscy mają w sercu fotografię. Oto oni – panie: Dorota Bieńkowska, Edyta Girgiel, Anna Kępińska, Magdalena Lis,
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Magdalena Mróz, Barbara Pałczyńska, Justyna Rosłonek-Kowalska, Bożena Samojluk-Ślusarska, Maria Wójcik i artystka występująca pod pseudonimem HanZam bądź ZamojHa. Oraz moja skromna osoba :-) Panowie:
Robert Beller, Maciej Domański, Norbert Aleksander Górski, Krzysztof
Orłowski, Sławomir Pawliszak, Cezary Zalewski.
Jest też prawie dwudziestoosobowa grupa nowych adeptów kursu fotograficznego A.D. 2017-2018. Niektórzy z nich zapewne zasilą „FotoFalenicę” na dłużej.
Zapraszam do odwiedzenia naszego fanpage’a na fb:
https://www.facebook.com/falenickieforumfotograficzne/

Plansza tytułowa wystawy pt. Józefowskie świdermajery 2017.
Wystawa jest dostępna na http://www.andriollowka.pl/index.php/wystawy-i-wydarzenia
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Zbigniew Jerzyna

List z wakacji1
To jest list z wakacji
do Mamy.
List jest słońcem pozłacany.
List
niebieski jest jak morze.
W środek
płatek kwiatka włożę.
A literki są jak drzewa,
w nich wiatr szumi
i ptak śpiewa.
W liście
nieba błękit czysty.
Lubisz, Mamo,
takie listy?

1| „Świerszczyk”, 1988, nr 29, s. 10.
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Piszę do Ciebie2
z prośbą
uważaj na siebie
w tym
oceanie świata
który
bywa
nieprzewidywalny
zaprasza
do przypadku
atakuje
podstępem
wpędza
w zasadzkę
uważaj na siebie

2| Zbigniew Jerzyna, Listy do Edyty, Warszawa 2012, s. 20.
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Piszę do Ciebie3
by opisać
jedną fotografię
z dzieciństwa
Józefów
przed Powstaniem
sosnowy las
letnisko
ojciec śpi
na ławce
pod drzewem
matka
patrzy z ukrycia
ja
na werandzie
w pajacyku
mój młodszy brat
niesie
poziomki w koszyku
to wszystko

3| Zbigniew Jerzyna, Listy do Edyty, Warszawa 2012, s. 29.
207

Michał Cudny

Kolejowe impresje
Widoki stacji kolejowych (1877-1923):
Wawer, Radość, Falenica, Józefów,
Świder, Otwock, Śródborów, mostu
kolejowego na rzece Świder
oraz parowozu.

208

209

210

211

Elwiro Michał Andriolli

Brzegi Wisły1

1| 27 czerwca 2017 roku, podczas seminarium „Vistulana w zbiorach polskich” organizowanego w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły 2017 przez Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego – miał miejsce wernisaż wystawy „Brzegi Wisły ilustrowane przez Elwiro Michała Andriollego”.
W roku 1880 jeden z najbardziej znanych warszawskich ilustratorów – Elwiro Michał
Andriolli (1836-1893) postanowił wybrać się w podróż krajoznawczą wzdłuż rzeki Wisły.
Artysta, który co roku odbywał jakąś dłuższą wędrówkę po kraju – co zamierzał,
to uczynił i na przełomie czerwca i lipca 1880 r. wyruszył w podróż z Warszawy,
a około 10 sierpnia dotarł do Krakowa. Z wyprawy tej powstał cykl rysunków publikowanych na łamach czasopisma „Kłosy” w latach 1880-1882 pod wspólną nazwą
„Brzegi Wisły”. Andriolli, planując kolejną wyprawę wzdłuż Wisły, zachęcał swojego przyjaciela do „zrobienia z nim wyprawy łodzią […] – ja będę zdejmował widoki,
ty będziesz spisywał wrażenia […]. Łódź weźmiemy dużą, wygodną, żeby mogło się
w niej pomieścić kilka osób i żeby od biedy można było w niej nocować. […]
Gra warta świeczki. Za to co byś użył! A wrażenia piękne w życiu, to rozkosz, która
nie ma ceny”. „Brzegi Wisły ilustrowane przez Elwiro Michała Andriollego” to nazwa wystawy przygotowanej przez Biograficzne Muzeum Elwiro Michała Andriollego w Józefowie. Wystawa jest dostępna na http://www.andriollowka.pl/index.php/
wystawy-i-wydarzenia [przyp. red.]
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Podziel się wspomnieniami
100. rocznica odzyskania Niepodległości,
jest niepowtarzalną okazją
do przeżywania radości z życia w niepodległej Polsce.
Świętując Jubileusz odzyskania Niepodległości
chcemy udokumentować życie w czasach dwudziestolecia
międzywojennego na terenie dzisiejszego miasta Józefowa
i okolic (linia otwocka).
Redakcja „Rocznika Józefowskiego”
zwraca się z prośbą o udostępnienie
starych fotografii, dokumentów, czasopism,
rodzinnych pamiątek związanych z historią
Józefowa, Emilianowa, Michalina, Jarosławia, Rycic,
Błot, Nowej Wsi, Świdrów Małych i okolic.
Redakcja: tel. +48 605 035 774
rocznikjozefowski@gmail.com
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Redakcja „Rocznika Józefowskiego”
wypożyczy do skanowania lub zakupi
stare fotografie, archiwalne dokumenty, pocztówki,
listy, mapy, czasopisma, druki ulotne,
rodzinne pamiątki oraz wszelkie artefakty,
przedmioty związane z historią wsi

Białek i Rycice
Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774.
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Redakcja „Rocznika Józefowskiego”
wypożyczy do skanowania stare fotografie,
archiwalne dokumenty, pocztówki, listy, mapy,
czasopisma, druki ulotne, rodzinne pamiątki oraz
wszelkie artefakty, przedmioty związane z historią
okolic przystanku kolei wąskotorowej

Jarosław
Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774.
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Redakcja „Rocznika Józefowskiego”
wypożyczy do skanowania stare fotografie,
archiwalne dokumenty, pocztówki, listy, mapy,
czasopisma, druki ulotne, rodzinne pamiątki oraz
wszelkie artefakty, przedmioty związane z historią
okolic przystanku kolejowego

Michalin
Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774.
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Redakcja „Rocznika Józefowskiego”
poszukuje starych fotografii, archiwalnych
dokumentów, pocztówek,
listów, map, czasopism, druków ulotnych,
rodzinnych pamiątek
związanych z historią wsi

Świdry Małe
Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774.
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Informacje o autorach1
Andriolli Elwiro Michał (ur. 1836 w Wilnie – zm. 1893 w Nałęczowie)
– jeden z najbardziej znanych ilustratorów drugiej połowy XIX wieku, autor pomnikowych dzieł literatury polskiej i obcej. Kształcił się w Wilnie,
Moskwie, Petersburgu i Rzymie. Uczestnik powstania styczniowego na
Wileńszczyźnie, za co został skazany i zesłany w głąb Rosji (1868-1871).
Po powrocie z zesłania w 1871 r. zamieszkał w Warszawie, gdzie przyczynił się do rozwoju ilustratorstwa. Pracownię posiadał w Warszawie
oraz w Stasinowie (obecnie Mińsk Mazowiecki), a następnie w Brzegach
nad Świdrem (obecnie Otwock i Józefów), w latach 1883-1886 również
w Paryżu – gdzie mieszkał. W 1893 roku z powodu złego stanu zdrowia
wyjechał do Nałęczowa. Tam zmarł i został pochowany.
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.
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.
Cudny Michał (ur. 1977 w Warszawie)
– większość swojego życia mieszkał w Józefowie, od kilku lat mieszka
w Otwocku. Z wykształcenia technik architekt. Wciąż odkrywa ciekawe
krajoznawczo i historycznie zakątki Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
1| Zamieszczone informacje o autorach pochodzą od nich samych lub ze źródeł
ogólnodostępnych.
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i najbliższych okolic. Jego pasją, oprócz wędrówek, jest dawna drewniana architektura. Jej przemijające piękno stara się utrwalać na rysunkach
i fotografiach ( cudnymichal@gmail.com).
Jerzyna Zbigniew (ur. 1938 w Warszawie – zm. 2010 tamże)
– ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, debiutował
poezją w 1957 roku, a prozą w 1963 roku, założył Spółdzielnię Wydawniczą „Anagram”, laureat wielu nagród literackich.
Korwin-Mikke Małgorzata (ur. 1950 w Warszawie)
– ukończyła studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego
w 1973 roku, pracę magisterską z zakresu archiwistyki napisała pod kierunkiem prof. Ireneusza Ihnatowicza. Do 1984 roku pracowała w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (dziś Narodowe Archiwum Cyfrowe).
Potem gospodyni domowa. Mieszka w Józefowie.
Lewandowski Robert (ur. 1964 w Otwocku)
– historyk, publicysta, popularyzator życia i twórczości Elwiro Michała
Andriollego, historii letnisk 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.
Mierosławski Paweł (ur. 1964 w Warszawie)
– inżynier energetyk. Wieloletni członek Polskiego Stowarzyszenia
Miłośników Kolei.
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
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pomników czynu zbrojnego na Mazowszu i w stolicy. Członek Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Otwockiego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Olszewski Andrzej Kazimierz (ur. 1931 w Warszawie)
– historyk sztuki, zajmuje się sztuką XIX i XX wieku, profesor, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Sitek Lidia (ur. 1959 w Karczewie)
– ukończyła Historię sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL,
nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii
Krajowej w Józefowie.
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.
Stanny Katarzyna (ur. 1979 r. w Warszawie)
– doktor, prodziekan Wydziału Sztuki Mediów ds. studiów niestacjonarnych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie prowadzi Pracownię
Obrazowania dla Mediów. Pracuje dla PAN, zajmuje się grafiką użytkową
i pracą naukową. Prace prezentowała na 27 wystawach indywidualnych
malarstwa, grafiki, fotografii, ilustracji i biżuterii oraz na ponad osiemdziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce, Francji, Niemczech, Luksemburgu i Chinach. Laureatka wielu ogólnopolskich nagród i wyróżnień,
w tym Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktycznej (2014) oraz Nagrody
Rektora ASP w Warszawie (2015). Członkini Zarządu ZAiKS i Rady Ekspertów Think Tank. Mieszka i pracuje w Warszawie.
Szymańska Marzenna (ur. 1977 w Warszawie)
– wychowana w Falenicy, od dziesięciu lat mieszkanka Józefowa. Kieruje
anińską filią Wawerskiego Centrum Kultury. Prowadzi także warsztaty
fotograficzne w WCK. 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).
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Założycielka Falenickiego Forum Fotograficznego FotoFalenica – https://
www.facebook.com/falenickieforumfotograficzne/
Śniechowski Józef Teodor (ur. 1862 w Warszawie – zm. 1934 tamże)
– studiował na wydziale handlowym Politechniki Ryskiej, po powrocie
do Warszawy wstąpił na Kolej Warszawsko-Wiedeńską, na której zajmował stopniowo różne stanowiska w służbie stacyjnej i biurowej osiągając
stanowisko naczelnika Wydziału Taryfowo-Handlowego Drogi Żelaznej
Warszawsko-Wiedeńskiej. Należał do składu osobowego ostatniego Zarządu DŻWW. Brał udział w konferencjach zagranicznych, uchodził za
wybitnego znawcę spraw taryfowych. Z nastaniem I wojny światowej,
w 1915 roku został ewakuowany do Moskwy. Po powrocie w 1918 roku
był naczelnikiem kancelarii Ministerstwa Kolei Żelaznych, inspektorem Ministerstwa Kolei potem Ministerstwa Komunikacji, a następnie
kierownikiem Centralnego Biura Statystyki Kolejowej. W 1928 roku
z powodu ciężkiej i nieuleczalnej choroby zmuszony był porzucić pracę.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Komandorią Orderu Korony Rumunii i Złotym Krzyżem Zasługi.
Tucholski Zbigniew (ur. 1975 w Warszawie)
– absolwent bibliotekoznawstwa i historii na Uniwersytecie Warszawskim,
polski naukowiec, historyk techniki, profesor w Instytucie Nauki Historii
Polskiej Akademii Nauk, rzeczoznawca w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor wielu publikacji m.in. monografii pt. Profesor
Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw.
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.
Wizimirska Barbara (ur. 1942 w Radomsku)
– doktor nauk politycznych ze specjalnością stosunki międzynarodowe,
absolwentka Instytutu Orientalistycznego oraz Wydziału Ekonomii Poli230

tycznej Uniwersytetu Warszawskiego, autorka publikacji nt. polityki zagranicznej państw południowej Azji i Polski oraz historii Falenicy. Mieszka w Falenicy. Działa społecznie w Falenickim Towarzystwie Kulturalnym (od 2001), od 2005 roku moderatorka miejscowego Dyskusyjnego
Klubu Książki, od 2006 roku współpracuje z Klubem Kultury w Falenicy
– obecnie Wawerskie Centrum Kultury Filia Falenica.

231

232

VIII
SŁOWA KLUCZOWE
KEYWORDS

233

234

Słowa kluczowe
„Rocznik Józefowski” 2017, tom 3
I. NASZE TEMATY
Urszula Celińska-Olszewska
Księstwo Mazowieckie a Korona Królestwa Polskiego za czasów księcia
Janusza I Starszego
Słowa kluczowe:
Mazowsze, Księstwo Mazowieckie, Korona Królestwa Polskiego,
dynastia Piastów, Janusz I Starszy, książęta mazowieccy, religijność.
Krzysztof Oktabiński
Wiązowna, rezydencja pałacowo-ogrodowa i jej właściciele
Słowa kluczowe:
Wiązowna.
Lidia Sitek
Melchior Walbach, jego związki z Warszawą i Karczewem
Słowa kluczowe:
Melchior Walbach, Jarmark Walbachowski, Towarzystwo Przyjaciół
Karczewa, „Rocznik Karczewski”, Karczew, Urzecze.
Józef Śniechowski
Zarys rozwoju kolejnictwa polskiego w zaborze rosyjskim
Słowa kluczowe:
Leopold Kronenberg, Droga Żelazna Nadwiślańska, Kolej
Nadwiślańska, Привислянская Железная Дорога.
Paweł Mierosławski
Droga Żelazna Nadwiślańska – ludzie i parowozy
Słowa kluczowe:
Ludwik Mierosławski, Droga Żelazna Nadwiślańska, Kolej
Nadwiślańska, parowozy, wagony, Привислянская Железная Дорога.
Zbigniew Tucholski
Historia Kolei Nadwiślańskiej
Słowa kluczowe:
235

Droga Żelazna Nadwiślańska, Kolej Nadwiślańska, parowozy, wagony,
Привислянская Железная Дорога.
Robert Lewandowski
Droga Żelazna Nadwiślańska. Przystanek Jarosław w wybranych
materiałach źródłowych
Słowa kluczowe:
Droga Żelazna Nadwiślańska, Kolej Nadwiślańska, linia otwocka,
wilegiatura, Andriolli, Brzegi Andriollego, Jarosław, Józefów, Świder,
Привислянская Железная Дорога.
Robert Lewandowski
Zabytkowa stacja kolejowa w Falenicy. Przyczynek do dyskusji
Słowa kluczowe:
Droga Żelazna Nadwiślańska, Kolej Nadwiślańska, linia otwocka,
wilegiatura, Wawer, Falenica, Celestynów, Привислянская Железная
Дорога.
Zbigniew Tucholski
Elektryfikacja linii kolejowej Pruszków-Warszawa-Otwock
Słowa kluczowe:
Rzeczpospolita Polska, II Rzeczpospolita, kolej, Węzeł Kolejowy
Warszawski, Warszawski Węzeł Kolejowy, elektryfikacja, prof. Roman
Podoski, Wawer, Falenica, Józefów, Otwock.
Barbara Wizimirska
Rola józefowskiego proboszcza ks. Mieczysława Królaka w utworzeniu
parafii w Falenicy
Słowa kluczowe:
Kościół katolicki, Józefów, Falenica, ks. Mieczysław Królak, gmina
Letnisko-Falenica.
Robert Lewandowski
Projekty przystani wodnych wokół Józefowa
Słowa kluczowe:
gmina Letnisko-Falenica, Józefów, Świdry Małe, Urzecze, przystań
wodna, Wisła, Świder.

236

Łukasz Maurycy Stanaszek
Pochodzenie ludności nadwiślańskiego Urzecza, badania genetycznogenealogiczne
Słowa kluczowe:
Urzecze, Świder, Wisła, Józefów, Świdry Małe, Nowa Wieś, Błota,
Mazowsze, regiony etnograficzne.

II. WSPOMNIENIA
Małgorzata Korwin-Mikke
Osada Michałówka. Przyczynek do dziejów józefowskich
rodzin – Boguckich oraz Płatków
Słowa kluczowe:
Józefów, Emilianów, kościół katolicki w Józefowie, linia otwocka.
Katarzyna Stanny
Rodzinne wspomnienia z Michalina i linii otwockiej
Słowa kluczowe:
Letniska Falenickie, Józefów, Michalin, Świder, linia otwocka.
Andrzej Kazimierz Olszewski
Okupacyjne wakacje w Józefowie
Słowa kluczowe:
Letniska Falenickie, Józefów, Świder, linia otwocka, powstanie
warszawskie.
Józef Mart
Byłem przy narodzinach miasta Józefowa
Słowa kluczowe:
Józefów.
Janina Witkowska
Program „Rozśpiewajmy naszą szkołę” realizowany w Józefowie
w latach 2004-2006
Słowa kluczowe:
Józefów, Józefinki, Towarzystwo Przyjaciół Józefowa.

237

III. JÓZEFOWSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
Robert Lewandowski
Życiorys księdza Feliksa Kowalika
Słowa kluczowe:
Feliks Kowalik, Ochotnicza Brygada Obrońców Ojczyzny, Narodowe
Siły Zbrojne, Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci, żołnierze niezłomni.

IV. PO SĄSIEDZKU
Piotr Bieliński
Historia matki i syna – rzecz o naiwności i przebaczeniu
Słowa kluczowe:
gmina Letnisko-Falenica, Falenica, Radość, Józefów, linia otwocka,
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia, Jerzy Orzeszek, cichociemny
Józef Czuma, Armia Krajowa, AK IV rejon „Fromczyn”- Otwock.
Marzenna Szymańska
Józefowskie korzenie „FotoFalenicy”
Słowa kluczowe:
Falenickie Forum Fotograficzne, FotoFalenica, Józefów, świdermajer.

V. KĄCIK LITERACKO-ARTYSTYCZNY
Zbigniew Jerzyna
List z wakacji, Piszę do Ciebie…, Piszę do Ciebie…
Słowa kluczowe:
poezja, Józefów.
Michał Cudny
Kolejowe impresje
Słowa kluczowe:
rysunek, grafika, Wawer, Radość, Falenica, Józefów, Świder, Otwock,
Śródborów, świdermajer, linia otwocka.
Elwiro Michał Andriolli
Brzegi Wisły
Słowa kluczowe:
Rok Rzeki Wisły, Brzegi Wisły, vistulana, Andriolli, polski malarz,
rysownik, ilustrator, grafik.
238

VI. SUPLEMENT
Słowa kluczowe:
„Rocznik Józefowski”, linia otwocka.

Keywords1
”Rocznik Józefowski”
[”The Yearbook of Józefów”] 2017,
volume 3
I. OUR TOPICS
Urszula Celińska-Olszewska
Księstwo Mazowieckie a Korona Królestwa Polskiego za czasów księcia
Janusza I Starszego
[The Duchy of Mazovia and the Crown of the Kingdom of Poland during
the times of duke Janusz I the Old]
Keywords:
Mazovia, Duchy of Mazovia, Crown of the Kingdom of Poland, Piast
dynasty, Janusz I the Old, Mazovian dukes, religiosity
Krzysztof Oktabiński
Wiązowna, rezydencja pałacowo-ogrodowa i jej właściciele
[Wiązowna, palace and garden residence and its owners]
Keywords:
Wiązowna.
Lidia Sitek
Melchior Walbach, jego związki z Warszawą i Karczewem
[Melchior Walbach and his connections with Warsaw and Karczew]
Keywords:
Melchior Walbach, Walbachian fair, Karczew Friends’ Society, ”
The Yearbook of Karczew”, Karczew, Urzecze [The Vistula Riverside].
1| Translated by Małgorzata Członka, e-mail: cmag@poczta.onet.pl
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Uwagi i sprostowania
do tomu 1 (2015)
s. 31 w. 8-9
zamiast: (…) właściciel folwarku Błota – Jakub Karol Hanneman
(1850-1937) – zakupił folwark Falenica i przystąpił do jego parcelacji.
ma być: (…) właściciel folwarków Błota i Falenica – Jakub Karol Hanneman (1850-1937) – przystąpił do parcelacji folwarku Falenica.

Uwagi i sprostowania
do tomu 2 (2016)
s. 47 w. 16
zamiast: (…) oraz naturalne, które jest z nią nierozerwalnie związane
ma być: (…) oraz naturalne, które jest z nią nierozerwalnie związane.
s. 257 w. 2
zamiast: „Rocznik józefowski”
ma być: „Rocznik Józefowski”
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