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Paweł Rupniewski, Willa Balbinów ul. Wyszyńskiego, Józefów (2019). Fot. ze zbiorów autora.
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Apel Burmistrza Miasta Józefowa
Szanowni Państwo,
W związku z odnotowaniem kolejnych przypadków wirusa
SARS-CoV-2 w Polsce pragnę Państwa poinformować o działaniach prewencyjnych podjętych w Józefowie. Jest to profilaktyka
prowadzona zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych. Pragniemy
dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko zachorowań
na COVID-19 wśród naszych mieszkańców. Dlatego Miasto podjęło szereg działań,
które mają na celu ograniczenie ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa.
Zgodnie z decyzją rządu do 25 marca zamknięte będą szkoły, przedszkola i żłobki. W Józefowie zamknięto również placówki kultury (MOK, biblioteka) i sportowe
(ICSiR – pływalnia, hale sportowe, Miejskie Tereny Sportowe przy ul. Dolnej), place
zabaw i skate park.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Zarządzania Kryzysowego pozostaje w stałym kontakcie z Powiatową i Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Otwocku,
a Budżet Miasta zawiera rezerwę na działania z zakresu zarządzania kryzysowego.
Przy wejściu do budynków Urzędu Miasta zamontowano dozowniki z płynem dezynfekującym. Płyn jest również dostępny w innych instytucjach publicznych. Placówki dezynfekują klamki, pochwyty i najczęściej dotykane powierzchnie. Jednocześnie
apelujemy o nieodwiedzanie miejsc użyteczności publicznej, jeśli nie jest to konieczne.
Miasto prowadzi działania informacyjne nt. profilaktyki zakażeń koronawirusem
i działań jakie powinny podjąć osoby podejrzewające zakażenie, zgodnie z zaleceniami
służb sanitarnych. Prosimy o śledzenie ich na www.jozefow.pl.
Co możemy zrobić?
Przede wszystkim apeluję do Państwa o zachowanie rozsądku. Reakcje na wiadomości o nowych przypadkach koronawirusa są bardzo zróżnicowane, od przeświadczenia, że „mnie to nie dotyczy”, po bardzo emocjonalne.
Miasto od początku monitoruje sytuację i stosuje się do zaleceń służb sanitarnych.
Jednak efektywność działań profilaktycznych w Józefowie zależy w głównej mierze od współpracy mieszkańców. Zachowując się nierozważnie ryzykujemy zdrowiem swoim i innych. Dlatego proszę Państwa o zastosowanie się do porad zawartych
w niniejszej informacji.
Dbając o swoje zdrowie i zgłaszając przypadki zachorowania odpowiednim służbom zachowujemy się odpowiedzialnie. Mieszkańcy Józefowa już nie raz pokazali
czym jest solidarność społeczna i wierzę, że również teraz każdy z nas wykaże się
mądrym i rozsądnym podejściem.
Z poważaniem,
Marek Banaszek
Burmistrz Miasta Józefowa
Honorowy Patron
12 marca 2020 r.
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Okolice dzisiejszego miasta Józefów oraz nadwiślańskiego Urzecza na początku XX wieku.
Na mapie widoczny jest układ głównych szlaków drogowych oraz fragment linii kolejowej Warszawa–Lublin
(uruchomionej w 1877 roku), przy której zlokalizowane są przystanki Radość, Falenica, Józefów, Jarosław,
Świder (Świdry) oraz stacja Otwock.
Widoczne są trzy główne ośrodki historycznie oddziaływujące na obszar dzisiejszego Józefowa:
Wiązowna, Karczew (Otwock), Zerzeń (Miedzeszyn, Zagóźdź). Falenica dopiero się kształtuje.
Na obszarze dzisiejszego Józefowa widoczne są przyszłe dzielnice miasta: Błota (część), Nowa Wieś,
Świdry Małe, Rycice. Na mapie nie uwzględniono Kolonii Jarosław. Przyszłe dzielnice Jarosław i Józefów
dopiero się kształtują. Michalin jeszcze nie powstał, a wieś Białek jest już na etapie zanikania.
Oprac. R. Lewandowski na podstawie Mapa letnisk w okolicach Warszawy, rok wydania 1912.
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Słowo wstępne
Szanowni Państwo!
W kolejnym tomie „Rocznika Józefowskiego”, który oddajemy w Państwa ręce,
nadal podejmujemy wątki dotyczące historii dzisiejszego miasta Józefowa i okolic
z nim związanych. Kontynuujemy publikowanie wspomnień oraz dzienników, fotografii i dokumentów. Kontynuujemy również temat historii nieistniejącej wsi Białek z uzasadnioną nadzieją, że niebawem pojawią się podobne opracowania dotyczące miejscowości Rycice, Świdry Małe, Nowa Wieś, Błota, a być może obejmą one także Jarosław,
Anielin, Dębinkę, Górki, Emilianów, Michalin lub Józefów.
O znaczeniu dobrosąsiedzkich relacji, z mieszkańcami nie tylko tych miejscowości,
przekonali się członkowie Komitetu Budowy Kaplicy (Kościoła) w Emilianowie vel
Józefowie na początku XX wieku.
W niniejszym tomie niektóre artykuły nawiązują do józefowskiej tradycji wilegiaturowej, przybliżają nam historie ludzi i ich domów, inne przywołują wspomnienia
dotyczące budowniczych tychże domów, a jeszcze inne letników korzystających z uroków tych terenów. Niestety, we wrześniu 1939 roku, wszystkich ich dotknął wybuch
II wojny światowej.
W piątym tomie „Rocznika Józefowskiego” zwracamy także uwagę na związki
dzisiejszego Józefowa z takimi miejscowościami jak Wiązowna, Karczew (później
Otwock), Zerzeń (Miedzeszyn, Zagóźdź później Falenica).
Nasze artykuły tradycyjnie ilustrowane są mapami historycznymi. Mamy także nadzieję, że wykorzystanie georeferencji do ich analizowania na stałe zagości na
naszych łamach.
Nie ukrywamy także, że począwszy od ukazania się pierwszego tomu „Rocznika
Józefowskiego”, naszym celem jest doprowadzenie do wykorzystywania i popularyzowania map historycznych w józefowskim Systemie Informacji Przestrzennej.
Szanowni Państwo!
Jak zwykle oczekujemy na Państwa propozycje dotyczące nowych tematów,
a jednocześnie zapraszamy do współpracy, nadsyłania wspomnień, własnych relacji,
udostępniania fotografii, dokumentów itp. Jesienią 2020 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/).
Życząc miłej lektury i wielu ciekawych odkryć, polecamy Państwu analizę map
z przełomu XIX i XX wieku z arcyciekawym wchodzeniem w arkana geografii historycznej.
Robert Lewandowski
Redaktor Naczelny i Wydawca
„Rocznika Józefowskiego”
roblewandowski@wp.pl
Józefów, luty 2020 r.
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Rafał Pawliński

Białek – kroniki nieistniejącej wsi
(1810-1866)
Dawnym, obecnym i przyszłym mieszkańcom tych okolic...
Wieś Białek położona w pobliżu ujścia Mieni do Świdra, nie była licznie zamieszkała. O ile jeszcze w pierwszych latach XIX wieku nie ustępowała w sposób znaczący Rycicom, czy może będąc bliższym ówczesnemu
nazewnictwu – Ryczycom, o tyle już na początku XX wieku pod względem
liczby mieszkańców Białek był mniejszy zarówno od Rycic, jak i powstałego w drugiej połowie XIX wieku Emowa. Niniejszy artykuł nie rozstrzyga,
czy większa część historycznej wsi znajdowała się na terenie współczesnego
Józefowa – w rejonie ulic Wiązowskiej, Mieni, Rolniczej i Dworkowej, czy
może na terenie obecnego Emowa – w rejonie ulic Mlądzkiej, Świderskiej
i Krętej1. Stanowi natomiast próbę ustalenia tożsamości możliwie wielu osób,
które mieszkały w Białku na przestrzeni kilkudziesięciu lat XIX wieku. Autor artykułu dokonał systematycznej analizy akt metrykalnych, wychodząc
z założenia, że oparta o kryterium miejscowości synteza wpisów w księgach
pozwoli uzupełnić opis wsi Białek zawarty w ówczesnych charakterystykach
dóbr Wiązowna2. Dla osób rodzinnie związanych z dawnym Białkiem opracowanie może być pomocne w dalszych poszukiwaniach genealogicznych.
Datą początkową badanego okresu jest pierwszy dostępny w otwockim
archiwum rocznik akt metrykalnych gminy Wiązowna z 1810 roku. Mazowsze wchodziło wówczas w skład Księstwa Warszawskiego, a Napoleon
Bonaparte, którego imię przylgnęło potem do nazwy starego Traktu Wołowego przebiegającego m.in. przez Białek, miał dopiero ruszyć z wyprawą
1. R. Pawliński, Białek – zapomniana część Józefowa, w: „Rocznik Józefowski”, t. 4,
Józefów 2019.
2. K. Oktabiński, Wiązowskie dziedzictwo hrabiego Mostowskiego, w: „Rocznik Otwocki”,
t. 7, Otwock 2003.
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Ryc. 1. Okolice wsi Białek w połowie XIX wieku. Fragment mapy Reymann’s Special Karte.
Fot. z archiwum R. Lewandowskiego.
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wojenną na Cesarstwo Rosyjskie. Datą końcową badanego okresu jest rok
1866, z którego pochodzi Tabela likwidacyjna wsi Białek, będąca wynikiem ukazu carskiego z 1864 roku „O urządzeniu włościan w Królestwie
Polskim”. Zachowane dokumenty z omawianego okresu są źródłem informacji o pochodzeniu mieszkańców wsi, wykonywanych zawodach
i łączących ich relacjach rodzinno-sąsiedzkich.
Źródłem informacji były dla autora głównie akta metrykalne parafii
wiązowskiej, wchodzące w skład państwowego zasobu archiwalnego udostępnionego w serwisie internetowym szukajwarchiwach.pl oraz inne akta
z zespołów archiwalnych dostępnych w Archiwum Państwowym w Warszawie Oddział w Otwocku (APO). Problemami, które znacząco utrudniały lekturę dokumentów były: nieczytelność części z nich, występujące
błędy i niekonsekwencje w pisowni nazwisk i wieku osób występujących
w aktach. Postawiony cel znacznie zmniejszył możliwość wykorzystania
częściowo opracowanych przez innych badaczy indeksów, gdyż w odniesieniu do większości roczników wpisy w bazie nie zawierają kluczowej
informacji o miejscowości pochodzenia lub zamieszkania wspominanych
osób. Nieocenione były natomiast informacje o miejscowościach na marginesach poszczególnych wpisów, dokonywane w momencie ich powstawania. Umożliwiały względnie szybką lekturę poszczególnych roczników.
Wyzwaniem wykraczającym poza ramy tego opracowania było ustalenie
pochodzenia wszystkich wspominanych w nim osób lub ich dalszych losów, szczególnie tych mieszkańców, dla których wieś Białek stanowiła
jedynie czasowe miejsce pobytu.
Wyłaniający się z opracowania obraz miejscowości nie jest pozbawiony
jednej wady. Dokumenty metrykalne nie opisują szerszych okoliczności,
w tym tła historycznego dziejących się wydarzeń. Można jedynie domyślać się, że rozgrywające się kilka lub kilkanaście kilometrów od Białka
zdarzenia wprost związane z historią porozbiorowej Polski nie pozostawały bez wpływu na codzienność wsi. Jakkolwiek narodziny, chrzty, śluby czy pogrzeby odgrywały dawniej w życiu społeczności większą niż
współcześnie rolę, to jednak dopiero uzupełnienie opisów tych wydarzeń
o towarzyszące im, często zapewne dramatyczne lokalne okoliczności,
pozwoliłoby pokazać bardziej całościowy obraz wsi. Mimo wszystko
autor jest przekonany, że powstały w ten sposób opis ruchu naturalnego
mieszkańców Białka, wykonywanych przez nich zawodów, wzbogacony
o informacje na temat kierunku lokalnych migracji, stanowi uzupełnienie
do wcześniej opracowanych historii większych jednostek, w szczególności Józefowa i Wiązowny.
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Bliskość sąsiadujących wsi powodowała, że archiwalia wspominające nazwiska mieszkańców Białka znaleźć można zarówno w aktach
bezpośrednio ich dotyczących, jak i licznych dokumentach odnoszących się do mieszkańców Rycic i Mlądza, a w późniejszym okresie
także Emowa. Mniej lub wcale nie ma takich informacji zarówno
w dokumentach dotyczących mieszkańców innych wsi obecnej gminy Wiązowna: Duchnowa, Boryszewa, Pęclina, czy Kącka, jak i dawnych wsi wchodzących w skład obecnej Warszawy: Starej Miłosny,
czy położonych przy tym samym Trakcie Wołowym: Aleksandrowa
i Zbójnej Góry.
Ponadto na przestrzeni omawianego okresu występowały zmiany
w pisowni lokalnych nazwisk i miejscowości. Przyjęto metodę, w której
imiona zapisywane są w formule współczesnej (np. Marianna a nie Maryanna), natomiast nazwiska w formie zapisanej w danym akcie, z ewentualnym wskazaniem odmiennej pisowni tego samego nazwiska w innym
dokumencie, pozwalającym ustalić, że odległe od siebie o kilkadziesiąt lat
wpisy dotyczą tych samych osób. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu
do nazwisk, które na przestrzeni lat ulegały znacznym modyfikacjom np.
Żelazko – Zielasek, Huss – Haus. Nazwa Rycic przytaczana jest w ówczesnych formach. Nazwa wsi Białek przez cały okres objęty opracowaniem
zapisywana była tak samo.
Pierwszym badanym zespołem archiwalnym były akta stanu cywilnego gminy Wiązowna, prowadzone wspólnie dla wszystkich wyznań na
mocy obowiązującego w Księstwie Warszawskim, a następnie w Królestwie Polskim, Kodeksu Napoleona.
W roku 1810 wytworzone zostały dwa akty dokumentujące urodzenia
w Białku: Marcina Żelazko i Katarzyny Rakowskiej3. Pierwszy ze wspomnianych dokumentów podaje, że 12 listopada 1810 roku czterdziestoośmioletni
młynarz z Białka Walenty Żelazko (lub Żelasko) zgłosił proboszczowi Józefowi Dunin Borkowskiemu urodzenie przez swoją żonę Zofię z domu Laskus
syna – Marcina (Ryc. 2). Z aktu można dowiedzieć się również, że mieszkał
on w domu „pod numerem czwartym”, a świadkami byli mieszkańcy Wiązowny: oberleśniczy (dawniej nadleśniczy) Jan Gozlinski (w późniejszych
latach zapisywany jako Goźliński) oraz organista Józef Gutowski.
3. Akta urodzeń z 1810 r. poz. 15 i 22.
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Ryc. 2. Marcin Żelazko syn Walentego, ur. 1810. APO, Akta stanu cywilnego gminy Wiązowna,
Sygn. 78/219/0, poz.15.

Józef Gutowski był również świadkiem drugiego ze zgłoszeń, podczas
którego wraz z dwudziestosześcioletnim rymarzem z Białka – Józefem
Brzezińskim, towarzyszyli czterdziestoletniej akuszerce (dawniej położna) Mariannie Kujawa (Maryanna Kujawina). Akuszerka oświadczyła, że
dwudziestoletnia Marianna Chełkowska 24 listopada 1810 roku urodziła w Białku „w domu pod numerem trzecim” córkę Katarzynę. Ojcem
dziecka był Józef Rakowski z Warszawy. W kolejnych trzech latach nie
odnotowano wpisów odnoszących się do Białka.
15 stycznia 1814 roku miał miejsce ślub młodziana (dawniej kawaler)
Walentego Gołębia i panny Magdaleny Kujawy (Kujawianki) (Ryc. 3).
Ksiądz określił wiek nowożeńców (odpowiednio lat: 21 i 20) na podstawie
„metryk wyjętych z Ksiąg Kościoła Wiązowskiego”. Urodzonemu i mieszkającemu w Ryczycach Walentemu towarzyszyła matka Magdalena Sobota (Sobocina), która nazwisko miała po drugim mężu, obecnym również
na uroczystości, Andrzeju Sobocie. Pannie młodej towarzyszyli natomiast
w szczególności mieszkający w Białku rodzice: Wojciech (56 lat) i Marianna Kujawa (40 lat), zapewne wspomniana cztery lata wcześniej akuszerka4.
4. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z 1814 r. poz. 7.
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Ryc. 3. Walenty Gołąb i Magdalena Kujawa (Kujawianka), ślub 1814. APO, Akta stanu cywilnego gminy
Wiązowna, Sygn. 78/219/0, poz. 7.

W omawianym okresie w Białku mieszkały również rodziny żydowskie. 19 sierpnia 1814 roku zamieszkujący dom pod numerem czwartym starozakonny arędarz (powinno być arendarz; dawniej dzierżawca)
z Białka Icko Herszkowicz (42 lata) zgłosił urodzenie córki, której nadane
zostało imię Hoja. Matką była jego małżonka Hena (24 lata). Świadkami
zgłoszenia byli natomiast mieszkańcy Wiązowny: karczmarz Lewek Mędlowicz (29 lat) oraz arendarz Mędel Baruchowicz (52 lata)5. 17 grudnia
1815 roku Icko, przy czym tym razem jego wiek zapisano jako 36 lat,
zgłosił narodzenie drugiej córki – Ruchli Lei. Matką była wspomniana
wcześniej Hena, a świadkiem ponownie arendarz Mędel Baruchowicz.
Drugim świadkiem był natomiast Herszko Szmerkowicz (lat 55), zamieszkujący w Białku pod numerem trzecim6.
Numeracja domów była w tamtym czasie raczej umowna, bo według
metryki z 12 maja 1816 roku pod numerem trzecim mieszkał wspomniany
5. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z 1814 r. poz. 92.
6. Akta urodzeń z 1815 r. poz. 85.
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wcześniej Walenty Żelazko, który tym razem zgłaszając narodziny córki
Moniki miał mieć lat sześćdziesiąt, czyli o dwanaście lat więcej niż Walenty zgłaszający narodziny syna Marcina (sześć lat wcześniej). Tezę, że
jest to ta sama osoba może potwierdzać tożsamość matki dziecka – Zofii
z Laskusów.
W 1816 roku w Białku urodziło się przynajmniej jeszcze jedno dziecko –
Teresa Gajewska, urodzona 29 sierpnia 1816 roku, córka czterdziestoletnich
Kacpra i Marianny z Wardachowiczów (nazwisko nieczytelne), zamieszkujących również w domu pod numerem trzecim7. Mieszkańcem Białka nie był
wówczas wspomniany w akcie Andrzej Truszewski (74 lata), w późniejszych
dokumentach nazywany dziadkiem kościelnym z Wiązowny.
22 kwietnia 1817 roku przyszła na świat Ryfka Herszkowicz, kolejna
córka Icka i Hany (zapisana jako Hela). Dokument podaje, że Herszkowiczowie mieszkali pod numerem pierwszym (Ryc. 4). Świadkami ponownie byli mieszkańcy Wiązowny: arendarz Moske Boruchowicz i szynkarz
Moske Lewkowicz.

Ryc. 4. Ryfka Herszkowicz córka Icka i Hany, ur. 1817. APO, Akta stanu cywilnego gminy Wiązowna,
Sygn. 78/219/0, poz. 34.

Z 1817 roku zachowały się również wpisy dotyczące zgonów: Moniki
Chojeckiej (zm. 29 maja 1817 roku w wieku 60 lat) i Elżbiety Żelazko (zm.
30 czerwca 1817 roku w wieku 18 lat)8. Zejście pierwszej z wymienionych zgłosił syn Jan Chojecki (24 lata). Warto w tym miejscu wspomnieć,
że osoba o takim nazwisku i wieku pojawiła się już w akcie urodzenia
Moniki Żelazko, przy czym wówczas jako mieszkaniec Rudy (obecnie
Rudka), w której mieszkała wówczas m.in. rodzina Laskusów.
Drugą rodziną żydowską w ówczesnym Białku byli Lewkowiczowie.
12 lutego 1818 roku w Białku pod numerem pierwszym urodziła się Libe,
córka komornika Kiszela (37 lat) i Lianny (37 lat).
7. Akta urodzeń z 1816 r. poz. 37 i 67.
8. Akta zgonów z 1817 r. poz. 43 i 49.
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W 1818 roku urodził się również w Białku Jan Kujawa, syn mieszkającego pod numerem trzecim gospodarza Tomasza (31 lat) i Antoniny
z Ładnowskich (21 lat)9.
W tym samym roku zmarły w Białku trzy osoby: 12 marca 1818 roku
– Franciszka Gajewska (7 lat), córka wspomnianych wyżej Kacpra (piwowara) i Marianny; 10 maja 1818 roku – Ryfka Herszkowicz (2 lata; de
facto niewiele ponad rok), zamieszkała pod numerem piątym córka wspomnianych wcześniej Icka i Hany; 22 lipca 1818 roku – Wojciech Kujawa
(65 lat), ojciec Tomasza10.
26 lutego 1819 roku Herszkowiczom umarła kolejna córka, wspomniana wcześniej czteroletnia Ruchla11. Matka dziewczynki musiała być
wówczas w ciąży, bo 28 maja 1819 roku urodził się Moske Chaim Herszkowicz. Po raz kolejny wiek rodziców i świadków zdaje się słabo korespondować z informacjami podawanymi wcześniej. Icek miał według
aktu czterdzieści cztery lata, Hena dwadzieścia cztery. Świadkami byli
ponownie Żydzi z Wiązowny: Moske Boruchowicz (56 lat) i Simon Moskowicz (48 lat)12.
Kolejna żydowska rodzina mogła mieszkać pod numerem drugim. Tak
przynajmniej stanowi akt urodzenia córki komornika Kisiela Leybowicza (42 lata) i Szendli Szmulewiczownej (40 lat). Urodzonemu 12 listopada 1820 roku dziecku dano na imię Chęcia. Proboszcz ks. Józef Dunin
Borkowski być może omyłkowo zapisał w dokumencie, że świadkujący
Icko Herszkowicz był arendarzem z Wiązowny, a Moske Boruchowicz
z Białka, podczas gdy z wcześniejszych aktów wynika, że było dokładnie
odwrotnie13. Z drugiej strony faktycznie mogło dojść do jakiejś zmiany
w tym zakresie, bo kiedy dwa dni później starsza córka Kisiela Leybowicza, osiemnastoletnia Helka brała ślub z młodzianem z Białka – Gerszonem Moskowiczem (27 lat), Moske Boruchowicz (56 lat) również opisany
został jako „Arendarz Białkowski”14.
Nieco wcześniej, bo 26 lutego 1820 roku, miał miejsce ślub mieszkanki Białka – Anny Godlewskiej (20 lat), legitymującej się metryką z parafii
Wolskiej (nie jest jasne czy chodzi o obecną dzielnicę, a wówczas wieś
koło Warszawy) oraz wdowca z Okuniewa Adama Sakowskiego (26 lat).
9. Akta urodzeń z 1818 r. poz. 8 i 47.
10. Akta zgonów z 1818 r. poz. 11, 22 i 25.
11. Akta zgonów z 1819 r. poz. 17.
12. Akta urodzeń z 1819 r. poz. 28.
13. Akta urodzeń z 1820 r. 72.
14. Akta ślubów OBK z 1820 r. poz. 25.
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Określenie „sławetny” przy jego nazwisku mogło oznaczać pochodzenie
szlacheckie. Świadkami ze strony małżonka byli inni mieszkańcy Okuniewa, świadkami małżonki natomiast mieszkańcy sąsiadujących z Białkiem wsi: Franciszek Sierpiński z Mlądza i Kazimierz Sobota z Ryczyc15.
Kolejna wzmianka o wsi pochodzi z 18 maja 1823 roku, kiedy to:
„Przed Nami Proboszczem Wiązowskim, sprawującym obowiązki
Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Wiązowskiej, Powiatu Siennickiego
w Województwie Mazowieckim stawił się Tomasz Kujawa, gospodarz
i ojciec lat trzydzieści sześć liczący w Białku zamieszkały, i okazał Nam
dziecię płci żeńskiej, które urodziło się w domu jego pod numerem czwartym w Białku leżącym, na dniu piętnastym miesiąca maja roku bieżącego
o godzinie trzeciej z południa. Oświadczając iż jest spłodzone z niego
i Antoniny Ładnowskiej lat dwadzieścia sześć mającej małżonki jego, i że
życzeniem jego jest nadać mu imię Julianna (…)”. Podobnie jak poprzednio i wiele razy później świadkami zgłoszenia byli mieszkańcy okolic.
Tym razem Wojciech Dyzio z Ryczyc i Szczepan Cieszkiewicz z Mlądza.
Pod numerem czwartym w Białku swój adres określił również Paweł
Radzikowski (35 lat), który 20 lipca 1823 roku zgłosił urodzenie przez
żonę – Zofię z Falińskich (18 lat) swojej córki Izabelli16.
O ówczesnych mieszkańcach Białka świadczą także dokumenty,
w których występują oni jako świadkowie dla rodzin z innych wsi. Dla
przykładu, w 1823 roku starozakonny komornik Chaim Goldsztein
z Białka (28 lat) asystował przy ślubie pary Żydów z Duchnowa i Kałuszyna. Drugim świadkiem był Icek Paterman, arendarz z Wiązowny17.
Nazwiska tych samych mężczyzn pojawiają się w dwóch aktach urodzenia białkowskich dzieci z 23 lutego 1824 roku. W pierwszym z nich
Bendyt Goldsztein (31 lat) zgłosił narodziny córki swojej i żony Szaygli
(28 lat), którą nazwali Ruchla. W drugim, Chaim Goldsztein (28 lat) zgłosił narodziny córki swojej i żony Ruchli Dawidowiczowej (25 lat), którą
nazwali Bina. Zapewne spokrewnieni ze sobą Bendyt i Chaim asystowali
sobie nawzajem. Towarzyszył im prawdopodobnie wspomniany wcześniej
arendarz Jakub Paterman (36 lat; nazwisko zapisane jako Paternomen).
Sporo informacji przynosi kolejny akt urodzenia z 15 listopada 1824
roku (Ryc. 5). Urodził się wówczas Aleksander Chojecki, syn Pawła (28
lat) i Marianny z Wojtczaków (31 lat). Chojeccy mieli wtedy mieszkać pod
numerem trzecim, zapewne w bliskiej komitywie z sąsiadami z Białka:
15. Akta ślubów z 1820 r. poz. 12 i 25.
16. Akta urodzeń z 1823 r. poz. 23 i 37.
17. Akta małżeństw z 1823 r. poz. 1.
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Ryc. 5. Aleksander Chojecki syn Pawła i Marianny z Wojtczaków, ur. 1824. APO, Akta stanu cywilnego
gminy Wiązowna, Sygn. 78/219/0, poz. 73.

Tomaszem Żelazko (32 lata) i Walentym Gołębiem (30 lat). Zachowany
dokument nie daje odpowiedzi na pytania, czy i jaka była relacja pokrewieństwa łącząca Pawła Chojeckiego ze wspomnianym wcześniej Janem.
Podobnie jak nie precyzuje, w jaki sposób był spokrewniony Tomasz ze
wspomnianym wcześniej Walentym Żelazko, przy czym lektura późniejszych akt pozwala stwierdzić, że Tomasz był synem Walentego. Uzupełniając informację o drugim ze świadków można dodać, że nazwisko Walentego
Gołębia z Białka pojawia się w tamtym okresie również we wcześniejszym
o dwa miesiące akcie urodzenia Franciszki Rzeszotko z Mlądza.
Mieszkańcom sąsiednich wsi świadkowali także białkowscy Żydzi.
Przykładem jest wpis dokumentujący obecność Chaima Goldszteina 30 listopada 1824 roku podczas „okazania dziecięcia” – Chaima Braytsztejna,
syna mieszkających w Wiązownie Chaima Hella i Sary z Braytsztejnów18.
Ostatnim wpisem dotyczącym ludności żydowskiej Białka w tym zespole dokumentów jest akt urodzenia córki wyrobnika, mieszkającego
pod numerem pierwszym, Judki Radoszyńskiego (46 lat) i Hany Dawidowiczownej (40 lat). Dokument stanowi, że Leja Maria urodziła się 1 listopada 1825 roku. Świadkami zgłoszenia był wiązowski stelmach Izrael
Neyzberg (30 lat) i białkowski wyrobnik Józef Braysztein (24 lata).
18. Akta urodzeń z 1824 r. poz. 11, 12, 59, 73 i 93.
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Akt urodzenia Jana Muchy z Golicy, wsi, która podobnie jak Białek
zniknęła później z map, przynosi z kolei informację o nazwisku gajowego
z Białka. Wpis z 1825 roku informuje, że był nim wówczas pięćdziesięcioletni Józef Zkrzyszewski19.
Ostatnim wpisem w 1825 roku jest akt dokumentujący ślub wdowca
Antoniego Witana z Wiązowny (38 lat) i panny z Białka – Franciszki Woydyczanki, który odbył się 16 listopada 1825 roku. Świadkiem dla Franciszki był wspomniany wcześniej Paweł Chojecki, określony tutaj jako jej
szwagier, czyli mąż wspomnianej wcześniej również siostry – Marianny.
Rok 1825 był ostatnim, którego księgi prowadzone były wspólnie dla
chrześcijan i żydów.
Pierwszym wpisem z ksiąg parafialnych kościoła wiązowskiego w następnym roku jest informacja o narodzinach 28 lutego 1826 roku Antoniny Karoliny Wencycher, córki ślusarza z Białka, trzydziestodwuletniego Augustyna Wencychera. Dokument poza danymi rodziców – matką
była Barbara z Oszewskich (33 lata) – podaje m.in. nazwiska oficjalistów
majątku wiązowskiego – Felixa Pokrzywnickiego, pisarza prowentowego20 oraz Marcellego Krukowskiego, pisarza browarnego, będących wraz
z Katarzyną Piotrowską i Marianną Michalczewską rodzicami chrzestnymi dziecka. Akt chrztu, co niespotykane wówczas często, podpisany został zarówno przez ojca, jak i przez obu ojców chrzestnych. Można przypuszczać, że w dokumencie z omyłką zapisano natomiast nazwisko matki.
W tym okresie mógł już bowiem mieszkać w Białku posesor (dawniej
dzierżawca), wielmożny Jan Olszewski21.
Wspomnieni w 1823 roku Paweł i Zofia Radzikowscy pojawiają się
na kartach ksiąg parafialnych jeszcze raz – w październiku 1826 roku,
kiedy w odstępie tygodnia zgłaszane są zgony ich dzieci: Izabelli (4 lata)
oraz Aleksandra (1 rok)22.
Dokumenty metrykalne żydowskiej ludności Białka wytwarzane od
1826 roku znajdują się w innym zespole archiwalnym – aktach stanu
cywilnego Okręgu Bóżniczego w Karczewie (OBK). Z tego pierwszego rocznika pochodzą wpisy dokumentujące narodziny w Białku dwojga dzieci. Najpierw wyrobnik Ayzyk Goldberg (28 lat) zgłosił urodze19. Akta urodzeń z 1825 r. poz. 74 i 85.
20. Urzędnik prywatny, rejestrujący i prowadzący kontrolę przychodów, wydatków i
dochodów oraz prowadzący nadzór nad robotnikami w majątku ziemskim. Za: https://
genealogia.okiem.pl/glossary/herby_graf.php?word=pisarz%20prowentowy (07.12.2019).
21. Akta urodzeń z 1826 r. poz. 21.
22. Akta zgonów z 1826 r. poz. 45 i 48.
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nie przez swoją żonę Małkę Brajnsztejnównę syna – Litmana Goldberga.
Następnie wyrobnik Michał Braisztein (43 lata) zgłosił urodzenie przez
swoją żonę Rayzlę Srulównę (36 lat) syna – Jakuba Kiszela23.
Kilka tygodni po obrzezaniu Jakuba Kiszela, jego siostra Szajdla Bajla,
córka „Michla i Rayzly Srulówny Braytsztain małżonków w wsi Białku
z przemysłu utrzymujących się zrodzona, dotąd przy rodzicach zostająca” poślubiła Mortka Sapisztajna (26 lat), urodzonego w Siemiatyczach,
a mieszkającego z rodzicami w Wiązownie24.
Drugim ślubem w 1826 roku było małżeństwo dwudziestotrzyletniego
Augustyna Soboty, wyrobnika z Ryczycy, wychowywanego przez małżeństwo Kazimierza i Klarę Sobotów, oraz siedemnastoletniej Marianny
Kujawa. Według aktu z 5 listopada 1826 roku Marianna urodziła się
w Białku i mieszkała w nim z matką, również Marianną. Była córką zmarłego w 1818 roku Wojciecha, a zatem i siostrą Tomasza oraz Magdaleny,
od 1814 roku żony Walentego Gołębia25.
Poza aktem chrztu Marianny, córki wspomnianego dalej Urbana
Gołębia z Ryczycy, której chrzestnym został jej stryj – Walenty Gołąb
z Białka, w księdze z 1827 roku znajduje się jeden dokument odnoszący
się wprost do Białka. Oto 25 września 1827 roku Antoni Witkowski,
stelmach (dawniej rzemieślnik zajmujący się wyrobem kół) z Wiązowny
wraz z Walentym Gołębiem zgłosili śmierć półtorarocznego Aleksandra
Witkowskiego, syna Walentego i Zofii Witkowskich z Białka26.
Niespełna pół roku później, 9 marca 1828 roku Witkowskim urodziła się córka – Józefa Weronika. Akt stanowi, że Walenty Witkowski (22 lata) również był stelmachem. Najpewniej blisko związanym
z majątkiem Wiązowna, gdyż rodzicami chrzestnymi dziecka zostali:
Ignacy Miciewicz (20 lat) – Rządca Folwarku Wiązowskiego, Ludwika
Szaniawska – Komisarzowa Dóbr Wiązowna, Aleksander Piotrowski
(56 lat) – szlachcic z Wiązowny oraz Katarzyna Piotrowska. Akt podaje także nazwisko panieńskie matki dziecka – Marianna z d. Markuszewska (26 lat). O zawodzie Walentego Witkowskiego zaświadcza
także wpis aktu urodzenia Wojciecha Soboty, syna wspomnianych
wcześniej Augustyna i Marianny Sobotów z Ryczyc, wszystkich później mieszkających w Białku 27.
23.
24.
25.
26.
27.
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Akta urodzeń OBK z 1826 poz. 5 i 9.
Akta ślubów OBK z 1826 r. poz. 2.
Akta ślubów z 1826 r. poz. 13.
Akta urodzeń z 1827 r. poz. 17 i 57.
Akta urodzeń z 1828 r. poz. 23 i 27.

W 1828 roku, kilka tygodni przed narodzinami Witkowskiej w Białku
zmarła „z wyrobku utrzymująca się” Hana Raduszeńska (38 lat), wspomniana wcześniej żona Lewka (wówczas zapisanego jako Radoszyński),
córka Dawida i Sury Dukatów z Kosowa28. Wdowiec po Hanie, Lewek
(syn Zelmana i Lai Boruchówny) 24 czerwca 1828 roku ponownie wstąpił w związek małżeński. Tym razem jego żoną została siedemnastoletnia
Gołda Garfinkiel z Karczewa, córka Mośka i Fajgi29.
17 grudnia 1828 roku zmarł Franciszek Paluszek, sześćdziesięcioletni
parobek z Białka „syn niewiadomych rodziców”. Śmierć zgłosili propinatorzy (dawniej posiadacz lub dzierżawca monopolowego wyszynku napojów alkoholowych) Walenty Mucha z Białka i Jan Celiński z Wiązowny30.
Walenty Gołąb z Białka od lat dwudziestych do lat pięćdziesiątych
XIX wieku dość często pojawia się jako osoba świadkująca sąsiadom ze
swojej wsi i okolicznych miejscowości. W 1829 roku mieszkańcem Białka
był najprawdopodobniej również jego brat Urban, wcześniej wspominany
jako mieszkaniec Ryczyc. Tak w każdym razie stanowi akt urodzin z 1829
roku Ludwika Kopińskiego z Ryczyc31.
Latem 1829 roku miały miejsce dwa śluby, podczas których
w związki małżeńskie wstępowali mieszkańcy Białka. Najpierw 12
lipca 1829 roku Stanisław Gołąb (32 lata), włościanin z Mlądza ożenił się z Marianną Muchą z Białka (21 lat), córką już zmarłego Pawła
i żyjącej Heleny Muchów. Następnie 2 sierpnia 1829 roku Tomasz
Żelazko (36 lat; w akcie zapisane w formie Zielasko), cieśla z Białka, syn wspomnianych wcześniej Walentego i Zofii Żelazków, ożenił
się z Apolonią z Sierpińskich (43 lata), wdową po Janie Owczarczyku
z Mlądza 32. Tomasza Żelazkę z Białka wymienia także w 1829 roku
akt urodzenia Grzegorza Sierpińskiego z Mlądza 33.
W 1829 roku kolejne nazwiska osób związanych z Białkiem przytoczone są w akcie dokumentującym śmierć Michała Młodzickiego „młodziana żebraniną bawiącego się, włościana tu we wsi Białek
niegdyś zamieszkałego, lat trzydzieści liczącego, syna niewiadomych
rodziców”. Zejście tej osoby zgłosił poza Walentym Gołębiem także
Szymon Olszanka (66 lat)34.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Akta zgonów OBK z 1828 r. poz. 11.
Akta ślubów OBK z 1828 r. poz. 1.
Akta zgonów z 1828 r. poz. 69.
Akta urodzeń z 1829 r. poz. 38.
Akta ślubów z 1829 r. poz. 14 i 16.
Akta urodzeń z 1829 r. poz. 62.
Akta zgonów z 1829 r. poz. 35.
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W następnym roku w Białku urodziło się troje dzieci. Najpierw 15 marca 1830 roku Tomaszowi i Apolonii Żelazkom urodziły się bliźniaczki,
Józefa i Marianna. 5 sierpnia 1830 roku urodził się Wawrzyniec Gołąb,
syn Urbana i Julianny z Majszczyków35. Kilka dni wcześniej (2 sierpnia
1830 roku) zmarła Wiktoria Olszankowa (55 lat), pozostawiwszy wdowcem włościanina Olszankę (70 lat). Jakkolwiek akt nie podaje imienia,
można założyć, że chodziło o wspomnianego wcześniej Szymona36.
W 1831 roku gajowym w Białku był Wojciech Służewski. Potwierdzeniem tego faktu jest akt zgonu Józefa (2 lata) z 5 marca 1831 roku, syna
Wojciecha i jego żony Zofii.
4 czerwca 1831 roku zmarł wdowiec – Szymon Olszanka (67 lat), którego zejście zgłosili nieopisani jako mieszkańcy Białka – Walenty Korzeń
i Ignacy Kredlenski (nazwisko nieczytelne)37.
Wiosną 1831 roku w Mlądzu zmarła mieszkająca wcześniej z mężem
w Białku Apolonia Żelazko38. Wdowiec Tomasz, „mayster profesji ciesielskiej”, jesienią tego samego roku ożenił się z „uczciwą” Agnieszką
Kostrzyńską (21 lat)39.
W Białku, przede wszystkim ze względu na położenie przy Trakcie
Wołowym, bywali także mieszkańcy bardziej odległych stron. Dnia 20
stycznia 1832 roku „(…) o godzinie czwartej rano umarł Iwan Kilkowicz
lat czterdzieści pięć liczący przechodni z Wołami Ukraińskiemi w mieście Włodawie zamieszkały (…)”. Domniemywać należy, że podróżował
w kierunku Warszawy i zatrzymał się w Białku, być może w karczmie,
gdzie zmarł. O śmierci zaświadczyli sołtys (z innego aktu wynika, że Ryczyc) Ludwik Kopiński oraz Walenty Gołąb40.
Dokładnie w dniu śmierci Iwana Kilkowicza – 20 stycznia 1832 roku
wspomniany wcześniej Chaim Goldsztein zgłosił śmierć swojej żony Ruchli
Dawidowiczowej (40 lat), pochodzącej z Karczewa córki Dawida i Szajndli41.
Jako kolejny gajowy w Białku wskazany został Ignacy Nadolski (37 lat),
mąż Katarzyny z Gawrońskich (36 lat), który w obecności przywołanego
wcześniej wiązowskiego organisty Józefa Gutowskiego, zgłosił śmierć swojej półtorarocznej córki Marianny w dniu 9 marca 1832 roku (Ryc. 6)42.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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Akta urodzeń z 1830 r. poz. 23, 24 i 68.
Akta zgonów z 1830 r. poz. 49.
Akta zgonów z 1831 r. poz. 15 i 45.
Akta zgonów z 1831 r. poz. 20.
Akta ślubów z 1831 r. poz. 5.
Akta zgonów z 1832 r. poz. 11.
Akta zgonów OBK z 1832 r. poz. 2.
Akta zgonów z 1832 r. poz. 33.

Ryc. 6. Marianna Nadolska córka Ignacego i Katarzyny z Gawrońskich, zm. 1832. APO, Akta stanu
cywilnego gminy Wiązowna, Sygn. 78/33/0/1/7, poz. 33.

Ignacy Nadolski, tym razem określony mianem strażnika (z innego
aktu wiadomo, że chodzi o strażnika lasu) byli wraz z Magdaleną Gołębiową (żoną Walentego) rodzicami chrzestnymi Ludwika Glińskiego, urodzonego 9 maja 1832 roku syna Wojciecha Glińskiego (26 lat), szynkarza
z Białka, oraz jego żony Zuzanny z Hińczów (22 lata)43.
Kilkanaście dni po Mariannie Nadolskiej, 26 marca 1832 roku
w Białku zmarło kolejne dziecko, dwuletni Józef Gryglicki – urodzony
w Ryczycach syn pochodzącego ze wsi Ostrów Ignacego Gryglickiego
i Marianny, córki Serafina i Katarzyny Żelazków z Ryczyc44.
Matka zmarłego dziecka musiała być wówczas w ciąży, gdyż 22 maja
1832 roku urodziła córkę, której cztery dni później podczas chrztu świętego nadano imię Franciszka45.
Piątym zgonem tamtego roku była śmierć Małgorzaty Żelazko, córki
wspomnianych wcześniej Walentego i Zofii Żelazków „małżonków wyrobników”. Śmierć siostry 17 września 1832 roku zgłosił jej brat Tomasz46.
43.
44.
45.
46.

Akta urodzeń z 1832 r. poz. 15.
Akta zgonów z 1832 r. poz. 43.
Akta urodzeń z 1832 r. poz. 17.
Akta zgonów z 1832 r. poz. 96.
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Tak, jak na początku roku 1832 roku zmarł w Białku mieszkaniec dość
odległej Włodawy, bliżej jego końca, bo 29 października 1832 roku, we
wsi urodziła się Karolina Szymańska, córka „wdowy przechodniej” Teresy. Osobami zgłaszającymi były wspominane wcześniej osoby: akuszerka
– Zofia Żelazko (56 lat), Ignacy Gryglicki (30 lat) i Walenty Gołąb (40 lat).
W 1832 roku w Mlądzu zmarł Major Raduszyński (6 miesięcy), syn
Judki i jego drugiej żony Gołdy47. Natomiast syn Judki z pierwszego małżeństwa – Lewek (18 lat) ożenił się w 1832 roku z Rajzą Garfinkiel (18
lat), córką Mośka i Fajgi Garfinkielów z Karczewa, czyli prawdopodobnie
z siostrą swojej macochy Gołdy48.
Jak zaznaczone zostało na początku, informacje na temat mieszkańców Białka znaleźć można niejednokrotnie we wpisach odnoszących się
do mieszkańców sąsiednich wsi. Czasem są to jedyne odnalezione przez
autora wpisy odnoszące się do danej osoby. Przykładowo, pierwszy z aktów
w księdze urodzeń z 1833 roku stanowi, że świadkiem zgłoszenia narodzin
Agaty Soboty z Ryczyc był Stanisław Gołąb (34 lat), gospodarz z Białka.
Porządkujące wcześniejsze ustalenia informacje zawiera z kolei akt
urodzenia Ignacego Skrzyczewskiego ze Zbójnej Góry. Z uwagi na imię
ojca dziecka, wiek i jego profesję – Józef, 57 lat, gajowy w Zbójnej Górze
– można stwierdzić, że to przywołany kilka lat wcześniej były gajowy
z Białka, o podobnie brzmiącym nazwisku. Ojcem chrzestnym dziecka
był ówczesny strażnik lasów z Białka, czyli Ignacy Nadolski.
Trzy tygodnie po chrzcie Ignacego Skrzyczewskiego, 1 marca 1833
roku Nadolskim w Białku urodziła się kolejna córka – Franciszka. Tym
razem jako świadkowie wskazani zostali Walenty Gołąb oraz Wojciech
Służewski, gajowy z Wiązowny. Matką chrzestną dziecka została Agata
Leszczeńska, żona propinatora ze Zbójnej Góry49.
Nie przytaczając szczegółów wszystkich innych dokumentów z 1833
roku, w których pojawia się osoba Walentego Gołębia (akta odnoszące się
do Żanęcia i Rudy), wspomnieć można o akcie poświadczającym śmierć
szynkarki z Białka Anny Dolowej (35 lat), żony Józefa Doli. Walenty Gołąb (45 lat) określony jest w dokumencie jako gospodarz, Ignacy Gryglicki
(38 lat) – jako komornik50.
47.
48.
49.
50.
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Akta zgonów OBK z 1832 r. poz. 14.
Akta ślubów OBK z 1832 r. poz. 1.
Akta urodzeń z 1833 r. poz. 1, 10 i 19.
Akta zgonów z 1833 r. poz. 47.

Wydaje się, że rok następny był czasem dosyć licznych zmian osobowych w obrębie społeczności Białka. Najpierw w odstępie czterech dni
lutego 1834 roku urodzili się synowie: Urbana i Julianny Gołębiów – Walenty oraz Ignacego i Marianny Gryglickich – Kazimierz51. W 1834 roku,
po ośmiu dniach od urodzenia Walentego w wieku dwudziestu ośmiu lat
zmarła w połogu Julianna Gołąb52.
11 maja 1834 roku wdowiec Urban Gołąb ponownie ożenił się. W aktach ślubów informacje o wieku i pochodzeniu małżonków były podawane dość precyzyjnie. Można więc założyć, że zarówno jego wiek (30 lat),
jak i dane nieżyjących już rodziców (Wojciech i Magdalena z Zielasków)
zostały w dokumencie przytoczone prawidłowo. Druga żoną Urbana została Józefa Dębała (18 lat), urodzona w Wiązownie i mieszkająca z matką
w Ryczycach córka Jakuba i Franciszki Dębałów53.
Brat Urbana, wielokrotnie przywoływany Walenty Gołąb asystował
także przy ślubie Marcina Zielaska (tak akurat zapisanego w tym akcie), którego akt urodzenia z 1810 roku był pierwszym z przywołanych
w niniejszym opracowaniu. Marcin, czeladnik młynarski, syn Walentego
i Zofii z Laskusów ożenił się 16 listopada 1834 roku z wdową Weroniką
Domiszową (30 lat), która miała wówczas mieszkać w Białku ze swoją
matką, także wdową – Ewą Mlądzką54.
W drugiej połowie 1834 roku zmarło w Białku dwoje dzieci. Najpierw
16 lipca 1834 roku pięciomiesięczny szlachcic Edmont, syn Jana i Florencji Olszewskich55, potem 5 grudnia 1834 roku ośmioletnia Marianna
Gołębiówna, córka Urbana i zmarłej kilka miesięcy wcześniej Julianny56.
W kolejnych latach Urban Gołąb określany jest ponownie jako mieszkaniec rodzinnych dla niego Ryczyc.
W rzadko spotykanym w tamtych czasach wieku osiemdziesięciu czterech lat zmarł 24 stycznia 1835 roku Walenty Zielazko (nazwisko zapisane zostało w takiej formie). Pozostały dokument, zapewne ze względu
na obecność przy zgłoszeniu Wojciecha (50 lat), brata zmarłego, podaje
dokładnie miejsce jego urodzenia – Świdry, oraz imiona jego rodziców –
Grzegorz i Marianna57.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Akta urodzeń z 1834 r. poz. 9 i 11.
Akta zgonów z 1834 r. poz. 7.
Akta ślubów z 1834 r. poz. 6.
Akta ślubów z 1834 r. poz. 11.
Akta zgonów z 1834 r. poz. 30.
Akta zgonów z 1834 r. poz. 53.
Akta zgonów z 1835 r. poz. 5.
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W drugiej połowie 1835 roku urodziło się w Białku troje dzieci. Najpierw wspomnianemu wcześniej synowi Walentego, Marcinowi i Weronice Zielaskom 14 września 1835 roku urodziła się córka Elżbieta. Potem,
4 października 1835 roku urodził się Szymon Skwara, syn niewspominanych dotąd jako mieszkańcy Białka – Stanisława Skwary (32 lata) i Jadwigi
z Bieńkowskich (27 lat)58. 9 grudnia 1835 roku urodziła się Hana Radoszewska (powinno być Radoszyńska lub Raduszeńska), córka Bajli z Garfinklów i Lewka (22 lata), syna wspomnianych wcześniej Judki i Hany59.
30 stycznia 1836 roku ślub z Janem Sierpińskim (19 lat) z Wiązowny
wzięła Monika Zielazko (lat 20), córka zmarłego rok wcześniej Walentego
i żyjącej wciąż z córką w Białku Zofii60.
Wspomniany wcześniej posesor z Białka, wielmożny Jan Olszewski (39
lat), 6 czerwca 1836 roku zgłosił narodziny swojego kolejnego syna Józefa Juliana (Ryc. 7). Akt chrztu, poza doprecyzowaniem nazwiska panieńskiego matki dziecka Florentyny (36 lat; kilka lat wcześniej zapisana jako
Florencja) – Sulistrowska, podaje, że w uroczystości jako rodzice chrzestni
i osoby asystujące wzięły udział inne osoby „szlachetnie urodzone” z Wiązowny: Jakub i Katarzyna Niedziescy oraz Ignacy i Apolonia Miciewicz61.
Wspomniany wcześniej kilkakrotnie Ignacy Gryglicki, w dokumencie
zgłaszającym narodziny w Białku 25 października 1836 roku swojej córki Marianny, określony został ponownie jako mieszkaniec Ryczyc, czyli
mieszkaniec rodzinnej wsi swojej żony, również Marianny (z Zielazków,
córki Serafina i Katarzyny). Związki z Białkiem, prawdopodobnie także rodzinne, pozostały. Świadkami zgłoszenia byli bowiem gospodarz Walenty
Gołąb i Marcin Zielazko62. Nasuwa się przy tej okazji pewna wątpliwość.
Marcin (26 lat) miał być według dokumentu cieślą. Zaledwie kilka tygodni
później w akcie chrztu Marianny Witan z Mlądza Marcin Zielazko z Białka określony jest natomiast, raczej omyłkowo, jako szynkarz63. Trudności
interpretacyjne dodatkowo zwiększa fakt, że w tym samym czasie także
w Ryczycach żył Marcin Zielazko, syn Serafina i Katarzyny64.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
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Akta urodzeń z 1835 r. poz. 57 i 59.
Akta urodzeń OBK z 1835 r. poz. 18.
Akta ślubów z 1836 r. poz. 3.
Akta urodzeń z 1836 r. poz. 19.
Akta urodzeń z 1836 r. poz. 48.
Akta urodzeń z 1836 r. poz. 56.
Akta ślubów z 1836 r. poz. 4.

Ryc. 7. Józef Julian Olszewski syn Jana Olszewskiego i Florentyny z Sulistrowskich, ur. 1836. APO,
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wiązownie, Sygn. 78/33/0/1/11, poz. 19.

O ile na podstawie przywołanych wcześniej akt nie można jednoznacznie stwierdzić dzierżawą czego zajmowali się żydowscy arendarze Białka,
o tyle dokument z 1836 roku rozwiewa wątpliwości. Oto „Starozakonny
Meier Abramowicz dzierżawca mostowego w wsi Białku zamieszkały lat
pięćdziesiąt liczący” zgłosił zgon swojego półtorarocznego syna Chaima
(Ryc. 8). Matką dziecka była Kajla Janklowa (40 lat)65.
Rok 1836 w Białku zakończył się śmiercią ośmioletniego Szczepana
Gemino, syna Pawła i Weroniki. Zgłoszenia 28 grudnia 1836 roku dokonali Walenty Gołąb i Stanisław Skwara66.
5 lutego 1837 roku Stanisław Skwara był świadkiem ślubu Kazimierza Zielaska (lat 35), parobka z Mlądza oraz Katarzyny Łopackiej z Białka (20 lat), urodzonej w Kędzierniku, córki Pawła i Agaty Łopackich,
która wychowywana była przez Walentego i Magdalenę Gołębiów67.
Nazwisko kolejnego strażnika lasów z Białka – Tomasza Saganowskiego (48 lat), 9 lipca 1837 roku przytacza akt chrztu Anny, córki gajowego
z Mlądza – Andrzeja Klauze.
65. Akta urodzeń OBK z 1836 r. poz. 29.
66. Akta zgonów z 1836 r. poz. 43.
67. Akta ślubów z 1837 r. poz. 6.
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Ryc. 8. Chaim syn Meira Abramowicza i Kajli Janklowej, zm. 1836. APO, Akta stanu cywilnego
Okręgu Bóżniczego w Karczewie, Sygn. 78/42/0/1/10, poz. 4.

Pod koniec 1837 roku w Białku urodziły się jeszcze bliźnięta – Abram
i Judka, synowie wyrobnika Majera Chuśl (45 lat) i Kajli68. Zaznaczyć
można przy tym, że wymienione nazwisko w późniejszych dokumentach
bywało różnie zapisywane – Hus, Huss lub Haus. Imiona noszących je
osób pozwalają założyć, że każdorazowo chodzi o przedstawicieli tej samej żydowskiej rodziny z Białka. Jeden z bliźniaków, Judka, zmarł po
kilku miesiącach, 2 maja 1838 roku.69
W roku 1838, nazwiska Tomasza Saganowskiego i Walentego Gołębia
pojawiają się na kartach kilkakrotnie w kontekście chrztów i ślubów mieszkańców sąsiednich wsi. W samym Białku urodziło się wówczas troje dzieci.
Najpierw, 9 maja 1838 roku urodziła się Helena Skwara, córka Stanisława
Skwary (39 lat) oraz Jadwigi z Bieńkowskich (30 lat)70. Potem, 29 lipca 1838
roku urodziła się Marcjanna Zielasko, córka Marcina i Weroniki Zielasków.
Następnie, 12 września 1838 roku Salomea Zielasko, córka zaślubionych
półtora roku wcześniej Kazimierza i Katarzyny Zielasków71.
68.
69.
70.
71.
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Akta urodzeń OBK z 1837 r. poz. 38.
Akta zgonów OBK z 1838 r. poz. 19.
Akta urodzeń z 1838 r. poz. 46.
Akta urodzeń z 1838 r. poz. 76.

21 lutego 1840 roku Tomasz Saganowski został ojcem chrzestnym
Marianny, córki wspomnianych kilka lat wcześniej Agnieszki (30 lat)
i Tomasza (45 lat) Zielasków z Mlądza72. W 1840 roku, po niespełna
dwóch miesiącach Tomasz Zielasko zmarł73.
Kolejnym przykładem migracji do Mlądza jest małżeństwo Tomasza
i Antoniny Kujawów, wcześniej mieszkających w Białku, teraz wspominanych przy okazji narodzin w Mlądzu ich syna Piotra. W samym Białku
w owym roku urodziło się dwoje dzieci: 25 lipca 1840 roku – Jakub
Skwara, syn Stanisława i Jadwigi z Bieńkowskich oraz 25 października
1840 roku – Leonora Dorota Lewicka, córka bednarza Stanisława (lat 32)
i jego żony Anieli z Ostrowskich (lat 33)74.
W 1841 roku przywołani wcześniej Augustyn i Marianna Sobotowie
mieszkali już w Białku. Tutaj też 11 lutego 1841 roku urodził się ich syn
Walenty (Ryc. 9), którego rodzicami chrzestnymi zostali Urban Gołąb,
wówczas już gospodarz z Ryczyc, oraz Barbara Saganowska, córka Tomasza Saganowskiego75.
Kilka tygodni później, w 1841 roku zmarli w Białku cieśla Marcin
Zielasko (lat 31) oraz Mikołaj Faleński (1 rok), syn wdowy Marianny76.

Ryc. 9. Walenty Sobota syn Augustyna i Marianny, ur. 1841. APO, Akta stanu cywilnego Parafii
Rzymskokatolickiej w Wiązownie, Sygn. 78/33/0/1/16, poz. 13.

72.
73.
74.
75.
76.

Akta urodzeń z 1840 r. poz. 16.
Akta zgonów z 1840 r. poz. 17.
Akta urodzeń z 1840 r. poz. 48, 55 i 98.
Akta urodzeń z 1841 r. poz. 13.
Akta urodzeń z 1841 r. poz. 34 i 37.
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21 listopada 1841 roku ślub wzięli urodzony w Wiązownie, ale mieszkający wówczas w Białku z matką Jadwigą, Szymon Faleński (lat 21) oraz
Małgorzata Mączka (lat 18) z Białka, córka Ignacego i nieżyjącej Marianny77.
Zgon Ewy Mlądzkiej, teściowej zmarłego rok wcześniej Marcina Zielaski, potwierdza pierwszy wpis w aktach zejścia parafii w roku 1842.
Zapis, co szczególnie często spotykane w tych częściach akt metrykalnych, nie jest precyzyjny – przypisany jest do Białka, jednocześnie stanowiąc, że zmarła w wieku dziewięćdziesięciu trzech lat miała mieszkać
w Woli Sufczyńskiej. Być może omyłka dotyczy też wpisu dokumentującego śmierć Wita Białka – zgon przypisano do Mlądza, wskazując równocześnie, że Wit miał mieszkać w Białku78.
W tym czasie w Białku urodziło się co najmniej dwoje dzieci: 1 czerwca
1842 roku urodziła się Julianna, córka Stanisława i Jadwigi Skwarów oraz 25
grudnia 1842 roku urodził się Jan, syn Szymona i Małgorzaty Faleńskich79.
Liczbę tę należy przy tym powiększyć o kolejne zgłoszenia dokonane
przez Majera Hussa. 25 października 1842 roku określony tym razem
jako piekarz z Białka zarejestrował troje kolejnych synów: Mortka (ur.
w 1830 r.), Joska (ur. w 1832 r.) i Berka (ur. w 1834 r.) urodzonych kilka lat
wcześniej przez swoją żonę Kajłę (jeszcze przed bliźniakami)80.
Wpisy dotyczące osób zmarłych czasami nie zawierają nawet podstawowych informacji. Tak stało się, gdy 4 kwietnia 1843 roku zmarł
tymczasowo zamieszkujący w Białku wyrobnik Jakub. Gospodarze i wyrobnicy potrafili określić jedynie wiek zmarłego na 50 lat i wiedzieli, że
pochodził z gubernii smoleńskiej, ale nie znali ani jego nazwiska, ani
tożsamości jego rodziców81.
4 czerwca 1843 roku zmarł dwuletni Josek Huss, syn Symchy i Ruchli82. Symcha, co wynika z późniejszych dokumentów, był synem wspomnianego wcześniej Majera.
30 lipca 1843 roku urodziło się kolejne dziecko Augustyna i Marianny
Sobotów – Urszula83.
77.
78.
79.
80.

Akta ślubów z 1841 r. poz. 19.
Akta zgonów z 1842 r. poz. 1 i 19.
Akta urodzeń z 1842 r. poz. 41 i 101.
Akta urodzeń z 1842 r. poz. 64, 65 i 66. Jakkolwiek wpis dotyczący Joska i podaje,
że urodził się „w roku bieżącym”, to analiza daty zgłoszenia i późniejsze wpisy
uprawdopodobniają rok 1832.
81. Akta zgonów z 1843 r. poz. 18.
82. Akta zgonów OBK z 1843 r. 28.
83. Akta urodzeń z 1843 r. poz. 51.
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W listopadzie 1843 roku miał miejsce ślub pomiędzy Weroniką Zielaskową „której mąż w parafii wiązowskiej przed lat trzy umarł, córką
Adama i Ewy małżonków Mlądzkich już nie żyjących niegdyś w Wiązownie zamieszkałych, urodzoną w Woli a teraz na szynku w Białku zamieszkałą, lat czterdzieści liczącą”, czyli wdową po Marcinie Zielasku,
a czeladnikiem młynarskim z Mlądza Antonim Majewskim, urodzonym
w Radziejowicach synem Macieja i Marianny z Dobrowolskich, zamieszkałych we wsi Machnalce84.
11 maja 1844 roku urodziła się Zofia, kolejne dziecko Stanisława
i Jadwigi Skwarów85. Dziecko zmarło 6 września 1844 roku, przy czym
Walenty Gołąb (51 lat) i August Sobota (45 lat) zgłaszając śmierć córki
sąsiadów dokonali omyłki podając inne imię dziecka – Antonina86.
Kilka tygodni wcześniej, 11 sierpnia 1844 roku, ślub wzięły dzieci ówczesnego strażnika lasów z Białka i jego poprzednika. Urodzona
w Kącku, i mieszkająca z rodzicami, Agatą i Tomaszem – Barbara Saganowska (23 lata) wyszła za Karola Służewskiego (21 lat), syna Zofii
i Wojciecha Służewskich z Wiązowny87.
Nie licząc narodzin Marianny, kolejnej córki Stanisława i Jadwigi
Skwarów88, rok 1845 był w Białku „rokiem śmierci”. Wojciechowi i Józefie Witanom, wyrobnikom z Białka, zmarło dwoje dzieci: Józefa (1 rok)
i Marcin (6 lat). Kolejnym zmarłym dzieckiem była Marianna Ostrowska
(5 lat), córka Napoleona i Józefy. 7 listopada 1845 roku zmarł natomiast
August Sobota (45 lat), „zostawiwszy po sobie owdowiałą żoną Mariannę
z Kujawów” (Ryc. 10)89.
W Białku 30 stycznia 1846 roku urodziła się Agnieszka Zielasko,
córka Aleksandra (32 lata) i Marianny z Rzeszotków (29 lat). Potem, 12
kwietnia 1846 roku urodził się Iciek Goldberg, syn Abrahama Goldberga
84. Akta ślubów z 1843 r. poz. 20. Nazwy wsi Machnalce nie podaje Słownik Geograficzny
Królestwa Polskiego – być może chodzi o wieś Macharce w powiecie sejneńskim. Odnośnie
do miejsca pochodzenia Weroniki można przypuszczać, że chodzi o Wolę Sufczyńską.
85. Akta urodzeń z 1844 r. poz. 38.
86. Akta zgonów z 1844 r. poz. 53.
87. Akta ślubów z 1844 r. poz. 16. Karol i Barbara Służewscy w 1849 r. mieszkali w Majdanie,
gdzie Karol był gajowym.
88. Akta urodzeń z 1845 r. poz. 71.
89. Akta zgonów z 1845 r. poz. 56.
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Ryc. 10. August Sobota mąż Marianny z Kujawów, zm. 1845. APO, Akta stanu cywilnego Parafii
Rzymskokatolickiej w Wiązownie, Sygn. 78/33/0/1/20, poz. 56.

(24 lata) i Sary Chai (24 lata)90. Następnie 3 września 1846 roku Wojciechowi Witanowi (43 lata) i Józefie z Mlądzkich (38 lat), którzy rok wcześniej stracili dwoje dzieci, urodziła się córka Tekla91. Dokument chrztu
podał, że ojciec chrzestny Tekli, wspomniany rok wcześniej Napoleon
Ostrowski był stolarzem.
Zarejestrowany dopiero kilka lat po urodzeniu Mordek Huss (zapisany
tutaj jako Haus), mieszkający w Białku syn dzierżawców mostowego Majera i Kajli 3 marca 1847 roku wziął w Karczewie ślub z siedemnastoletnią Ewą, córką Icka i Hany Patermanów z Wiązowny92.
Kolejnym dzieckiem z Białka była Marianna Rzeszotko, urodzona
14 sierpnia 1847 roku córka wyrobnika Tomasza (24 lata) i jego żony
90. Akta urodzeń OBK z 1846 r. poz. 19.
91. Akta urodzeń z 1846 r. poz. 5 i 48.
92. Akta ślubów OBK z 1847 r. poz. 4.
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Julianny z Kujawów (25 lat)93. Poza tym dokumentem warta przywołania
jest dwukrotna wzmianka o Wojciechu Służewskim, ponownie określanym jako gajowy / strażnik z Białka94.
Oprócz urodzonej pod koniec 1848 roku Esterki, córki handlarza Mordka
i Hany Hussów (Haus)95, przez dwa kolejne lata w Białku nie rodziły się dzieci. Odbywały się za to pogrzeby i wesele. Najpierw, 16 maja 1848 roku zmarła wdowa Marianna Faltowa (50 lat), co zgłosił szynkarz Antoni Majewski (37
lat) i dawny mieszkaniec Białka, a wówczas Ryczyc – Ignacy Gryglicki (50
lat). Tak zapisane nazwisko pozwala przypuszczać, że zmarła wówczas Marianna mogła być tą samą osoba, co przywołana kilka lat wcześniej Marianna
Faleńska. Potem, 12 października 1848 roku, zmarł Majer Hus (64 lata),
określony w dokumencie jako piekarz, prawdopodobnie kilkakrotnie określany wcześniej jako dzierżawca mostowy, na co wskazywać mogłoby imię
pozostałej po nim wdowy – Kajla96.
Marianna Sobota (37 lat) wdowa po zmarłym ponad dwa lata wcześniej
Auguście Sobocie ponownie wyszła za mąż 5 listopada 1848 roku. Jej
drugi mąż Gottlib Brzeski (67 lat) był wówczas gospodarzem z Mlądza97.
Brzescy po ślubie zamieszkali w Białku, bo jako mieszkaniec tej wsi
pół roku później, 10 maja 1849 roku Gottlib (67 lat) wraz z Urbanem
Gołębiem (45 lat) zgłosili śmierć Antoniego Karpowicza, który miał mieć
dziewięćdziesiąt osiem lat.
W 1849 roku drugim zgonem we wsi była wcześniejsza o dwa tygodnie
śmierć Doby Hus, córki Symchy i Ruchli98. W akcie zgonu spisanym przez
urzędnika stanu cywilnego, na podstawie zgłoszenia dwóch szkolników99
zapisano, że w momencie śmierci Doby nie żył już jej ojciec, podczas gdy
w rzeczywistości to jej matka Ruchla zmarła rok wcześniej w Mlądzu100.
W 1849 roku zmarł również Tomasz Saganowski (58 lat), wielokrotnie
przywoływany w księgach parafialnych strażnik lasów z Białka101.
93. Akta urodzeń z 1847 r. poz. 53.
94. Akta urodzeń z 1847 r. poz. 26 i 76.
95. Akta urodzeń OBK z 1848 r. poz. 68. Imię matki nie jest spójne ze wcześniejszym imieniem
zapisanym przy ślubie: Ewa c. Hany.
96. Akta zgonów OBK z 1848 r. poz. 60.
97. Akta ślubów z 1848 r. poz. 20.
98. Akta zgonów OBK z 1849 r. poz. 31.
99. Szkolnik, szames – woźny, posługacz w gminie, synagodze, sądzie rabinackim bądź w
bractwie, należący do grupy płatnych „funkcjonariuszy” danej społeczności (w synagodze
– obok rabina i kantora) za: https://www.jhi.pl/psj/szames (07.01.2020).
100. Akta zgonów OBK z 1848 poz. 65.
101. Akta zgonów z 1849 r. poz. 22 i 66.
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W 1850 roku we wsi żyła także m.in. rodzina Walców. Walenty Walc
(45 lat) był rymarzem i mieszkał w Białku ze swoją żoną Anną. 23 stycznia 1850 roku urodził się im syn Walenty Józef, którego matką chrzestną
została Barbara Służewska, córka zmarłego trzy miesiące wcześniej Tomasza Saganowskiego, mieszkająca wówczas z mężem Kacprem w Majdanie, gdzie ten pracował jako gajowy102. 27 marca 1850 roku Walcom
zmarła córka Malwina Walentyna (5 lat), co zostało zgłoszone przez braci
Walentego i Urbana Gołębiów103.
Na początku 1850 roku ślub w Karczewie wzięli Łaja Flint (17 lat)
z Chylic oraz Josek Huss (18 lat), syn zmarłego Majera i żyjącej wciąż
Kajli, utrzymujący się z przejętej zapewne po ojcu profesji dzierżawcy
mostowego104.
Jesienią 1850 roku, w odstępie kilkunastu dni urodziło się dwoje dzieci:
Marianna Brzeska, córka Gottliba (kolejny przykład braku konsekwencji
w zapisywaniu wieku – miał mieć 80 lat) i Marianny Brzeskich oraz Barbara Witan, córka Wojciecha i Józefy Witanów. Ojcem chrzestnym pierwszej
z dziewczynek był Antoni Majewski, tym razem opisany jako cieśla105.
Mianem cieśli opisany został również Andrzej Majewski w akcie ślubu
z 19 stycznia 1851 roku, dokumentującym związek małżeński dwudziestotrzyletniego Wojciecha Soboty, syna nieżyjącego Augusta (i Marianny
z Kujawów, czyli już wówczas Marianny Brzeskiej) oraz Antoniny Jesiotr
z Ryczyc, pochodzącej ze Świdrów, córki Jana i Wiktorii Jesiotrów.
W 1852 roku jedynym dokumentem bezpośrednio dotyczącym ówczesnych mieszkańców Białka jest akt urodzenia Zofii, córki wyrobnika
Kacpra Sajka (nazwisko nieczytelne; 39 lat) i jego małżonki Antoniny
z Sawickich (39 lat)106.
Podobnie jak w innych latach, informacje o byłych mieszkańcach Białka
czerpać można z wpisów dotyczących w szczególności Ryczyc i Mlądza.
Wiadomo więc na przykład, że w Ryczycach poślubionym rok wcześniej
Wojciechowi i Antoninie Sobotom urodziła się córka Agata, a Urbanowi
Gołębiowi zmarł, urodzony w 1830 roku w Białku, syn Wawrzyniec.
102.
103.
104.
105.
106.
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Akta urodzeń z 1850 r. poz. 7.
Akta zgonów z 1850 r. poz. 14.
Akta ślubów OBK z 1850 r. poz. 1.
Akta urodzeń z 1850 r. poz. 99 i 103.
Akta urodzeń z 1852 r. poz. 107.

W 1853 roku Gołębiom
w Ryczycach urodziła się
kolejna córka, a co istotne
z punktu widzenia niniejszego opracowania – z dokumentu wiadomo, że szynkarzem w Białku był wówczas
Paweł Grochal (28 lat)107.
30 stycznia 1853 roku
miał miejsce ślub między
Kazimierzem Majszczykiem
(22 lata) a Elżbietą Zielasek
(18 lat), wspomnianą wcześniej, urodzoną w Białku
w 1835 roku, córką Marcina
i Weroniki Zielasków108.
W marcu 1853 roku
w Białku w odstępie trzech dni
urodziło się dwoje dzieci w rodzinach braci Hussów: Iciek
Majer, syn Mortka i Hany
(Chany) oraz Ruchla, córka
Joska i Łai (Ryc. 11)109.

Ryc. 11. Dzieci braci Hussów: Iciek Majer, syn Mortka
i Hany (Chany) oraz Ruchla, córka Joska i Łai, ur. 1853.
APO, Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego
w Karczewie, Sygn. 78/42/0, poz. 39 i 40.

17 kwietnia 1853 roku
zmarła w Białku Emilia Rybinkowska (30 lat)110. Po trzech miesiącach wdowiec
Ksawery Rybinkowski (29 lat), bednarz z Białka, ponownie ożenił się – tym
razem z Pauliną Oblinkowską (20 lat) z Wiązowny111. Rok później Ksawery
Rybinkowski był wspominany jako bednarz z Wiązowny.
W listopadzie 1853 roku, w odstępie kilku dni urodziło się w Białku
dwoje dzieci. Najpierw Marcin Mączka, syn Stanisława (24 lata) i Marianny
z Raków (25 lat), potem Elżbieta Sobota – kolejna córka Antoniny i Wojciecha Sobotów, który w dokumencie określony został mianem zagrodnika112.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Akta urodzeń z 1853 r. poz. 72.
Akta ślubów z 1853 r. poz. 6.
Akta urodzeń OBK z 1853 r. poz. 39 i 40.
Akta zgonów z 1853 r. poz. 32.
Akta ślubów z 1853 r. poz. 11.
Akta urodzeń z 1853 r. poz. 87 i 90.
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Od 1854 roku we wpisach odnoszących się do ówczesnych mieszkańców Białka można odnaleźć coraz więcej nowych nazwisk. Niewystępujący wcześniej na kartach wyrobnicy i koloniści zgłaszają narodziny swoich
dzieci. W roku 1854 urodziło się we wsi co najmniej pięcioro dzieci: 1)
Józef Zar, syn wyrobnika Andrzeja i Anny z Nejmanów; 2) Walenty Grochal, syn szynkarza Pawła i Anny z Kobielskich; 3) Marianna Zając, córka
Kazimierza i Anny z Witanów; 4) Rozalina Kabulska, córka wyrobnicy
Julianny; 5) Piotr Góral, syn kolonisty Jana i Anastazji z Krawczaków.
Wzorem wcześniejszych lat swoją obecność na wymienionych kartach zaznaczyli w tych aktach zarówno wieloletni mieszkańcy Białka:
Walenty i Magdalena Gołębiowie, Gottlib Brzeski, czy Szymon Faleński, jak i „nowi”: Jan Bogdański, czy Andrzej Kosmalski 113. Należy
odnotować, że w 1854 roku zmarli także wcześniej kilkakrotnie wspominani jako mieszkający w Białku: Stanisław Skwara w Boryszewie
oraz Ignacy Gryglicki w Ryczycach114.
W następnym roku dokumenty warte wspomnienia są dwa. Pierwszy
z nich to wpis potwierdzający śmierć urodzonej w 1838 roku Weroniki
Zielasko w dniu 7 kwietnia 1855 roku, wskazujący nawiasem mówiąc,
że mieszkańcem Białka miał być wówczas również Walenty Majszczyk,
kojarzony raczej później z Ryczycami. Drugi z nich to akt urodzenia
z 1855 roku Małgorzaty Czarneckiej, córki kolejnego białkowskiego
szynkarza Kazimierza (35 lat) i Agnieszki z Kostrzyńskich (48 lat), byłej
żony zmarłego w 1839 roku Tomasza Zielaska.
Rok 1856 stanowi w zespole akt pewną granicę czasową. O ile dotychczasowi „starzy” mieszkańcy Białka wciąż identyfikowani są z samą
wsią, o tyle miejsce zamieszkania okolicznych nowych i wspominanych
wcześniej kolonistów zaczyna być określane jako: „pod Białkiem”, „nad
Mienią” i „Nadmień”. Od 1858 roku coraz częściej w aktach zetknąć
się można z nową nazwą założonej wówczas wsi Emów – początkowo
w wersjach „Kolonia Emów”, „Emów nad Mienią”, czy „Osada Emmów”.
Jakkolwiek wiele lat później Białek stał się częścią wsi Emów, zakres
niniejszego opracowania nie obejmuje analizy tej części akt.
W 1856 roku wspomnieć należy o czterech wpisach. Pierwszy z nich
dotyczy śmierci Weroniki Majewskiej (55 lat), żony byłego szynkarza,
teraz określanego mianem wyrobnika Andrzeja (50 lat)115.
113. Akta urodzeń z 1854 r. poz. 13, 17, 51, 57, 60.
114. Akta zgonów z 1854 r. poz. 4 i 95.
115. Akta zgonów z 1856 r. poz. 3.
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Drugi to dokument z Karczewa. Wdowiec z Białka, wyrobnik Symcha
Huss (30 lat) poślubił Gitlę Melweger (19 lat), córkę Joska i Ester, wyrobników z Karczewa116.
Trzeci, przy okazji chrztu Franciszka Salezego Werpasa, wskazuje na
imię i nazwisko kolejnego gajowego – Szymona Werpasa (38 lat) i karbowego117 – Mateusza Bojanowskiego (40 lat)118.
Czwarty dokumentuje śmierć Elżbiety Soboty, urodzonej trzy lata
wcześniej córki Wojciecha i Antoniny z Jesiotrów119.
Wojciechowi i Antoninie Sobotom kolejna córka, Magdalena, urodziła
się 26 maja 1857 roku120. Z tego samego – 1857 roku pochodzi jeszcze
przypisana do Białka informacja o śmierci Marianny Regulskiej (8 lat),
córki Michała i Franciszki z Sobotów, chociaż treść samego aktu wskazuje, że dotyczy dziewczynki zamieszkującej i zmarłej w Mlądzu.
W roku 1858, Michał Regulski (38 lat) zgłaszając narodziny syna Tomasza określony został jako wyrobnik z Białka. Świadkiem był Szymon
Faliński z Rycic, a matką chrzestną Małgorzata Falińska, co pozwala
przypuszczać, że to osoby wcześniej wspomniane jako małżeństwo Faleńskich z Białka.
W 1858 roku urodził się jeszcze syn Symchy i Gitli Hussów, którego
nazwano, być może na pamiątkę po dziadku – Majer121.
Ostatniego dnia 1858 roku w Duchnowie zmarła Jadwiga Skwara,
wdowa po zmarłym nieco ponad trzy lata wcześniej Stanisławie122.
23 stycznia 1859 roku ślub wzięli Antoni Białek (20 lat) z Mlądza
z Salomeą Żelazko (20 lat), urodzoną w Białku w 1838 roku, i tam według
aktu mieszkającą z rodzicami Kazimierzem i Katarzyną z Łopackich123.
Zaznaczyć przy tym należy, że w tym czasie Kazimierz Żelazko w innych
aktach określany jest jako mieszkaniec Mlądza.
Tego samego dnia, 23 stycznia 1859 roku w Białku zmarł pięciotygodniowy Tomasz Regulski. Matka dziecka, Franciszka z Sobotów zmarła
116. Akta ślubów OBK z 1856 r. poz. 1.
117. Karbowy – osoba odpowiedzialna za nadzór pracy chłopów zatrudnionych w folwarku.
Karbowy zatrudniał parobków i odpowiadał za wykonanie przez nich prac polowych. Za:
https://genealogia.okiem.pl/glossary/glossary.php?word=karbowy (02.01.2020).
118. Akta urodzeń z 1856 r. poz. 8.
119. Akta zgonów z 1856 r. poz. 40.
120. Akta urodzeń z 1857 r. poz. 34.
121. Akta urodzeń OBK z 1858 r. poz. 51.
122. Akta zgonów z 1859 r. poz. 2.
123. Akta ślubów z 1859 r. poz. 5.
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dwa tygodnie po synu, 5 lutego 1859 roku. Jakkolwiek w dokumencie
zapisane zostało, że zgłaszający zgon bracia Wojciech (31 lat) i Walenty
(28 lat) byli rodzonymi braćmi zmarłej, to w kontekście podania innego
imienia ojca zmarłej (Kacper a nie Augustyn) i braku znajomości imienia
i nazwiska rodowego matki, można zakładać, że byli raczej jej rodzeństwem stryjeczym124.
4 kwietnia 1859 roku zmarł Walenty Gołąb (Ryc. 12). Na przestrzeni
wcześniejszych kilkudziesięciu lat chyba najbardziej obecny w różnych
wpisach mieszkaniec Białka. Zapewne to zgłaszający zgon starszego brata Urban Gołąb z ich rodzinnych Rycic powiedział, że zmarły miał siedemdziesiąt siedem lat. W rzeczywistości miał ich około sześćdziesięciu
siedmiu, co wynika z bardziej wiarygodnego i przywołanego wcześniej
aktu ślubu z 1814 roku. Autor niniejszego artykułu nie natrafił na akt urodzenia któregokolwiek z dzieci Walentego i jego żony Magdaleny.

Ryc. 12. Walenty Gołąb mąż Magdaleny, zm. 1859. APO, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej
w Wiązownie, Sygn. 78/33/0/1/34, poz. 26.

1 maja 1859 roku odbył się chrzest Teofili Soboty, córki Wojciecha
i Antoniny z Jesiotrów, którzy określani są tym razem mianem kolonistów
z Białka, w odróżnieniu od świadków wydarzenia: Bartłomieja Gołębia
i Jana Bogdańskiego, którzy byli kolonistami zamieszkałymi „nad Mienią”.
124. Akta zgonów z 1859 r. poz. 5 i 7.
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Rok 1860 rozpoczął się od ślubów braci Sobotów. Najpierw 15 stycznia 1860 roku pobrali się urodzony w 1841 roku w Rycicach Walenty Sobota oraz urodzona w Mlądzu w 1840 roku Marianna Żelazko. Następnie
30 stycznia 1860 roku ślub wziął starszy z braci – Antoni (24 lata). Jego
żoną została Julianna Kubalska (33 lata; w samym dokumencie określona
także jako Kabulska), urodzona w Ostrowcu w powiecie stanisławowskim
„z służby utrzymująca się, nad Mienią zamieszkała”.
Jesienią tegoż roku urodziło się w Białku, w domach uwłaszczonych
później gospodarzy, dwoje dzieci. Najpierw 10 września 1860 roku urodziła się Tekla Marianna Charłampowicz, córka garncarza Stanisława
Charłampowicza (31 lat; w dokumencie błędnie opisanego jako Chorumpowicz) i jego żony Kazimiery z Białostockich (30 lat)125. 28 października 1860 roku urodził się z kolei Szymon Sobota, syn zaślubionych na
początku ówczesnego roku Walentego i Marianny.
O ile więc rok 1860 był dla Walentego Soboty czasem osobistych sukcesów,
o tyle śmierć Urszuli Soboty, jego siedemnastoletniej siostry – 31 grudnia
1860 roku „o jedenastej w nocy”, była dla niego i całej rodziny dopiero zapowiedzią wyjątkowo trudnego okresu. Po tygodniu (w 1861 roku) zmarł brat
Walentego – Antoni Sobota. Po dwóch tygodniach (w 1861 roku) – trzyletnia
bratanica Magdalena, córka Wojciecha i Antoniny. Jakby tych nieszczęść było
mało, to 24 kwietnia 1861 roku zmarł półroczny syn Walentego – Szymon.
W dwóch zgłoszeniach jako ówczesny gospodarz w Białku wymieniony został Bartłomiej Gołąb (36 lat; raz jako Bartłomiej Gołembski)126.
Drugi syn Walentego i Marianny – Franciszek urodził się wiosną 1862
roku.127 W samym Białku tym razem nikt nie zmarł. W Rycicach zmarł
natomiast wielokrotnie wspominany wcześniej Urban Gołąb128.
10 września 1864 roku narodziny córki – Rozalii zgłosił Stanisław
Charłampowicz (Ryc. 13), określony tym razem mianem zduna (dawniej
wytwórca pieców)129. Dziecko zmarło po kilku tygodniach130.
4 lutego 1865 roku urodziła się w Mlądzu Agata Sobota. Jakkolwiek wpis
w księdze określa jej ojca Walentego jako kolonistę z Mlądza, to w kontekście
tożsamości matki dziecka (Marianna z Żelazków), nie ma wątpliwości, że była
ona kolejnym dzieckiem wspomnianych wcześniej małżonków z Białka131.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Akta urodzeń z 1860 r. poz. 106 i 121.
Akta zgonów z 1861 r. poz. 2, 5, 7 i 25.
Akta urodzeń z 1862 r. poz. 41.
Akta zgonów z 1862 r. poz. 24.
Akta urodzeń z 1864 r. poz. 84.
Akta zgonów z 1864 r. poz. 69.
Akta urodzeń z 1865 r. poz. 16.
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W samym Białku zmarła natomiast trzykrotna wdowa, pochodząca z Błot,
Magdalena Sujka (50 lat). Zgon zgłosili dwaj wspomnieni powyżej mieszkańcy wsi Białek: zdun Stanisław Charłampowicz i kolonista Walenty Sobota.
W 1866 roku zdun Stanisław Charłampowicz i kolonista Walenty Sobota
stali się również beneficjentami uwłaszczenia. Przywołana we wcześniejszym
artykule132 Tabela likwidacyjna wsi Białek z 1866 roku właśnie ich wskazuje jako dwóch włościan, którzy otrzymali po reformie ziemię na własność.
Lektura późniejszych dokumentów pozwala ustalić, że gospodarstwo Charłampowicza znajdowało się po prawej (obecnie józefowskiej), a gospodarstwo
Soboty – po lewej (obecnie wiązowskiej) stronie rzeki Mieni.
Porządkując wcześniejsze informacje, a posiłkując się także późniejszymi wpisami można zatem założyć, że w Białku mieszkali wówczas
między innymi:
• Stanisław i Kazimiera Charłampowicz z dziećmi: Józefem,
Heleną i Teklą;
• Walenty i Marianna Sobota z dziećmi Franciszkiem i Agatą;
• Gottlib Brzeski z żoną Marianną, matką Walentego Soboty;
• Magdalena Gołąb, wdowa po Walentym;
• Bartłomiej Gołąb;
• Lewek Huss z żoną i dzieckiem.
Zarówno ta lista, jak i lista wszystkich wspomnianych w artykule osób
z pewnością nie jest pełna. Została stworzona w oparciu o akta dokumentujące ruch naturalny miejscowej ludności, a ta dość często migrowała. Do
niewielkiej osady przybywali i wyjeżdżali z niej ludzie, spośród których
część mogła w ogóle nie mieć okazji, by pojawić się na kartach przywoływanych dokumentów. Nie zostało przez autora ustalone, kiedy dokładnie
z Białka zniknęła gospodarka związana z majątkiem Wiązowna: karczma
(karczmy?), most ze szlabanem, dom dzierżawcy mostu czy dom strażnika leśnego, ale można podejrzewać, że data ta może być zbliżona do daty
kończącej okres objęty niniejszym opracowaniem.
Potwierdzeniem tej tezy może być opis dóbr ziemskich Wiązowny
zawarty w ogłoszeniu o ich licytacji w 1866 roku. O ile folwark i wieś
Wiązowna oraz należące do dóbr inne wsie i osady są pełne szczegółów
(karczmy, kuźnie, domy, austerie, młyny), o tyle przy Białku pojawia się
jedynie samo określenie – osada133.
132. R. Pawliński, dz. cyt.
133. Por. „Dziennik Warszawski”, Nr 91, 14 (26) kwietnia 1866 r.
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Ryc. 13. Rozalia Charłampowicz córka Stanisława Charłampowicza, ur. 1864. APO, Akta stanu cywilnego
Parafii Rzymskokatolickiej w Wiązownie, Sygn. 78/33/0/1/39, poz. 69.

Dobra wiązowskie podlegały wówczas licznym zmianom własnościowym, by ostatecznie przestać istnieć przed 1877 rokiem134. Sama wieś
Białek, okrojona do kilku gospodarstw, formalnie istniała jeszcze przez
kilkadziesiąt lat.
Wszystkich zainteresowanych takim ujęciem historii Białka zapraszam
do współpracy przy jej dalszym opisywaniu. Wierzę, że rodzinne opowieści i archiwalia osób związanych z dawną wsią, w tym szczególnie potomków wspominanych mieszkańców, będą stanowiły ciekawe rozwinięcie
informacji zawartych w publicznie dostępnych dokumentach. Mam również nadzieję, że opracowanie zainspiruje innych do stworzenia podobnych opisów sąsiednich wsi, w tym kontekście szczególnie Rycic, Mlądza
i Emowa. Moje dane kontaktowe znajdą Państwo w biogramie na końcu
tego numeru „Rocznika Józefowskiego”.
134. K. Oktabiński, dz. cyt.
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Krzysztof Oktabiński

Wiązowna, letnisko Szlenkierów
i Neumanów
W 1880 roku wiązowski
zespół
pałacowo-ogrodowy
z folwarkiem stał się własnością Józefa Jana (1848-1910)
i Karola Jana (1839-1900) braci
Szlenkierów – przemysłowców
warszawskich, którzy urządzili
w nim letnisko. Do 1890 roku
trwała modernizacja pałacu
i parku na potrzeby wilegiatury.
Wkrótce Karol Jan Szlenkier wyłączył z parku część północną, w której wzniósł nową
willę „Karolew-Mieczysławów”
(zwaną także „Mieczysławów”)
projektu Witolda Lanciego otoczoną ogrodem wg projektu Waleriana Kronenberga. Na początku XX wieku, po przedwczesnej
śmierci Karola Jana, użytkow- Ryc. 1. Hanna Chrzanowska, córka prof. Ignacego
nikami willi i folwarczku była Chrzanowskiego. Fot. ze zbiorów prywatnych.
małżonka Karola i jej czwórka dzieci. Głównie Zofia i Wanda, żona profesora historii literatury Ignacego
Chrzanowskiego, spokrewnionego z Henrykiem Sienkiewiczem i bliskim kolegą prof. Aleksandra Brücknera ze Lwowa. W wiązowskiej willi dzieciństwo
i wakacje spędziły dzieci państwa Chrzanowskich: syn Bohdan i córka Hania,
po czym rodzina przeniosła się do Krakowa. Prof. Chrzanowski w Krakowie
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był nauczycielem akademickim młodego Karola Wojtyły. Późniejszy papież św. Jan Paweł II osobiście znał
całą rodzinę Chrzanowskich, i jeszcze, jako biskup Krakowa był w 1973
roku na pogrzebie Hanny Chrzanowskiej – córki swojego nauczyciela
akademickiego (Ryc. 1).
Północny skraj parku z willą
„Karolew-Mieczysławów”, ostatnia dziedziczka Wiązowny-Mieczysławowa, wnuczka Karola
Jana Szlenkiera, bł. Hanna Helena
Chrzanowska (1902-1973) jeszcze przed śmiercią sprzedała willę
i ziemię mieszkańcom Wiązowny, Duchnowa i Warszawy. FragRyc. 2. Okolice Wiązowny na początku XX wieku.
Fragment mapy Powiat Nowo-Miński Gub.
ment gruntu Mieczysławowa trafił
Warszawskiej (1907). Fot. z archiwum
R. Lewandowskiego.
w ręce m.in. płk. Ryszarda Kuklińskiego, pp. Szwedo, Plakwiczów
i Raków. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze Hanna Chrzanowska przekazała częściowo swoim kuzynom Szlenkierom z ursynowskiego Moczydła.
Willa „Karolew-Mieczysławów” pp. Plakwiczów przy ul. Parkowej 1
i otaczający ją ogród, podobnie jak park wpisane są do rejestru zabytków.
28 kwietnia 2018 roku po trwającym 20 lat procesie beatyfikacyjnym, rozpoczętym przez śp. Franciszka Kardynała Macharskiego, po uroczystościach
w Rzymie i krakowskich Łagiewnikach wyniesiono na ołtarze – pielęgniarkę
Służebnice Bożą Hannę Chrzanowską (1902-1973) ostatnią dziedziczkę Wiązowny. Warto dodać, iż ochrzczoną w miejscowym kościele parafialnym pw.
Św. Wojciecha (w dokumentach parafialnych znajduje się stosowny wpis).
W 1905 roku południową część parku z pałacem i ziemią folwarku
kupił od Józefa Jana Szlenkiera bankier i przemysłowiec Szymon Neuman. To bardzo ciekawa postać, więc poświęćmy mu kilka słów.
Szymon Neuman to, żydowskiego pochodzenia bankier urodzony w 1855
roku w Częstochowie1. Szymon, ożeniony z Florą z domu Cohn, co najmniej
od 1903 roku prowadził w Warszawie „Dom Bankowy Szymon Neuman”.
Od sierpnia 1907 roku „Dom Bankowy” mieścił się przy ulicy Włodzimie
1. Bracia Szymon i Salomon Neumanowie byli dziećmi Izraela Neumana.
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Ryc. 3. Żołnierze niemieccy przed pałacem w Wiązownie (rok 1915?). Fot. ze zbiorów B. Niemca.

rzowskiej (obecnie Traugutta), w kamienicy nabytej za 160.000 rb. od spadkobierców Blumenfelda. W 1910 roku Szymon Neuman sprzedał swój
„Dom Bankowy” „Łódzkiemu Bankowi Kupieckiemu”, zachowując miejsce
w zarządzie. Od co najmniej 1897 roku Szymon zasiadał w zarządzie Towarzystwa Akcyjnego Przemysłowego Zakładów Mechanicznych „Lilpop, Rau
i Loewenstein” S.A. z ul. Bema w Warszawie. W latach 1899-1903 był
w zarządzie Towarzystwa Kolejki Podjazdowej Jabłonna -Wawer, po czym
swoje prawa i obowiązki scedował na Stefana księcia Lubomirskiego. W 1903
roku założył ze wspólnikami przędzalnię i tkalnię juty „Warta” S.A. – W celu
eksploatacyi zakładów przędzalnianych i tkackich w Częstochowie, oraz wyrabiania płótna i wosków z lnu, juty, konopi i t. p.. Był też członkiem Rady,
a następnie wiceprezesem Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych S.A. Do 1926 roku był członkiem Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej
Towarzystw Ubezpieczeń „Port”. Był także akcjonariuszem spółki powołanej
do budowy Filharmonii Warszawskiej.
Wiemy też, że na bazie gruntów rolnych Wiązowny i Mieczysławowa założył „Firmę Ogrodniczą Szymon Neuman”. W tym czasie majątek
Wiązowna liczył 66 hektarów. Mieczysławów – również należący do rodziny, liczył 50 hektarów gruntów rolnych. Szymon Neuman zmarł 30
marca 1927 roku w Warszawie, gdzie został pochowany na cmentarzu
żydowskim przy ul. Okopowej.
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Ryc. 4-7. Żołnierze niemieccy w parku i przed pałacem w Wiązownie (rok 1916). Fot. ze zbiorów B. Niemca.

Zasługą nowego właściciela Wiązowny była modernizacja i przebudowa budynku głównego pałacu – nadanie mu eklektycznej formy, pobudowanie nowej studni artezyjskiej i modernizacja folwarku. W tym czasie wybudowano również (ok.1912 roku) nowy trójkondygnacyjny dom
folwarczny dla rządcy i pracowników rolnych, w którego parterze urządzono w późniejszym czasie posterunek Milicji Obywatelskiej i Urzędu
Bezpieczeństwa (obecnie Urząd Gminy Wiązowna).
W czasie I wojny światowej w pałacu Neumanów kwaterowali żołnierze niemieccy (Ryc. 3-9) budujący okoliczne fortyfikacje tzw. Przedmościa Warszawskiego2.
Po śmierci Szymona Neumana w 1927 roku majątek Wiązowna wraz
z pałacem został przejęty przez spadkobierców tj. wdowę, dwie córki: Joannę
i Wandę oraz syna Tadeusza. Majątek był głównie zarządzany przez mieszkającą w Warszawie3 wdowę Florę Cohn Neuman4 oraz córki Janinę i Wandę.
2. Przedmoście Warszawskie lub Przedmoście Warszawa (niem. Brückenkopf Warschau),
to linia fortyfikacyjna, która na południowym-wschodzie od Warszawy przebiegała przez
Starą Miłosnę, Wiązownę i Józefów do Wisły. W latach 1915-1944 była wielokrotnie
przebudowywana, w związku z czym podczas I i II wojny światowej w Wiązownie
kwaterowali żołnierze niemieccy.
3. W owym czasie rodzina Neumanów zajmowała na Mokotowie w Warszawie mieszkania
przy ul. Willowej 2 i Chocimskiej 12.
4. Flora Cohn Neuman, żona Szymona Neumana, ur. 31.01.1866 - zm. 14.05.1941.
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Okres okupacji niemieckiej na ziemiach polskich to kres gospodarczej świetności rodu Neumanów i ich osobisty dramat. Pozostali na terenie Polski Neumanowie, jako obywatele polscy, ale pochodzenia żydowskiego w ramach akcji „Reinhardt”5 zostali zamknięci w gettach i trafili
do obozów zagłady.
Wiązowskich Żydów przynależnych do gminy mojżeszowej w Willach
Falenica wysłano do Falenicy. Dziś tylko pożółkła fotografia zrobiona na
tarasie pałacu jest dowodem ich obecności w wiązowskiej społeczności.
Janina (córka Flory) – de domo Neuman, po mężu Goldfeder, wraz
z mężem zginęła w Treblince6.
Wanda7 (córka Flory) – de domo Neuman, primo voto Neuman, secundo voto hr. Potworowska. Z pierwszego małżeństwa ze swoim kuzynem
Jakubem Aleksandrem Neumanem8 (Ryc. 10) miała troje dzieci: Andrzeja
Marcina, Franciszka Stefana oraz Antoninę Zofię zwaną Zula.
5. Kryptonim akcji zagłady Żydów przeprowadzonej w latach 1942-1943 przez Niemców na
terytorium okupowanej Polski.
6. W 1942 lub 1943 roku.
7. Żyła w latach 1887-1941.
8. Jakub Aleksander Neuman, syn bankiera Salomona Neumama i Marii Wawelberg. Popełnił
samobójstwo 7.01.1940 roku.

54

Ryc. 8-9. Żołnierze niemieccy przed pałacem i wewnątrz pałacu w Wiązownie (rok 1916?).
Fot. ze zbiorów B. Niemca.

Antonina Zofia Neuman (Zula) była studentką wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego i wybitną tenisistką AZS-u Warszawa. Zginęła
podczas okupacji9.
Franciszek Stefan Neuman10 był oficerem WP walczącym we wrześniu
1939 roku (Ryc. 11-12). Po jednej z potyczek dostał się do niemieckiego
obozu jenieckiego i w oflagu Arnswalde (obecnie Choszczno) doczekał
końca wojny. Po jej zakończeniu, na zaproszenie brata Andrzeja Marcina
wyjechał do Londynu, tam się ożenił i doczekał czwórki dzieci. Zmarł
w Anglii w 1966 roku.
Andrzej Marcin Neuman11 uciekając przed Niemcami i Rosjanami
przez Litwę, Łotwę, Estonię, Szwecję dotarł morzem do Wielkiej Brytanii. Ożeniony z Doris Margaret Virtue pozostał tam na stałe robiąc karierę
naukową w dziedzinie ekonomii m.in. był wykładowcą w Cambridge.
We wrześniu 1939 roku Andrzej Marcin był w Wiązownie, gdzie właściciele pałacu i ich dzieci organizowali pomoc społeczną i opiekę nad żołnierzami.
9. W 1943(?) roku.
10. Żył w latach 1913-1966.
11. Andrzej Marcin Neuman urodzony 17.01.1907 roku (wg innych źródeł 24.02.1907 roku),
znany także jako Andrew Martin de Neuman.
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Trzeba napisać, iż w dniach 9-11 września znajdowała się tu kwatera Grupy
Operacyjnej gen. Władysława Andersa oraz wielu uchodźców ze stolicy.
Zieleń parku była schronieniem przed hitlerowskimi samolotami, ostrzeliwującymi i bombardującymi uciekinierów na szosie lubelskiej. W dniu
13 września Niemcy wkroczyli do Wiązowny. Opis pierwszych dni wojny
i pobyt gen. Andersa w wiązowskiej rezydencji utrwalił Andrzej Marcin
Neuman alias Aleksander Polonius w swoim pamiętniku wydanym w Wielkiej Brytanii w 1941 roku pod tytułem: I Saw the Siege of Warsaw (Widziałem oblężenie Warszawy, Poznań 2018).
Tadeusz Neuman12 (syn Flory) żonaty był pierwotnie z Zuzanną
z Goldfederów (żona zginęła w 1943 roku na Pawiaku w Warszawie), z którą doczekał się potomka Konstantego13. Tadeusz ukończył studia z tytułem
inżyniera w Monachium na Wydziale Architektury tamtejszej uczelni. Już
w 1918 roku został wybrany do Rady Nadzorczej Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych S.A., stając się w latach 30-tych XX wieku
ich dyrektorem. W latach 20-tych pełnił funkcję zastępcy dyrektora Towarzystwa Budowy i Eksploatacji Dróg Żelaznych Dojazdowych w Państwie
Polskim, a także zastępcy w zarządzie Towarzystwa Akcyjnego Przemysłowego Zakładów Mechanicznych „Lilpop, Rau i Loewenstein” S.A. Po
śmierci swojego ojca – Szymona Neumana, został członkiem Zarządu Przędzalni i Tkalni Juty „Warta” S.A. W latach międzywojennych, już, jako
dojrzały mężczyzna zmienił wiarę mojżeszową na rzymskokatolicką.
Tadeusz wraz z synem Konstantym ukrywając się przed Niemcami po
tzw. aryjskiej stronie, szczęśliwie przeżył okupację niemiecką.
Po zakończeniu wojny prawie wszystko wydawać by się mogło powróciło
do równowagi. Tadeusz ożenił się ponownie z Zofią Hollak14, a dorosły syn
Konstanty poślubił Iwonę Lubicz Sawicką15, z którą doczekał się córki Joanny.
Tadeusz zmarł śmiercią naturalną w Warszawie 5 maja 1962 roku. Oboje z żoną pochowani zostali w grobie rodzinnym na katolickich warszawskich Powązkach. Wiązowianie pamiętają go, jako hojnego dobroczyńcę,
który bezpłatnie przekazał grunt na społeczne potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej i Spółdzielczego Kółka Rolniczego w Wiązownie Kościelnej.
12.
13.
14.
15.
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Tadeusz Neuman, ur. 15.05.1891 – zm. 5.05.1962.
Żył w latach 1918-1952.
Żyła w latach 1893-1992.
Żyła w latach 1931-1952. Niestety dnia 5 lutego 1952 roku w Tatrach zdarzyło się
nieszczęście. Podczas lutnej śnieżycy w okolicach Kasprowego Wierchu, Konstanty
i Iwona zabłądzili na szlaku i zmarli z wycieńczenia. Ich zwłoki odnaleziono
w Dolinie Cichej po słowackiej stronie dopiero 13 czerwca 1952 roku.

Otwarcie trzeba powiedzieć, że w czasach Neumanów majątek był dobrze utrzymany, a w 1925 roku, jak już pisano, na bazie ogrodów warzywnych działała firma Szymona Neumana „Zakłady Ogrodnicze”. Uczennica wiązowskiej szkoły powszechnej później znana poetka i pisarka Józefa
Radzymińska (w Argentynie koleżanka Witolda Gombrowicza) zanotowała: Szczególną ozdobą Wiązowny był pałacyk wybudowany w roku 1787
przez księżnę Radziwiłłową, ofiarowany przez nią „na lat pięćdziesiąt
w dowód wdzięczności jaśnie oświeconemu doktorowi Grendjean” jak
głosiły stare kroniki. Biały pałacyk w parku był obecnie własnością Neumanów, kolatorów wiązowskiego kościoła, którzy mieli w prezbiterium
specjalne ławki obok właścicieli pobliskiego dworku Gródek, Skibińskich.
Tu wyjaśnić trzeba, iż część familii Neumanów z wiary mojżeszowej
przeszła na katolicyzm.
Wspomniany już Szymon Neuman przebudował barokowy pałacyk na
eklektyczny. Przy tarasach urządził nowe partery kwiatowe. W tym czasie wyburzono cześć starych pawilonów, wymurowano nowy, trzykondygnacyjny dom folwarczny dla rządcy i pracowników (obecny, rozbudowany gmach Urzędu Gminy Wiązowna).
W 1935 roku powódź zniszczyła stawidła, a młyn popadł w ruinę. Poprzez wykonaną meliorację pobliskich łąk poziom wód gruntowych obniżył się blisko o jeden metr, a więc wyschły kanały i staw. Tym nie mniej,
w latach trzydziestych XX wieku pałac i piękna zieleń były tłem do nagrywanych tu filmów: „Trędowata” (1936) i „Ułan księcia Józefa” (1937).
Wspomniany Tadeusz Neuman (syn Szymona), jako dyrektor Starachowickich Zakładów Mechanicznych nie interesował się bardzo posiadłością, tym niemniej w 1938 roku sfinansował rekonstrukcję powstańczego kopca z 1863 roku –pomnika przy szosie lubelskiej (wówczas).
W okresie okupacji niemieckiej opuszczony przez właścicieli zespół
pałacowo-ogrodowy, jako mienie pożydowskie został przejęty przez okupanta. W latach 1942-1944, w pałacu kwaterowali niemieccy żołnierze,
pracujący przy budowie fortyfikacji w pobliskich lasach.
Pod koniec lipca 1944 roku, na skutek bombardowań i rosyjskiego
ostrzału artyleryjskiego uległy częściowemu zniszczeniu pawilony parkowe i część drzewostanu (Ryc. 13). Ruiny rozebrali miejscowi chłopi.
Jeszcze w latach 1960-tych kamieniami z dawnej holenderni wybrukowano ul. Kościelną.
57

Ryc. 10. Aleksander i Wanda Neumanowie z rodziną, lata 1930-te. Fot. ze zbiorów rodziny Bojańczyków.
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Ryc. 11. Franciszek Neuman przed pałacem
w Wiązownie, ok.1938 roku. Fot. ze zbiorów
rodziny Bojańczyków.

Ryc. 12. Franciszek Neuman, jeniec niemieckiego
oflagu w 1945 roku. Fot. ze zbiorów rodziny
Bojańczyków.

Willa Szlenkierów – Chrzanowskich pozostawała w rękach familii do
1959-1960 roku. Przejęty przez władzę ludową pałac Neumanów w latach
PRL-u, miał licznych użytkowników m.in. były tu biura Ośrodka Repatriacji Ludności Żydowskiej, ośrodek szkoleniowy Związku Młodzieży
Polskiej, szkoła milicyjna, bursa dla uczennic szkół ogrodniczych i ośrodek konferencyjny dygnitarzy z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
W 1974 roku park miał 12,5 ha powierzchni zieleni i 1,5 ha suchych
stawów i kanałów, przy bramie wjazdowej budynek stróża i ogrodnika,
dalej w centrum stał samotny gmach białego pałacu i jedyna ocalała od
północy oficyna (obecnie Ośrodek Zdrowia). Zespół użytkowany był
przez Urząd Rady Ministrów (URM) w czasach PRL-u, jako ośrodek
kolonijny. W ramach umowy dzierżawnej URM wyremontował zdewastowany pałacyk zmieniając nieco rozplanowanie poddasza i kształt
mansardowych okien.
We wschodniej części dawnego parku w latach 1970-1980 powstało
Osiedle Parkowe spółdzielni pracowników Instytutu Badań Jądrowych
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Ryc. 13. Pałac w Wiązownie po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. Fot. ze zbiorów B. Niemca.

Polskiej Akademii Nauk (IBJ PAN) ze Świerku, na którym obecnie
mieszka ok. 170 osób, a przewodniczącym Zarządu Osiedla jest Sławomir
Bogusz. Na terenie zabudowanym, w miejscu dawnej kotłowni znajduje
się gminne przedszkole „Miś Uszatek”.
W 1981 roku Urząd Gminy w Wiązownie przejął rezydencję od URM,
urządzając w nim: ośrodek zdrowia, aptekę i placówki szkolne. Do odzyskania pałacu przyczynili się strajkujący w gmachu urzędu członkowie
miejscowej „Solidarności Rolników Indywidualnych”. Niestety w kolejnych latach, sam park stał się miejscem libacji alkoholowych miejscowych
lumpów, a pałac nadmiernie eksploatowany popadł w ruinę.
Po 1998 roku pałac powrócił do prawowitych sukcesorów tj. córki
Konstantego Neumana, Joanny po mężu Bojańczyk. W tym czasie próbowała go nawet kupić, na potrzeby swojej fundacji, pierwsza dama Jolanta
Kwaśniewska. Ostatecznie w maju Bojańczykowie sprzedali go Polskiej
Grupie INTERIM Sp. z o.o. Od tego czasu stoi opuszczony.
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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.
• A. Polonius (alias Andrzej Neuman), Widziałem oblężenie
Warszawy, Poznań 2018.
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Robert Lewandowski

Początki samorządności
w Józefowie i pierwsza uchwała
mieszkańców w 1919 roku
Samorządność w Józefowie ma już ponad sto lat. Ponad sto lat temu
mieszkańcy dzisiejszego Józefowa i najbliższej okolicy zorganizowali się,
aby ulepszać funkcjonowanie swojego otoczenia i całej społeczności.
Mieszkańcy sami wyznaczyli sobie cele, podejmowali decyzje, sami
realizowali zadania i sami się kontrolowali, wybierali także przedstawicieli, którzy ich reprezentowali, czyli w swoim działaniu kierowali się
zasadami samorządności.
Na początku XX wieku, w 1901 roku mieszkańcy dzisiejszego Józefowa, a więc wsi: Emilianów, Nowa Wieś, Świdry Małe, Błota, Falenica, Jarosław, Anielin, Aleksandrówek, Rycice, Białki (Białek), Józefów
należących do powiatu warszawskiego (Ryc. 1) i nowomińskiego (Ryc.
2) guberni warszawskiej Królestwa Polskiego, postanowili zbudować
kościół w Emilianowie vel Józefowie i w tym celu powołali Komitet
Budowy Kaplicy w Józefowie pod Otwockiem zwany także Komitetem
Budowy Kościoła1.
Przygotowania do budowy trwały ponad rok, a dwie morgi gruntu
pod budowę kościoła ofiarowali mieszkańcy Emilianowa – Andrzej
Przybyłko i Wojciech Lech. 12 listopada 1902 roku aktem poświęcenia kamienia węgielnego, którego z powodu braku kapłana dokonał
prezes Komitetu Budowy Kościoła Wacław Wicherkiewicz, rozpoczęto prace budowlane. Jednonawowy kościół posiadający trzy ołtarze został zbudowany z dobrowolnych ofiar miejscowego społeczeństwa i letników.
1. Por. R. Lewandowski, Józefów. Historia parafii, która dała początek miastu, Józefów 2019.
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Ryc. 1. Okolice dzisiejszego Józefowa na początku
XX wieku. Fragment mapy Powiat Warszawski
Gub. Warszawskiej (1907). Fot. z archiwum
R. Lewandowskiego.

Ryc. 2. Okolice dzisiejszego Józefowa na początku
XX wieku. Fragment mapy Powiat Nowo-Miński
Gub. Warszawskiej (1907). Fot. z archiwum
R. Lewandowskiego.

Prace przy budowie kościoła trwały trzy lata i 27 sierpnia 1905 roku
ks. biskup Kazimierz Ruszkiewicz uroczyście poświęcił świątynię2. Po wybudowaniu, poświęceniu i oddaniu do użytkowania świątyni Komitet Budowy
Kaplicy w Józefowie pod Otwockiem (zwany także Komitetem Budowy Kościoła) przekształcił się w Radę Gospodarczą Kościoła w Józefowie.
Zgodnie z postanowieniem mieszkańców 22 września 1909 roku z materiałów pozostałych po budowie świątyni rozpoczęto budowę plebanii
wg planu Andrzeja Kijewskiego, ale z powodu braku funduszy prace postępowały opieszale.
W maju 1914 roku w Emilianowie w niewykończonej jeszcze plebanii zamieszkał ks. Klemens Grefkowicz pochodzący z diecezji płockiej.
W ciągu pięciu lat jego pobytu plebania została wykończona, a wokół
2. Nowy kościół w Emilianowie vel Józefowie prawnie podlegał parafii Zerzeń. Msze święte
i nabożeństwa w nowej świątyni odprawiane były tylko w niedziele i święta, a celebrowali
je zapraszani księża. W latach 1905-1906 do kościoła w Józefowie przyjeżdżał ks. Feliks
Pyzalski były proboszcz z Karczewa (przyjaciel Andriollego), a po jego śmierci, w latach
1906-1914 przyjeżdżał zakonnik ks. Wójcik, a następnie ks. Sarneński [Sermański]
– prefekt z Warszawy.
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niej założono ogród. 1 maja 1919 roku ks. Grefkowicz został odwołany
z posługi duszpasterskiej i powrócił do Płocka. Po jego odejściu Rada
Gospodarcza Kościoła oraz mieszkańcy rozpoczęli starania o utworzenie
parafii w Emilianowie. 31 maja 1919 roku wysłano w tej sprawie do Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej delegację z prośbą, która została pozytywnie przyjęta.
Kolejna inicjatywa mieszkańców „wsi w miejscowościach: Emilianów, Nowa Wieś, Świdry Małe, Błota, Falenica, Anielin, Aleksandrówek, Rycice, Białki i Józefów”, zwieńczona została podpisaniem
wspólnie podjętej uchwały w sprawie powołania parafii w Emilianowie
vel Józefowie. Na zebraniu byli mieszkańcy oraz „Sołtysi ze wszystkich wyżej wymienionych miejscowości”. Zatem ponad sto lat temu,
w niedzielę 24 sierpnia 1919 roku podjęta została pierwsza – w historii terenów dzisiejszego miasta Józefowa – pisemna uchwała mieszkańców dotycząca lokalnej społeczności. Uchwałę podpisało wówczas
prawie 80 osób3 (Ryc. 3).
Starania mieszkańców o utworzenie parafii zakończyły się sukcesem
i 11 października 1919 roku Arcybiskup Metropolita Warszawski Aleksander Kakowski podpisał dekret erekcyjny nr 5653, mocą którego z dniem
1 listopada 1919 roku „do parafii Józefów vel Emilianów należą wszystkie
grunty wsi: Emilianów vel Józefów, Nowa Wieś, Błota, Falenica, Świdry
Małe, Anielin vel Jarosław, Rycice, Białki i Aleksandrówek” (wille Michalin dołączyły do parafii w Józefowie na początku 1920 roku). Treść dekretu
została ogłoszona w czterech kościołach w: Zerzeniu (Zerzniu), Karczewie,
Wiązownie oraz w Józefowie vel Emilianowie. Za wykonanie dekretu odpowiadał dziekan praski ks. Ignacy Kłopotowski, a pierwszym proboszczem
parafii w Józefowie vel Emilianowie został ksiądz Mieczysław Królak.
3. 24 sierpnia 1919 roku mieszkańcy wsi w miejscowościach Emilianów, Nowa Wieś, Świdry
Małe, Błota, Falenica, Anielin, Aleksandrówek, Rycice, Białek (Białki) i Józefów oraz sołtysi
tych wsi zebrali się w celu uchwalenia funduszu dla proboszcza i służby kościelnej zgodnie
z wymogami Kurii Metropolitarnej Warszawskiej. Uchwalono wówczas, iż „ziemi pod
Cmentarz grzebalny 2 morgi i 6 morgów dla proboszcza zobowiązali się ofiarować
bezpłatnie, z tak zwanego ogólnego pastwiska, włościanie Emiljanowscy na drugiej stronie
plantu kolejki nawprost Kościoła, gdzie ma być wycięta droga – aleja w prostej linji od
Kościoła do plantu kolejki, prowadząca na Cmentarz grzebalny”. Ponadto powiększony
został cmentarz kościelny, a mieszkańcy „zobowiązali się dać bezpłatnie grunt, tak jak było
dawniej przy Kościele, to jest posunąć parkan w stronę swoich posesji pp. Józef Przybyłko
i Stanisławowa Julja Lech, za co niech Im Bóg wynagrodzi”.
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Ryc. 3. Uchwała mieszkańców z 24.08.1919 r. Źródło: Archiwum Parafii pw. MB Częstochowskiej
w Józefowie. Fot. R. Lewandowski.
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Od 1 listopada 1919 roku w józefowskiej parafii funkcjonowały opieczętowane i parafowane trzy odrębne księgi „przeznaczone do zapisywania Aktów Stanu Cywilnego w Parafii Józefów-Emilianów”. Z datą
1 listopada 1919 roku pojawił się pierwszy wpis w księgach parafialnych: „Działo się w Józefowie-Emilianowie, dnia pierwszego listopada,
tysiąc dziewięćset dziewiętnastego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawili się Jan Sierpiński lat pięćdziesiąt cztery i Józef Sokolik
lat trzydzieści osiem mający, obaj gospodarze w Rycicach zamieszkali
i oświadczyli, że dnia dwudziestego dziewiątego października, roku
bieżącego o godzinie jedenastej w nocy umarła w Józefowie Antonina
z Sękowskich, z pierwszego męża Rosikoń a z drugiego Tomaszewska,
lat osiemdziesiąt cztery licząca (…), zostawiwszy owdowiałego męża
Franciszka Tomaszewskiego”4.
31 grudnia 1919 roku protokołem zakończenia, ksiądz proboszcz Mieczysław Królak zamknął księgi Aktów Stanu Cywilnego w Parafii Józefów-Emilianów za rok 1919. W nowoutworzonej parafii w ciągu dwóch
miesięcy 1919 roku, wpisano 20 urodzonych dzieci, zawarto 4 związki
małżeńskie oraz odnotowano 9 aktów zejścia (zgonu).
Bardzo ważnym wydarzeniem w budowaniu józefowskiej samorządności terytorialnej było powstanie, kilka lat później, gminy wiejskiej Letnisko-Falenica. 10 listopada 1924 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1924 roku „o utworzeniu gminy wiejskiej Letnisko-Falenica w powiecie warszawskim”.
W skład gminy wiejskiej Letnisko-Falenica włączono wówczas następujące miejscowości:
• 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.
W gminie Letnisko-Falenica na przełomie listopada i grudnia 1924
roku wyłoniono skład pierwszej Rady Gminy, która po raz pierwszy zebrała się w grudniu 1924 roku.
4. Zob. Akta zejścia w parafii Józefów-Emilianów w 1919 roku.
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Kiedy w 1924 roku powstawała gmina Letnisko-Falenica józefowska
samorządność funkcjonowała już ponad 23 lata. Kościół w Józefowie
funkcjonował ponad 19 lat, a józefowska parafia (powstała w 1919 roku)
była pierwszą i przez kilka lat jedyną parafią w nowoutworzonej gminie
Letnisko-Falenica, w której prowadzone były Akta Stanu Cywilnego5.
Natomiast dzień, w którym mieszkańcy terenów dzisiejszego Józefowa
podpisali pierwszą pisemną uchwałę – 24 sierpnia 1919 roku, z pewnością
stanowi udokumentowany początek józefowskiej samorządności.

5. Obecnie na terenie miasta Józefowa funkcjonują trzy parafie rzymskokatolickie: na Błotach,
w Michalinie i w Emilianowie. Parafią-matką dla dwóch parafii w Józefowie oraz dla parafii
rzymskokatolickiej w Falenicy jest erygowana w 1919 roku w Emilianowie vel Józefowie
parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej.
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Paweł Sulich

Obrona mostu w Świdrach Małych
we wrześniu 1939 roku1
1

Przygotowując plan wojny z III Rzeszą polski Sztab Główny stanął w obliczu szczególnie trudnego zadania. Pierwszą poważną przeszkodą naturalną,
o którą można było oprzeć obronę, stanowiła dopiero linia wielkich rzek: Narwi, Wisły i Sanu. Takie ugrupowanie znacznie skróciłoby wyjątkowo długą
linię frontu, oznaczało jednak opuszczenie niemal bez walki jednej trzeciej powierzchni kraju, w tym wszystkich ziem należących do Niemiec przed pierwszą
wojną światową. Opuszczenie zachodnich rejonów państwa uniemożliwiłoby
również mobilizację Wojska Polskiego – przeprowadza się ją w ostatnich kilkudziesięciu godzinach przed wojną – mieściło się tam bowiem wiele garnizonów,
a wykształcona i technicznie obyta ludność państwa (oficerowie rezerwy, saperzy, kierowcy itp.) mieszkała głównie w zachodnich województwach. Ponadto
twardy opór już od pierwszych chwil wojny miał zmusić mocarstwa zachodnie
do wypełnienia sojuszniczych zobowiązań wobec Polski i do wypowiedzenia
wojny Niemcom. Należało więc bezwzględnie bronić najludniejszych i najlepiej
rozwiniętych części kraju. Marszałek Edward Rydz-Śmigły postanowił przyjąć
ugrupowanie linearne wzdłuż długich północnych, zachodnich i południowych
granic z Niemcami i uzależnioną od nich Słowacją.
1. Pierwotna wersja tekstu pt. Wrzesień 1939 – obrona mostu w Świdrach Małych ukazała się
w piśmie samorządowym „Józefów nad Świdrem” (nr 9/2011, s. 8-9, wersja elektroniczna
na portalu www.jozefow.pl), w 2019 r. została ona zamieszczona pod tym samym tytułem
na portalu internetowym Okolice Konstancina. Była to jednak publikacja popularna,
o ograniczonej objętości. W ciągu ostatniej dekady udało mi się dotrzeć do kolejnych
publikacji, w szczególności Bolesława Chwaścińskiego, ponadto ukazały się opracowania
i zbiory źródeł poszerzające dotychczasową wiedzę o tych walkach, m.in.: D. Miszkiewicz,
Ślady działań wojennych z września 1939 roku w Piasecznie, Konstancinie i okolicy.
W 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, Konstancin 2014; Praga 1939 w dokumentach
i wspomnieniach, red. A. Wesołowski i in., t. 1-2, Warszawa 2015; Polska obrona
przeciwlotnicza 1939, seria „Wojskowe Teki Archiwalne” t. 3, red. A. Wesołowski, cz. 1-4,
Warszawa 2012-2013. W niniejszym tekście wykorzystałem również fragmenty mojego
artykułu pt. 1 września 1939 roku w okolicach Józefowa zamieszczonego w piśmie „Józefów
nad Świdrem” (nr 9/2015, s. 9).
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Dopiero po bitwie granicznej i obronie głównej linii
oporu wojsko miało odejść za
Wisłę. Rzeka byłaby jednak
poważną przeszkodą dla cofających się na wschód polskich
armii. Między Krakowem
a Warszawą istniało wówczas
jedynie sześć stałych mostów,
zdecydowanie za mało, aby
pod naporem nieprzyjaciela
w sposób płynny przeprawić
na wschodni brzeg kilkaset
tysięcy żołnierzy, tysiące koni
i wozów taborowych, setki
dział i pojazdów oraz masy
wszelkiego sprzętu wojennego. Wiosną 1939 roku władze
wojskowe wystąpiły więc do
Ministerstwa Komunikacji
o budowę na Wiśle czterech
dodatkowych mostów operaRyc. 1. Mosty na Wiśle, Pilicy, Sanie, Bugu i Dunajcu (lato
1939 r.). Źródło: Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie
cyjnych: w Mogile pod Kraświatowej, t. I: Kampania wrześniowa, cz. 2, Londyn 1954 ,
kowem, Solcu nad Wisłą,
cz. 1, Londyn 1951, s. 356.
Maciejowicach i Świdrach
Małych, latem dodano do tej
listy jeszcze przeprawy w Nowym Korczynie i Baranowie Sandomierskim.
Dwa kolejne mosty, w Brzuminie k. Góry Kalwarii i w Kazuniu Polskim,
mieli zbudować saperzy (Ryc. 1).
Jak pisze znawca tej tematyki inż. Bolesław Chwaściński, projekt typowych przęseł dla budowanych przez Ministerstwo Komunikacji mostów
opracował Eugeniusz Hildebrandt (1901-1971). Konstrukcja niosąca składała się z przęseł żeglownych z blachownic o rozpiętości około 34 m, a na
terenach zalewowych ze stalowych belek dwuteowych wysokości 55 cm,
o rozpiętości około 16 m. Całość spoczywała na podporach z drewnianych
jarzm. Podpory pod przęsłami żeglownymi miały cztery rzędy pali, a na
terenach zalewowych dwa rzędy. Liczba przęseł żeglownych i długość mostu zależała od warunków terenowych. Na blachownicach i dwuteówkach
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leżały belki poprzeczne
i drewniany pomost.
Przewidziane były wszędzie izbice. Wysokość
jezdni nad zwierciadłem
wody normalnej wynosiła
do 10 m, szerokość około
6 m, chodników po 0,5 m2.
Budową mostu w Świdrach miał kierować Tadeusz Słomiński, jednakże z uwagi na wielkie
napięcie spowodowane
wyznaczonym mu bardzo krótkim terminem,
ciężko zachorował i ostatecznie kierownikiem został Kazimierz Lecewicz. Ryc. 2. Przekrój i plan podpory mostów budowanych
W maju rozpoczęto budo- na Wiśle latem 1939 r. przez Ministerstwo Komunikacji.
Źródło: B. Chwaściński, Mosty strategiczne na Wiśle
wę drewnianych podpór 1939 roku, „Drogownictwo”, nr 7/1982, s. 223.
(Ryc. 2). Towarzystwo
K. Rudzki i S-ka (kierownik Kowalewski, mistrz Gromulski) montowało blachownice i stalowe belki, dojazdy do mostu wykonywał Powiatowy Zarząd Drogowy
w Warszawie (kierownik Henryk Kiepal). Dwukierunkowy drewniano-stalowy most o nośności 20 ton i długości 1300 metrów łączący Świdry Małe
z Ciszycą koło Konstancina był gotowy już w czerwcu 1939 roku, budowa
zajęła zaledwie 6 tygodni – 42 dni robocze. Tempo było więc rekordowe,
tym bardziej, że pod koniec czerwca powódź, tzw. świętojańska, zalała
plac, na którym składowano elementy konstrukcji. Jak pisał B. Chwaściński: Woda zatopiła je całkowicie i czekanie na jej opadnięcie przedłużyłoby znacznie czas budowy. Grupy ochotników w strojach kąpielowych
wyszukiwały więc belki pod wodą, ładowały na wózki i wywoziły na suchy
brzeg. Stan wody był tak wysoki, że pokrywała ona również wózki przewożące konstrukcje. Pracowano w wodzie po kilka godzin3.
2. B. Chwaściński, Mosty na Wiśle i ich budowniczowie, Warszawa 1997, s. 192.
3. Tamże, s. 196.
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Pierwsze dni
Wojna wybuchła wczesnym rankiem 1 września
1939 roku. Już od 29 sierpnia przy moście pełnili
wartę żołnierze z Batalionu
Stołecznego (oficer rezerwy, podoficer, 18 strzelców),
dowożeni z Warszawy ciężarówkami. W okolicy pojawiały się niemieckie samoloty z kierowanych na
Warszawę wypraw, ofiarami
bomb padli przypadkowi
cywile. Już pierwszego dnia
wojny w Otwocku około 30
ludzi zginęło, a około 70 zostało rannych, wśród ofiar
było wiele dzieci. W księdze
józefowskiej parafii pw. Mat- Ryc. 3. Obsada rzeki Wisły pod Karczewem
ki Bożej Częstochowskiej 8 IX 1939 r. Źródło: Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie
światowej, t. I: Kampania wrześniowa, cz. 2, Londyn 1954,
można znaleźć nazwiska Londyn 1954, po s. 656.
pięciu osób, które zmarły
1 września 1939 roku: są to
również ofiary bomb lotniczych. Tego też dnia poległo w Józefowie czterech nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego, brak jest jednak informacji
o jednostkach, do których należeli, ani o miejscu ich śmierci (stacja kolejowa? okolice mostu?). Ich doczesne szczątki spoczywają na cmentarzu w
Józefowie, w 1983 roku zostały przeniesione do nowej kwatery, na której
postawiono duży pomnik orła, kilka lat później zwieńczonego koroną. Co
zastanawiające, na jednym ze zdjęć z tej uroczystości można zobaczyć
tabliczkę przy starym grobie żołnierzy, na której jest mowa o trzech, a nie
o czterech poległych, jak na obecnym pomniku.
W godzinach południowych 1 września Niemcy wysłali nad Warszawę
kilka rozpoznawczych Dornierów Do-17, które miały zapewne za zadanie,
przed wysłaniem po południu kolejnej dużej wyprawy, stwierdzić skutki
porannego nalotu i próbować ustalić położenie polowych lotnisk Brygady
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Ryc. 4. Resztki mostu spalonego podczas działań wojennych we wrześniu 1939 roku (listopad 1939 r.).
Fot. ze zbiorów M. Żebrowskiego.

Pościgowej. Jedną z tych maszyn zaatakowało kilka polskich samolotów,
a decydującą serię oddał por. pil. Stefan Okrzeja, zastępca dowódcy 112
Eskadry Myśliwskiej. Polak podleciał myśliwcem PZL P-11 tak blisko, że
elementy eksplodującego niemieckiego samolotu utkwiły w jego maszynie. Zestrzelony Dornier spadł na leśną polanę nad Świdrem, zginęła cała
trzyosobowa załoga4.
2 września do rejonu skrzyżowania dróg na Błotach przyjechały cztery
ciężarówki ze 120 strzelcami i 4 rkm pod dowództwem kpt. Jana Sikorskiego (1 kompania Baonu Stołecznego) oraz Policja Państwowa, celem
sprawdzenia pogłosek o niemieckich spadochroniarzach i dywersantach, mających jakoby pojawić się w okolicy. Rozkaz rozpoznania rejonu
Otwocka wydał batalionowi wieczorem tego dnia I Wiceminister Spraw
Wojskowych gen. Janusz Głuchowski. Należy go zapewne wiązać z przeniesieniem się Prezydenta Ignacego Mościckiego wraz z małżonką z bombardowanego Zamku Królewskiego do willi senatora Tadeusza Karszo
4. Por. Stefan Stanisław Okrzeja poległ śmiercią lotnika w walce nad wsią Kręgi koło
Wyszkowa w dniu 5 września 1939 r., w styczniu 2020 r. przedstawiciele Stowarzyszenia
„Wizna 1939” odnaleźli szczątki jego samolotu. Był młodszym bratem Stefana Aleksandra
Okrzei, straconego przez władze carskie za udział w zamachu na oberpolicjmajstra Karla
Nolkena przeprowadzony podczas rewolucji 1905 r.
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Ryc. 5. Stalowe elementy mostu polskiej konstrukcji (listopad 1939 r.). Fot. ze zbiorów M. Żebrowskiego.

-Siedlewskiego na Zatrzebiu (pałacyk „Mon Plaisir” obok obecnej ul. Bysławskiej na Błotach, w administracyjnych granicach Falenicy). Ponieważ
rozpoznanie wykazało, że żadnych spadochroniarzy w okolicy nie ma,
o północy żołnierze wrócili do Warszawy. Jak pisał szef sztabu Komendy
Głównej Policji Państwowej inspektor Juliusz Kozolubski: dywersantów
nie znaleziono, natomiast w kilku wypadkach okazało się, że dzieci wzięły
obłoki pękających szrapneli za spadochrony.
Od pierwszych chwil wojny Wojsko Polskie znalazło się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji. Mimo wielkiego bohaterstwa żołnierzy, nadmiernie rozciągnięta linia obrony szybko pękła pod skoncentrowanymi
uderzeniami Wehrmachtu. W obliczu nadchodzącego kryzysu Minister Spraw Wojskowych gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki już 3 września
wydał rozkaz w sprawie zorganizowania obrony Wisły na odcinku
Modlin – Sandomierz. Na jego podstawie dowodzący Ośrodkiem Zapasowym Kawalerii w Garwolinie płk Tadeusz Komorowski (późniejszy „Bór” – dowódca Armii Krajowej) wysłał w następnych dniach
do obsady mostu w Świdrach drugorzutowe pododdziały kawalerii:
6 września został tu skierowany 2 szwadron marszowy 7 Pułku Uła76

nów Lubelskich por. rez. Cezarego Aleksandra Baranowskiego oraz
być może jeszcze jeden szwadron5.
Aby zapewnić obronę przeciwlotniczą, przy moście stanęła przysłana
z Warszawy Grupa „Świdry” kpt. w st. sp. Jakuba Hrubego (kawaler orderu
wojennego Virtuti Militari za wojnę 1920 roku), który dowodził początkowo fabrycznym plutonem art. plot. broniącym Państwowych Zakładów
Lotniczych – Wytwórni Silników nr 1 na warszawskim Okęciu. Składały
się na nią: pluton artylerii plot. 40 mm kpt. Hrubego, pluton art. plot. 40
mm nr 110 „Łowicz” ppor. rez. Antoniego Krzemińskiego i kompania ckm
plot. nr 115 por. rez. Eugeniusza Frieda (tylko dwa plutony, pozostałe dwa
broniły mostu pod Brzuminem) – razem 4 działa i 8 ckm.

Ryc. 6. Przy odbudowie mostu przez niemieckie władze okupacyjne pracowali również polscy rzemieślnicy
(kwiecień 1940 r.). Fot. ze zbiorów M. Żebrowskiego.

5. Podawane w niektórych publikacjach informacje o obsadzeniu rejonu przepraw dwoma
(względnie dwoma pieszymi) szwadronami z Ośrodka Zapasowego Kawalerii z Garwolina nie
są do końca jasne. Nie ulega wątpliwości, że 6 września do Świdrów skierowano 2 szwadron
marszowy (konny) 7 puł por. Baranowskiego. Z kolei szwadron sformowany w Garwolinie
z nadwyżek rezerwistów 11 Pułku Ułanów Legionowych por. rez. Michała Jasińskiego wszedł
raczej w skład Oddziału Wydzielonego „Brzumin”. Z kolei 5 szwadron (pieszy) rtm. Feliksa
Siedleckiego z nadwyżek 7 puł z pewnością w rejonie Świdrów się nie znalazł: opuściwszy
po południu 8 września rej. Garwolina odmaszerował na wschód i w następnych dniach
dołączył do 41 DP Rez. Najprawdopodobniej w Świdrach znalazł się więc tylko szwadron por.
Baranowskiego, niemniej jednak kwestia, czy był tu ponadto drugi szwadron, a jeżeli tak, to
jaki i z którego pułku, wciąż czeka na wyjaśnienie.
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Ryc. 7. Otwarcie mostu przez niemieckie władze okupacyjne (28 września 1941 r.).
Fot. ze zbiorów M. Żebrowskiego.

W rejon Świdrów przybyły także specjalne jednostki saperów z rozdzielonej między kilka wiślanych przepraw Grupy Mostowej ppłk. Teodora Zaniewskiego: dwa plutony 11 Kompanii Mostów Ciężkich (zmotoryzowane), pluton 16 Kompanii Mostów Ciężkich (zmotoryzowany) oraz
pluton minerski z Centrum Wyszkolenia Saperów (por. Stanisław Piela).
Miały one za zadanie dbać o stan techniczny mostów i szybko usuwać
wszelkie uszkodzenia.
6 września Naczelny Wódz wydał rozkazy do generalnego odwrotu
polskich wojsk na wschodni brzeg Wisły. Początkowo zakładano, iż przez
most w Świdrach przeprawiać się będzie część Armii „Poznań”, później
kierowały się na niego wojska Armii „Łódź”. W rozkazie gen. dyw. Juliusza Rómmla ustalającym szczegóły przejścia oddziałów armii na wschodni brzeg Wisły czytamy m.in.: (...) Mostem Świdry Małe. 10 DP na odcinek od Miedzeszyna (wł.) do rz. Świder. Mp. [miejsce postoju – przyp. PS]
dowódcy dywizji Michalin poczta. (...)
Tymczasem 7 września około godz. 11-tej niemiecki nalot spowodował poważne uszkodzenia: detonowały ładunki wybuchowe, które
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przygotowano na moście
z myślą o jego wysadzeniu po wycofaniu wojsk
z zachodniego brzegu.
Zniszczeniu uległy dwa
przęsła, które spadły do
wody,
uniemożliwiając korzystanie z mostu.
Szef sztabu Dowództwa
Obrony Warszawy płk
dypl. Tadeusz Tomaszewski, nawiązał w swoich
wspomnieniach do tego
wydarzenia: obawiamy
się, by mosty [w Warszawie – przyp. PS] nie
frunęły przedwcześnie w
powietrze, jak to się stało
z mostem drewnianym pod
Józefowem koło Otwocka.
Istniejący tam most przygotowano do zniszczenia
8. Okolice mostu w Świdrach Małych, fragment mapy
zakładając ładunki, by je Ryc.
Plan okolic letniska Józefów (1941 r.). Fot. ze zbiorów
odpalić w razie potrze- R. Lewandowskiego.
by. Nadleciał pojedyńczy
samolot niemiecki [z pewnością więcej – przyp. PS], rzucił bombę, trafił
obok mostu, ładunki zdetonowały i trzy przęsła [dwa – przyp. PS] rozleciały się jak ciastko chruścika. Narobiło to wiele zła powiększając naszą
klęskę, przyśpieszając sukces Niemców6. Jak wynika z niemieckich źródeł, 7 września 25 Stukasów Ju 87B z IV.(St)/LG 1 i I./StG 1, w eskorcie Messerschmittów Bf 110 z I./ZG 1, dwukrotnie (godz. 10:55 – 12:30
i 15:00 – 16:35) atakowało mosty drogowe i kolejowe na Wiśle w Warszawie i w Świdrach Małych; ten ostatni został podczas pierwszego nalotu
trafiony i wskutek tego całkowicie przerwany w dwóch miejscach.
Jednocześnie po rozbiciu Północnego Zgrupowania Armii „Prusy”
w bitwach pod Piotrkowem i Tomaszowem Mazowieckim niemieckie
6. T. Tomaszewski, Byłem szefem sztabu obrony Warszawy w r. 1939, Londyn 1961, s. 37.
Ciastka chruścika, czy chrusty, znane są dziś częściej pod nazwą faworków.
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jednostki szybkie 7 i 8 września ruszyły na północny-wschód: 4 Dywizja Pancerna kierowała się na Warszawę, a 1 DPanc. w kierunku Góry
Kalwarii i Otwocka, z zamiarem uchwycenia mostów pod Brzuminem
i Świdrami oraz utworzenia przyczółka na wschodnim brzegu Wisły.
Batalion mjr. Wicka
W Warszawie trwały gorączkowe przygotowania nad zaimprowizowaniem obrony. W tutejszych garnizonach formowano ze zgłaszających się
rezerwistów kolejne jednostki, ponadto zatrzymywano w mieście kierowane na zachód transporty kolejowe z oddziałami mobilizowanymi na
Kresach, wśród których były m.in. elementy lwowskiej 5 Dywizji Piechoty gen. bryg. Juliusza Zulaufa. W jej skład wchodził 26 Pułk Piechoty
ppłk. Franciszka Węgrzyna z Gródka Jagiellońskiego, którego II batalion
mjr. Karola Wicka rozładował się na Pradze w nocy z 6 na 7 września.
Tego dnia dowodzący obroną Warszawy gen. bryg. Walerian Czuma wysłał do Świdrów II/26 pp7, wsparty kompanią przeciwpancerną i pułkowym plutonem artylerii piechoty (9 armat ppanc. kal. 37 mm i 2 działa
kal. 75 mm), rozkazując obsadzenie przyczółków na obu brzegach Wisły
i obronę mostu. Po przemaszerowaniu z Żerania do Świdrów mjr Wick
meldował:
1) do wyznaczonego miejsca przybyłem o godz. 17:30, gdzie natychmiast przystąpiłem do organizacji obrony rejonu mostu Świdry Małe.
2) W dniu dzisiejszym około godz. 11:00 nieprzyjaciel zbombardował
most, z którego dwa przęsła spadły do wody; wobec czego przekroczenie
mostu choćby piechotą, jest niemożliwe.
3) Wobec zniszczenia mostu, rozumuję, że odpada dla mnie organizacja
przedmościa w kierunku zachodnim i zadanie swoje wykonałem, względnie dokończę jego wykonania w ciągu najbliższych godzin następująco:
a) na prawym brzegu Wisły przy zniszczonym moście organizuję
obronę w kierunku zachodnim,
b) kierunek: Otwock – Wiązowna i Miedzeszyn organizuję obronnie,
przedewszystkiem bronią przeciwpancerną.
7. W składzie: 4 kompania (ppor. Stanisław M. Proszek), 5 kompania (kpt. Władysław
K. Przybyłowicz), 6 kompania (por. rez. Roman Flis), 2 kompania ckm (por. Bugumił
A. Wrona).
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U wylotu mostu zajęła
pozycje 6 kompania, 4-ta
– jako odwód – stanęła
z tyłu, za szosą nadwiślańską. Mjr Wick wysłał rozpoznanie za rzekę
w stronę Piaseczna, patrolowano również wzdłuż
wschodniego brzegu od
Świdrów po Warszawę
oraz na Mińsk Mazowiecki (Ryc. 3).
8 września żołnierze
od rana umacniali swoje
stanowiska. Ok. 90 saperów z 11 KMC pracowało z pomocą okolicznych
mieszkańców przy uszkodzonym
poprzedniego Ryc. 9. Okolice mostu w Świdrach Małych, fragment mapy
dnia moście. Musieli oni Generalgouvernement. Warschau und Umgebung (grudzień
1942 r.). Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.
około południa przerwać
naprawę z powodu kolejnego nalotu, po czym, wzmocnieni plutonem 16 KMC, kontynuowali pracę. Późnym popołudniem wsparła ich ponadto zmotoryzowana Kompania
Saperów KOP „Wilejka” kpt. Teodora Engela.
W księdze pamiątkowej pułku czytamy: W nocy z 7 na 8 IX został wysłany patrol oficerski dowodzony przez por. K. Machowskiego z kompanii
6, który dotarł do m. Piaseczno, nie napotykając żadnych sił niemieckich.
(...) Dnia 8 IX po południu duże ilości małych grup naszych żołnierzy
zaczęły przekraczać Wisłę różnymi sposobami, jak promy, różne łodzie,
względnie istniejący most drewniany na odcinku obrony batalionu.
Byli to ludzie bardzo wyczerpani fizycznie marszami, brakiem snu i pożywienia. Żołnierze ci, przeważnie szeregowi, a rzadko jakiś podoficer lub
podchorąży, pochodzili z pułków i dywizji przynależnych do Armii „Łódź”8.
8. Cyt. za: Praga 1939 w dokumentach i wspomnieniach, red. A. Wesołowski i in., cz. 1,
Warszawa 2015, s. 200.
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Tego dnia wieczorem do zachodniego brzegu na wysokości Karczewa podchodziły już pododdziały 1 DPanc., artyleria niemiecka ostrzelała
wschodni brzeg, raniąc kilku żołnierzy. Nieco wcześniej – późnym popołudniem – w rejon przeprawy przybył dowódca 44 DP Rezerwowej z kierującej się na most Armii „Łódź”, płk Eugeniusz Żongołłowicz. Poprzedniego dnia dojechał on do zachodniego krańca mostu, ale z powodu jego
uszkodzeń musiał przejechać Wisłę przez Warszawę. W stolicy powierzono mu dowództwo odcinka Warszawa – Otwock. Nakazał rozszerzyć
obronę II/26 pp na południe w rejon Karczewa, gdzie wysłano 5 kompanię kpt. Władysława Przybyłowicza wraz z plutonem ckm i plutonem
działek ppanc. Okazało się to bardzo dobrą decyzją, gdyż już w nocy z 8
na 9 września o godzinie 2 osłaniani silnym ogniem artyleryjskim Niemcy podjęli na dziesięciu gumowych łodziach próbę sforsowania rzeki pod
Przewozem koło Karczewa. Ich akcja załamała się w ogniu 5 kompanii.
Warto ponownie przytoczyć fragment księgi pamiątkowej 26 pułku: (…)
sierż. pchor. Leon Szpala, dowódca III plutonu 5 kompanii zauważył, że
krzaki znajdujące się przy zachodnim brzegu Wisły na wprost stanowisk
jego plutonu nagle poruszyły się i płyną od brzegu ku środkowi rzeki. (…)
Na obydwu brzegach Wisły panowała zupełna cisza. Gdy płynące łodzie
przekroczyły połowę szerokości rzeki pchor. Szpala dał sygnał otwarcia
ognia, zakotłowało się w łodziach płynących z Niemcami. Widać padających zabitych czy rannych żołnierzy niemieckich na zewnątrz łodzi do
wody, jak też widać padających wewnątrz łodzi. Natychmiast po otwarciu
ognia przez pluton pchor. Szpali otworzyła też ogień cała 5 kompania.
Z zachodniego brzegu Wisły odezwało się kilka karabinów maszynowych,
a gdzieś z rejonu dalszego od Wisły otworzyła ogień niemiecka artyleria9.
Zatonęło siedem łodzi, pozostałe obciążone rozbitkami spływały w dół
rzeki, poza stanowiskami kompanii. Tu jednak zostały ostrzelane przez
wracającego właśnie do baonu oficera żywnościowego ppor. Antoniego
Węgrzyna i dziesięciu żołnierzy i również poszły na dno. Kilku Niemców, którzy dotarli do wschodniego brzegu, dostało się do niewoli. Tego
dnia nieprzyjacielowi nie udał się również pierwszy atak na położony ok.
25 km w górę rzeki uszkodzony most w Brzuminie.
Saperzy przez całą noc oraz rano 9 września kontynuowali pracę.
Wciąż liczono się z możliwością podejścia zwartych polskich jednostek,
należało więc koniecznie naprawić uszkodzenia. Do tej pory przy moście
9. Tamże, s. 201.
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przeprawiali się jednak tylko liczni cywilni
uciekinierzy
oraz wielu luźnych
żołnierzy z oddziałów
rozbitych na zachodzie kraju. Byli oni na
nowo
organizowani
w zwarte jednostki.
Poprzedniego popołudnia sformowano tym
sposobem improwizowaną 7 kompanię ppor.
rez. Stanisława Świrki,
a nocą z 8 na 9 września kompanię por.
Bronisława Augustyna (Ryc. 3). Pierwszą
dołączono do odwodu
batalionu, druga pozostała w dyspozycji
płk. Żongołłowicza. Ryc. 10. Okolice mostu w Świdrach Małych, fragment mapy
Niemieckie
wojska Lagekarte Nr 48. Zusammendruck Warschau (listopad 1944 r.).
szybkie w wyścigu Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.
do Wisły wyprzedzały jednak polską piechotę, spychając ją w odwrocie bardziej na północ,
w stronę Warszawy i Modlina. Kiedy meldunki patroli z głębi zachodniego brzegu nie pozostawiały wątpliwości, iż do mostu nie dotrze już żadna
zwarta jednostka, zbliżają się natomiast kolejne liczne pododdziały niemieckie, około południa płk Żongołłowicz nakazał przerwać odbudowę
mostu i odesłał saperów na Lubelszczyznę.
Po południu 9 września 1 DPanc. (dowódca Generalleutnant Rudolf
Schmidt) rozpoczęła w trzech miejscach forsowanie Wisły: pod Świdrami, Brzuminem i Wólką Dworską, tj. między obu wymienionymi mostami. Utworzywszy w tym ostatnim miejscu przyczółek, uderzyli z niego
w kierunku południowym, wychodząc tym samym na skrzydło obrońców
Brzumina. Część sił skierowali także w stronę Otwocka Małego, gdzie
weszły one w luźną styczność z polską obsadą Karczewa. Następnego
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dnia doszło tu do ciężkich walk. Tymczasem około 17:30 wzmocniony
II batalion 1 pułku strzelców (II./Schützen Regiment 1 – dowódca Oberstleutnant Theodor Bohlmann-Combrinck) uderzył znienacka na most
w Świdrach Małych. Przy wsparciu artylerii i ckm żołnierze weimarskiej
dywizji podeszli szybko do rzeki i wdarli się już na sam most. Wysoki
brzeg Wisły górujący nad przedpolem zapewniał jednak strzelcom 6 kompanii 26 pułku dogodne pozycje. Wsparci ogniem kompanii ckm i obu
dział zadali Niemcom ciężkie straty i odrzucili ich od mostu. Nieprzyjaciel w nocy ostrzeliwał pozycje obrońców ogniem artylerii i ckm.
W dodatku tajnym do rozkazu dziennego dowódcy OPL czynnej
w Warszawie płk. Kazimierza Barana z dnia 11 września czytamy: W dniu
9 IX br. zaszły 2 wypadki samowolnego zejścia z posterunku bojowego bez
uzasadnionej potrzeby. (...) Pluton „Łowicz” opuścił stanowisko ogniowe
w rejonie Świdry Małe i samowolnie przeszedł do Otwocka, zostawiając część sprzętu na stanowisku. W obu wypadkach nie było okoliczności
usprawiedliwiających wycofanie. Dowódcę plutonu 110 „Łowicz” oddałem już pod Sąd Polowy. Od 11 września pododdziałem dowodził ogn.
pchor. Zdzisław Szymonowicz.
Walki o przyczółek
Wobec ogólnej sytuacji na zachodnim brzegu przeprawa w Świdrach
nie była już Polakom potrzebna, należało teraz nie dopuścić do zdobycia częściowo naprawionego mostu przez Niemców. 10 września pluton
minerski por. Pieli wysadził go więc na rozkaz o 4:50, po czym saperzy
podążyli na wschód za swoimi towarzyszami z Grupy Mostowej10. Około
południa nieprzyjaciel podjął jeszcze jedno natarcie na zniszczony most
w Świdrach, lecz i tym razem nie przyniosło mu ono powodzenia (Ryc.
4-5)11. Tymczasem w godzinach przedpołudniowych broniący się zażarcie
pod Brzuminem oddział mjr. Jerzego Jasiewicza uległ przewadze wroga.
Niemcy zdobyli przyczółek, umocnili zajęte pozycje i rozszerzyli je na
10. Por. Stanisław Piela był później więźniem Starobielska, wiosną 1940 r. został przez
Sowietów zamordowany w Charkowie.
11. Redakcja „Rocznika Józefowskiego” składa szczególne podziękowania za udostępnienie
ilustracji do niniejszego artykułu (w kolejności alfabetycznej): Robertowi
Lewandowskiemu, Pawłowi Sulichowi, Hubertowi Trzepałce, Mikołajowi Żebrowskiemu,
[przyp. red.].
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północ, zajmując m.in.
Ostrówek z promem na
Wiśle. Osiągnąwszy zakładany cel nie musieli
już atakować przeprawy
w Świdrach, toteż wycofali II batalion 1 pułku spod
Świdrów kilka kilometrów
na południe, do wsi Brześce koło Góry Kalwarii.
O godzinie 16 spod
Karczewa wyszło w kierunku południowym polskie natarcie. Atakowały
m.in. 5 i 7 kompanie 26
pułku, a także przybyły
rano do Otwocka 1 Pułk
Kawalerii KOP. Polacy
odbili Otwock Mały, ale
mimo zażartych walk nie
udało się wyrzucić Niem- Ryc. 11. Okolice mostu w Świdrach Małych, fragment
mapy Osteuropa. Zusammendruck (grudzień 1944 r.).
ców z Otwocka Wiel- Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.
kiego. Obrońcom sprzyjał otwarty teren i niemal całkowity brak artylerii po stronie polskiej (jedno działo plutonu
26 pułku). Oddziały poniosły ciężkie straty, według relacji por. Bogumiła Wrony poległo 20 żołnierzy. Z kolei por. Leon Firlit wspominał:
W czasie walki zginął (...) kpt. Przybyłowicz, który dowodził osobiście
plutonem strzeleckim swojej kompanii mimo odniesionych dość ciężkich
ran postrzałowych. (Stary żołnierz odznaczony Krzyżem Walecznych
w walkach w 1920 roku). Dowództwo kompanii przejął ppor. Kazimierz
Wł. Machowski.
Dowództwo polskich sił zbierających się w okolicach Otwocka
przeszło w ręce płk. dypl. Jerzego Grobickiego, dowódcy Kresowej
Brygady Kawalerii. W kolejnych dniach jednostki koncentrujące się
w Otwocku, Parysowie i Garwolinie podjęły próbę likwidacji przyczółka pod Brzuminem i Ostrówkiem oraz wyrzucenia Niemców z powro85

tem na zachodni brzeg Wisły, zakończyły się one jednak niepowodzeniem12. Grupa płk. Grobickiego została więc rozwiązana, większa jej
część odeszła na południowy-wschód, zaś II/26 pp, szwadron marszowy 7 puł i pododdziały plot. nocą z 12 na 13 września pomaszerowały do Warszawy, zasilając jej załogę. Nieprzyjaciel nie podejmował
z przyczółka bardziej aktywnych działań, bowiem jego uwagę skupiała wielka bitwa nad Bzurą wchodząca właśnie w decydującą fazę;
odeszło do niej gros sił 1 DPanc.
W meldunku sytuacyjnym Dowództwa Obrony Warszawy z 15 września czytamy: O godzinie 5.00 z rejonu Świdra w kierunku na Warszawę posuwało się 9 czołgów. O godzinie 7.00 nieprzyjaciel był w rejonie
Otwocka. O godzinie 8.30 w rejonie Miedzeszyna. Dzień 15 września należy więc uznać za datę wkroczenia Niemców na teren dzisiejszego Józefowa, choć na razie było to jedynie rozpoznanie wychodzące z przyczółka pod Górą Kalwarią. Od wschodu stolicę otoczyły wojska niemieckiej
3 Armii atakującej z Prus Wschodnich przez północne Mazowsze. W ich
składzie była m.in. wschodniopruska 11 Dywizja Piechoty i to głównie jej
pododdziały 19 września osaczyły pod Falenicą resztki 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych, maszerującej od Maciejowic na Warszawę.
Batalion mjr. Wicka walczył w obronie Saskiej Kępy aż do kapitulacji
stolicy 28 września 1939 roku. On sam został odznaczony krzyżem orderu wojennego Virtuti Militari. W 2018 roku w Muzeum Wojska Polskiego
zaprezentowano odnaleziony po latach sztandar 26 Pułku Piechoty.
Niemiecki most
Jak pisze B. Chwaściński: W 1940 r. niemieckie wojskowe władze budowlane (Heeresbauamt) zleciły Tow. K. Rudzki i S-ka odbudowę drewniano-stalowego mostu operacyjnego przez Wisłę w Świdrach Małych pod
Warszawą. Filary w odbudowywanych częściach były tak samo z drewnianych jarzm, a na ustrój niosący ściągnięto z innych porujnowanych
12. O szczegółach walk o most w Brzuminie i późniejszych prób likwidacji niemieckiego
przyczółka zob. m.in.: Z. Gnat-Wieteska, Brzumin – Maciejowice. Obrona przepraw
przez Wisłę we wrześniu 1939 roku, seria: „Boje Polskie”, t. 18, Pruszków 2000; W. Jarno,
W. Kozłowski, 10. Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku, Pruszków 2016; M. Majewski,
Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Warszawa 2011.
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Ryc. 12. Pozostałości mostu na zachodnim brzegu Wisły (sierpień 2016 r.). Fot. P. Sulich.

mostów najróżniejsze stalowe
przęsła. Były tam dźwigary kratowe i blachownicowe, a nawet
konstrukcje łukowe z jezdnią
dolną. Przeważały jednak walcowane belki stalowe.
Nowy most z tych elementów
w Tow. K. Rudzki i S-ka znów
zaprojektował Eugeniusz Hildebrandt. Połowę mostu od lewego
brzegu budowała firma K. Rudzki i S-ka, drugą połowę Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich
inż. Leszek Muszyński. Z ramienia pierwszej roboty prowadził
Aleksander Witkowski, pracował tam też Józef Sarara, a mistrzem był Władysław Szajkowski. W drugiej firmie kierowali
robotami Józef Czyż-Mintowt
i Zbigniew Leśniowski. Obie
firmy budowały na swojej połowie całość – podpory i ustrój

Ryc. 13. Pozostałości mostu na wschodnim brzegu Wisły
(sierpień 2015 r.). Fot. P. Sulich.

Ryc. 14. Pozostałości mostu na wschodnim brzegu Wisły
(sierpień 2015 r.). Fot. P. Sulich.

87

niosący. Bito pale i montowano
stalowe przęsła. Otwarcie mostu nastąpiło w 1941 r. Most ten
stał przez cały czas okupacji do
1944 r. (Ryc. 6-7)13.
Służył on jedynie Niemcom, polska ludność cywilna
nie miała prawa z niego korzystać (Ryc.8-11). Jak wspominał
mieszkający nieopodal Stanisław Zalewski, przeprawy pil- Ryc. 15. Elementy mostu w zbiorach Stowarzyszenia
„Pro Fortalicium”. Fot. H. Trzepałka.
nowała stała wachta, Niemcy
mieli tu stróżówkę i kuchnię.
On sam bawił się z kolegami zjeżdżając z nasypu w wagonikach przemysłowej kolejki.
30 lipca 1944 roku uderzające wzdłuż szosy lubelskiej w stronę Pragi oddziały radzieckiej 2 Armii Pancernej Gwardii odcięły nad Wisłą
w rejonie Józefowa część niemieckiej 73 Dywizji Piechoty. Nocą Niemcy
przeszli na zachodni brzeg rzeki, zaś most w Świdrach Małych został
przez nich zniszczony 31 lipca o godz. 8:10.
Od połowy 1948 roku z dna Wisły wydobywano stalowe elementy obu
mostów, polskiego i niemieckiego. Trzy dźwigary blachownicowe zostały wykorzystane w latach1949-1950 przy budowie – pod kierownictwem
Władysława Grembowicza – mostu na Bugu w Nurze. Służyły tam niemal czterdzieści lat, gdyż most zaplanowany jako tymczasowy, został
przebudowany dopiero w 1988 roku.
Resztki konstrukcji wystawały z dna Wisły jeszcze długo (Ryc. 12-14),
prawdopodobnie już po 2000 roku zostały pocięte na złom. Dziś można
zobaczyć kilkanaście drewnianych pali przy zachodnim brzegu rzeki, zaś
po józefowskiej stronie, poza drobnymi reliktami, widocznymi zwłaszcza
przy niskim stanie wody, o obecności przeprawy świadczy jedynie fragment drogi dojazdowej, przedłużającej w stronę Wisły ulicę Kard. Stefana Wyszyńskiego. Kilka lat temu członkowie Stowarzyszenia Eko Patrol
Karczew i Koła Terenowego „Przedmoście Warszawa” Stowarzyszenia
Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, pod kierownictwem
prezesa Mirosława Spirowskiego i przewodniczącego Koła Huberta Trzepałki, wydobyli na wschodnim brzegu pozostałości mostów w postaci
13. B. Chwaściński, Mosty…, s. 208.
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dwuteowników i drewnianych
podkładów typu kolejowego.
Można je oglądać podczas organizowanych corocznie przez
„Pro Fortalicium” pikników
fortecznych na Dąbrowieckiej
Górze (Ryc. 15).
Pozostałości mostu na
wschodnim brzegu Wisły można również obejrzeć w filmie
z 1963 roku pt. „Smarkula”
w reżyserii Leonarda Buczkowskiego (Ryc. 17).

Ryc. 17. Pozostałości mostu na wschodnim brzegu
Wisły (1963 r.). Źródło: Kadr z filmu „Smarkula”,
reż. L. Buczkowski.
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Robert Lewandowski

Ofiary niemieckich nalotów w Józefowie
koło Otwocka we wrześniu 1939 roku
Każdego roku w Józefowie, na początku września,
obchodzona jest rocznica
wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939
roku Niemcy zaatakowali
Polskę. Tego samego dnia
„Kurier Warszawski” na
pierwszej stronie wydania wieczornego zamieścił odezwę prezydenta
RP Ignacego Mościckiego
wydaną w związku z agresją Niemiec. Na tej samej
stronie ukazał się również
komunikat Polskiej Agencji Telegraficznej pt. Niemcy zaatakowali wojska
polskie, próba nalotów na
miasta polskie1.
Niemieckie naloty nie
ominęły również podwarszawskich miejscowości,
a zwłaszcza tych położonych przy szlakach komu-

Ryc. 1. „Goniec Warszawski”, nr 243 z dnia 01.09.1939 r.
Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona,
kolekcja „Wrzesień 1939”.

1. „Kurier Warszawski”, nr 241, wydanie wieczorne z dnia 01.09.1939 r. Zob. Cyfrowa
Biblioteka Narodowa Polona, kolekcja „Wrzesień 1939”.
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Ryc. 2. „Kurier Warszawski”, nr 241 z dnia 01.09.1939 r. Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona,
kolekcja „Wrzesień 1939”.
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nikacyjnych. Bombardowano drogi, linie kolejowe i przeprawy mostowe. Ginęli żołnierze i ludność cywilna. We wrześniu 1939 roku,
począwszy od godzin porannych pierwszego dnia wojny, w granicach
dzisiejszego miasta Józefowa, w wyniku niemieckich ataków lotniczych śmierć poniosło co najmniej 10 osób – cywilów2.
1 września 1939 roku o godzinie dziesiątej w Emilianowie zginęli:
• Józef Koc lat 16, urodzony w Regucie, syn Jana i Józefy. Został
pochowany na cmentarzu parafialnym w Józefowie.
• Maria Przeździak lat 25, córka Ludwika, „panna służąca”.
Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Józefowie.
O ich śmierci 3 września 1939 roku zaświadczyli urzędnikowi stanu
cywilnego w Józefowie, księdzu Janowi Makowskiemu – Antoni Bieńkowski i Teodor Andrzej Paszkiewicz, posterunkowi z Józefowa3.
1 września 1939 roku o godzinie dziesiątej w Emilianowie zginęli:
• Zbigniew Wojciech Herbst lat 12, urodzony w Warszawie, syn
Emila i Heleny, który najprawdopodobniej został pochowany na
cmentarzu w Józefowie.
• Marcin Piętka lat 52, urodzony w Regucie, syn Kazimierza
i Marianny z Młotów. Został pochowany na cmentarzu
parafialnym w Józefowie.
• Marian Przybyłko lat 16, urodzony w Emilianowie, syn
Józefa i Marianny z Pałysków. Został pochowany na cmentarzu
parafialnym w Józefowie.
O ich śmierci 3 września 1939 roku zaświadczyli Franciszek Pałyska,
rolnik i Antoni Woźniak, handlowiec z Emilianowa4.
Ryszard Bąk lat 18, z Reguta, kuzyn Marcina Piętki, który zginął
w drodze do pracy 1 września 1939 roku w Józefowie. Został pochowany
na cmentarzu w Józefowie5.
Stefania Piętka z Pałysków lat 39, żona Marcina Piętki, ciężko ranna
1 września 1939 roku w Emilianowie podczas niemieckiego porannego
2. Artykuł nie obejmuje listy żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. Por. P. Sulich,
1 września 1939 roku w okolicach Józefowa, „Józefów nad Świdrem” 2015, nr 9, s. 9.
3. Akta zmarłych w 1939 roku. Akty zgonu nr 29 i 30 z 03.09.1939 r.
4. Akta zmarłych w 1939 roku. Akty zgonu nr 32, 33, 31 z 03.09.1939 r.
5. Brak aktu zgonu. Wg Janiny Kołodziej z domu Piętka, córki Marcina i Stefanii
– Ryszard Bąk został pochowany na cmentarzu w Józefowie w pobliżu grobu jej rodziców.
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nalotu, zmarła tego samego dnia w drodze
do szpitala św. Ducha
przy ul. Elektoralnej
w Warszawie. Została
pochow na na cmentarzu
w Józefowie6.
8 września w 1939
roku w Józefowie o godzinie trzeciej, w wyniku
ran odniesionych podczas niemieckiego nalotu, zmarł Stanisław Kubajek lat 18, urodzony
3. Niemieccy bandyci powietrzni walczą z ludnością cywilną,
w Rudnie, syn Maria- Ryc.
„Goniec Warszawski”, nr 247 z dnia 05.09.1939 r. Źródło: Cyfrowa
na i Rozalii z Czajków. Biblioteka Narodowa Polona, kolekcja „Wrzesień 1939”.
O jego śmierci 8 września 1939 roku zaświadczyli Zygmunt Kręgielewski, handlowiec z Józefowa
i Piotr Kubajek, robotnik z Otwocka7. Został pochowany najprawdopodobniej na cmentarzu w Otwocku.
13 września 1939 roku o godzinie osiemnastej w Rycicach, podczas
kolejnego niemieckiego nalotu zginęli:
• Mieczysław Dźwigała lat 7, urodzony w Woli Karczewskiej, syn
Józefa i Stefanii Sierpińskich. O jego śmierci 14 września 1939
roku zaświadczyli Aleksandra Charłampowiczowa, żona ślusarza
i Edward Sochaj (?), ślusarz w Rycicach8. Został pochowany na
cmentarzu parafialnym w Józefowie.
• Eligiusz Feliks Sierpiński lat 19, urodzony w Rycicach, syn
Feliksa i Joanny z Kosów. O jego śmierci 14 września 1939 roku
zaświadczyli Stanisław Zawadka, krawiec i Tadeusz Olszewski,
rolnik w Rycicach9. Został pochowany na cmentarzu parafialnym
w Józefowie.
6. Brak aktu zgonu. Wg Janiny Kołodziej z domu Piętka, córki Marcina i Stefanii – akt zgonu
w późniejszym terminie miał wystawić szpital św. Ducha przy ul. Elektoralnej w Warszawie.
7. Akta zmarłych w 1939 roku. Akt zgonu nr 34 z 08.09.1939 r.
8. Akta zmarłych w 1939 roku. Akt zgonu nr 37 z 14.09.1939 r.
9. Akta zmarłych w 1939 roku. Akt zgonu nr 38 z 14.09.1939 r.
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Wydarzenia z września 1939 roku oraz niemieckie ataki lotnicze
w Józefowie wspominała po latach, urodzona w 1929 roku, Janina Kołodziej z domu Piętka:
„Rodzice10 byli bardzo zajęci przeprowadzką11, tak że czas szybko minął. Patrzę, a tu już 1 września 1939 roku i czas do szkoły. Rano moi bracia12 pojechali do szkoły do Warszawy, a ja z mamą przygotowywałyśmy
się do pójścia do szkoły w Józefowie13 przy ulicy Mickiewicza”14. (…)
„Mama mnie wyszykowała do szkoły w mundurek, taki z marynarskim kołnierzem i żeśmy szły do szkoły tu, do Józefowa, bo ja już wcześniej dwa lata chodziłam do szkoły w Falenicy, ale zamieszkaliśmy przy
Nowej15 i mama przepisała mnie do szkoły w Józefowie”16. (…)
„W drugiej połowie domu mieszkali lokatorzy – państwo Herbstowie17
z dwunastoletnim synem Zbyszkiem18. Chłopiec przed paroma dniami
złamał rękę i pytali, czy mogą zostać na cały wrzesień. Kiedy przechodziłyśmy, oni na werandzie jedli śniadanie. Naraz zobaczyliśmy samolot
– cały w ogniu i dymie. Trwało to sekundy, nagle usłyszałyśmy bum,
bum, bum”19. (…)
„Mama mówi do pani Herbstowej20: – Pani zobaczy, chyba się samolot
pali – i zdążyła to wymówić, jak usłyszeliśmy buch, buch, buch, trzynaście
bomb rzucił niemiecki samolot nad Józefowem. Chcieli zbombardować
10. Marcin Piętka i jego żona Stefania z Pałysków, ponieśli śmierć 01.09.1939 r.
11. Przeprowadzka latem 1939 roku, z Nowej Wsi do Emilianowa (obie miejscowości
w granicach dzisiejszego Józefowa).
12. Kazimierz Piętka i Stanisław Piętka.
13. Wg informacji dodatkowej uzyskanej od Janiny Kołodziej z domu Piętka w 2019 r.:
„Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole powszechnej w Józefowie przy ul. Mickiewicza
zaplanowane było na 1 września 1939 roku o godzinie 10.00. Pierwszy niemiecki nalot
w Józefowie miał miejsce około godziny 9.30”.
14. J. Kołodziej, S. Kołodziej, A. Krasnodębska, Moje wspomnienia z Emilianowa opowiedziane
wnukowi, „Rocznik Józefowski” 2016, t. 2, s. 135-136.
15. Przy ul. Nowej w Emilianowie (Józefowie), u rodziców Stefanii.
16. J. Kołodziej, S. Kołodziej, A. Krasnodębska, Moje dzieciństwo w Emilianowie, „Rocznik
Józefowski” 2015, t. 1, s. 125.
17. Wg informacji dodatkowej uzyskanej od Janiny Kołodziej z domu Piętka w 2019 r.:
„Małżeństwo Emil i Helena Herbst, letnicy z Warszawy. Emil był niemieckim
ewangelikiem, a Helena polską katoliczką. Mieli trzech synów, z którymi od lat przybywali
na cztery miesiące „na letniaki” do Józefowa-Emilianowa (na przełomie miesięcy majwrzesień). Syn Tadeusz (ur. 1919 r.) i syn Janusz (ur. 1921 r.) mieli niechlubną przeszłość
z czasów okupacji niemieckiej. Syn Zbigniew (ur. 1927 r.) zginął 1 września 1939 r.
podczas niemieckiego bombardowania”.
18. Zbigniew Wojciech Herbst lat 12, zginął 01.09.1939 r.
19. J. Kołodziej, S. Kołodziej, A. Krasnodębska, Moje wspomnienia…, s. 137.
20. Brzmienie nazwiska zostało skorygowane przez Janinę Kołodziej z domu Piętka.
Por. Uwagi i sprostowania, „Rocznik Józefowski” 2020, t. 5, s. 271.
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tory kolejowe, ale bomby tak spadały, że ojciec
mój zginął na miejscu,
mama była ciężko ranna, dwunastoletni Zbyszek też zginął – ten,
który jadł śniadanie na
werandzie; wtedy zginął też mój brat cioteczny Przybyłko21 – szedł
ulicą i został trafiony.
Zginęło wtedy dziesięć
osób” 22. (…)
„Samolot jeszcze leciał, cały czas się palił
i spadł za Świdrem. Piloci wyskakiwali z płoRyc. 4. Strzaskany bombowiec niemiecki, „Goniec Warszawski”,
nr 247 z dnia 05.09.1939 r. Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa
nącego samolotu – opoPolona, kolekcja „Wrzesień 1939”.
wiadała mi mama koleżanki 23, która to widziała, ale zginęli. Trzech młodych Niemców wtedy zginęło” 24.
„Lokatorka dziadka, pani Świderska, zaprowadziła mnie na plebanię
i tam zostałam opatrzona przez proboszcza – ks. Jana Makowskiego25
– i jego gospodynię. Kiedy wróciliśmy do domu, już czekał na mnie
samochód. Pojechaliśmy do szpitala – ja, ranna sąsiadka i bardzo ciężko
ranna moja mama. Ja siedziałam w szoferce z kierowcą, który wiózł nas
do Warszawy. Po drodze pani stukała w szybę szoferki, że mama moja
odeszła. Kierowca stanął, zdjął czapkę, ale nie pozwolił mi wychodzić.
Powiedział, że to jest Wawer, i pojechał z nami dalej do szpitala św.
Ducha przy ul. Elektoralnej w Warszawie.
21. Marian Przybyłko lat 16, zginął 01.09.1939 r.
22. J. Kołodziej, S. Kołodziej, A. Krasnodębska, Moje dzieciństwo…, s. 125. Por. J. Kołodziej,
S. Kołodziej, A. Krasnodębska, Moje wspomnienia…, s. 137: „Mama była ciężko ranna,
ja skaleczona w podbródek leżałam na mamie cała we krwi mamy. Zbyszek wskoczył do
pokoju – zginął na miejscu, jego rodzice oboje byli lekko ranni; mój tata był na podwórku –
również zginął na miejscu. Mój szesnastoletni brat cioteczny Marian Przybyłko też zginął
na miejscu. W sumie zginęło 10 osób, a kilka było rannych”.
23. Por. „Kurier Warszawski”, nr 245, wydanie poranne z dnia 05.09.1939 r.; „Goniec
Warszawski”, nr 247, wydanie z dnia 05.09.1939 r.
24. J. Kołodziej, S. Kołodziej, A. Krasnodębska, Moje dzieciństwo…, s. 125-126.
25. Ksiądz Jan Makowski, proboszcz parafii w Józefowie (Emilianowie).
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Ryc. 5. Samoloty niemieckie strącone w Otwocku,
„Kurier Warszawski”, nr 245 z dnia 05.09.1939
r. Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona,
kolekcja „Wrzesień 1939”.

Wojna była na całego, bombardowania, rannych wciąż przybywało, ogromne jęki. Mnie utkwił
w kości mały kawałeczek odłamka26. Zostałam zoperowana i czekałam, aż ktoś po mnie przyjedzie.
Mojej babci Marii Pałyskowej
przyśniło się z 5 na 6 września, że
Warszawa została zbombardowana i szpital, w którym byłam – też,
a ja zginęłam. Rano poszła do moich Ryc. 6. Bombardowanie bezbronnych, „Kurier
Warszawski”, nr 245 z dnia 05.09.1939 r. Źródło:
braci Kazika i Stacha. (…) Babcia Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona, kolekcja
opowiedziała im sen i poprosiła Sta- „Wrzesień 1939”.
cha, żeby kolejką wąskotorową pojechał do Warszawy do szpitala. On zjadł śniadanie i poszedł do kolejki. Do
szpitala przybył w południe27 i nawet dostał obiad. Lekarz powiedział mu,
że dziś nie ma głowy do wystawienia aktu zgonu mamy i mojego wypisu,
żeby przyjechał innym razem. Wracaliśmy kolejką, co jakiś czas był alarm
i trzeba było uciekać z kolejki, tak że w Józefowie byliśmy bardzo późno.
Wysiedliśmy przy cmentarzu, tam była niewielka drewniana stacyjka28 na
wprost ulicy Spacerowej, dziś ta ulica nazywa się Kopernika. (…)
26. Wg informacji dodatkowej uzyskanej od Janiny Kołodziej z domu Piętka w 2019 r.:
„Ten kawałek odłamka przechowywany jest wśród rodzinnych pamiątek i ma dla mnie
szczególną wartość. Lekarz powiedział, że gdyby odłamek nie zatrzymał się w kości,
to trafienie byłoby śmiertelne”.
27. W południe 6 września 1939 r.
28. Mowa o przystanku kolei wąskotorowej w Emilianowie.
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Ryc. 6. Rozbójnicy powietrzni walczą z cywilną ludnością. 7-letni pastuszek obrzucony bombami przez
samoloty niemieckie, „Goniec Warszawski”, nr 248 z dnia 06.09.1939 r. Źródło: Cyfrowa Biblioteka
Narodowa Polona, kolekcja „Wrzesień 1939”.

Babcia mi opowiedziała o pogrzebie rodziców – 4 września 1939 roku,
były cztery trumny w kościele29: taty, mamy, Przybyłki i Herbsta”30. (…)
„Na naszym cmentarzu ich groby są blisko siebie”31.
11 września 1939 roku „Kurier Warszawski” na stronie drugiej w artykule pt. Życie wśród huraganu bomb pisał o niemieckich nalotach na Warszawę i okolice: „Naloty nieprzyjaciela rozpoczęte z okropną regularnością w pierwszych dniach wojny 5 razy dziennie, później nękały ludność
8 i więcej razy. Pierwszy nalot przez dłuższy czas wypadał około godz. 5 m.
30, drugi między 8-ą i 9-ą, trzeci w południe, czwarty o g. 15 m. 30, wreszcie
piąty o godz. 17.30 […] Wieczorem wiele osób nie kładzie się spać”32.
29. Mowa o kościele w Józefowie (Emilianowie).
30. J. Kołodziej, S. Kołodziej, A. Krasnodębska, Moje wspomnienia…, s. 137-138.
31. Wg informacji dodatkowej uzyskanej od Janiny Kołodziej z domu Piętka w 2019 r.
mowa jest o grobach „Marcina Piętki i jego żony Stefanii, Mariana Przybyłki oraz
Ryszarda Bąka”.
32. „Kurier Warszawski”, nr 251, 11 września 1939 r.
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Niemieckie naloty z września 1939 roku, wspominał po
latach, urodzony w 1929 roku,
Marian Pluciński33:
„Było wczesne słoneczne
popołudnie 13 września 1939
roku. Mieszkałem w Józefowie-Rycicach. Ojciec mój, do
września urzędnik Ministerstwa Komunikacji – odszedł
na wschód posłuszny patriotycznemu apelowi radiowemu.
Pompowałem do basenu wodę
używaną do podlewania kwiatów (jeszcze nie warzyw, jak
było później podczas całej okupacji), gdy przybiegło kilkoro
dzieci z sąsiedztwa, towarzyszy moich codziennych zabaw.
Była to Hela Charłampowicz –
7. Barbarzyńcy bombardują, „Kurier Warszawski”,
moja koleżanka z klasy, Mietek Ryc.
nr 246 z dnia 06.09.1939 r. Źródło: Cyfrowa Biblioteka
Dźwigała i jego młodszy brat Narodowa Polona, kolekcja „Wrzesień 1939”.
Staszek – synowie najbliższego
sąsiada. Wołali, abym z nimi poszedł do ich cioci Zawadkowej, coś tam
zanieść, czy przynieść. Mieszkała ona w odległości około 300 metrów od
mojego mieszkania – idąc na przełaj przez pole. Jednak moja Mama kazała mi skończyć wykonywaną pracę, więc dzieci poszły beze mnie.
Po 15-20 minutach usłyszałem warkot nisko lecącego od strony Warszawy samolotu ze swastyką. Zdążyłem poznać już ten hitlerowski emblemat. W pierwszych dniach września obserwowałem, jak polskie myśliwce zestrzeliły taki samolot. Spadł po drugiej stronie Świdra, tuż przy
brzegu34. Jeszcze się dymił, jak pobiegliśmy zobaczyć owoc naszego zwycięstwa. Leżały tam ciała lotników, a wkoło były porozrzucane pogięte aluminiowe blachy (z kawałka tej blachy zrobiłem w następnym roku
okucia do nart wystruganych z sosnowych desek).
33. M. Pluciński, Rycice – moje wspomnienia z września 1939 roku, „Rocznik Józefowski” 2019,
t. 3, s. 145-149.
34. Por. „Kurier Warszawski”, nr 245, wydanie poranne z dnia 05.09.1939 r.; „Goniec
Warszawski”, nr 247, wydanie z dnia 05.09.1939 r.
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Teraz samolot, przelatując nad
sąsiednimi zabudowaniami, zniżył lot i prawdopodobnie zobaczywszy gromadę dzieci wyrzucił kilka bomb, które zostały mu
po bombardowaniu Warszawy35.
Przerażeni słuchaliśmy dobiegającego stamtąd płaczu
i zawodzenia, a po kilkunastu
minutach zobaczyłem sąsiada
niosącego na rękach syna Mietka. Położył go naprzeciw naszej
furtki, pod pompą. Ktoś pompował wodę, a gospodarz zbierał
wypływające z dziecka wnętrzności i wpychał je do otwartego
brzucha. Patrzyłem przerażony.
W pewnej chwili Mietek otworzył oczy i wypowiedział słowa,
które pamiętam do dzisiejszego
dnia „Tato, dobij mnie, bo mnie
strasznie boli”.
Słowa te prześladują mnie
przez całe dotychczasowe życie.

Ryc. 8. Naloty, „Kurier Warszawski”, nr 251, z dnia
11.09.1939 r. Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Polona, kolekcja „Wrzesień 1939”.

35. Współczesnemu czytelnikowi taki opis zachowania niemieckich lotników może wydawać
się niemożliwy. Niestety o podobnych sytuacjach podczas niemieckich nalotów pisali
również inni np. „Kurier Warszawski” w wydaniu pierwszym w dniu 16.09.1939
r., s.2: „Podczas ostatniego bombardowania w dniu 13 b. m. naprzeciw cmentarza
Powązkowskiego zebrała się spora gromadka kobiet i dzieci, które przyszły na pole, ażeby
kupić od właściciela trochę kartofli. Nad głowami zawarczał samolot niemiecki. Podniosła
się jedna czy druga głowa ku górze, ale nikomu przez myśl nie przyszło, aby ten samolot
mógł ich atakować. Kiedy kolejka przyszła na 15-letnią Andzię Kostewicz, nadleciał
samolot niemiecki […] zniżając się do kilkunastu metrów, zaczął strzelać z karabinów
maszynowych do zebranych. Kobiety i dzieci rozbiegły się. Na placu obok worka
z rozsypanymi ziemniakami została 15-letnia Andzia z rozłupaną czaszką. […] Andzia była
jedną z lepszych uczennic szkoły. Obok leżały zabite 4 kobiety i kilkunastoletni chłopiec”.
Por. A. Rozmysłowicz, „Kurier Warszawski” we wrześniu 1939 r., „Rocznik Prasy Polskiej”
2015, t. 18, z. 1 (37), s. 55: „Właśnie te skutki ataku samolotu niemieckiego sfotografował
słynny amerykański dziennikarz Julien Bryan. Na jego zdjęciach widać ciało dziewczyny
Andzi Kostewicz, nad którą klęczała i płakała jej siostra Kazimiera Mika. Julien Bryan był
w tym czasie jedynym zagranicznym dziennikarzem działającym w oblężonej Warszawie.
Dzięki zezwoleniu prezydenta Starzyńskiego mógł bez przeszkód chodzić po mieście, robić
zdjęcia oraz filmować przebieg obrony Warszawy i skutki nalotów niemieckich”.

100

Pomimo następnych, nielekkich doświadczeń, widok okaleczonego
umierającego siedmioletniego Mietka i jego ostatnie słowa pamiętam
do dziś36.
Oprócz niego zginął od tamtych bomb dziewiętnastoletni Eligiusz Sierpiński37, a ciężko ranna została dziesięcioletnia Hela Charłampowicz”.
Powyższe relacje naocznych świadków uzupełniają niniejszy artykuł,
w którym podane zostały nazwiska 10 ofiar niemieckich nalotów w Józefowie koło Otwocka we wrześniu 1939 roku.
1 września 1939 roku śmierć ponieśli:
• Józef Koc (16 lat),
• Maria Przeździak (25 lat),
• Ryszard Bąk (lat 18),
• Zbigniew Wojciech Herbst (12 lat),
• Marian Przybyłko (lat 16),
• Marcin Piętka (lat 52),
• Stefania Piętka z Pałysków (lat 39).
8 września 1939 roku zmarł Stanisław Kubajek (lat 18), wskutek ran
odniesionych wcześniej podczas niemieckiego nalotu.
13 września 1939 roku zginęli:
• Mieczysław Dźwigała (lat 7),
• Eligiusz Feliks Sierpiński (lat 19).
Spośród tych 10 osób – śmierć 8 osób potwierdza alfabetyczny rejestr
zmarłych prowadzony w józefowskiej parafii w 1939 roku. W każdym przypadku akt zgonu został podpisany przez urzędnika stanu cywilnego tj. miejscowego proboszcza – księdza Jana Makowskiego. Pozostałe dwie osoby poniosły śmierć „w drodze”. Były to Stefania Piętka oraz Ryszard Bąk.
Stefania Piętka, 1 września 1939 roku została ciężko ranna podczas
niemieckiego nalotu w Emilianowie (Józefowie). Wraz z ranną w brodę córką Janiną wieziono ją do szpitala św. Ducha przy ul. Elektoralnej
w Warszawie. Stefania Piętka zmarła w drodze do szpitala (w okolicach
36. Mieczysław Dźwigała lat 17, zginął 13.09.1939 r., został pochowany na cmentarzu
w Józefowie.
37. Eligiusz Feliks Sierpiński lat 19, zginął 13.09.1939 r., został pochowany na cmentarzu
w Józefowie.
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Wawra). Ranną Janinę pozostawiono w szpitalu, a ciało jej zmarłej matki
wróciło do Józefowa. Pogrzeb Stefanii Piętki odbył się 4 września 1939
roku w Józefowie. 6 września Janina Piętka opuściła szpital, ale nie otrzymała swojego wypisu ze szpitala oraz aktu zgonu matki.
Przeprowadzona w 2007 roku inwentaryzacja cmentarza w Józefowie
wymienia groby 7 spośród 10 osób, które poniosły tragiczną śmierć we
wrześniu 1939 roku oraz podaje ich kwatery38:
•
•
•
•
•
•
•

Mieczysław Dźwigała – kwatera SH02/101,
Józef Koc – kwatera SD10/4,
Marcin Piętka – kwatera SD10/06,07,
Stefania Piętka – kwatera SD10/06,07,
Maria Przeździak – kwatera SD10/5,
Marian Przybyłko – kwatera SD10/8,
Eligiusz Feliks Sierpiński – kwatera SE19/35,36.

Groby pozostałych 3 osób, w późniejszych latach mogły zostać wykorzystane do ponownego pochówku, jeżeli we wrześniu 1939 roku zostały one rzeczywiście pochowane na cmentarzu parafialnym w Józefowie.
Przy aktualnym stanie wiedzy można również domniemywać, że pozostałe 3 osoby zostały pochowane na cmentarzach:
• Zbigniew Wojciech Herbst w Józefowie39,
• Ryszard Bąk w Józefowie40,
• Stanisław Kubajek w Otwocku lub w Celestynowie41.
38. Zob. Z. Drzewiecki, Cmentarz w Józefowie, Józefów 2007.
39. Wg informacji dodatkowej uzyskanej od Janiny Kołodziej z domu Piętka w 2019 r.: „Starszy
brat Zbigniewa Herbsta – Janusz, bywał na grobie swojego brata w Józefowie. Pamiętam
przypadkowe i bardzo spontaniczne spotkanie, które miało miejsce najprawdopodobniej
1 września 1956 lub 1957 roku na grobach najbliższych. Spotkaliśmy wtedy (my to znaczy:
Janina Kołodziej z domu Piętka, czyli ja, mój mąż Stanisław Kołodziej, nasz syn Wiesław,
nasza córka Ewa i mój brat Stanisław Piętka) Janusza Herbsta, który przed wojną ze
Staśkiem (moim bratem) chodził do tego samego liceum w Warszawie. Po tragicznej
śmierci moich rodziców i tragicznej śmierci syna pani Heleny Herbst, przez kilka lat
utrzymywałam niemalże rodzinne kontakty z panią Heleną. Po wojnie Janusz Herbst nie
utrzymywał bliższych kontaktów ze znajomymi z Józefowa ze względu na swoją niechlubną
przeszłość z czasów okupacji niemieckiej”.
40. Wg informacji dodatkowej uzyskanej od Janiny Kołodziej z domu Piętka w 2019 r.: „Groby
Józefa Koca, Marii Przeździak i Ryszarda Bąka były obok siebie”.
41. Brak źródła potwierdzającego.
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Obchodząc w Józefowie rocznicę wybuchu II wojny światowej –
rocznicę agresji Niemiec na Polskę,
warto pamiętać także o pierwszych
józefowskich ofiarach niemieckich
nalotów we wrześniu 1939 roku,
a zwłaszcza o tym pierwszym bombardowaniu, które miało miejsce
o godzinie 9.30, tuż przed planowanym rozpoczęciem roku szkolnego.

Ryc. 10. Pożary i zgliszcza znaczą drogę brutalnych
lotników niemieckich, „Goniec Warszawski”, nr 251
z dnia 13.09.1939 r. Źródło: Cyfrowa Biblioteka
Narodowa Polona, kolekcja „Wrzesień 1939”.

Ryc. 9. Życie wśród huraganu bomb, „Kurier
Warszawski”, nr 251, z dnia 11.09.1939 r. Źródło:
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona, kolekcja
„Wrzesień 1939”.
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Lidia Głażewska Dańko

Subiektywna podróż po Linii Otwockiej.
Zapis rzeczywistych i niematerialnych
śladów przeszłości
Ten projekt zaczął się kilkadziesiąt lat temu.
Moje wspomnienia dziecięce to charakterystyczny zapach drewna, ażurowa weranda obrośnięta dzikim winem, wokoło domu sosny. Podwórko
nie było ogrodzone, łagodnie przechodziło w piaszczystą ulicę Wilsona,
dalej las z jednej strony i następne podwórko z dużym drewnianym domem
z drugiej. Świat bez płotów, ogrodzeń i murów był ogromny i cały mój.
Dorastałam, rysowałam, malowałam, od lat siedemdziesiątych XX fotografowałam ulubione drewniane domy z coraz większą świadomością,

Ryc. 1. Józefów, nieistniejący dom przy ul. Błękitnej (Osada Kijewszczanka).
Fot. L. Głażewska-Dańko, 2004.
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że utrwalam coś zanikającego. Zaczęłam też
rozmawiać z mieszkańcami domów, początkowo dlatego, że wyrażali
często zdziwienie, niepokój, czasem agresję
na widok osoby z aparatem fotograficznym.
Mój argument, że domy
są piękne, nie przekonywał, niewiele osób
wówczas doceniało ich
urodę. Rozmowy zwykle rozbrajały, ale też
kierowały powoli moje
zainteresowanie na historię domów i mieszkających w nich ludzi.
Pamięć lokatorów była
jednak krótka, czasem
usłyszeć mogłam kwestię: „podobno przed
wojną było tu…”.
Ryc. 3. Józefów, nieistniejący dom przy ul. Rejtana 1.
Fotografie
czasem
Fot. L. Głażewska-Dańko, 2005.
pokazywałam na wystawach i prezentacjach dla wąskich grup odbiorców. Do zgłębiania historii
linii otwockiej prowokowały mnie kolejne zadania graficzne, jakie stawiała przede mną praca projektanta.
W 2001 roku, ówczesna dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury Iwona Machalska, zwróciła się do mnie z propozycją przygotowania książki o Józefowie. Miał być to album opowiadający o mieście, jego historii, o sukcesach ostatnich lat, o aktualnym życiu społeczności, a także
o ludziach sztuki i nauki, którzy związani są z miastem. Do dyspozycji
miałyśmy tekst miejscowego historyka Józefa Marta, zbiór starych fotografii w MOK-u i trochę przykurzoną Kronikę Miasta Józefowa, której
zapiski zaczynały się wraz z przyznaniem Józefowowi praw miejskich
w 1962 roku. Postanowiłyśmy poszerzyć książkę o rozdział, ukazujący
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wartościową starą architekturę, budynki będące w ówczesnej ewidencji zabytków. Dokumentacja
fotograficzna nie była problemem,
jeszcze wtedy większość domów
istniała, jednak zebrany materiał
informacyjny nie był zbyt obszerny. Pomimo to książka Józefów nad Świdrem (Józefów 2002)
jako pierwsza zwracała uwagę
na wartość rodzimej architektury
i, w cząstkowy wprawdzie sposób,
zapisała jej ówczesny stan.
Dużym projektem, w którym
wzięłam udział, było zespołowe przygotowanie i opracowanie
książki i wystawy pt. Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii
otwockiej (Józefów 2011). Pro- Ryc. 2. Józefów, nieistniejący dom Cecylii
jekt zainicjowany przez Fundację i Apolinarego Koprowskich przy ul. P. Skargi 1.
Andriollego Roberta Lewandow- Fot. L. Głażewska-Dańko, 1976.
skiego został zrealizowany przy
wsparciu finansowym Fundacji Kronenberga. Udostępniłam na potrzeby publikacji moje fotografie oraz część archiwaliów oraz opracowałam jej stronę graficzną.
Bardzo poruszającą dla mnie pracą było w 2012 roku przygotowanie graficzne książki Sebastiana Rakowskiego Aby ślad nie pozostał.
Żydzi otwoccy – zagłada i pamięć (Otwock 2012) dla Towarzystwa
Przyjaciół Otwocka.
Gan Eden-Raj? Sanatorium dla Dzieci im. Włodzimierza Medema
w Miedzeszynie to tytuł wielowątkowego projektu zainicjowanego przez
Andrzeja Rukowicza i Fundację Europejski Instytut Kultury we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym. Kulminacyjnym wydarzeniem, 22 września 2016 roku, było uroczyste odsłonięcie tablicy
upamiętniającej dzieci, opiekunów i pracowników Sanatorium nieopodal miejsca, gdzie funkcjonowało – obok Szkoły Podstawowej nr 216
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w Falenicy. Projekt obejmował sympozjum naukowe, szereg koncertów,
wystaw i spotkań przywracających pamięć o tej wyjątkowej placówce
zwanej „republiką dziecięcą”, znanej przed wojną w kraju i na świecie
jako niezwykle nowatorska ze względu na prowadzony w niej program
wychowawczy i edukacyjny, stworzonej i prowadzonej przez społeczność żydowską. Sanatorium zakończyło swą działalność w dramatycznych okolicznościach sierpnia 1942 roku, kiedy dzieci, ich opiekunów
wespół z innymi żydowskimi mieszkańcami Falenicy zamordowano
w obozie zagłady w Treblince.
W 2019 roku otrzymałam stypendium twórcze Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie opieki nad zabytkami na realizację projektu „Subiektywna podróż po linii otwockiej. Zapis rzeczywistych i niematerialnych śladów przeszłości”. Przedsięwzięcie
obejmowało opracowanie zbioru moich fotografii, opowiadających
o architekturze z początków XX wieku, charakterystycznej dla terenów położonych wzdłuż linii kolejowej na odcinku Warszawa Wawer–
Otwock. Przewidywało uzupełnienie fotografii o warstwę opisowo-literacką zawierającą historie wybranych, mniej znanych, a wartościowych
pod względem historycznym, kulturowym i artystycznym obiektów oraz
opowieści o ich mieszkańcach.
W minionym roku przeprowadziłam wiele rozmów z mieszkańcami
linii otwockiej, przede wszystkim Józefowa. Wszystkie spotkania były
interesujące. Wielu rozmówców zechciało udostępnić mi materiały archiwalne – stare fotografie, projekty domów, które dołączyłam do opracowania. Kwerenda w archiwach państwowych i społecznych uzupełniała
zebrane informacje.
Łącząc materiały z różnych źródeł buduję opowieści o historii poszczególnych domów i związanych z nimi ludzi. Sukcesywnie zamieszczam je
na utworzonej przeze mnie stronie internetowej https://domynalinii.wordpress.com/
W styczniu 2020 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie zaprezentowałam część efektów moich działań w formie pokazu fotografii
i wykładu.
Komplet materiałów – moje zdjęcia, przygotowane prezentacje oraz
opracowanie historii domów przekazałam Muzeum Ziemi Otwockiej.
Tam także odbędzie się w maju 2020 roku kolejny mój wykład ilustrowany fotografiami architektury linii otwockiej.
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Ryc. 4. Józefów, niestniejący dom przy ul. Sosnowej. Fot. L. Głażewska-Dańko, 1976.

Bardzo dziękuję wszystkim moim rozmówcom za otwartość, chęć
dzielenia się wiedzą, za udostępniane mi materiały i poświęcony czas.
Zachęcam wszystkich do włączenia się w proces budowania opowieści o historii naszej okolicy, to ważne, abyśmy je zapisywali – dla nas
samych, dla nowych mieszkańców, dla dorastającej młodzieży. Na podstawie wiedzy o historii miejsca w którym żyjemy, budujemy swoją tożsamość kulturową, stajemy się bardziej świadomymi obywatelami, doceniamy wartość lokalnej tradycji i bardziej troszczymy się o jej materialne
przejawy. I chociaż dawna architektura znika, ustępując nowym rozwiązaniom, możemy próbować zachować jej część i przywracać pamięć o jej
twórcach i użytkownikach.
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Paweł Kowalski

Georeferencja oraz mapy archiwalne
jako źródło wspomnień i wiedzy
Georeferencja jest procesem nakładania mapy na dowolny podkład
w określonym układzie współrzędnych, poprzez określenie punktów
„wspólnych” dla mapy i podkładu. Proces można przeprowadzić przy pomocy otwartego oprogramowania QGIS, który gorąco polecam zainteresowanym tematyką gospodarki przestrzennej i pokrewnym.
Wykorzystując georeferncję dla potrzeb niniejszej publikacji,
w pierwszym przypadku zaczniemy od mapy (rastra) – zdjęcia lotniczego części dzisiejszego miasta Józefowa z 1944 roku. Częste obcowanie z zagospodarowaniem terenu obecnego Józefowa, w kontekście
map, zdjęć lotniczych, programów geodezyjnych i geoportali, dało mi
łatwość rozpoznawania charakterystycznych miejsc. Patrząc na wspomniane zdjęcie lotnicze z łatwością ustaliłem, że jest to najprawdopodobniej część dawnych Rycic (Ryc. 1).
Na zdjęciu widać rzekę Świder, tory kolejowe, a to wskazuje, że drogi
prostopadłe do torów to dawna ul. Wiązowska i do dziś pozostająca w tym
samym przebiegu ul. Reymonta.
Zależnie od programu używanego do georeferencji można pokusić się
o zastosowanie pewnych ułatwień. Z doświadczenia wiem, że QGIS lepiej
radzi sobie z procesem, jeżeli mapa będzie mniej lub bardziej ustawiona
zgodnie z kierunkami świata. Tak więc dokonam obrotu mapy przed jej
wgraniem do programu (Ryc. 2).
Taki raster (mapę) możemy dodać do warstw roboczych, a podkładem będzie dla nas baza działek i budynków miasta Józefowa. Są to dane ogólnodostępne poprzez usługę „WMS”, której adres można uzyskać poprzez geoportal miejski lub krajowy (jozefow.e-mapa.net, geoportal.gov.pl).
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Ryc. 1

Ryc. 2

Ryc. 3

Ryc. 4

Używając narzędzi georeferencji bardzo ważna jest jakość mapy (rastra), ponieważ aby prawidłowo dokonać tego procesu musimy określić
minimum trzy punkty wspólne między mapą, a podkładem. Dla map
wysokiej jakości możliwe jest nadanie georeferencji poprzez dwa punkty wspólne, jednak osobiście preferuję minimum trzy punkty, celem wychwycenia ewentualnej pomyłki tj. rozbieżności między rastrem, a ewidencją oraz błędnie obranych punktów kontrolnych (wspólnych).
Mapy lotnicze są zasadniczo wdzięcznym materiałem, ponieważ budynki
są często zgodne z dzisiejszą ewidencją. Oczywiście jest to proste w przypadku Józefowa, co nie oznacza, że wszędzie będzie równie skuteczne. Często
zagospodarowanie terenów zmienia się zbyt dynamicznie na przestrzeni lat,
a wtedy trzeba szukać innych punktów odniesienia (maksymalnie stałych
w czasie). W naszym przypadku obrałem 7 punktów kontrolnych odpowia112

dających budynkom istniejącym do dziś. Czerwoną obwiednią zaznaczyłem
7 budynków (Ryc. 3), które istnieją przynajmniej od 1944 roku, może to być
pomocne także przy badaniu historycznej wartości budynków.
W omawianym przypadku wynik jest bardzo satysfakcjonujący (Ryc.
4), budynki uzyskały pełne wpasowanie na mapie, program nie zniekształcił mapy, a błąd przesunięcia jest znikomy. Takie błędy mogą być
wynikiem zakrzywienia fizycznego skanowanej mapy. Nasza mapa wpasowała się świetnie, teren kolejowy odpowiada działce kolei, nawet miedze między polami odpowiadają dzisiejszym granicom działek.
Dzięki tak otrzymanej mapie możemy uzyskać wiele informacji
z różnych dziedzin. Możemy je wykorzystać np. przy opracowywaniu
zmian przyrodniczych, zmian położenia koryta rzeki, przy poszukiwaniu istniejących do dziś budynków, przy ustalaniu historycznego
przebiegu dróg itp.

Ryc. 5
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Ryc. 6

Ryc. 7

Ryc. 8

Ryc. 9

Oczywiście proces georeferencji może być tylko wstępem do badań terenowych, który umożliwia wstępną selekcje obiektów. Dalsze badania
nieodzownie muszą się wiązać z faktyczną inwentaryzacją obiektów, która
umożliwi zbadanie zmian w materii pierwotnego obiektu – użytych materiałów i kształtu. Należy pamiętać, że nie każdy obiekt uwidoczniony na mapie
odpowiadający dzisiejszemu budynkowi będzie automatycznie przedstawiał
sobą wartości historyczne.
W drugim przypadku zajmiemy się czymś trudniejszym i chyba ciekawszym, czyli mapą Dóbr Wiązowskich1 (Ryc. 5). Miasto Józefów, częściowo
powstało z Dóbr Wiązowskich, pytanie brzmi, które to tereny? Gdzie jest
ich granica? Mapa piękna pod kątem graficznym i kartograficznym, jednak
bardzo trudna do przełożenia na dzisiejsze czasy. Biorąc pod uwagę wielkość Dóbr Wiązowskich oraz potrzebę jak najdokładniejszego odzwierciedlenia tej mapy, będę korzystał z bazy działek ewidencyjnych i budynków
gmin ościennych, Otwocka i Wiązowny. Podkładem będzie dla nas baza
działek i budynków (geoportal.gov.pl).
1. Plan Dóbr Wiązowney, 18[36?], [przyp. red.].
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Mapę (raster) należy mniej więcej ustawić zgodnie z kierunkami świata przed jej wgraniem do programu, a następnie – podobnie, jak w poprzednim przypadku, możemy dodać do warstw roboczych.
W jaki sposób wybrać punkty kontrolne? Rzekom takim jak Świder czy
Mienia nie można ufać – za często zmieniają swój bieg. Kolei jeszcze nie było!
Zastanówmy się, jakie punkty odniesienia były wówczas i istnieją do dzisiaj
– są to główne trakty komunikacyjne. Biorąc pod uwagę, że niektóre trakty
straciły ważność i dzisiaj są tylko ścieżkami w lesie, nie będzie to dokładne
dopasowanie, jednak wydaje się, że lepszych punktów odniesienia nie ma.
Obrałem 6 punktów kontrolnych głównych traktów komunikacyjnych,
a efekt – uwzględniając jakość mapy, jest zadowalający (Ryc. 6).
Widać wyraźnie wpasowanie granic Dóbr Wiązowskich w dzisiejsze
ulice (Ryc. 7). Oczywiście wpasowanie jest obarczone przesunięciem tak
z uwagi na skalę jak i jakość mapy (rastra).
Granice Dóbr Wiązowskich pokrywają się w Józefowie z częścią
ul. Granicznej, Zaułek, Cichą, Matejki, Reymonta i Powstańców Warszawy, dalej Wawerską śladem kolejki wąskotorowej. Jedynie po wschodniej
stronie torów kolejowych nie zachował się układ drogowy odzwierciedlający granicę Dóbr Wiązowskich, zachował się natomiast fragmentaryczny
podział ewidencyjny (Ryc. 8-9).
Dla pasjonatów, miłośników historii, poszukiwaczy śladów przeszłości
i ciekawostek taka analiza mapy przy pomocy georeferencji daje nowe
możliwości poznawcze2. Może stanowić również niezastąpione źródło
wspomnień oraz wiedzy. Polecam.

2. W systemie WMS /WMTS udostępniane są mapy m.in. z Geoportalu, a także wiele
innych map np. mapy lasów. Mapy tak generowane można przeglądać przez przeglądarki
internetowe, a specjalizowane aplikacje pozwalają takie mapy pobrać i zapisać na dysku
dodatkowo z georeferencją.

115

116

II
WSPOMNIENIA

117

118

Marcin Piekarz

Rodzina Żugajewiczów
Umarłych wieczność dotąd trwa,
pokąd pamięcią im się płaci1.
Pewnego dnia trafił w moje ręce album ze
starymi fotografiami rodziny Żugajewicz.
Moja mama, Helena Piekarz z domu Żugajewicz, opowiedziała mi niektóre rodzinne historie. Zaciekawiony fotografią w ramce przedstawiającą mężczyznę w mundurze – Karola Żugajewicza2 (Ryc. 3), której nie było w albumie
i wkrótce rozpocząłem poszukiwania większej
ilości informacji o mojej rodzinie.
W ten sposób dotarłem do przodka Stanisława Żugajewicza (seniora) (Ryc. 1), syna Jana. W 1898 roku, w kościele parafialnym w Zerzeniu, Stanisław Żugajewicz poślubił Marię (Ryc. 2), z którą miał czworo dzieci:
•
•
•
•

Karola, żył w latach 1898-1923 (Ryc. 3),
Marię, zginęła we wrześniu 1939 roku w Warszawie (Ryc. 4),
Helenę, zginęła we wrześniu 1939 roku w Warszawie (Ryc. 5),
Tadeusza, zmarł w 1973 roku w Józefowie (Ryc. 6).

Na początku XX wieku, na terenie parafii Zerzeń rozpoczęto budowę kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie. Stanisław
Żugajewicz (senior) pracował jako majster ciesielski przy budowie tego
1. W. Szymborska, Rehabilitacja (1957).
2. Karol Żugajewicz, najstarszy syn Stanisława i Marii Żugajewiczów, urodził się w 1898 roku.
W 1918 roku jako ochotnik wstąpił do 5 Pułku Ułanów, z którym wyruszył na front.
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kościoła w Józefowie3. Na jego budowę ofiarował również pewną kwotę
pieniędzy. Stanisław Żugajewicz zmarł w wieku 53 lat. Został pochowany
na cmentarzu w Warszawie.
Tadeusz Żugajewicz, najmłodszy z rodzeństwa, zamieszkał na stałe
w Józefowie. Z poślubioną żoną Karoliną4 miał troje dzieci: Stanisława5,
Halinę6 i Karola7.
Na rodzinnej fotografii wykonanej latem 1932 roku na plaży nad
Świdrem (Ryc. 7) widoczni są Tadeusz Żugajewicz z żoną Karoliną i jej
cioteczną siostrą Magdaleną Cieślak oraz dzieci Tadeusza i Karoliny –
Stanisław i Halina.
3. Por. M. Korwin-Mikke, R. Lewandowski, Początki parafii w Emilianowie vel Józefowie (1901
-1919) w świetle źródeł, „Rocznik Józefowski” 2016, t. 2, s. 77, [przyp. red.].
4. Karolina Żugajewicz z domu Rozbicka zmarła w 1964 roku, została pochowana na
cmentarzu w Józefowie.
5. Stanisław Żugajewicz, syn Tadeusza, mieszkał w Józefowie, zmarł w 1976 roku, został
pochowany na cmentarzu w Józefowie.
6. Halina Żugajewicz mieszkała w Józefowie, wyszła za mąż za Stanisława Ząbka. Razem
mieszkali w Warszawie, gdzie zmarli i zostali pochowani.
7. Karol Żugajewicz, syn Tadeusza, z poślubioną Jolantą zamieszkał w Warszawie. Zmarł
w 2017 roku i został pochowany na cmentarzu w Józefowie.
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Kolejna fotografia (Ryc. 8) przedstawia Żugajewiczów podczas rodzinnego spotkania w Józefowie,
około 1935 roku. Od lewej stoją:
• Tadeusz Żugajewicz w mundurze strażackim;
• Magdalena Cieślak, siostra cioteczna ze strony żony Tadeusza;
• Katarzyna Rozbicka, matka żony Tadeusza;
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• Maria Żugajewicz, matka Tadeusza;
• Karolina z domu Rozbicka, żona Tadeusza; pierwszy z prawej NN.
Na zdjęciu widoczne są również dzieci Tadeusza i Karoliny: Stanisław
i jego siostra Halina Żugajewicz.
Następna rodzinna fotografia wykonana w 1942 roku w Józefowie
(Ryc. 9) przedstawia Tadeusza i Karolinę Żugajewiczów oraz ich dzieci:
Stanisława, Halinę i małego Karola.
W latach trzydziestych XX wieku Tadeusz Żugajewicz był członkiem
józefowskiej straży pożarnej (Ryc. 10).
Z przyjacielem rodziny panem Firlągiem (również strażakiem) brał także udział w pracach budowlanych przy kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie (tynkowanie kościoła, budowa kruchty) (Ryc. 11).
Syn Tadeusza, Stanisław Żugajewicz mieszkał w Józefowie i podobnie
jak jego ojciec służył w józefowskiej straży pożarnej (Ryc. 12). Poślubił
Teresę, z którą mieli dwie córki: Marię i Helenę.
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Wilibald Staroń

Moje wspomnienia
o szkole w Michalinie
Rok 2019 jest dla mnie szczególnie ważny. 60 lat temu podjąłem
pierwszą pracę zawodową – pracując dla mieszkańców przyszłego miasta Józefowa.
60. rocznica otwarcia Szkoły Podstawowej w Michalinie, obecnie
Nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie, skłoniła mnie również do
kilku wspomnień. Przy budowie tej szkoły uczestniczyłem jako czeladnik murarski – tynkarz.
W związku z wieloma rocznicami dotyczącymi mnie i mojej rodziny
bardzo chciałbym podzielić się swoimi wspomnieniami z młodszym pokoleniem i znajomymi z Józefowa.

Ryc. 1. Dom rodziców Wilibalda Staronia, rok 1963. Przed posesją widoczne miejsce po torowisku dawnej
kolejki wawerskiej (obecnie posesja przy ul. Wawerskiej 24 w Józefowie). Fot. ze zbiorów W. Staronia.
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Ryc. 2. Szkoła podstawowa przy ul. Granicznej w Michalinie (Józefowie) w trakcie budowy, lata 1958-1959.
Fot. ze zbiorów W. Staronia.

Nazywam się Wilibald Staroń. Mam 76 lat. Moi rodzice przyjechali do
Józefowa w 1954 roku, do kuzynki Heleny Staroń mieszkającej wówczas
przy ul. Wrzosowej. Rodzicom tak spodobał się Józefów, że kupili działkę i wybudowali dwupokojowy domek i w roku 1955 na stałe zamieszkaliśmy w Józefowie1. W 1955 roku nasza działka przypisana była do
ul. Samorządowej nr 3, ponieważ wtedy nie było jeszcze ul. Wawerskiej
(ul. Wawerską jeździła ciuchcia) (Ryc. 1). Obecnie ta sama działka, okrojona o 200 m2 oddane przez rodziców pod ulicę Wawerską (bezpłatnie na
Skarb Państwa), przypisana jest do ul. Wawerskiej nr 24.
Szkołę podstawową ukończyłem w 1958 roku w Falenicy przy ul. Poezji. Do tej szkoły chodziły również dzieci (uciekinierzy) z Korei Północnej (trwała wojna miedzy Koreą Północną i Koreą Południową). Byli też
uczniowie, dzieci repatriantów wracających do Polski ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Szkoła nosiła pełną nazwę:
Szkoła Podstawowa TPD (Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) Nr 176.
1. Przed przyjazdem do Józefowa mieszkałem z rodzicami w mieście Olesno, położonym
między Opolem a Częstochową.
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Po wojnie czasy były trudne, dlatego po ukończeniu szkoły podstawowej postanowiłem pomóc rodzicom. Zatrudniłem się przy budowie
szkoły w Michalinie (Józefowie). Kierownictwo budowy szkoły szukało kandydatów na czeladników murarzy – tynkarzy. Zatrudniono
wówczas kilku młodych ludzi jako pracowników fizycznych. Pamiętam kilka nazwisk z tamtego okresu, byli to kol. Kamiński, kol. Jesiotr
(w moim wieku). Po wojsku przyjęto Andrzeja Koseckiego. Ja zostałem przydzielony do mistrza murarskiego pana Koseckiego (ojca Andrzeja Koseckiego) mieszkańca Błot. Pan Andrzej Kosecki uprawiał
zawód murarza przez wiele lat.
Budynek szkoły w stanie surowym już istniał, kiedy zacząłem swoją pracę
zawodową (Ryc. 2). Pracowałem przy robotach wykończeniowych – tynki,
stolarka budowlana, dach, wyposażenie techniczne, instalacje WC i łazienkowe, wyposażenie dwóch sal z prysznicami, które znajdowały się wtedy po
lewej i prawej stronie obok wejść na salę gimnastyczno-sportową.
Wspomnę także, jak pamiętają starsi wielkie społeczne zaangażowanie wszystkich mieszkańców Michalina (Józefowa) w budowę szkoły podstawowej. Po pierwsze
moim zdaniem zbyt mało mówi
się o tym, że mieszkańcy zasilali budowę finansowo. Komitet budowy zbierał składki
od mieszkańców na budowę
szkoły, które były zapisywane
w aktach sponsorów. Jako młody pracownik budowy mogę potwierdzić także wielkie zaangażowanie i udział mieszkańców
w pracach społecznych. Przy
budowie szkoły pracowały całe
rodziny. Chylę czoła przed ich
zaangażowaniem i wielkim poświęceniem dla dobra ogólnego.
Nie wymieniam nazwisk tylko
dlatego, żeby kogoś nie pominąć. Każdemu uczestnikowi na3. Wilibald Staroń przy mostku kolejki
leży się szacunek za poświęco- Ryc.
wawerskiej, rok 1960 (obecnie okolice ul. Wawerskiej
nr 21a). Fot. ze zbiorów W. Staronia.
ny czas i włożoną pracę.
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Po zakończeniu budowy
szkoły w 1959 roku otrzymałem świadectwo pracy.
Podjąłem naukę zawodu
w Warszawie w zakładzie
WSK (Wytwórnia Sprzętu
Komunikacyjnego) Warszawa II przy ul. Grochowskiej
306/308. Tam po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej zdobyłem zawód
ślusarz elektryk (Ryc. 3).
Ukończyłem także Technikum Mechaniczne (kolejne
3 lata) o kierunku lotniczym
ze specjalnością budowa lotniczych przyrządów pokładowych. Następnie praca zawodowa (staż pracy 40 lat),
a od 1999 roku emerytura.
Przez wiele lat, mimo pracy
i nauki w WSK Warszawa
II, byłem związany ze szkołą podstawową w Michalinie
(Ryc. 4-8).

Ryc. 4. Zaproszenie na uroczystość 40-lecia szkoły.
Fot. ze zbiorów W. Staronia.

Ryc. 5. Zaproszenie na uroczystość 50-lecia szkoły.
Fot. ze zbiorów W. Staronia.

W latach 1960-1975 moi
rodzice Florian Staroń oraz
Felicja Staroń byli pracownikami fizycznymi szkoły.
W tym czasie nie byłem etatowym pracownikiem szko- Ryc. 6. Podziękowania z okazji uroczystości 60-lecia szkoły.
wydanie jubileuszowe, 22 listopada 2019.
ły, ale wykonywałem dla „Traugutt-ka”
Fot. ze zbiorów W. Staronia.
szkoły różne usługi. Praca
moja polegała na konserwacji urządzeń sanitarnych i elektrycznych do 1 kW. Załatwiałem także
dowóz węgla do szkoły przez węglarzy (wozaków) z ramp kolejowych
w Falenicy i Otwocku. Węgiel dostarczano wówczas wozami konnymi,
a następnie należało zrzucić go z wozu do dwóch pomieszczeń szkolnej
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Ryc. 7. Wilibald Staroń podczas uroczystości 60-lecia szkoły. Fot. R. Lewandowski.

kotłowni (od 100 do 120, a nawet 140 ton w sezonie grzewczym). Po spaleniu tego tonażu węgla powstawał popiół i tzw. szlaka, czyli szklisty popiół.
Należało go zapakować w kubły i wynieść na zewnątrz na wysypisko.
Pomagałem również w pracach fizycznych m.in. przed wakacjami w przygotowaniu sal lekcyjnych na sale mieszkalno-wypoczynkowe dla kolonistów.
Polegało to na tym, że w czerwcu, kiedy rozpoczynały się wakacje, z sal lekcyjnych wynosiliśmy drewniane ławki (wówczas ławka dla dwóch osób była
kompletem składającym się z siedziska z oparciem i blatu ze schowkiem).
Wszystkie ławki były znoszone do jednej sali na końcu korytarza na parterze
oraz na piętrze. Układaliśmy je piętrowo, jedna na drugiej. Do pustych sal lekcyjnych wstawiano łóżka i materace, szafki oraz stoliki. Były one składowane
na poddaszu sali sportowej szkoły podstawowej. Sprzęt ten zdejmowało się
co roku na początku sezonu wakacyjnego.
W czasie wakacji kotłownia również musiała być czynna. Palacz wyłączał centralne ogrzewanie (grzejniki) i podłączał ciepłą wodę do pryszniców, aby dzieci mogły się kąpać w sezonie kolonijnym.
Pamiętam, że budynek szkolny był wynajmowany na kolonie organizowane przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Żydowskiej2 i Zakłady
Metalowe Racibórz. Na letnie kolonie do Michalina przyjeżdżały także
dzieci pracowników Rady Państwa oraz Poczty Gdańskiej.
2. Dzięki tej współpracy w latach 1967-1968 wybudowano pierwsze ogrodzenie szkoły.
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Pod koniec wakacji należało przygotować szkołę, a przede
wszystkim sale lekcyjne do nadchodzącego
roku szkolnego.
W budynku szkoły
podstawowej w Michalinie (Józefowie) odbywały się również bale
sylwestrowe urządzane
w sali sportowej oraz
na parterze. Ustawialiśmy wówczas stoliki dla
miłych gości sylwestrowych, a po Nowym Roku
odbywało się sprzątanie
i przygotowanie szkoły
do zajęć lekcyjnych.
Mimo upływu tylu lat
z wielkim szacunkiem
wspominam pierwszych
kierowników szkoły podstawowej. W pierwszych latach istnienia szkoły
nie było dyrekcji. Kierownikami byli:

Ryc. 8. Wilibald Staroń podczas uroczystości 60-lecia szkoły
z okolicznościową kroniką szkolną. Fot. R. Lewandowski.

•
•
•
•

pan Iwanicki Mieczysław,
pan Seżysko Władysław,
pan Rypina Zygmunt,
pani Firmanty Helena.

Pierwszą dyrektor była pani Dolińska Lucyna3.
Przyznam się, że miło wspominam panią Firmanty, ponieważ za jej czasów było więcej pracy i mojej działalności fizycznej w szkole. Były to prace
zlecone. Pani Firmanty była energiczna, stanowcza i wymagająca. Dobrze
3. Agnieszka Lucyna Sobótka-Dolińska, [przyp. red.].
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się dogadywaliśmy, co potwierdziła podczas obchodów 40-lecia istnienia
szkoły. Powiedziała wówczas „Z panem mi się miło pracowało i współpracowało w sprawach związanych z pracami konserwacyjnymi w szkole”.
Moje wspomnienia dotyczą także pracowników szkoły nie związanych
z nauczaniem, lecz zajmujących się technicznym utrzymaniem szkolnego
budynku. Były to panie z kuchni, panie sprzątające sale lekcyjne i korytarze szkolne, panie intendentki.
Szkoła podstawowa miała nie tylko sale lekcyjne. Miała także pomieszczenia przeznaczone na mieszkania. Znajdowały się one po prawej stronie
od głównego wejścia do szkoły. Były zamieszkane przez nauczycieli i personel szkolny. W części mieszkalnej, po prawej stronie na parterze mieszkał
pierwszy woźny szkoły – pan Łysionek Witold z żoną Józefą i córką Leokadią. Jego żona była zatrudniona w szkole jako kucharka. Po lewej stronie na
parterze mieszkał pan Jackowski Adam z żoną Bronisławą i dwiema córkami. Później po wyprowadzeniu się woźnego pomieszczenie na parterze
zamieszkała pani Dolińska Lucyna z mężem, córką i synem.
Na piętrze mieszkał młody nauczyciel pan Zybert z żoną. Po wyprowadzeniu się państwa Jackowskich pomieszczenie z widokiem na ul. Graniczną zajęła pani Dolińska.
Mam 76 lat i mimo swojego wieku wiele jeszcze pamiętam. Cieszę się,
kiedy mogę spotkać się i spojrzeć w oczy wielu nauczycielom z tamtych
lat. Nie będę wymieniał nazwisk pań sekretarek, intendentów, nauczycieli, kierownika chóru, pracowników fizycznych, pań z kuchni i wielu
innych mnie znających. Mam nadzieję, że ludzie dobrze mnie pamiętają,
a osoba czytająca moje wspomnienia – wspomni także swoje przeżycia
związane ze szkołą podstawową w Michalinie.
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Marlena Lewandowska

Krótkie wspomnienie
o Romanie Jakubcu
Latem 2019 roku dotarła do
mnie wiadomość, że pan Roman
Jakubiec nie żyje.
Przypomniałam sobie wówczas
naszą rozmowę w jego warsztacie
przy ul. Wiązowskiej w Józefowie,
kiedy to w 2004 i 2005 roku zbierałam materiały do pracy konkursowej1 pt. Obiekty zabytkowe w miejscu mojego zamieszkania i w jego
okolicach.
Pan Roman od wielu lat znał się z
moim dziadkiem Zdzisławem, który
mieszkał po sąsiedzku, a nasze spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Rozmowę z panem Romanem,
który świdermajerowe wzory i pro- Ganek w pracowni Romana Jakubca w Józefowie
(2005). Fot. M. Lewandowska.
porcje znał na pamięć, a jeśli zaistniała potrzeba rysował je „od ręki, z
głowy”, zatytułowałam wówczas: Styl świdermajer z opowieści pana Romana. Poniżej zamieszczam jej fragment oraz archiwalne fotografie.
„Pan Roman Jakubiec jest stolarzem. Mieszka w Józefowie i zajmuje się również ozdabianiem domów różnymi drewnianymi wzorami.
Wplata też drewniane elementy świdermajer do wykończenia nowych
murowanych budynków. Wywiad z panem Romanem przeprowadziłam
1. W ramach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy
ojcowiznę” 2004/2005, etap rejonowy organizowany przez PTTK O. Otwock.
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Pan Roman był sąsiadem moich dziadków, a nasze spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze (2005).
Fot. R. Lewandowski.

w miejscu pracy pana Romana,
czyli w stolarni w Józefowie.
– Dzień dobry. Piszę pracę
o drewnianych zabytkach Józefowa,
o świdermajerach, czy mogłabym
z panem przeprowadzić wywiad?
– Dzień dobry. Proszę bardzo.
Bardzo się cieszę, że młodzi interesują się świdermajerami (przechodząc do stolarni obejrzałam
w ogrodzie wykonane przez pana
Romana świdermajerowskie drewniane zdobienia).
– To jest belka, czyli poziomy
element nośny. Każda główka belki
poziomej jest tak samo profilowana. We wszystkich budynkach, które spotkasz w Józefowie znajdziesz
to samo – oczywiście niezależnie
od tego czy belka jest grubsza, czy
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Świdermajerowe szablony w warsztacie stolarskim
Romana Jakubca w Józefowie (2005).
Fot. M. Lewandowska.

Zwój akantowy wykonany wg rysunku Romana
Jakubca, zainstalowany na budynku w Józefowie
(2005). Fot. M. Lewandowska.

cieńsza, krótsza lub dłuższa – ale profil podcięcia jest taki sam. Innym elementem jest
krokiew z charakterystycznym wykończeniem jętki. Jeszcze innym elementem jest tak
zwany zwój akantowy – pochodzący od liści
akantu, motyw popularny w zdobnictwie od
starożytności po dzisiejszy dzień. Na naszym
terenie pojawił się równocześnie ze zdobieniami Andriollego, ale nie we wszystkich domach był stosowany. Powód wydaje się bardzo
prosty: wykonanie zdobienia w formie zwoju
akantowego jest dość pracochłonne, a przez to
drogie. Nie wszystkich było stać na takie zdobienia no i nie wszyscy je chcieli. Tam, gdzie
występuje, w rożny sposób zdobienie zwojem
akantowym jest rozwijane. Pojawia się ono
w rozetach, w szczytach domów, w szczytach
werand, ganków, a także jako element wypełniający obudowę werand. A elementem najbardziej podstawowym dla stylu świdermajer jest
słupek balustrady. Ma on określone proporcje,
dość takie „twardawe”. Jest on trochę pomieszany z elementami architektonicznymi, które
Andriolli przyniósł z Syberii, z Włoch, ale nie
jest taki „miękki, lekki” jak słupki występujące na przełomie XIX i XX wieku w krajach
i słupki wykonane
Europy Zachodniej, głównie w krajach alpej- Sterczyny
w warsztacie stolarskim Romana
skich. Słupków jest kilka typów. Ostatnio wy- Jakubca w Józefowie (2005).
Fot. M. Lewandowska.
konywałem takie słupki na zamówienie. W tej
chwili już ich nie mam, ale na zewnątrz mogłaś
zobaczyć jak one wyglądają na moim ganku. Najprostszym rodzajem słupka zdobionego jest słupek ogrodowy. Wszystkie elementy, o których mówię
znajdziesz także w józefowskich świdermajerach. Szablony, które widzisz są
tylko małą częścią wykonywanych przeze mnie elementów świdermajer. Nie
mam ich tu wszystkich, ponieważ ich wzory i proporcje znam na pamięć,
a jeśli jest potrzeba wykonuję je od ręki, z głowy. (…)
– Pięknie dziękuję za bardzo interesującą rozmowę.
– Proszę bardzo”.
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Andrzej Jankowski

Natalia Jankowska z domu Benke
(1907-1976)
Natalia Benke urodziła się 19 stycznia 1907 roku w Warszawie, z ojca
Wilhelma i z matki Ernestyny Ferdynandy1 z domu Jacobs (Ryc. 1).
Natalia urodziła się w mieszkaniu przy ul. Pięknej (późn. Piusa
XI) nr 60, w kamienicy – dziś już nieistniejącej, która należała do jej

Ryc. 1. Świadectwo urodzenia i chrztu Natalii Benke, 1907 rok.
Fot. z archiwum rodzinnego.

1. Por. A. Jankowski, Osada Benkówka w latach międzywojennych, „Rocznik Józefowski” 2019,
t. 4, s. 119-125.
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Ryc. 2. Józefowska wilegiatura, Osada Benkówka, lato 1910 roku.
Stoją: trzeci od lewej – Karol Benke, najstarszy syn Wilhelma; czwarta od lewej – Elżbieta Benke, córka
Wilhelma; ostatni od lewej – najprawdopodobniej Alfred Benke, syn Wilhelma.
Siedzą na ławce: trzecia od lewej – Ernestyna Benke, żona Wilhelma; czwarty od lewej – Wilhelm Benke;
piąta od lewej – Helena Janowska, siostra Ernestyny Benke.
Dzieci (od lewej): Witold Benke, syn Wilhelma; (stoi) Natalia Benke, córka Wilhelma; Jan Benke, syn
Wilhelma, NN. Fot. z archiwum rodzinnego.

ojca Wilhelma Benke2 i była jego najmłodszym dzieckiem z drugiego małżeństwa. W dzieciństwie i młodości mieszkała w Warszawie,
a miesiące letnie cała rodzina spędzała w Osadzie Benkówka na terenie dzisiejszego Józefowa (Ryc. 2).
Natalia uczęszczała do szkół w Warszawie. Świadectwo dojrzałości
uzyskała w Państwowym Liceum Żeńskim im. Królowej Jadwigi.
Po ukończeniu szkoły pracowała w kilku instytucjach, m.in. w Polskim Towarzystwie dla Sprzedaży Wyrobów Firmy Orenstein & Koppel w Warszawie,
a następnie w Banku Małopolskim S.A. Oddział w Warszawie (Ryc. 3).
W 1929 roku Natalia Benke poślubiła Władysława Jankowskiego (Ryc.
4). Małżonkowie Jankowscy zamieszkali przy ul. Pięknej w Warszawie.
2. Metrykalnie: Fryderyk Wilhelm Benke.
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Ryc. 3. Świadectwo pracy Natalii Jankowskiej, 1930 rok. Fot. z archiwum rodzinnego.

W styczniu 1930 roku urodził się im syn Andrzej, a w czerwcu 1931 roku
urodził się drugi syn, Włodzimierz. W 1935 roku rodzina Jankowskich na stałe
przeniosła się z Warszawy do Józefowa3. Zamieszkała w Osadzie Benkówka
przy ul. Środkowej 4, w domu należącym i zarządzanym przez Ernestynę Benke, wdowę po zmarłym w 1924 roku Fryderyku Wilhelmie Benke (Ryc 5).
W latach trzydziestych XX wieku Natalia Jankowska pracowała w Polsko-Holenderskiej Izbie Handlowej w Warszawie.
Podczas okupacji niemieckiej Natalia Jankowska nie pracowała zawodowo, ale zajmowała się rodziną i prowadzeniem domu. W latach II wojny
światowej dom w Józefowie był kilkakrotnie na dłużej lub krócej „chwilową przystanią” dla krewnych i znajomych, którzy z różnych powodów
musieli opuścić swoje dotychczasowe miejsca pobytu – szczególnie na
Kresach Wschodnich, i poszukiwali nowego miejsca zamieszkania.
W latach okupacji niemieckiej, na prośbę józefowskiej nauczycielki
pani Jadwigi Barcickiej, która była dobrą znajomą Natalii Jankowskiej,
w domu przy ul. Wiślanej przechowywano część księgozbioru biblioteki
Szkoły Powszechnej w Józefowie.
3. Por. A. Jankowski, dz. cyt.
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Ryc. 4. Wypis z aktu ślubnego Władysława Jankowskiego i Natalii z domu Benke, 1929 rok.
Fot. z archiwum rodzinnego.
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Ryc. 5. Nekrolog Fryderyka Wilhelma Benke, 1924 rok. Fot. z archiwum rodzinnego.

W styczniu 1945 roku Natalia Jankowska wraz z mężem Władysławem
została aresztowana i przesłuchiwana przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Falenicy (Ryc. 6).
W tym czasie w domu aresztowanych małżonków zarekwirowano kilka pomieszczeń (połowę domu) dla generała armii sowieckiej.
Generał rano wyjeżdżał i wracał wieczorem na nocleg. Podobna sytuacja była jeszcze w kilku domach w Józefowie.
Pod koniec lat czterdziestych Natalia Jankowska podjęła pracę jako
księgowa w warszawskim oddziale Centrali Handlowo-Technicznej
Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego. Po kilku latach została główną księgową. Pracę tę kontynuowała aż do przejścia na emeryturę.
Natalia Jankowska do końca życia mieszkała w Józefowie. Zmarła
2 stycznia 1976 roku. Została pochowana na józefowskim cmentarzu
parafialnym (kwatera SG08/44).

Ryc. 6. Zaświadczenie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dotyczące małżonków Natalii i Władysława
Jankowskich, 1945 rok. Fot. z archiwum rodzinnego.
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Henryk Jesiotr

Stanisław Jesiotr (1919-2010)
Jesiotrowie to jeden z najstarszych rodów zamieszkałych
w Józefowie1. Ojciec Stanisława, po kilkuletnim pobycie
w powiecie grójeckim, gdzie
się ożenił, powrócił w 1928
roku na rodzinne gospodarstwo
w Świdrach Małych. Stanisław,
liczący wówczas 9 lat2, kontynuował naukę w szkole powszechnej znajdującej się w Świdrze
(dzisiaj dzielnica Otwocka). Po
jej ukończeniu, podjął naukę
zawodu u brata matki - Stefana
Puchy trudniącego się ciesielstwem. Jednak ambicje młodego Stanisława sięgały dalej niż
wiejska ciesielka.
Z nowoczesną mechanicz- Ryc. 1. Stanisław Jesiotr z żoną Kazimierą, Świdry Małe,
ną obróbką drewna i bliskim 22 lipca 1952 roku. Fot. z archiwum rodzinnego.
ciesielstwu stolarstwem Stanisław Jesiotr zapoznał się
w Warszawie, gdzie zdobywał zawodowe szlify, pracując kolejno w latach
1937-1939 w dwóch warsztatach – najpierw w firmie Rabczyk i Stolzman,
a później w wielkiej firmie Rudolfa Magiego na Pradze.
1. Artykuł powstał na podstawie wspomnień własnych autora oraz tekstu J. Króla, Jubileusz
Stanisława Jesiotra („Józefów nad Świdrem” 1999, nr 5, s. 15).
2. Stanisław Jesiotr urodził się 8 kwietnia 1919 roku.
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W czasie działań wojennych 1939 roku powrócił do Świdrów Małych,
by być bliżej potrzebujących pomocy rodziców.
Od listopada 1939 roku
do końca marca 1940 roku
pracował przy budowie
spalonego mostu na Wiśle w Świdrach Małych.
Niemcy płacili mało, a gdy
zaczęli wywozić co młodszych do robót w Rzeszy,
Stanisław uciekł do rodziny w grójeckie.
Ryc. 2. Stanisław Jesiotr z żoną Kazimierą i synami, Świdry
Małe, 22 lipca 1952 roku. Fot. z archiwum rodzinnego.

Ryc. 3. „Ob. Jesiotr Stanisław, zam. Józefów, Świdry Małe,
18.07.1960”. Fot. z archiwum rodzinnego.
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Do Świdrów Małych
powrócił pod koniec okupacji niemieckiej. Na początku stycznia 1944 roku
ożenił się z Kazimierą
Pucha. Objął gospodarstwo rolne po rodzicach,
a skromne z niego dochody uzupełniał dorywczymi robotami stolarskimi
i ciesielskimi.
W 1955 roku, kiedy w ramach politycznej
odwilży powstał lepszy
klimat dla indywidualnej działalności rzemieślniczej, Stanisław Jesiotr
otworzył własny warsztat
stolarski w Józefowie przy
ulicy Świderskiej. Stopniowo wyposażał go w no-

Ryc. 4. Stanisław Jesiotr (w środku) podczas jubileuszu 60-lecia otwockiego rzemiosła, Otwock 27 listopada
1976 roku. Fot. z archiwum rodzinnego.

woczesne maszyny, a jakością wykonawstwa zdobywał sobie coraz
większą klientelę.
W roku 1975 Stanisław Jesiotr
wraz z rodziną zamieszkał w Józefowie przy ulicy Sosnowej.
Najbliższa rodzina Stanisława
Jesiotra składała się z żony Kazimiery, trzech synów Henryka,
Macieja i Stanisława oraz córki
Elżbiety.
Stabilizacja życiowa pozwoliła Stanisławowi poświęcić się
drugiej pasji – działalności społecznej. Przez dwie kadencje był
radnym w gminie Falenica, do

Ryc. 5. Stanisław Jesiotr, Józefów 2010 rok.
Fot. z archiwum rodzinnego.
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Ryc. 6. Stanisław Jesiotr (czwarty od lewej) podczas uroczystości otwockiego rzemiosła.
Fot. z archiwum rodzinnego.

której wówczas administracyjnie Józefów należał. Pełnił także funkcję
członka kolegium orzekającego ds. wykroczeń.
W latach 70. XX wieku został powołany na rzeczoznawcę robót stolarskich
w Warszawskiej Izbie Rzemieślniczej, w następnej dekadzie był członkiem
komisji egzaminacyjnej dla stolarzy. Od 1995 roku działał w Ogólnopolskim
Stowarzyszeniu Stolarzy, którego był współzałożycielem. Przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Otwocku.
Zawodowe kwalifikacje w jego zakładzie zdobyło ponad 30 uczniów.
Ponad połowa z nich z powodzeniem otworzyła własne warsztaty.
W 1989 roku Stanisław Jesiotr został wpisany do księgi „Zasłużonych
Miasta Józefowa”.
W tym samym roku przeszedł na emeryturę, a warsztat stolarski objął
po nim syn Henryk, kontynuujący rodzinne tradycje3.
Stanisław Jesiotr zmarł 26 października 2010 roku. Został pochowany
na cmentarzu parafialnym w Józefowie.
3. Zob. Jesiotrowie, czyli cztery pokolenia cieśli i stolarzy, w: R. Lewandowski, Twórcy stylu
świdermajer, Józefów 2012, s. 39-42.
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Ryc. 7. Drewniane elementy stylizacji świdermajer – współczesna wizytówka stolarni Jesiotrów.
Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.

149

150

IV
PO SĄSIEDZKU

151

152

Alexander Polonius1

Mars w wiosce2
W czasie tej najszybszej z wojen ludzie nie spacerowali z własnej woli po
Warszawie. Z powodu przerażającej częstotliwości niemieckich nalotów
każdy starał się ograniczać wyjścia z domu do niezbędnego minimum.
Uważano, że przebywanie na zewnątrz jest bardzo niebezpieczne – nikt
nie chciał zostać zapędzony do schronu, kiedy rozległ się alarm, nikomu też nie uśmiechało się czekać godzinami w portes cochères dużych
budynków. Ci, którzy musieli wyjść do biura lub w interesach, dzwonili
do domu, by powiadomić bliskich, że dotarli bezpiecznie do pracy. Tych
rozmów telefonicznych było tak dużo, że sieć niemal padła i w licznych
komunikatach radiowych proszono, aby ograniczać połączenia. W efekcie
nikt nie wychodził na spacery. Kto tylko nie musiał być na służbie albo na
zakupach, pozostawał w domu lub u przyjaciół.
Teraz jednak, gdy byliśmy na wsi3, musieliśmy to odreagować. Była
piękna noc, światło ubywającego księżyca wydobywało z mroku piękno starego parku4, skrząc się srebrem na szczytach drzew. Liczne wrześniowe gwiazdy migotały wesoło na ciemnogranatowym niebie. Mówiąc
wprost, szukaliśmy tylko pretekstu, żeby wyjść w tę piękną noc, jakkolwiek późno by było.
– Nie powinniśmy aby odwiedzić pana Pazurskiego5 (miejscowy nauczyciel) i dowiedzieć się, czy wieczorem były jakieś wiadomości w radiu?
1. Alexander Polonius to Andrzej Marcin Neuman. Zob. K. Oktabiński, Wiązowna, letnisko
Szlenkierów i Neumanów, „Rocznik Józefowski” 2020, t. 5, s. 49–61, [przyp. red.].
2. Opis dotyczy wydarzeń, które miały miejsce w Wiązownie w pierwszej połowie września
1939 roku. Mars w wiosce to tytuł rozdziału książki Alexandra Poloniusa I Saw the Siege
of Warsaw (Glasgow 1941) w tłumaczeniu Marka Przybyłowicza (Widziałem oblężenie
Warszawy, Poznań 2018, s. 79-139), który jest przede wszystkim odkrywcą tego tekstu.
Fragmenty publikowane za zgodą wydawcy. W tekście występują przypisy redakcyjne
oraz przypisy wydawcy, [przyp. red.].
3. Mowa o Wiązownie, [przyp. red.].
4. Park przy pałacu Neumanów w Wiązownie, [przyp. red.].
5. Chodzi o Jana Parola.
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– odezwała się Zula. – Jak głupio zrobiliśmy, zabierając nasze radio z powrotem do Warszawy. Jeszcze tego pożałujemy.
Minutę później wielki hall6 opustoszał. Tylko matka7 została, gdyż musiała być domowym kwatermistrzem z powodu mnóstwa napływających
wciąż gości. Z początku było nas w hallu troje, potem dołączyła pani Rikelowa z Marylką, w końcu zaś państwo Lenartowie. Ale na tym się nie
skończyło. Ledwie wyszliśmy z domu8, na werandzie pojawił się oficer,
prosząc o nocleg dla oficerów i pracowników ewakuowanej fabryki pracującej dla wojska. Była ona przenoszona z Warszawy w bezpieczniejsze
miejsce wraz z najbardziej wartościowym sprzętem. Biedna matka miała
mnóstwo pracy i łóżek do posłania, było już jednak za późno, żeby wysłać Stanisława do wioski po pomoc. Oficer wyjaśnił, że pierwsze ciężarówki z zaopatrzeniem spodziewane są w Wiaśnie9 w każdym momencie,
a następne przybędą w nocy i jeszcze w czwartek rano. Nie miał zbyt
wiele czasu, ale powiedział matce, że to fabryka AVA, której większość
pracowników to wysoko wykwalifikowani fachowcy. Ci ludzie oraz ich
sprzęt byli niezmiernie ważni dla obrony kraju, dlatego ewakuowano ich
z zagrożonej Warszawy10.
Kiedy dotarliśmy do domu pana Pazurskiego, ten był już w łóżku, ale
zaprosił kilkoro z nas do środka. Niestety jego radio nie miało głośnika
i tylko dwoje ludzi mogło słuchać audycji przez słuchawki. Wiadomości
nadawane z Warszawy się skończyły, dostępne były jedynie stacje niemieckie, co sprowokowało głośne przekleństwa pana Lenarta. Jednak
pani Rikelowa nalegała, by wysłuchać tego, co Niemcy mają do powiedzenia, mimo że w większości były to kłamstwa.
Podczas gdy ona z Zulą11 słuchały, my otaczaliśmy je, prosząc o powtórzenie tego, o czym mówiono w radiu, gdyż oczywiście niczego nie
słyszeliśmy. Właśnie nadawano wiadomości po niemiecku z Królewca.
Lecz cóż to były za wiadomości! Musiało to być coś makabrycznego, coś
strasznego. Obie kobiety wyglądały na zszokowane – pani Rikelowa była
blada jak kreda, a Zula trzęsła się z oburzenia, zaciskając pięści.
6. Hall pałacu Neumanów, [przyp. red.].
7. Matka to Wanda Maria Neuman, [przyp. red.]
8. Dom – pałac Neumanów w Wiązownie, [przyp. red.].
9. …w Wiązownie, [przyp. red.].
10. Wytwórnia Radiotechniczna AVA – założone w Warszawie w 1929 roku przedsiębiorstwo
produkujące sprzęt łączności dla wojska. Zbudowano w nim w największej tajemnicy
m.in. kopię niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma oraz inne urządzenia pozwalające na
śledzenie zmian w jej kodowaniu.
11. Zula to Antonina Zofia Neuman, siostra autora, [przyp. red.].
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Ryc. 1. Wiązowna i okolice wg mapy WIG 1932. Fot. z archiwum R. Lewandowskiego, [przyp. red.].

– Nie mogę tego więcej słuchać! – zawołała pani Rikelowa. – Za bardzo to wszystko boli… nikt tego nie zniesie! – I zaczęła płakać.
Szybko przejąłem słuchawki.
Spiker właśnie przechwalał się zdobyciem Krakowa i opisywał wejście
niemieckich oddziałów do naszej starej stolicy. Ale największym ciosem
dla nas, ciosem, który najbardziej zabolał, była wiadomość, że po zajęciu
miasta Hitler umieścił wartę honorową przy grobie marszałka Piłsudskiego w katedrze na Wawelu, w samym sercu Polski. Aby cios był jeszcze
okrutniejszy, jeszcze bardziej poniżający dla każdego Polaka, miał czelność udawać, że Piłsudski był jego przyjacielem i jako takiego uhonorował go… okupacją tego najbardziej polskiego z polskich miast!
Nie dało się już dłużej tego słuchać, było to dla nas wszystkich zbyt
bolesne. Rujnowało nasze najświętsze ideały, sprawiając, że czuliśmy się
ofiarami sadystycznego oprawcy. Jaką nieznajomość polskiej natury wykazywał Hitler tym czynem! Jego intencją było złamanie naszego morale.
Zamiast tego zjednoczył przeciwko sobie wszystkich polskich mężczyzn
i kobiety. Nawet ci, którzy – jak ja – nie pochwalali wszystkich posunięć
marszałka Piłsudskiego, poczuli się dotknięci do żywego. Lecz znaliśmy
Niemców i nie byliśmy tym zaskoczeni.
– Może to tylko niemieckie kłamstwo – powiedział pan Lenart, aby
nas pocieszyć.
155

Mimo to byliśmy bardzo przygnębieni i w ciszy wracaliśmy do domu.
W nocy byłem wzywany wiele razy, gdyż aż do świtu przyjeżdżały ciężarówki wyładowane różnymi skrzyniami i pudłami. Musieliśmy
umieścić je wszystkie tam, gdzie będą bezpieczne. Niektóre zawierały
wartościowe części lub półprodukty niezbędne do budowy urządzeń telekomunikacyjnych, więc złożyliśmy je w piwnicy. Lecz jak, na miły
Bóg, mieliśmy znaleźć miejsce na wszystkie te skrzynie i pudła? Dom był
wprawdzie duży, ale w żaden sposób nie mógł pomieścić wszystkiego, co
wyładowaliśmy z tych czterotonowych ciężarówek. Nad każdym przybywającym konwojem czuwał młodszy oficer, natomiast oficer dowodzący
całym transportem przybył nad ranem.
Wtem w pewnej odległości zobaczyłem postać wydającą rozkazy i gestykulującą zawzięcie w taki sposób, jak gdyby grała w tenisa. A niech
to! Pan Ager we własnej osobie, podporucznik, którego widzieliśmy
w drodze do Wiasna, kiedy zażarcie walczył ze swoją kolumną ciężarówek w lasach Miłosnej. Ależ to będzie niespodzianka dla Zuli, gdy jutro
przy śniadaniu spotka swojego dawnego partnera z kortu!
Podporucznik zaakceptował moją sugestię, że duże skrzynie, zawierające urządzenia elektryczne oraz prądnice, najlepiej ukryć tymczasowo
pod drzewami, gdzie trudno je będzie dostrzec z góry. Wizja zasłużonego
odpoczynku tak uskrzydliła robotników, że w mgnieniu oka rozładowali samochody. Kilka minut później cały dom był już pogrążony we śnie
i czuwali tylko wartownicy i psy na łańcuchach.
Czwartek, 7 września
Jak miło jest złapać choć kilka godzin przyzwoitego snu po siedmiu
niespokojnych nocach12. Ponownie wracasz wtedy do formy. Dziś rano
dowiedzieliśmy się, że wiadomości z najnowszego komunikatu naszego
Sztabu Generalnego nie były takie złe. Upolowanie siedmiu nieprzyjacielskich samolotów to w końcu coś.
„Tylko czy to prawda? – pytała moja sceptyczna połowa. – Czy możemy
być pewni, że nasze audycje nie wprowadzają nas w błąd? Dlaczego to, czego dowiadujemy się z prywatnych źródeł, tak bardzo różni się od oficjalnych
wersji? I dlaczego Niemcy tak przechwalają się swoimi zwycięstwami?”
12. Na początku września 1939 roku siedem niespokojnych nocy autor spędził w Warszawie,
[przyp. red.].
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Od oficerów niewiele można było się dowiedzieć. Niezmiennie mieli
dla nas tylko „dobre” wieści i nie byli w stanie potwierdzić nawet tego
wszystkiego, czego sami dowiadywaliśmy się z oficjalnych komunikatów. Cóż, oni po prostu nie wiedzieli. Wkrótce zresztą odkryłem, że jeśli
chciało się czegoś dowiedzieć, nie było sensu pytać nikogo poniżej pułkownika. A i oni nie potrafili rzucić więcej światła na sytuację. Nie dlatego, żeby byli tajemniczy lub świadomie powściągliwi – po prostu sami
niewiele wiedzieli. Poza tym niełatwo mi było zdobyć zaufanie pułkowników czy generałów. Kim w końcu dla nich byłem? Zwykłym cywilem
wyciągającym pomocną dłoń do tych, którym przyszło przejeżdżać przez
Wiasno13. Jaki miałem interes w wypytywaniu ich?
Dużo więcej można było wyciągnąć od brygadzistów i inżynierów
z ewakuowanej fabryki. Byli przemiłymi ludźmi. Gdy pomagałem im
rano maskować za pomocą gałęzi wielkie skrzynie zgromadzone przy
wejściu do domu, opowiedzieli mi o straszliwym nalocie na fabrykę. Dorniery, heinkle i inne bombowce nadlatywały falami, zrzucając tony bomb
i powodując ogromne zniszczenia. Wszyscy pracownicy musieli godzinami przebywać w schronach niezdolni do jakiejkolwiek pracy. W tych
warunkach władze wojskowe mogły jedynie ewakuować fabrykę w miejsce, gdzie załoga będzie w stanie podjąć produkcję, wykorzystując to, co
zostało uratowane z gruzów. Stąd jeszcze więcej pracowników, mężczyzn
i kobiet, nierzadko z rodzinami, spodziewano się tego dnia w Wiaśnie14.
Mieli oni przejąć nasz biały dom i zamienić go w fabrykę.
Ludzie ci byli zorganizowani na wzór militarny. Niektórzy posiadali
broń i oni właśnie stali na straży skrzyń oraz magazynów, a także naszej
piwnicy, w której trzymali prądnice. Dwóch młodych chłopców zawsze
było w pobliżu naszego telefonu, jedynego ich środka komunikacji z majorem zakwaterowanym w posiadłości kilka kilometrów od Wiasna15.
Kiedy wszedłem do jadalni, stwierdziłem, że śniadanie będzie tego
ranka sporym wydarzeniem. Stół musiał zostać powiększony o kilka dodatkowych blatów, jeśli mieliśmy wszystkich pomieścić. Poprzedniego
dnia przyjechaliśmy dość późno, więc nie było wystarczająco dużo jedzenia, ale wcześnie rano Stanisław był już w wiosce i zamówił chleb u piekarza w żydowskiej części Wiasna. My przywieźliśmy z Warszawy sporo
kiełbasy, a w spiżarni był zapas herbaty i cukru, więc mogliśmy podjąć
gości wspaniałym posiłkiem.
13. …przez Wiązownę, [przyp. red.].
14. …w Wiązownie, [przyp. red.].
15. …od Wiązowny, [przyp. red.].
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Takie postępowanie nie było niczym niezwykłym – działo się tak
w tysiącach dworów i domów w całej Polsce. Żołnierze i wszyscy inni
zaangażowani w obronę kraju znajdowali pożywienie i nocleg tak długo,
jak to było możliwe. Później, gdy było już trudniej o prowiant, nie tylko
właściciele dużych majątków, lecz także najbiedniejsi chłopi dzielili się
ze swoimi gośćmi ostatnim bochenkiem chleba. W Wiaśnie16 każdy wieśniak przyjmował pod swój dach tylu żołnierzy, na ile tylko pozwalały
mu warunki. Wszyscy nasi znajomi mieli domy pełne gości, a poza tym
karmili przechodzące oddziały wojska.
Zarówno oficerowie, jak i zwykli żołnierze byli mile widziani przy
każdym stole. Pani Kulikowska17 z majątku Ołynia miała więcej gości, niż
mogła pomieścić. Również nasi wielcy przyjaciele Siwińscy dokonywali
cudów, goszcząc wojsko.
Miejscowy proboszcz18 wypełnił plebanię do granic możliwości, nasz
dzierżawca, który zajmował budynek w sadzie, przyjął co najmniej dziesięciu żołnierzy, to samo zrobił też ogrodnik. Można było znaleźć żołnierzy
nawet w oddzielonym od reszty wioski żydowskim osiedlu, które leżało
po drugiej stronie strumienia biegnącego wzdłuż drogi do starego, białego
kościoła. Każdy zakątek tej wiejskiej okolicy pulsował życiem i gościnnością dla wojska. Kiedy później za armią nadeszła wielka fala uchodźców,
również przed nimi wszędzie otwierały się drzwi. Ludzie ci mogli zawsze
liczyć na dobre słowo, a przede wszystkim na gorące serce.
Było oczywiste, że na obiad możemy się spodziewać mnóstwa gości.
Nie mieliśmy wprawdzie pojęcia, jak wielu, ale rozsądnie było uzupełnić
zapasy w spiżarni. Ilekroć byliśmy w naszym majątku, kupowaliśmy masło od pani Goldowej, starej Żydówki, której mąż, krawiec, zmarł wiele lat
temu. Pani Goldowa nigdy nas nie zawiodła i tym razem też zdobyła pięć
kilogramów masła. Jednak było jasne, że z dostawami będzie tylko gorzej,
i przestrzegła matkę, żeby była bardzo oszczędna, gdyż z powodów, których nie pojmuje, coraz trudniej o zapasy, nawet tu, w Wiaśnie19.
Biedaczka! Nie zdawała sobie sprawy z rozmiarów ludzkiej rzeki, która opuściła Warszawę i miasta na zachodzie, a teraz rozlewała się szeroko drogami na wschód od Wisły. Gdyby zobaczyła ten potok aut i ludzi,
który widzieliśmy poprzedniego dnia, zrozumiałaby wszystko. Jeszcze
16. …w Wiązownie, [przyp. red.].
17. Halina z Chrzanowskich Królikowska z folwarku Olszyny, kuzynka gen. Stefana
Roweckiego „Grota”, późniejszego komendanta Armii Krajowej.
18. Ksiądz Aleksander Łabędź.
19. …w Wiązownie, [przyp. red.].
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niedawno byliśmy jego kroplą, a dzisiaj mieliśmy być świadkami przejścia fali kulminacyjnej przez wioskę.
Nasz park znajdował się w pobliżu drogi, którą przepływała jedna
z głównych odnóg tej ludzkiej rzeki. Pierwsi uchodźcy dotarli do wioski
około godziny jedenastej, po tym jak opuścili Warszawę dwa dni wcześniej. Niczym w tragicznych wyścigach najsilniejsi i najsprawniejsi przybyli najpierw i oni też zaczęli ogołacać sklepy, restauracje, zajazdy, a nawet gospodarstwa z żywności i napojów. Podążający za nimi mieli zastać
puste sklepy i magazyny.
Około południa nasza studnia artezyjska przy stajni została oblężona
przez dzikie hordy. Setki, a potem tysiące ludzi zeszły z głównej drogi,
aby na chwilę usiąść w cieniu drzew i odświeżyć się łykiem żelazistej
wody. Koło studni nie przestawało się obracać, poruszane silnymi rękami, które zmieniały się co kilka minut, w miarę jak ludzie przychodzili
i odchodzili. Większość z nich miała własną żywność i pytała tylko, gdzie
może dostać coś ciepłego lub wrzątek do zaparzenia herbaty czy kawy. Jedynie nieliczni prosili o jedzenie i przeważnie byli gotowi za nie zapłacić,
a niepokoili się wyłącznie tym, czy coś dostaną. To byli szczęśliwcy. Tym,
którzy przyszli po nich, pieniądze nie mogły już pomóc.
Robiliśmy wszystko, co możliwe, aby pomóc potrzebującym, ale
nasze wysiłki były ledwie kroplą w morzu potrzeb. Mieliśmy już do
nakarmienia wielu oficerów i kilku urzędników z ewakuowanych zakładów AVA. Samo to stanowiło problem dla matki, Zuli i pani Rikelowej.
Gotowaliśmy właściwie bez przerwy, a wciąż nowe grupki ludzi przenikały do domu, prosząc o coś do jedzenia. Podobnie było we wszystkich
sąsiednich domostwach.
Do południa podwórko i ławki wokół domu były już zajęte, a mimo to
przybywało więcej ludzi. Widzieliśmy biednych bezrobotnych i bogatych
przemysłowców albo ich synów, byli artyści, prawnicy, inżynierowie, wykwalifikowani robotnicy, tramwajarze – wszyscy zjednoczeni w duchu koleżeństwa. Księża i adwokaci, tokarze i kelnerzy, poeci i kierowcy taksówek,
młodzi i starzy – wydawało się, że cały świat przechodzi przez Wiasno20.
Było wśród nich wielu naszych znajomych i krewnych. Jednym z pierwszych, których dostrzegłem, był Jan Posner, który dotarł do Warszawy
z Genewy dzień przed atakiem Niemców na Polskę. Był moim starym
przyjacielem i – mimo swego nieprzejednanego pacyfizmu oraz wyznawania idei zjednoczonej Europy – wielkim patriotą. Wrócił do kraju,
20. …przez Wiązownę, [przyp. red.].
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aby wstąpić na ochotnika do wojska, ale do naszego wojska nie było łatwo
się dostać. Coś wiedziałem na ten temat po wielu nieudanych próbach znalezienia jakiejś pracy przy nim. Na każde wolne miejsce było przynajmniej
dziesięciu chętnych. Każdy oferował swoje usługi, ale niewielu szczęśliwców
zostało przyjętych. Teraz te tłumy odrzuconych maszerowały w kierunku
Garwolina, Lublina i Brześcia Litewskiego w nadziei, że tam się zaciągną.
Jan przybył z oddziałem umundurowanych młodzieńców. Sam był
w cywilu, wielce rozdrażniony tym, że jako jedyny nie otrzymał karabinu,
choć jestem pewien, że i tak nie umiałby się nim posługiwać. Jego oddział
stacjonował w szkole, gdzie, na sianie rozłożonym na podłodze, spali wszyscy mocno po długim nocnym marszu. Nie za bardzo wiedzieli, dokąd idą,
ale szli na wschód z nadzieją, że gdzieś tam zostaną przeszkoleni.
Po Janie nadeszli inni bliżsi lub dalsi krewni i znajomi.
Kuzyn Aleksander przyjechał z całą czteroosobową rodziną oraz nianią swojego synka. Ich samochód był załadowany po brzegi żywnością
i zapasowym paliwem. Dzieci siedziały na stosie bagaży i pościeli, tak że
przypominało to bardziej cygański wóz niż nowoczesne auto. Aleksander
był oficerem rezerwy, ale nie miał ani przydziału, ani żadnego pomysłu,
co zrobić ze sobą i swoją rodziną. Był w mundurze, gdyż uważał, że tak
będzie mu łatwiej podróżować. Jak wielu innych, wykorzystywał mundur
bez szansy na aktywny udział w tej dziwnej wojnie.
Zula patrzyła na to z pogardą, twierdząc, że w takim momencie oficerowi nie przystoi myśleć tylko o sobie i swojej rodzinie, zamiast starać się
o przydział w wojsku.
– Feliks21 walczy od pierwszych chwil wojny – powiedziała. – Dlaczego Aleksander obija się jak śmierdzący tchórz?
Ale tak naprawdę to nie była wina Aleksandra, że nie został jeszcze
zmobilizowany. W takiej samej sytuacji znalazły się tysiące ludzi. Odwrót
był tak gwałtowny, że władze nie nadążały z powoływaniem zdolnych
do służby i w konsekwencji ogromna armia oficerów i żołnierzy błądziła
w poszukiwaniu swych oddziałów. Naturalnie stwarzało to okazję do nadużyć i ułatwiało pracę niemieckim agentom oraz różnym burzycielom, którzy już się uaktywnili. Co więcej, brak dyscypliny i nadzoru był zachętą do
grabieży. Musiałem niestety przyznać rację Zuli, że widok oficerów, którzy uchodzą z żonami i dziećmi w bezpieczne rejony, zamiast pozostawać
w swoich oddziałach, jest przykry i nie wróży niczego dobrego. Nie dostrzegaliśmy tego aspektu wojny, kiedy byliśmy w Warszawie.
21. Feliks to Franciszek Stefan Neuman, brat autora, [przyp. red.].
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Ryc. 2. Franciszek Stefan Neuman (Feliks), Antonina Zofia Neuman (Zula), Andrzej Marcin Neuman (Alexander Polonius) w latach międzywojennych. Fot. Archiwum UW oraz SGH w Warszawie, [przyp. red.].

Z każdą chwilą rosła liczba przybywających do naszego domu. Niektórzy z nich chcieli tylko usiąść na moment w fotelach w hallu, inni pytali
o możliwość umycia się, jeszcze inni potrzebowali trochę gorącej wody,
aby zaparzyć herbatę w termosach. Byli i tacy, którzy zachodzili jedynie
po to, by zapytać, czy mamy radio i czy władze w Warszawie wydały
jakieś dalsze instrukcje oraz jakie są najnowsze wiadomości. Jednak znakomita większość przychodziła, żeby coś zjeść. Wielu z tych ludzi, kierując się wciąż przedwojennymi oporami przed nachodzeniem czyjegoś
domostwa, nie śmiało przekroczyć naszych progów. Przychodzili wprost
ze swoich domów, gdzie nie życzyliby sobie takiego traktowania, ale nie
wiedzieli jeszcze, co to głód i wyczerpanie. Szybko wszakże pozbywali
się tych uprzedzeń, tych reliktów czasu pokoju.
Instynktowne pragnienie ratowania siebie i swoich rodzin wydobywało
na powierzchnię prawdziwą naturę tych ludzi. W żadnych warunkach człowiek nie ujawnia tak swoich rzeczywistych cech i wartości jak wtedy, gdy
jest w niebezpieczeństwie. Można wówczas czytać w nim jak w otwartej
księdze, w której wszystko jest napisane, podzielone wyraźnie na dobro
i zło. Może dlatego właśnie przyjaźnie zawarte w okopach czy w więzieniu
są tak trwałe. W takich czasach jak te nie ma owijania w bawełnę.
Tuż przed obiadem zobaczyłem Jurka Lekańskiego, który przyjechał
rowerem. Później okazało się, że ukradł go przed apteką jakieś dwadzieścia kilometrów od Wiasna22. Tutaj spotkał swojego wuja, bogatego finansistę, który wracał do Warszawy, aby zabrać stamtąd żonę i syna. Jurek
tymczasem wybrał przeciwny kierunek. Jego wuj miał przy sobie mnóstwo gotówki, którą zdążył pobrać z banku, nim wprowadzono ograniczenia wypłat. Jurek zwierzył się wujowi z braku pieniędzy, co musiało
22. …od Wiązowny, [przyp. red.].
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się wydawać kłamstwem każdemu, kto go znał. Ale jakąż wartość miały
pieniądze w tych warunkach? Tak czy owak, zobaczyłem, jak wuj wręczył mu plik banknotów, za który w normalnych czasach można by kupić
niewielkie gospodarstwo.
Jadalnia23 była pełna gości. Matka ugotowała bigos na wołowinie – cudowną potrawę, która jest w stanie zaspokoić głód wielkiej rzeszy ludzi.
Góra parującego bigosu oraz chleb z masłem – w tych okolicznościach
danie iście królewskie – stanowiły nasz obiad.
Podczas posiłku byliśmy świadkami wzruszającej sceny – przybycia
profesorów uniwersyteckich z Warszawy. Większość z nich stanowili
starsi mężczyźni z siwymi brodami. Wyrwani ze swoich laboratoriów
i sal wykładowych przez postępujące barbarzyństwo, podobnie jak uczeni
z dawnych czasów, za cenę fizycznych cierpień odwrócili się od tego nowego Bizancjum. Byli bardzo skromni i wdzięczni za okazaną im uwagę.
Odmówili grzecznie, gdy zaoferowaliśmy im poczęstunek, ale matka nie
musiała się wysilać, by nakłonić ich do zmiany zdania. W rzeczywistości
byli bardzo głodni i wyczerpani. Była to pierwsza taka scena i prawdopodobnie dlatego zapamiętałem ją tak dobrze, lecz jeszcze tego samego
dnia rozegrała się podobna, kiedy przyjmowaliśmy grupę sędziów Sądu
Najwyższego i Sądu Apelacyjnego. Wszyscy ci ludzie, bardzo szanowani
za swoją wiedzę i walory moralne, zostali zmuszeni do ucieczki przed
ciężkim buciorem okupanta i do długiej wędrówki w nieznane. Ilu z nich
powróci kiedykolwiek do swoich domów i biurek?
Fala uchodźców przechodzących przez Wiasno24 wciąż rosła. Wkrótce
w całej wiosce nie można już było kupić niczego prócz pomidorów, które
nieźle obrodziły tego roku. Większość ludzi jadła je, zerwawszy prosto
z krzaków. Miejscowe piekarnie nie były w stanie sprostać zapotrzebowaniu, a kiedy niecierpliwy tłum zaczął grozić jednemu z piekarzy, ten
zamknął zakład i tego wieczora nie wypiekał chleba. Drugi25 wprawdzie
wciąż pracował, ale wielokrotnie musiał wzywać policję, by utrzymywała
porządek i zapobiegała bójkom przed jego sklepem. Każdy chciał kupić
chleb, lecz było go za mało dla wszystkich.
Podobne sceny rozgrywały się przy studniach. Większość studni na
polskich wsiach nie jest zbyt głęboka. Obudowane są deskami lub kłodami i przeważnie posiadają żurawie, których długie ramiona służą do wyciągania wiader z wodą. Ich zasoby są jednak ograniczone. Bo jak może
23. Jadalnia w pałacu Neumanów w Wiązownie, [przyp. red.].
24. …przez Wiązownę, [przyp. red.].
25. Piekarze pochodzenia żydowskiego – Pączek i Radoszyński.
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wystarczyć wody, by w gorący dzień ugasić pragnienie tylu tysięcy cywili, żołnierzy i koni?
Kiedy zbliżałem się do stajni, przywołał mnie Stanisław.
– Zepsuła się studnia. Chyba przegub pękł przez to ciągłe pompowanie. Kowal26 powiedział, że nie przyjdzie tego naprawić.
– Dlaczegóż to, Stanisławie?
– Twierdzi, że nie ma narzędzi, ale coś mi się widzi, że powód jest
inny. Ludzie mówią, że zakopał je w ogrodzie, bo się boi, że jak Niemcy
wejdą do Wiasna27, to mu wszystkie ukradną, jak to zrobili w 1915 roku.
Wydali mu wtedy wprawdzie jakieś pokwitowanie, ale narzędzi już więcej nie zobaczył.
– Nie możemy zostać bez wody, Stanisławie. To poważna sprawa. Porozmawiam z głównym inżynierem tej ewakuowanej fabryki. Jestem pewien, że któryś z ich cieśli albo monterów będzie mógł nam pomóc.
Tymczasem jednak musieliśmy się obejść bez bieżącej wody. Zapasy,
które posiadaliśmy, zostały zamknięte w łazience i były wydzielane jak
lekarstwo.
Życie w Wiaśnie28 szybko się dezorganizowało. Wieczorem nasz
nieliczny oddział policji otrzymał rozkaz natychmiastowego opuszczenia posterunku. (…) Ale dlaczego w takim razie ewakuowano nasz
posterunek policji?
Ludzie przyjeżdżający autami z Warszawy powiedzieli nam, że mosty
są wciąż bombardowane, ale było tylko kilka bezpośrednich trafień. Jedna czy dwie bomby spadły na most Księcia Józefa Poniatowskiego, lecz
wybiły w nim dziury i eksplodowały w wodzie. Szkody zostały już naprawione i most jest znowu przejezdny. Władze zabroniły jednak przenoszenia przez niego wszelkich paczek z obawy, że mogą się w nich znajdować
materiały wybuchowe.
Słyszeliśmy także, że przygotowania do obrony stolicy ruszyły pełną
parą. Kiedy Stefan Starzyński, energiczny prezydent Warszawy, zaapelował o osiem tysięcy ochotników do sformowania batalionów obrony miasta, zgłosili się oni w ciągu dwóch godzin. Teraz było już jasne, że władze
nie zachęcają dłużej do ewakuacji miasta, a wręcz przeciwnie – szykują
się do niezłomnego oporu. Wszyscy zdolni do pracy zostali zatrudnieni przy kopaniu okopów i budowie stanowisk karabinów maszynowych
oraz dział przeciwpancernych wokół Warszawy. Uchodźcy mówili też,
26. Kowalem był Julian Roguski.
27. …do Wiązowny, [przyp. red.].
28. …w Wiązownie, [przyp. red.].
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że po zbombardowaniu jednego z dworców niemieckie samoloty rozrzuciły ulotki wzywające ludność do poddania się. Co za zuchwałość, nie
mówiąc już o marnowaniu papieru! Jeden z mężczyzn powiedział mi, że
ma pewne informacje z kół zbliżonych do Sztabu Generalnego, iż tysiąc
brytyjskich samolotów ma lada chwila dotrzeć do Polski.
Och, jakżebym chciał, żeby to była prawda! Ale dlaczego w takim razie policja opuściła Wiasno29?
Przez cały wieczór nasz dom był pełen ludzi i wielu z nich prosiło, by
mogli pozostać w nim do rana. Kuzyn Aleksander z rodziną wyjechał
jednakże wieczorem, kierując się na Zamość. I tak przeładowane auto
wiozło jeszcze ich przyjaciela, który musiał się uchwycić koła zapasowego z tyłu. Wiadomość, że policja dostała rozkaz opuszczenia Wiasna30,
odarła ich z wszelkich złudzeń. Wyjazd Aleksandra zaalarmował również
panią Rikelową i państwa Lenartów. Ci ostatni wyruszyli swoim malutkim powozem, podczas gdy pani Rikelowa i jej córka zostały zabrane
przez kolumnę wojskową. Wszyscy oni uważali, że na wschodzie będą
bezpieczniejsi. Czy tak się stanie? Bóg jeden wie!
Bardzo pouczające było obserwowanie, co ludzie przywożą w swoich
niewielkich plecakach albo kieszeniach. Jedni mieli w nich wszelkiego rodzaju żywność, inni ciepłą odzież. Pewien mężczyzna opuścił Warszawę
tylko z albumem zdjęć ze swoich podróży! Razem z Zulą bardzo lubiliśmy przeglądać ten album, ale uważaliśmy, że w tych okolicznościach to
dziwny bagaż. Niektórzy posiadali walizki i skórzane torby, często zupełnie nowe i zbyt ciężkie, dlatego byli nam bardzo wdzięczni za możliwość
zamiany tego drogiego bagażu na zwykłe jutowe worki.
Wracając z piwnicy z kolejnym starym workiem, Zula zauważyła:
– W ten sposób zgromadzimy fortunę!
Faktycznie, spacerując wzdłuż głównej drogi i zbierając rzeczy, które
uciekinierzy musieli zostawić z powodu zmęczenia, można się było zaopatrzyć we wszystko. Mydła do golenia, koszule, swetry, buty, piżamy,
bambosze – bez końca można wymieniać to, co leżało w kurzu. Aby ratować życie, ludzie gotowi są pozbyć się swojej własności.
Karczma w Wiaśnie31 przeżywała okres świetności, ale w końcu została zamknięta, po tym jak tłum sponiewierał właściciela32, który mógł
obsłużyć tylko niewielką część klientów.
29.
30.
31.
32.
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…Wiązownę, [przyp. red.].
…Wiązowny, [przyp. red.].
…w Wiązownie, [przyp. red.].
A. Wronka.

Kiedy zapadła noc, nasz dom był przepełniony. Ludzie byli we wszystkich pomieszczeniach, nawet w hallu i pralni. Spali na sofach, łóżkach,
fotelach i na podłodze.
Piątek, 8 września
O drugiej nad ranem zjawił się dostojny gość, starosta naszego powiatu33.
Przybył z żoną autem, jako że przeprowadzał inspekcję podległego sobie obszaru. Był to jeden z tych sumiennych i rzutkich administratorów,
którzy robili co w ich mocy, aby wszystko działało tak jak zwykle, o ile
tylko pozwalały na to okoliczności. Bardzo zdenerwowała go wiadomość,
że policja opuściła Wiasno34. Zapewnił nas, że było to zupełnie niepotrzebne. Opowiedziałem mu o zamknięciu karczmy, sklepów rzeźnickich
w osiedlu żydowskim i obu piekarni. Jego reakcja była energiczna i zarazem dodająca otuchy. To był ktoś, kto w takiej chwili nie myślał tylko
o własnej skórze.
Po kilku godzinach snu spotkaliśmy się znowu wszyscy przy śniadaniu,
podniesieni na duchu przez słoneczny poranek. W połowie posiłku otworzyły się drzwi, wszedł naczelnik policji35 w Wiaśnie36 i uniżenie zameldował się staroście, ten zaś powiedział mu, jak oburzeni byli wszyscy mieszkańcy na wieść o tym, że policja pierwsza opuściła swój posterunek.
Starosta miał mi coś ważnego do przekazania.
– Intencją władz jest, by życie na tyłach frontu jak najbardziej przypominało to w czasie pokoju. Osobiście robię co mogę, żeby zapobiec panice i rozprzestrzenianiu fałszywych pogłosek. Policja w moim starostwie
już kilka razy im uległa. Gdy tylko ktoś opuszcza swój posterunek pod
wpływem plotki o zbliżających się niemieckich czołgach, inni przekazują
ją sobie telefonicznie i w efekcie wszyscy porzucają obowiązki, chociaż
wróg często jest jeszcze bardzo daleko. Takie akty paniki muszą zostać
za wszelką cenę powstrzymane. Jak pan widzi, jeździmy z żoną dzień
i noc, próbując zapanować nad sytuacją. Ale pożądana jest lokalna inicjatywa. Nie możemy polegać wyłącznie na rozkazach z góry, szczególnie teraz, kiedy łączność jest w tak złym stanie. Dlatego też w wielu miejscach
33. Starosta Franciszek Godlewski (zm. 1950). Ojciec słynnego „Antka Rozpylacza”, żołnierza
powstania warszawskiego, który poległ 8 sierpnia 1944 roku.
34. …Wiązownę, [przyp. red.].
35. Ciemięga.
36. …w Wiązownie, [przyp. red.].
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tworzymy z lokalnej ludności oddziały Straży Obywatelskiej, które mają
pomóc policji oraz wykonywać różne zadania powstałe na skutek operacji
militarnych. Zapewne słyszał pan o tym, że Niemcy zrzucają na spadochronach swoich żołnierzy, często z rowerami, stąd ich szpiedzy i wichrzyciele są wszędzie. To prawdziwa plaga i wciąż musimy oczyszczać
z nich tyły armii. Również ogromny ruch ludności z ewakuowanych terenów jest poważnym problemem. Jak tylko możemy, łagodzimy skutki
wszelkich cierpień i trudności. Dodatkowo kłopoty powodują przemarsze
wojsk, szczególnie dezerterów i wszelkiej maści maruderów. Poza tym
coraz większe są problemy natury sanitarnej, którym także trzeba energicznie stawiać czoło. Niniejszym powierzam panu te zadania i liczę na
pańską pomoc w Wiaśnie37 i okolicznych gminach.
To była uroczysta chwila. W końcu będę mógł coś zrobić dla kraju. Oto
była praca, którą warto było wykonywać. Tak zostałem dowódcą Straży
Obywatelskiej w Wiaśnie38. Przestałem być zwykłym cywilem, pospolitym obserwatorem. Kiedy pewnego dnia spotkam Feliksa, będę mógł mu
powiedzieć, że ja również pracowałem dla kraju!
Dzień jest piękny i ciepły. Na niebie nie ma choćby jednej chmurki. Ziemia
jest sucha jak pieprz, a słońce obdarowuje czystym złotem pola ziemniaków i pomidorów po obu stronach ubitego traktu. Setki ludzi zatrzymują
się i zrywają po kilka czerwonych owoców, by ugasić nimi pragnienie
i napełnić wygłodniałe żołądki. Każdy w tym kraju modli się o deszcz,
lecz Opatrzność jest przeciw nam. (…)
Niemieckie samoloty zwiadowcze latały bezkarnie nad całym krajem.
Kilka z nich było dzisiaj nad Wiasnem39. Początkowo krążyły złowieszczo
wysoko, lecz wkrótce ich piloci stali się bezczelni i wiedząc, że w okolicy nie ma dział przeciwlotniczych, zeszli na tysiąc metrów albo i mniej.
Całą obronę przeciwlotniczą wioski stanowił jeden cekaem umieszczony
przed szkołą, w której ostatnio nocował Jan Posner ze swoją grupą. Byłem
bardzo zadowolony, gdy zobaczyłem, że karabin maszynowy wciąż tam
jest. W pierwszych dniach wojny zawsze staraliśmy się rozpoznać kolory
i oznakowanie samolotów, aby odróżnić wrogie od naszych. Teraz jednak
niewielu zadawało sobie ten trud – ilekroć słyszeliśmy warkot samolotu,
przyjmowaliśmy za pewnik, że jest niemiecki.
37. …w Wiązownie, [przyp. red.].
38. …w Wiązownie, [przyp. red.].
39. …nad Wiązowną, [przyp. red.].
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Dziś rano wiele razy przerwano mi pisanie pamiętnika. Jeden z oficerów potrzebował mojej rady, gdzie zdobyć paszę dla koni, musiałem
podpisać kilka listów zapraszających okolicznych gospodarzy i chłopów
na pierwsze spotkanie naszej Straży Obywatelskiej, a Zula oznajmiła
mi, że pragnie dokończyć kopanie rowu przeciwlotniczego w parku,
gdyż w powietrzu jest wiele nieprzyjacielskich maszyn. No i spytała,
czy zechcę to obejrzeć. Po tym wszystkim zaś przyszedł Stanisław z nowiną, że robotnicy z ewakuowanej fabryki zreperowali studnię, lecz powinniśmy umieścić tam kogoś, żeby nie powtórzył się ten nieszczęśliwy
wypadek, bo zostaniemy kompletnie bez wody. Tłum przy cembrowinie był wciąż tak wielki, że nie można było zostawić tego losowi. Ktoś
musiał pilnować porządku i uważać, by nieodpowiedzialni ludzie nie
kręcili zbyt szybko kołem. Nasza Straż Obywatelska nie została jeszcze
zorganizowana, więc poprosiłem jednego z inżynierów ewakuowanej
fabryki, by postawił tam na warcie któregoś ze swoich ludzi. Nie mając
nic do roboty, rozchodzili się oni po parku i zażywali kąpieli słonecznych lub pomagali Zuli w kopaniu schronów. Zula miała zresztą genialny dar organizowania pomocników.
Przy studni napotkałem pilota pijącego wodę z kubka. Utykał i podpierał się kijem. Doznał kontuzji podczas przymusowego lądowania po walce z dwiema niemieckimi maszynami. Zapytałem, czy zechciałby wejść
do domu, coś zjeść i dać odpocząć stopie. Po dłuższych perswazjach nakłoniłem go jakoś. Był naprawdę bardzo głodny. Jedyną jego ambicją było
otrzymać nową maszynę, aby raz jeszcze zmierzyć się z Niemcami i pomścić swoją pierwszą porażkę. Kiedy zapytałem, czy mógłby latać z taką
stopą, spojrzał na mnie z błyskiem w oku i odparł smutno:
– Gdybym tylko miał maszynę! Och, mógłbym latać! Moja stopa to nic
takiego.
To właśnie było to tragiczne polskie „GDYBY”. Gdybyśmy mieli samoloty, sprawy mogłyby przybrać inny obrót. Mieliśmy setki młodych,
wyszkolonych pilotów, obserwatorów i strzelców pokładowych, którzy
oddaliby wszystko za samolot, ale niestety większość maszyn została
zniszczona podczas pierwszych niemieckich ataków, a resztę marszałek
Śmigły–Rydz trzymał w ścisłej rezerwie.
Kulawy pilot opowiedział mi o naszych samolotach, które Niemcy
zniszczyli z zaskoczenia na lotniskach w czasie pierwszych nalotów –
ciężkich bombowcach „Łoś”40, lekkich „Karaś” i myśliwcach.
40. PZL 37 „Łoś” był bombowcem średnim.
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– Spokojnie dorównują dornierom, heinklom i junkersom. Gdybym
mógł pilotować którąś z naszych maszyn, porachowałbym szkopom kości! Nie możemy polegać tylko na obronie naziemnej. Polskie działa przeciwlotnicze są wyjątkowo celne, a artylerzyści to dobrzy strzelcy. Ale co
możemy zrobić bez wystarczającej liczby myśliwców? Moja maszyna
była znakomita i serce mi się krajało, gdy zobaczyłem ją rozbitą. Straciłem przytomność, a kiedy się ocknąłem, było już po wszystkim. Jaki teraz
może być pożytek z pilota bez samolotu i ze złamaną nogą?
Podczas gdy rozmawiałem z rannym pilotem, matka i Zula zabawiały
w domu innych lotników. Ich zadaniem było zbieranie informacji o liczbie
i położeniu zestrzelonych samolotów w tym rejonie. Jeden z wojskowych,
jowialny czterdziestokilkuletni kapitan, miał bardzo krótko przystrzyżone włosy, co pomagało mu ukryć łysinę na czubku głowy. Był typem
starego oficera – służył jeszcze w carskiej armii podczas pierwszej wojny
światowej – mówił dużo i bardzo głośno, ukazując złoty ząb i wciąż przechwalając się różnymi wyczynami. Oświadczył między innymi matce, że
zaciemnienie naszego domu jest bezcelowe, gdyż skąpego światła lamp
parafinowych nie można dostrzec z powietrza, a ona słuchała tego z życzliwością, nie przepadała bowiem za zaciemnieniem. Niestety te rady kapitana uprzejmie zakwestionował pewien major, który powiedział matce,
aby była ostrożna w tych sprawach. Oficerom podano tymczasem kanapki
i rosół z mięsem. Kapitan wykazał się iście wilczym apetytem i przerywał
orgię jedzenia tylko po to, by pochwalić się jakimś swoim osiągnięciem
i walecznością lub schlebić podającym do stołu kobietom.
Jego koledzy musieli znać te historie na pamięć, ponieważ ziewali już
szeroko. Jeden z poruczników zmienił nagle temat i zaczął opowiadać
o wycofaniu się z Bydgoszczy, w której mniejszość niemiecka strzelała
z okien i dachów do opuszczających miasto polskich żołnierzy.
Kiedy zajęci byliśmy rozmową, usłyszeliśmy ciche brzęczenie. Szybko
przeszło ono w ryk przelatujących nad domem samolotów wroga, które szukały ofiary na bezchmurnym niebie. W jednej chwili nasz gadatliwy bohaterski kapitan zmienił się nie do poznania. Podbiegł w panice do
okna, samoloty jednak szybko zniknęły za horyzontem.
– Coś pan pobladł – zauważyła Zula kpiąco. – Czyżby wspomniał pan
jeden z tych heroicznych czynów, o których nam prawił?
– Och, nie! To tylko atak migreny – odparł kapitan.
– W takim razie dam panu aspirynę, albo lepiej dwie. Mam nadzieję,
że to pomoże złagodzić skutki nalotów – powiedziała Zula z uśmiechem
i poszła na górę.
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Matce nie spodobało się jednak to wystawienie biedaka na pośmiewisko ani cisza, jaka zapadła po ostatniej uwadze Zuli, więc zasugerowała
uprzejmie inspekcję okopów, w których budowie prawie każdy miał już
swój udział. Znajdowały się one w pobliżu psiarni i zastaliśmy tam kilku robotników z ewakuowanej fabryki, którzy zabijali czas, kopiąc rów.
Cały teren wokół zaśmiecony był papierami, pudełkami i innymi różnościami, które ludzie przechodzący przez Wiasno41 porzucili w parku.
Szczególnie dużo tego było pod drzewami, tam bowiem ukrywali się oni
przed samolotami. Poleciłem Stanisławowi i jednemu z robotników, by
pozbierali to wszystko, zrzucili na jeden stos i podpalili. Ale skoro tylko
to zrobili, z krzaków wyskoczył żandarm i zbeształ ich okrutnie, grożąc
sądem wojennym za dawanie znaków wrogowi. Musiałem wziąć winę
na siebie i wytłumaczyć, że kierowałem się wyłącznie chęcią utrzymania parku w czystości, by zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji. Nie
można było w ten sposób wyrządzić żadnych szkód, zwłaszcza w południe, kiedy ogień był ledwie widoczny, niemniej zgodziłem się, że
w przyszłości musimy być szczególnie ostrożni w obliczu wielkiej liczby niemieckich szpiegów.
Niemcy mieli ich w Polsce ogromną rzeszę. Szpiedzy i sabotażyści
obserwowali ruchy wojsk i przekazywali informacje o nich, aby wskazać nasze pozycje. Powodowali kłopoty na tyłach frontu, przerywając
linie telefoniczne i telegraficzne, uszkadzając tory kolejowe, strzelając
z ukrycia do naszych ludzi w najmniej oczekiwanych miejscach, naprowadzając swoich lotników, wydając fałszywe rozkazy i rozpowszechniając nieprawdziwe informacje. Lista ich czynów popełnianych na rozkaz Niemców była długa, a w ich działalność bardzo angażowała się
mniejszość niemiecka w Polsce – ci, którzy świetnie znali nie tylko nasz
kraj, ale i język. Z pewnością wyszkolenie i zorganizowanie tych ludzi
zajęło miesiące, jeśli nie lata, ale teraz niemieckie dowództwo miało
z nich wielki pożytek. Tolerując i traktując mniejszość niemiecką po
ludzku i z szacunkiem dla jej praw, Polska wyhodowała żmiję na własnej piersi. Większość tych szpiegów była zakonspirowana, najczęściej
jako duchowni. Niemcy dobrze wiedzieli o przywiązaniu polskich chłopów do religii katolickiej i w pełni to wykorzystywali. Sam widziałem
kilku takich „księży” odprowadzanych pod eskortą do miasta. Jeden
z nich przyłapany został na wieży kościoła w Mińsku Mazowieckim, jak
filmował ruchy naszych wojsk.
41. …przez Wiązownę, [przyp. red.].
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Inauguracyjne spotkanie Straży Obywatelskiej odbyło się po południu
w naszym domu.
– W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej i na mocy pełnomocnictwa
udzielonego mi przez starostę – rzekłem uroczyście do stojących chłopów
– witam panów.
Szybko przeszliśmy do konkretów i wkrótce każdy znał już swoje obowiązki. Żona jednego z gospodarzy przygotowała wcześniej biało–czerwone opaski na ramię, przy czym komendant i jego zastępca mieli mieć
na nich rozetki.
Jednym z naszych pierwszych zadań było zapewnienie regularnych dostaw chleba poprzez ponowne otwarcie piekarń. Pod ochroną straży oraz
policji wieczorny wypiek przebiegł bez zakłóceń. Wyrobione ciasto trafiło
do gorących pieców, by kilka godzin później opuścić je w postaci wspaniałych, parujących bochnów, które sprzedaliśmy ludności i żołnierzom.
Staraliśmy się przywrócić normalne życie i sprawić, by tak już pozostało. Piekarnie były pierwszym krokiem w tym kierunku. Niestety mąki
wystarczyło tylko na dwa dni nieprzerwanego pieczenia. Nasi piekarze
mieli małe, stare piece o niewielkiej wydajności. Mimo to jednak i mimo
faktu, że był piątkowy wieczór, dla nich początek szabatu, pracowali
ciężko i sprzedawali chleb bez zysku. Doprawdy byłem pod wrażeniem
ich ducha i zaangażowania. Po powrocie do domu zostałem wezwany do
telefonu. Ważna wiadomość z Warszawy. Oto marszałek Śmigły–Rydz
nakazał obronę stolicy – „Honor Polski zależy od Warszawy”42. Zadanie
to powierzono generałowi Czumie. Zostały już rozklejone plakaty nawołujące do walki do ostatniego żołnierza i do wyczerpania amunicji. (…)
Sobota, 9 września
(…) Kiedy tak szliśmy, pogrążeni w dyskusji o tym, jak najlepiej dotrzeć do chłopów i właścicieli ziemskich w okolicy, napotkaliśmy duże
oddziały kawalerii, które zmierzały do Wiasna43. Żołnierze prezentowali się elegancko w swoich szarozielonych mundurach oraz rogatywkach
z paskami pod brodą i podobnie jak konie wyglądali na wypoczętych. Było
ich bardzo wielu, a ten budujący widok kontrastował mocno z obrazem
42. Słowa Śmigłego–Rydza znalazły się na plakatach podpisanych przez gen. Juliusza Rómmla,
dowódcę Armii „Warszawa”, której częścią był garnizon miasta. W oryginale: „Należy
bronić stolicy, albowiem z jej posiadaniem łączy się honor Narodu”.
43. …do Wiązowny, [przyp. red.].
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żołnierzy z konwojów i sunących monotonnie rzędów wozów ciągnionych przez znużone konie i powożonych przez rozleniwionych woźniców.
Jeźdźcom towarzyszyły nasze miniaturowe czołgi, idealne do współpracy
z kawalerią podczas ataku na piechotę nieprzyjaciela. Ku nam ciągnęły
drogą niezliczone zastępy ułanów – był to cały pułk, część brygady, która
nie miała jeszcze większej styczności z wrogiem.
Sztab brygady wybrał Wiasno44 na swoją wojenną kwaterę główną.
Różne oddziały rozlokowały się w pobliżu oraz w okolicznych wioskach,
co dało nam poczucie zbliżającego się frontu. Brygadą dowodził generał
Anders, a szefem jego sztabu był hrabia Sołtan45. Sam generał i kilku
członków jego sztabu zatrzymało się w naszym domu. Mars, bóg wojny,
przybył do Wiasna46.
Byłem doprawdy zaskoczony tym, że w ogóle pozwolono nam zostać
w domu i korzystać z naszych sypialni oraz jadalni. Prawie wszystkie
pokoje na parterze zostały zamienione na biura, a wokół pałacu ustawiono straże. Pechowi inżynierowie i inni pracownicy ewakuowanej fabryki, którzy wciąż nie mieli nic do roboty, zostali wyproszeni z budynku.
Niestety wszystkie miejsca, w których mogliby znaleźć schronienie, były
już dawno zajęte. Tymczasem kilku ludzi z łączności zainstalowało dodatkowe linie telefoniczne, a aparaty zaczęły brzęczeć już pół godziny po
przejęciu domu przez sztab. Żołnierze pilnowali teraz wszystkich dróg
prowadzących do parku, ale nikt nie strzegł odcinka przylegającego do
pól, gdzie nie było płotu, więc każdy mógł tamtędy wejść, kiedy chciał.
Bardzo szybko po zajęciu przez sztab brygady nasz dom zaczął przypominać ul. Niekończący się strumień aut przywoził oficerów. Rzucali
swoje nazwiska żandarmom przy wejściu i bez zbędnych formalności byli
wprowadzani do środka. Wszyscy oni spieszyli się bardzo, a ich oficerki
pokryte były grubą warstwą kurzu. To już nie były manewry, to była wojna. Wielu zatrzymywało się tylko na kilka chwil i choć matka zapraszała
ich na posiłek, jedynie ci, którzy czekali na generała, mogli sobie pozwolić na taki luksus.
Oficerowie sprawiali wrażenie świadomych tego, jak wielka odpowiedzialność na nich spoczywa, i podchodzili do tego z godnością i powagą.
Byli istotną częścią obrony Warszawy na prawym brzegu Wisły. Oczywiście
44. …Wiązownę, [przyp. red.].
45. Major dyplomowany kawalerii WP Adam Lech Sołtan (1898–1940) – szef sztabu Grupy
Operacyjnej Kawalerii gen. Andersa. Więzień Starobielska, zamordowany przez NKWD
w Charkowie i tam pochowany.
46. …do Wiązowny, [przyp. red.].
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nie wiedziałem, gdzie jest teatr ich działań, ale podejrzewałem, iż częściowo zostali wycofani z walk, by pozostawać w odwodzie na wypadek
zagrożenia stolicy. Niemcy nie sforsowali jeszcze Wisły na południe od
Warszawy i robiono wszystko, aby temu zapobiec. W owym czasie miasto
było bronione przez generała Czumę, prawy brzeg Wisły przez generała
Zulaufa, inni generałowie zajmowali pozycje wokół stolicy, a Grupa Operacyjna Kawalerii generała Andersa stanowiła część rezerw utrzymywanych w celu nękania szlaków przemarszu nieprzyjaciela.
Już przed wojną, podczas wielu rozmów z przyjaciółmi w warszawskich
kawiarniach, słyszałem niesamowite rzeczy o generale Andersie i jego
brygadzie kawalerii. Teraz dowodził on oddziałem większym niż brygada
– pod jego dowództwem znalazła się też jednostka pułkownika Karcza47.
Z niecierpliwością oczekiwałem spotkania z generałem, czując, że jest on
symbolem zbliżających się realiów wojny. Ta bliskość sprawiała mi niemal
satysfakcję. Z pewnością była to jedna z tych wielu zupełnie irracjonalnych
reakcji, lecz naprawdę doświadczałem ich w tym czasie.
Do wyznaczonego na piętnastą spotkania Straży Obywatelskiej była jeszcze godzina czy dwie, wdałem się więc w rozmowę z kapelanem brygady.
Opowiadał mi on o swoich przygodach i o tym, gdzie brygada przebywała w ostatnich dniach. Miał wiele podziwu dla generała, którego popularność wśród oficerów była wprost niezwykła. Nasza rozmowa została
jednak przerwana, ponieważ kapelan musiał się udać do Otwocka, żeby
wziąć udział w pogrzebie trzech lotników.
– Bardzo wątpię – rzekłem – by Niemcy zechcieli urządzić chrześcijański pochówek naszym lotnikom, podczas gdy my czynimy tak z najeźdźcami, kiedy tylko jest to możliwe.
Kapelan nagle posmutniał.
– Z pewnością nie odmówiłbym posługi Niemcom. Ci trzej jednak to
Polacy48.
Zostałem sam, poszedłem więc sprawdzić, czy strażnicy rozstawieni
przed szkołą i piekarnią są na swoich stanowiskach. Nie byłem pewien, czy
jest jakakolwiek potrzeba utrzymywania ich tam, ale zostałem zobowiązany
47. Jan Karcz (1892–1943) – pułkownik dyplomowany kawalerii WP, w kampanii wrześniowej
dowódca Mazowieckiej Brygady Kawalerii. Zamordowany w KL Auschwitz.
48. PZL 43 „Czajka” został zestrzelony nad wsią Michałówek przez Bf 110 znanego z
bestialstwa Gefr. Warrelmanna. Zginęła cała załoga: ppor. Jan Kardasz, kpr. Stanisław
Oleksiński i kpr. Marek Majewski. Pochowani zostali ostatecznie w Wiązownie.
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do zachowania w tajemnicy miejsca postoju sztabu generała Andersa, zatem nie miałem powodu ich odwołać. Ruszyłem przez park, lecz zamiast
pójść na skróty, postanowiłem jeszcze sprawdzić postępy prac przy okopie. Stamtąd poszedłem w kierunku kilku kęp krzaków, młodych klonów
i platanów tak gęsto obrośniętych bluszczem, że tworzyły małą dżunglę.
Wciąż myślałem o pogrzebie tych trzech biednych lotników, gdy nagle
wydało mi się, że coś poruszyło się w gęstwinie. Co to mogło być? Jako
że miałem ze sobą starą dubeltówkę, załadowałem ją i zagwizdałem głośno, spodziewając się, że wypłoszę jakiegoś bezpańskiego psa (zawsze
o tej porze roku obawiałem się wścieklizny). Jakież było jednak moje zaskoczenie, kiedy zobaczyłem wyłaniającego się z gęstwiny nieszczęsnego
żebraka. W pierwszej chwili pomyślałem, że garbus jest jednym z wielu
ludzi, którzy przechodzili przez Wiasno49, i że odpoczywał długo w parku
niezauważony przez strażników. Nie przyglądając mu się zbytnio, powiedziałem, że musi stąd odejść.
– Idę właśnie do naszej piekarni – rzekłem. – Jeśli chcesz trochę chleba, chodź ze mną.
– Och nie, nie jestem głodny – odparł garbus, zdradzając objawy zaniepokojenia.
W tym momencie, zaalarmowany moim gwizdem, pojawił się żandarm.
– Twierdzi, że nie jest głodny! – krzyknął sarkastycznie. – Spójrz tylko na
ten tłusty szwabski ryj! – I wymierzył potężnego kopniaka wprost w garb.
Już miałem skarcić żandarma, kiedy spod płaszcza żebraka wypadło spore pudło. Garb zniknął, za to u naszych stóp leżała przenośna radiostacja wojskowa. A więc to był szpieg... Przyczyniłem się do ujęcia
niemieckiego szpiega! Nie było zatem żadnej przesady w opowieściach
o nich – złapaliśmy jednego na gorącym uczynku. Nie chciałem mieć
z nim więcej do czynienia, zresztą obserwowanie ostatnich chwil jego
parszywego życia byłoby zbyt nieprzyjemne dla kogoś tak niedoświadczonego jak ja. W końcu nikogo jeszcze nie zabiłem.
Szpieg wymamrotał kilka słów. Były po niemiecku czy po polsku?
Przeklinał Polaków, którzy złapali go, nim Hitler zdołał zatriumfować?
A może mruczał słowa modlitwy? Nie wiem. I nikt już się tego nie dowie.
Odprowadziłem go wzrokiem, kiedy oddalał się z żandarmem. Chwilę
później z oddali dobiegły dwa suche trzaski, niczym te wydawane przez
drewno palące się w kominku.
49. …przez Wiązownę, [przyp. red.].

173

– Panie i panowie, przechodzimy do porządku dziennego naszego spotkania.
Omiotłem wzrokiem pokój rady gminy, w którym zgromadzili się
szanowani mieszkańcy Wiasna50. Obok mnie siedział pan Pazurski,
nasz nauczyciel. Dalej zauważyłem szczupłą twarz i rude wąsy pana
Muchy, pomocnika sekretarza gminy, animatora wielu działań lokalnej
administracji. Z tyłu widoczne były twarze różnych gospodarzy: pana
Kotarskiego, pana Sakowskiego, pana Wielgosa, najbogatszego w gminie, pana Szulca, którego wrogowie oskarżali o to, że jest niemieckim
kolonistą i sympatykiem Hitlera, oraz reprezentującego osadę żydowską
pana Grynberga z jego patriarchalną brodą. Jako że ten ostatni był szwagrem jednego z piekarzy, jego rady były nieocenione – zaopatrzenie
w chleb należało do najważniejszych tematów. Mogliśmy wprawdzie
zaprosić samych piekarzy, ale byli oni prostymi ludźmi i ledwie mówili po polsku, w przeciwieństwie do pana Grynberga. Pośród zaproszonych była także pani Kulikowska, właścicielka majątku Ołynia, jedna
z tych bardzo energicznych i postępowych kobiet tak charakterystycznych dla polskiego ziemiaństwa: promotorów kultury, opieki społecznej
i edukacji. Oczywiście były wśród ziemian wyjątki, ale nic dziwnego,
ponieważ zbyt wielki kapitał zbili na nich wszelkiej maści zwolennicy
drastycznych reform agrarnych.
Wśród obecnych był dziwny typ z Warszawy nazywający siebie doktorem. Nikt go tu nie znał. Przybył do Wiasna51 kilka dni wcześniej
z wielką falą uciekinierów i osiedlił się tutaj. Według jego słów pracował w Wydziale Zaopatrywania stołecznego magistratu. Nie wykazywał
ochoty do pełnienia służby w Straży Obywatelskiej, za to chciał stworzyć
we wsi komórkę odpowiedzialną za żywność – współpracującą z naszą
strażą, lecz niezależną od niej. Jego intencje były dla większości nas aż
nazbyt oczywiste. Zrobiliśmy z niego kompletnego głupca, wykazując,
że jest zainteresowany wyłącznie uzyskaniem dostępu do żywności, aby
zapewnić sobie zaspokojenie własnych potrzeb. Nigdy więcej już nie pojawił się na naszych zebraniach.
Głównym problemem związanym z chlebem były zbyt małe dostawy
mąki, a także konieczność wystawienia silnej straży przed piekarniami,
które oblegano teraz w dzień i w nocy. Wymagały one ochrony nie tyle
przed mieszkańcami czy przechodzącą przez Wiasno52 falą uchodźców,
która zaczęła zresztą słabnąć, ile przed grupami maruderów.
50. …Wiązowny, [przyp. red.].
51. …do Wiązowny, [przyp. red.].
52. …przez Wiązownę, [przyp. red.].
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Gospodarstwa posiadały duże zasoby zboża, jako że rząd polecił kilka
tygodni temu zgromadzenie takiej ilości ziarna, jaka tylko będzie możliwa. Problem stwarzało raczej jego zmielenie. Mieliśmy wprawdzie kilka
młynów wodnych, ale z powodu suszy poziom wody był zbyt niski, aby
mogły one normalnie pracować, i musieliśmy się zdać na napędzany silnikiem Diesla stary młyn, który znajdował się w Policy53. Panowie Kotarski i Wielgos podjęli się sprawdzenia, czy młynarz ma odpowiednią ilość
oleju, a pan Sakowski wraz z kilkoma młodszymi członkami straży przyrzekł zorganizować transport mąki z młyna do piekarni. Zaplanowaliśmy
wszystko szczegółowo, aby zapobiec kradzieży po drodze. Do zadania
tego oddelegowany został silny oddział Straży Obywatelskiej, zapadła
także decyzja, iż niektórzy jej członkowie będą uzbrojeni.
To natychmiast podniosło istotne pytanie o pozwolenie na posiadanie
broni. Większość obywateli oddała pistolety i strzelby do depozytu po
rozpoczęciu działań wojennych. Byli jednak nieliczni, którzy nie chcieli
się rozstać ze swoimi fuzjami i nie zastosowali się do polecenia władz.
Nie było to wszakże ciężkie przestępstwo i nakłaniałem teraz tych, którzy nie złożyli broni na policji, aby nie ukrywali tego, lecz zgłosili się do
mnie, żebym mógł odnowić lub załatwić im stosowne pozwolenia.
Kilka osób natychmiast się przyznało i tak naprawdę były one zadowolone, że mogą naprawić swój błąd przez otrzymanie nowych pozwoleń.
Niestety większość rozstała się z bronią, więc problem pozostawał otwarty.
Ktoś wpadł też na wspaniały pomysł, aby zorganizować punkty informacyjne dla tych wszystkich, którzy poruszali się po naszych drogach. Zdecydowaliśmy się wykorzystać kilku naszych chłopców, którzy mieszkali
w pobliżu traktów wiodących do Wiasna54. Pan Pazurski był jednak sceptyczny co do tego projektu. Uważał, że matki nie pozwolą tym młodzieńcom opuścić gospodarstw w obawie przed atakami niemieckich lotników.
Pani Kulikowska zasugerowała utworzenie punktu medycznego dla ludzi przechodzących przez naszą miejscowość. Było w tym
czasie mnóstwo przypadków otarć stóp czy niezbyt groźnych złamań
u wędrujących żołnierzy, tak więc punkt taki byłby w Wiaśnie55 wielce
pożądany. Mieliśmy we wsi wykwalifikowaną pielęgniarkę56 i kilkoro harcerzy z Warszawy, zatem mogliśmy przy ich pomocy otworzyć
53. Młyn z silnikiem Diesla znajdował się nad rzeczką Mienią w osadzie Golica i był
własnością państwa Zielińskich
54. …do Wiązowny, [przyp. red.].
55. …w Wiązownie, [przyp. red.].
56. Maria Koczorowska z Limanowej, higienistka.
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punkt medyczny w starym ośrodku zdrowia. Ta propozycja została
jednogłośnie zaaprobowana i postanowiliśmy, że pani Kulikowska
wraz z pielęgniarką zwrócą się do wojska o niezbędne zaopatrzenie
medyczne. Pod koniec spotkania pan Mucha, nasz sekretarz, wydał
wszystkim legitymacje członkowskie.
Wieczorem, po powrocie do domu, zauważyłem, że żołnierze ścinają
gałęzie w parku i maskują nimi wszystkie płaskie powierzchnie budynku, aby nie były widoczne z powietrza. Generał jeszcze się nie pojawił,
ale spodziewaliśmy się go w nocy. Po wykonaniu swych zadań oficerowie zebrali się w małych grupkach w narożnikach hallu i rozmawiali,
czekając na dalsze rozkazy. Nic nie stało na przeszkodzie, aby się teraz
do nich przyłączyć.
– Niemcy w komunikatach radiowych przechwalają się zdobyciem
Warszawy przez ich dywizję pancerną – powiedział jeden z oficerów.
– Byłem dzisiaj w Warszawie i wszyscy śmiali się z tych nowin – odparł inny. – Zresztą prezydent Stefan Starzyński, cywilny komisarz obrony miasta, zaprzeczył temu w wystąpieniu radiowym.
– Ale Niemcy są już bardzo blisko.
– Nadchodzą, jak myślę, z południa, od strony Góry Kalwarii.
Zula zajęta była tymczasem rozmową z wysokim, przystojnym porucznikiem, którego dużą głowę pokrywały jasne, kręcone włosy. Trudno
było się oprzeć wrażeniu, że jest on zbyt pewny siebie, poza tym była
w nim nuta tej nieprzyjemnej nonszalancji, która – zmieszana z pewną
konwencjonalnością – sprawiała, że zarówno tacy ludzie, jak i dyskusje
z nimi stawały się mało atrakcyjne.
Zula przerwała rozmowę, aby mnie przedstawić, lecz zaraz do niej
wrócili. Moja siostra była najwyraźniej pod wpływem tego człowieka.
– Więc mówisz, że mamy ich czternastu? Co macie zamiar zrobić
z tymi jeńcami?
– Och, nie martw się, damy im dobrą szkołę. Na początek dostaną lekcję
polskiego. Udają, że niczego nie rozumieją. No więc będę do nich mówił po
polsku i założę się z tobą, że bardzo szybko zostaną wytrawnymi językoznawcami – powiedział i uderzył kilkakrotnie trzciną cholewę buta.
– Zamierzasz ich bić? – ciągnęła Zula niezbita z tropu jego arogancką
postawą.
– Będę ich bił po głowach i pogadam z nimi jak ojciec z dziećmi. Doprowadzę ich do płaczu – odparł porucznik w taki sposób, że doprawdy
nie było wiadomo, czy jest sadystą, czy tylko chce serdecznie porozmawiać z więźniami.
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Było jeszcze trochę czasu do kolacji, więc postanowiłem pójść do pokoju i uzupełnić notatki w dzienniku, który leżał na biurku obok spakowanego i gotowego na wszelką ewentualność plecaka.
Jest rzeczą niezwykłą, jak społeczeństwo umie trafnie wybrać swoich przedstawicieli do pełnienia określonych funkcji. Ze wszystkich oficerów, których
spotkałem w Wiaśnie57, żaden – byłem tego pewien – nie czerpałby przyjemności z zajmowania się jeńcami. Ten człowiek był wyjątkiem. Wykonywałby tę
pracę z przyjemnością i dlatego to właśnie on został do niej wybrany.
Wciąż było na tyle jasno, że mogłem coś napisać.
Noc była ciepła i przyjemna. Staw w starym parku odbijał w swojej tafli Księżyc w pełni, a spadające gwiazdy baraszkowały od czasu do czasu
na niebie. Jest stare ludowe porzekadło mówiące, że jeśli zdąży się pomyśleć życzenie, nim gwiazda zgaśnie, ono się spełni. Miałem swoje i czekałem tylko na kolejną spadającą gwiazdę, aby zażyczyć sobie zwycięstwa
całej walczącej o nie cywilizacji. Tylko czy to aby nie było oszustwo? Czy
można czekać z gotowym życzeniem?
Wyszedłem z domu, ruszyłem do rozłożystego, kilkusetletniego dębu
i usiadłem na białej ławce, którą ustawiono pod nim z okazji sześćdziesiątych piątych urodzin dziadka. Było to jedno z moich ulubionych miejsc.
Obróciwszy głowę, dostrzegłem dwie wolno zbliżające się postacie. Mężczyzna był oficerem, kobiety nie mogłem rozpoznać. Spacerowali zaabsorbowani sobą. Kobieta łkała, więc oficer wyciągnął z kieszeni chusteczkę i otarł jej łzy, a potem pocałował jej rękę, oczy i usta. Uspokoiło
ją to trochę i przywarła do niego wciąż wstrząsana przez szloch. Nagle
zaczęli nasłuchiwać. Od strony Warszawy dobiegły odgłosy wystrzałów
armatnich. Głuche huki rozlegały się w mniej więcej pięciominutowych
odstępach – jeden, dwa, trzy i cisza.
Stali w uścisku, słuchając, i znowu strzały się powtórzyły – jeden,
dwa, trzy...
Niedziela, 10 września
Spanie w nocy jest chyba domeną czasów pokoju. Spędziłem tę noc, słuchając hałasu ciężkich pojazdów na drodze, gdyż kolumny ciężarówek
i wozów pancernych przejeżdżały przez wioskę58. W moim pokoju spał
kapitan Trojanowski. Był to jego pierwszy uczciwy wypoczynek od po57. …w Wiązownie, [przyp. red.].
58. Przez Wiązownę. Por. mapa w tekście, [przyp. red.].
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czątku wojny, stąd cieszył się bardzo, iż mógł wreszcie zdjąć oficerki
i wyciągnąć się na prawdziwym łóżku. We śnie wyglądał jak cherubin,
niemniej był wciąż budzony przez żołnierzy, którzy przychodzili się
zameldować lub spytać o rozkazy.
Wczesnym rankiem matka przyniosła nam kanapki z szynką i herbatę.
Jak miło z jej strony! Jak to dobrze mieć kogoś, kto w ten ciężki czas dba
i myśli o tobie.
– Generał przyjechał w nocy i teraz śpi – powiadomiła nas i zniknęła
za drzwiami.
Brygada otrzymała rozkaz wymarszu. Wróg został zatrzymany – zarówno jego północna armia, jak i oddziały, które próbowały przeprawić
się przez Wisłę na południe od Warszawy. Wciąż jednak należało trzymać
rękę na pulsie, szczególnie że zagrożenie ze strony niemieckich dywizji
pancernych było realne. Dlatego też generała wysłano, by nękał wysunięte
pozycje nieprzyjaciela.
Po odejściu brygady wszystko wydawało się takie spokojne. Mieliśmy
znów tylko nasze małe problemy, a Wiasno59 ponownie było jedynie małą
miejscowością. Dziś po raz pierwszy zobaczyłem naszą ciężką artylerię.
Żołnierze byli już niepokojeni przez niemieckie samoloty gdzieś bliżej
Warszawy. Teraz biwakowali pod osłoną drzew i krzewów po obu stronach drogi. Działa były doskonale utrzymane i wyczyszczone, a ciemne
konie, wszystkie tej samej rasy, wyglądały na zadbane i w dobrej kondycji.
W domu, mimo iż była niedziela, matka zarządziła coś w rodzaju wielkiego wiosennego sprzątania. Po tych kilku gorączkowych dniach pozostało tak dużo wszelakiego brudu, że „po prostu nie sposób było tak dłużej żyć”. Nie mieliśmy nawet czasu, aby porządnie pozmywać zastawę
i garnki. Teraz, kiedy brygada odeszła, służące, matka i Zula próbowały
dojść ze wszystkim do ładu. Wyglądało na to, że będzie to pierwszy normalny dzień, odkąd tu przybyliśmy.
Udaliśmy się do kościoła60 na sumę, ale spóźniliśmy się na kazanie.
Wiele uczestniczących w mszy osób nie pochodziło z naszej wioski.
Wszyscy modlili się żarliwie, a kiedy ksiądz zaintonował suplikację „Od
zarazy, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie!”, w głosach wiernych
dało się słyszeć religijne uniesienie. Na kolanach, z oczami wzniesionymi
ku niebu cały kościół modlił się gorliwie o pokój i zwycięstwo. Wśród
ludzi nie było żadnych różnic – w tym momencie byli jednością.
59. …Wiązowna, [przyp. red.].
60. Kościół parafialny w Wiązownie, [przyp. red.].
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Po dotychczasowych hałaśliwych posiłkach, z tyloma osobami przy
stole, dzisiejszy był spokojny i szybki. Oprócz nas było tylko trzech oficerów i jeden członek załogi ewakuowanej fabryki, która wciąż przebywała
w różnych częściach wioski. Po obiedzie czytaliśmy prasę, której byliśmy
pozbawieni przez ostatnie dni. Ktoś podrzucił nam cały plik gazet i mogliśmy się zapoznać z wcześniejszymi numerami. Szczególnie spragnieni
byliśmy wieści z zagranicy, wciąż mając nadzieję, że będą to krzepiące
nowiny z zachodniego frontu. Naszą uwagę przyciągnęło przełamanie
w siedmiu miejscach Linii Zygfryda. Kilka małych stron, bo tyle miały
teraz gazety, zawierało jednak głównie apele i fragmenty przemówień,
które nikogo nie interesowały. (…)
Wszystkie oddziały Straży Obywatelskiej działały teraz wyśmienicie:
strażnicy zostali rozstawieni przy najważniejszych punktach oraz przy piekarniach; punkt medyczny spełniał swoje zadanie mimo bardzo skromnych
środków oddanych do jego dyspozycji; zorganizowaliśmy dostawy zboża
do młyna, polecając, aby było ono mielone na tradycyjny, brązowy chleb
gruboziarnisty; mieliśmy też młodych chłopców będących posłańcami.
Tego popołudnia zebranie odbyło się w wiejskiej sali. Zaczęliśmy
w miarę punktualnie, około piętnastej, frekwencja była satysfakcjonująca. Jednym z punktów posiedzenia był problem martwych koni, których
dziesiątki leżały wokół miejscowości, szczególnie przy drogach, gdzie
zostały zabite przez niemieckie samoloty lub też porzucone, gdy padły
z wyczerpania. Pojawiła się też kwestia przemalowania barier naszego
mostu. Były one białe, przez co – jak się nam wszystkim zdawało – doskonale widoczne z powietrza. A to mogło bardzo ułatwić pracę niemieckim
lotnikom. Ponieważ w całym Wiaśnie61 nie było farby, a czas naglił, ktoś
zasugerował, żeby użyć błota.
W tym momencie usłyszeliśmy ryk samolotów.
Pojawiły się nagle i początkowo raczej na dużym pułapie, ale zmieniły kurs i zaczęły szybko wytracać wysokość. Spojrzałem na twarze
zgromadzonych w pomieszczeniu. Pan Pazurski nagle stracił zainteresowanie wszystkimi sprawami, a jego wzrok błądził gdzieś daleko, pan
Wielgos spoglądał nerwowo na pana Grynberga, podczas gdy pan Mucha pisał w kółko to samo. Nie pozostało mi nic innego jak natychmiast
przerwać spotkanie.
61. …w całej Wiązownie, [przyp. red.].
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– Czy mamy tu gdzieś w pobliżu schron przeciwlotniczy? – zapytał
pan Kolba reprezentujący sąsiednie Graby Wielkie62.
– Mamy nieopodal okop, ale nie jest on zbyt bezpieczny – odparł pan
Mucha.
Nie było jednak czasu do stracenia. Po minucie usłyszeliśmy wracające
samoloty. Musiało ich być bardzo dużo.
Pan Pazurski tymczasem wyskoczył przez okno.
– Jest ich osiemnaście! – zawołał i pobiegł w kierunku okopu.
Cała reszta udała się pośpiesznie do pokoju na tyłach, który według
pana Muchy miał najgrubsze ściany. Ktoś otworzył drzwi do ogrodu.
Ryk silników wzmagał się i nagle cały budynek podskoczył i zatrząsł
się aż do fundamentów. Zobaczyłem, jak drewniane elementy konstrukcji poruszyły się, i usłyszeliśmy głośny trzask, jakby część domu runęła.
W tym samym momencie dobiegł nas odgłos tłuczonego szkła, gdy szyby
w pomieszczeniu, które właśnie opuściliśmy, rozbiły się w drobny mak.
Spojrzeliśmy po sobie zdziwieni, że jeszcze żyjemy, a pokój jest cały.
Staliśmy blisko siebie. Okropne minuty oczekiwania mijały powoli,
bardzo powoli. Samoloty nadlatywały teraz trójkami. Nasz niepokój rósł,
aby w końcu nieco zelżeć, kiedy ryk silników zaczął słabnąć i ostatecznie
ucichł w oddali. Jednak nie wszystkie maszyny odleciały. Kilka krążyło
w pobliżu i po jakimś czasie wróciły. Ponownie usłyszeliśmy detonację,
ale nieporównywalnie słabszą od poprzedniej.
Jako że wioska praktycznie nie posiadała obrony przeciwlotniczej i nie
groziły nam odłamki, wyszliśmy na zewnątrz, by oszacować szkody. Żołnierze rozproszyli się i ukryli pod drzewami, starając się utrzymać konie.
W górze wciąż krążyło kilka samolotów, ale były teraz znacznie wyżej.
Z ziemi wydawały się małymi, białymi punkcikami. Od czasu do czasu
tylko łamały formację, kładły się na skrzydło i nurkowały, aby za chwilę
ponownie się wznieść.
W tej chwili były nad naszym parkiem. Coś złowieszczego wisiało
w powietrzu.
„Dobry Boże, oni zrzucą bomby na nasz dom! – pomyślałem. – Ich szpiedzy na pewno donieśli im już, że jest tam sztab brygady. Przywiozłem tu matkę i Zulę, a to miejsce jest zapewne jeszcze mniej bezpieczne niż Warszawa!”.
Tymczasem samoloty krążyły bez przerwy nad parkiem, a potem
jeden z nich nagle przeleciał nad domem i usłyszeliśmy ogłuszający,
przeciągły huk.
62. Dębe Wielkie.
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Z miejsca, w którym stałem, nie mogłem dostrzec ani dachu, ani kominów, tak więc nie byłem w stanie stwierdzić, czy dom został zdmuchnięty eksplozją, czy tylko jest zakryty drzewami. Zacząłem biec przez
pola w kierunku parku. Nagle samoloty wróciły, a ja przykucnąłem
w bruździe między kapustą a słonecznikami, których tarcze dały mi
schronienie. Zaczęło się ostrzeliwanie z broni pokładowej dróg i krzewów. Niemcy musieli mieć informacje, że wojsko ukrywa się w zaroślach. Drogi stanowiły zresztą dobry cel, gdyż panował na nich niezwykły ruch i zawsze można było liczyć tam na ofiary. Zrzucili jeszcze
kilka bomb na odległą wioskę i już widać było tego efekty. W powietrzu
unosiły się kłęby dymu, płonęło czyjeś mienie. Chciałem pomóc tym
ludziom ratować ich domostwa, lecz pożar był zbyt daleko. Poza tym nie
wiedziałem jeszcze, co stało się z naszym domem. Bomba musiała upaść
bardzo blisko. Ponownie ruszyłem biegiem.
Dotarłem właśnie do małego lasku przy stawie, gdy znowu usłyszałem
nadlatujące samoloty. Wśród drzew było sporo osób – kilku pracowników
ewakuowanej fabryki i grupki żołnierzy z końmi. Każdy kucnął tak nisko, jak tylko potrafił – najlepsze miejsce było przy pniach. Nagle poprzez
buczenie silników usłyszeliśmy dźwięk, jakby ktoś rzucał kamieniami
w korony drzew, a jednocześnie na mech zaczęły spadać drobne gałązki.
– Szkopy prują z karabinów maszynowych! – krzyknął ktoś. – Wszyscy padnij!
Jedna za drugą maszyny nadlatywały na bardzo małej wysokości
z okropnym warkotem silników i trzaskiem broni maszynowej, które zlewały się w jeden wściekły jazgot. Gałęzie i liście spadały kaskadami odcinane przez pociski, te zaś, napotkawszy na swej drodze kamienie, krzesały z nich fontanny iskier, zupełnie jak nóż ostrzony na kamiennym kole.
– Czy ktoś jest ranny? – zawołało kilka osób.
Przeszukaliśmy szybko lasek i okazało się, że na szczęście nikt nie został poszkodowany, choć Niemcy latali na niewielkiej wysokości.
Odlecieli.
Pobiegłem w kierunku domu pełen niepokoju, czy moi są bezpieczni.
Matka i Zula wciąż siedziały w okopie razem z kilkunastoma żołnierzami. Tuż obok stało auto ze śladami po kulach na karoserii. Jakie szczęście,
że matka i Zula były w bezpiecznym miejscu!
Udaliśmy się do domu. Ściany były nienaruszone, ale połowa szyb
została wybita. W hallu szliśmy po szkle, które było wszędzie i nieprzyjemnie trzeszczało pod stopami. Kawałki różnych rozmiarów pobrzękiwały też w oknach, ledwie trzymając się framug. Widok był doprawdy
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mało optymistyczny. Jedna z pokojówek już zaczęła zmiatać szkło ze
schodów do kuchni.
Właśnie wychodziłem z domu, aby obejrzeć lej po bombie, kiedy wniesiono na noszach rannego żołnierza. Szkło pękało głośno pod butami mężczyzn,
którzy dźwigali go przez hall. Jako że nie było doktora brygady, posłaliśmy
członka Straży Obywatelskiej do ambulatorium, a rannego położyliśmy na
łóżku w jednym z pokojów. Zemdlał z bólu. Kiedy tylko doszedł do siebie,
jeden z żołnierzy zaczął ściągać mu but z poranionej nogi. Było to bardzo
bolesne, a w dodatku sprzeczne z wszelkimi zasadami pierwszej pomocy.
Wiedziałem na ten temat wystarczająco dużo, żeby go powstrzymać i rozciąć
but ostrym nożem. Ranny spojrzał na mnie z wdzięcznością i ulgą. (…)
Przybyły sanitariusz odkrył w jego ciele kilka odłamków, stwierdził,
że ze stopą jest źle, i orzekł, że niezbędna jest natychmiastowa operacja. Opatrzył rany, które o dziwo wcale mocno nie krwawiły, a my przykryliśmy rannego kilkoma kocami. Reszta musiała poczekać na doktora.
Ale czy teraz, gdy brygada opuściła Wiasno63, będziemy w stanie znaleźć
kogoś wystarczająco wykwalifikowanego, by przeprowadził operację?
W każdym razie próbowaliśmy.
Kilku naszych strażników zostało rozmieszczonych wzdłuż głównej
i innych dróg z poleceniem zatrzymania ambulansu, jeśli jakikolwiek będzie przejeżdżać. Po godzinie dręczącego oczekiwania w kurzu wzbitym
przez kolumny pojazdów z zaopatrzeniem zauważyliśmy osobowe auto.
W środku siedział oficer, który – ku mojej radości – był wojskowym lekarzem i zarazem moim dalekim krewnym.
Zatrzymaliśmy samochód i opowiedzieliśmy mu o naszym rannym
biedaku.
Doktor bardzo się spieszył, gdyż był w trakcie ewakuacji szpitala, ale
wstąpił do nas na chwilę i kazał zabrać pacjenta do swojego auta. Co za
szczęśliwe zdarzenie! Ilu rannych żołnierzy musi umrzeć tylko dlatego,
że nie trafia na czas do szpitala?
Bomby utworzyły dwa wielkie leje pośród drzew około dwustu metrów od domu. Przeszukaliśmy je, ale nie było w nich niczego oprócz
plątaniny porozrywanych korzeni. Kilka młodych drzewek w pobliżu zostało wyrwanych z ziemi i nie miały szansy przetrwać. Co było celem
Niemców? Czy umiejętności ich celowniczych były tak mizerne, że nie
trafili w nasz dom, czy celowo bombardowali zarośla, które jeszcze wczoraj dawały schronienie żołnierzom i armatom?
63. …Wiązownę, [przyp. red.].
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Oprócz tych dwóch obok naszego domu Niemcy zrzucili jeszcze pewną
liczbę bomb w wiosce, wywołując kilka pożarów. W sumie jednak zniszczenia nie były tak wielkie, jak można się było spodziewać po tak intensywnym nalocie. Największą bombą była ta, która wstrząsnęła urzędem gminy podczas naszego spotkania. Była doprawdy wielka – zostawiła bardzo
głęboki lej w polu, zabiła kilka koni na drodze i raniła dwie kobiety, które
zabrano do ambulatorium. W pobliżu krateru w kształcie miski (niektórzy
twierdzili, że była to jedna z ich półtonowych bomb) spadła także bomba
zapalająca, pozostawiając okrągły znak, jakby talerz, cały pokryty szarym
popiołem. Gorąco bomby termitowej wypaliło pół starej wiśni.
Wciąż oglądałem lej i straty będące skutkiem nalotu, kiedy dotarła do
mnie wieść, że policja opuściła posterunek zniszczony w czasie bombardowania. Funkcjonariusze udali się w nieznanym kierunku. Po raz drugi Wiasno64 zastało bez policji i cała odpowiedzialność spadła na Straż
Obywatelską. Warty musiały zostać wzmocnione i dodatkowo ustawione
tam, gdzie do tej pory była policja. Najważniejszym miejscem do pilnowania był ogrodzony obszar nadającej na falach krótkich radiostacji, która
ukryta była w lasach na wzgórzu65. Na tym terenie znajdował się też wybudowany przez rząd niewielki skład materiałów pędnych. Benzyna była
zgromadzona w metalowych beczkach w magazynie, do którego klucz
posiadał kierownik, członek pocztowej organizacji militarnej.
Z wielką ulgą przyjęliśmy wieczorny powrót brygady kawalerii do wsi.
Poniedziałek, 11 września
Ku wielkiemu zadowoleniu tak dam, jak i oficerów generał przyszedł na
śniadanie w jasnej, niebiesko–białej piżamie. Tej rangi wojskowy, który
w środku wojny pojawia się rankiem przy stole w eleganckiej piżamie,
stanowi podnoszący na duchu widok. Jest to zarówno wyraz pogardy dla
wroga, jak i pewności siebie; coś w rodzaju protestu przeciwko zaburzaniu rutyny życia. Gdyby nie był tak szacowną postacią, zgotowalibyśmy
mu owacje, kiedy pojawił się w progu z majorem Sołtanem.
Sam generał był w wyśmienitym nastroju, nieskazitelnie ogolony
i z przystrzyżonym wąsikiem. Jego nieduże, bystre oczy były jak guziki
osadzone w raczej szczupłej, lecz zgrabnej twarzy. On i jego szef sztabu
64. …Wiązowna, [przyp. red.].
65. Radiostacja znajdowała się w miejscowości Radiówek.
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bardzo się różnili. O ile generał Anders był bardzo żywy, wiele mówił
i utrzymywał ten miły, pewny siebie wyraz twarzy, który zawsze tak dodawał otuchy podkomendnym, o tyle major Sołtan zachowywał dystans
i powagę, chociaż i tak dzisiaj był bardziej ożywiony niż poprzednio.
Znałem powód tej widocznej poprawy nastroju generała. Major Lizun,
typowy stary wojak, powiedział mi, że natarcie niemieckie zatrzymano
na zachód od Warszawy, a w niektórych miejscach wróg został nawet
zmuszony do odwrotu. Armia generała Kutrzeby, która broniła Poznania, przedarła się przez oddziały niemieckie i teraz zagradzała im drogę
gdzieś w okolicach Kutna i Łowicza. Lepsze wieści nadeszły także z frontu południowego, gdzie ataki wroga wyprowadzone ze Słowacji i Śląska
powstrzymano niedaleko Lwowa. Tam organizował obronę Sosnkowski,
jeden z naszych najlepszych generałów.
Generał Anders i jego brygada również osiągnęli sukces. Wzięli do
niewoli i przyprowadzili do Wiasna66 sześćdziesięciu żołnierzy oraz
zniszczyli sporo nieprzyjacielskich jednostek zaopatrzeniowych. Zupełnie zaskoczyli przeciwnika, gdyż przemieszczali się nocą i szarżowali o świcie.
Odbyłem długą rozmowę z majorem Sołtanem. Jako że brygada stanowiła teraz oficjalną władzę w Wiaśnie67, zapytałem, czy Straż Obywatelska może wydawać pozwolenia na broń swoim członkom. Jego odpowiedź była twierdząca. Podkreślił przy tym, że jest naszym obowiązkiem
utrzymywać porządek wszelkimi możliwymi środkami. Dał nam również
pozwolenie na przejazd wozu konnego transportującego zboże do młyna.
W przeciwnym razie mógłby on zostać w każdej chwili zatrzymany i zarekwirowany przez jakikolwiek oddział wojska.
Straż Obywatelska wykonywała dobrą robotę i ludzie nauczyli się już
polegać na naszej pomocy. Służba informacyjna była szczególnie użyteczna dla zabłąkanych żołnierzy i cywilów. Dzisiaj mieliśmy całkiem
sporo ludzi powracających do Warszawy ze swej wędrówki. Nie będąc
w stanie dotrzeć do miast, w których spodziewali się poboru, doświadczając niewygód i głodu, mnóstwo młodych ludzi wlokło się z powrotem drogą, którą przyszło. Wielu z nich zachodziło do biura Straży Obywatelskiej,
prosząc o schronienie i coś do jedzenia. Inni wracali do Warszawy, gdzie
wciąż mieli zapasy. Nasi strażnicy okazali się poza tym bardzo przydatni
dla niekończących się kolumn z zaopatrzeniem ciągnących drogami.
66. …do Wiązowny, [przyp. red.].
67. …w Wiązownie, [przyp. red.].

184

Dziś nie mieliśmy szczęścia w łapaniu niemieckich szpiegów, chociaż
były okazje.
Generał miał osobistego służącego, którego ubrał w mundur i któremu kazał pomagać naszym pokojówkom przy stole. Człowiek ten natychmiast obwołał się szefem kuchni. Po obiedzie rozmawiał w niej z jedną
z pokojówek, kiedy wszedł Stanisław, aby zjeść zupę i zapalić papierosa.
Przypadkiem byłem tam akurat i widząc ogrodnika, zagaiłem:
– Czy wciąż jest tyle osób przy studni?
Stanisław uśmiechnął się dobrodusznie.
– Teraz tłum nie jest już tak duży, ale jak te kolumny będą wciąż tak jechać z powrotem na Warszawę, to niedługo znowu będziemy mieli zator.
– Co masz na myśli? To te kolumny nie jadą od strony Warszawy? –
spytałem zaskoczony.
– No chyba musi iść nam teraz bardzo dobrze, bo wojsko już się nie
wycofuje. Myślę, że dlatego te konwoje tak spieszą się do Warszawy – odparł Stanisław z niezmąconym spokojem, zwijając papierosa.
Nie wiedziałem, co myśleć o tych nowinach, więc poszedłem na górę
zapytać oficerów, o co w tym wszystkim chodzi. Nie chcąc jednak zrobić
z siebie głupca zadawaniem niemądrych pytań, odczekałem, aż zobaczę
mojego współlokatora, kapitana Trojanowskiego, i ująłem to tak:
– Czy to dobrze, że kolumna zaopatrzeniowa zmienia kierunek marszu?
– Nigdy nie jest dobrze, jeśli wojsko zmienia nagle swój punkt docelowy. Ale dlaczego pytasz? – zainteresował się kapitan.
– Widzisz, nasz ogrodnik Stanisław właśnie powiedział mi, że konwoje
posuwają się teraz szybko w kierunku Warszawy – odparłem.
– Co?! – krzyknął kapitan. – Chodź ze mną, trzeba to sprawdzić!
Prawie biegliśmy. Już z daleka słyszeliśmy, że coś niezwykłego dzieje się na drodze. Ludzie głośno klęli, trzaskały baty, od czasu do czasu
słychać było łoskot zderzeń. Dotarłszy do głównej drogi, zobaczyliśmy
prawdziwe pandemonium. W największym zamieszaniu i obłokach kurzu
różne konwoje starały się zawrócić i ruszyć z powrotem. Droga była kompletnie zablokowana. Przerażone konie wpadały z dyszlami na inne pojazdy. Woźnice smagali się nawzajem batami i okładali nerwowo zwierzęta. Kilka wozów przewróciło się i konie próbowały uwolnić się z uprzęży.
Ludzie wpadali w panikę.
To wszystko działo się jak okiem sięgnąć. Cała długa kolumna próbowała jednocześnie zawrócić. Można sobie wyobrazić, co to był za widok.
Byłem pewien, że za kilka minut zaczną do siebie strzelać.
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Przerażeni woźnice byli gotowi na wszystko, byle zapewnić sobie trochę cennego miejsca dla wozu i koni.
Kapitan Trojanowski ruszył niczym wielka ciężarówka w sam środek
zatoru. Ryknął na wszystkich, aby natychmiast przestali robić zamieszanie. Jego obecność ostudziła nieco ludzi, lecz nie wszyscy go widzieli,
więc ci na początku i na końcu kolumny byli wciąż w totalnym amoku.
– Spokój! Cisza! Stać! – wrzeszczał kapitan. – Co tu się stało?! Kto
nakazał odwrót?!
Woźnice spojrzeli na nas, jakbyśmy byli półgłówkami i pytali, dlaczego słońce świeci w południe. Wytłumaczyli nam jednak, że kilka minut wcześniej przejechał tędy w pośpiechu buickiem polski major, który
twierdził, że na skraju widocznego w oddali lasu natknął się na niemieckie
czołgi, i w związku z tym wydał kolumnie rozkaz odwrotu. Wydał rozkaz! Miał mundur majora sztabowego i był bardzo pewny co do niemieckich czołgów, których – jak powiedział – jest spory oddział. Ostrzegłszy
kolumnę, zniknął z dużą szybkością, kierując się gdzieś na południe.
Byłem przekonany, że za kilka minut zobaczymy czołgi wroga, a jednocześnie bardzo podziwiałem kapitana Trojanowskiego za jego spokój
i opanowanie. Nie mogłem się doczekać, jakie wyda rozkazy w związku
z przygotowaniem do niemieckiego ataku, lecz ku mojemu zdumieniu nie
podjął żadnych kroków.
Pomagałem mu jak tylko mogłem: pobiegłem po innych oficerów, ponieważ biedny Trojanowski nie poradziłby sobie z całą kolumną, która
miała przynajmniej trzy kilometry. Niektórzy z nich przyjechali autami,
inni na motocyklach, ale zamiast zrobić porządek z wozami, popędzili
przed siebie, jakby kogoś gonili. Żołnierze, widząc oficerów odjeżdżających w takim tempie, pomyśleli, że to casus sauve qui peut, i znowu
zaczęli panikować, ale na szczęście kilku innych oficerów nadeszło spokojnym krokiem i wkrótce opanowało sytuację. Jeden po drugim wozy
wracały na drogę i wkrótce znów jechały w poprzednim kierunku.
Tymczasem wrócili oficerowie, którzy popędzili gdzieś autami. Byli
bardzo zdenerwowani i wyglądali jak stado ogarów, które zgubiło trop.
Usłyszałem tylko pojedyncze słowa i wściekłe komentarze.
– Jego auto było zbyt szybkie... Może gdzieś skręcił... Lepiej zadzwońmy, by ostrzec inne oddziały w okolicy...
– Mówił po polsku bez cienia niemieckiego akcentu.
– Pewnie to członek mniejszości niemieckiej. Świetnie ich przeszkolono.
– Wyglądał zupełnie jak nasi oficerowie.
– To nie pierwsza kolumna, którą tak wymanewrował.
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Teraz dotarło to do mnie. To był jeden z tych chojraków, niemieckich
agentów krążących w przebraniu polskich oficerów i używających wszelkich sposobów, aby utrudniać ruchy naszych wojsk. Była to starannie
przemyślana część niemieckich planów sabotażowych mająca zakłócać
środki komunikacji i wprowadzać w błąd naszych żołnierzy. Zastosowanie takiego fortelu wymagało niezłych umiejętności i przebiegłości, ale
tak naprawdę było dosyć bezpieczne, sabotażysta bowiem był niemal zawsze w stanie uciec w wywołanym zamieszaniu. Bardzo często ludzie
ci współpracowali z innymi szpiegami, którzy zawiadamiali niemieckich
lotników za pomocą rakiet. Daleko łatwiej i bezpieczniej jest przecież
bombardować i ostrzeliwać kolumnę pogrążoną w chaosie.
Kiedy żołnierze z kolumny zaopatrzeniowej zdali sobie sprawę, że
zostali wystrychnięci na dudka przez Niemców, zawstydzili się bardzo
i przeklinali „majora”, używając najbardziej obraźliwych epitetów.
Zarząd Straży Obywatelskiej w Wiaśnie68 zebrał się dzisiejszego popołudnia pod drzewami w parku. Posiedzenie wyglądało jak piknik i było
raczej leżące niż siedzące. Przykucnąwszy w obawie przed bombami
i pociskami, naradzaliśmy się w sprawach publicznych. Frekwencja dopisała i wszyscy śmiali się, ponieważ warunki zmusiły nas do debatowania
w rowie, przy akompaniamencie żabiego rechotu i brzęczenia komarów.
Mimo to poradziliśmy sobie ze wszystkimi bieżącymi sprawami, a pan
Sakowski otrzymał dodatkowych ludzi do zakopywania koni zabitych
podczas wczorajszego bombardowania.
O wpół do czwartej znowu odwiedziły nas niemieckie samoloty. Tym razem nie zrzuciły bomb, lecz krążyły nad okolicą, koncentrując się na drogach, które systematycznie ostrzeliwały z broni pokładowej, lecąc na bardzo
małej wysokości. Nie było czym odpowiedzieć na ich zuchwałość. Przyleciały w formacji trójkowej, jedna trójka za drugą. Ostatnia zawróciła nad wsią
i rozluźniła szyk. Wiedzieliśmy, że nie wróży to nic dobrego. I rzeczywiście,
maszyny najpierw zawisły w powietrzu, a następnie zanurkowały nad drogę
i zasypały ją gradem kul. Dwie lub trzy minuty później dołączyły do innych
i zniknęły w oddali. Zniszczenia zostały dokonane.
Z wioski nadeszły wieści, że dwóch mężczyzn zginęło, a dziecko
otrzymało postrzał w ramię. Wszyscy oni starali się uciec ugorem. Kiedy
zobaczyłem chłopca, na oko siedmioletniego, krew wciąż wyciekała powoli z jego rękawka i spadała dużymi czerwonymi kroplami w bruzdy.
68. …w Wiązownie, [przyp. red.].
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Okropnie zawodził, a w jego płaczu były przerażenie i skarga. Wkrótce
został zabrany do ambulansu, gdzie jedna z pielęgniarek opatrzyła go.
Kość bardzo ucierpiała i trzeba było zawieźć go do szpitala. Dwaj mężczyźni zostali natomiast przy drodze. Pan Mucha postara się ich jutro
zidentyfikować. Zasłużyli przynajmniej na to, żeby kiedyś ich rodziny
dowiedziały się, gdzie zginęli. Lecz ilu takich sumiennych ludzi jak pan
Mucha jest w Polsce? Ilu z nich podejmie wysiłek, aby zapisać nazwiska
poległych w wiejskich kronikach? Setki, tysiące ludzi znajdują śmierć na
polskich drogach i nikt nie będzie w stanie odkryć, jaki spotkał ich los.
Może zresztą tak jest lepiej dla tych, którzy przetrwają i będą żyć nadzieją, że pewnego dnia zobaczą znowu swoich mężów i dzieci.
Czy ja zobaczę jeszcze kiedyś Feliksa? (…)
Wtorek, 12 września
Każdy, kto ukradnie czyjąś latarkę lub baterie, powinien dostać przynajmniej dziesięć lat w pojedynczej celi. Moja latarka z na poły zużytymi
bateriami wyparowała, nie sposób zaś kupić nową. Po prostu zniknęła
ze stołu. Nikt nie był zainteresowany moim dziennikiem, ale latarka była
doprawdy bezcenna. To denerwujące. Muszę ubierać się szybko i teraz
nie mogę znaleźć spodni w ciemnościach. Chleb wkrótce będzie gotowy,
a tłum nie będzie czekał. Nawet przy pomocy strażników piekarze nie
zdołają utrzymać ludzi w ryzach. Czy wciąż musimy mieć problemy z naszymi piekarniami? Zdaję sobie sprawę, jaką wartość ma chleb dla głodnych żołnierzy, niemniej nie potrzebujemy tu rozlewu krwi. Żołnierze
czekają całą noc i nie zechcą odejść z pustymi rękami. Z drugiej strony nie
możemy zaopatrywać regularnych oddziałów – Wiasno69 to nie przemysłowa piekarnia i nie dokonamy tu cudów. No, w końcu są moje spodnie!
Wciąż jeszcze było ciemno, kiedy dotarłem do piekarni. Jej wnętrze
przypominało kuźnię Wulkana. Przy małej lampce, rzucającej czerwonawe światło na piec, stał stary piekarz z brodą tak białą od mąki, jak
reszta jego ubrania, oraz jego pomocnik. Otaczali ich na podobieństwo
sępów oficerowie i żołnierze, niewyraźne postacie, ciągle w ruchu, lecz
niespuszczające z oka swej zdobyczy. Wyglądali dziko i groźnie. Życie
piekarza było w niebezpieczeństwie – z czego doskonale zdawał sobie
sprawę – już w momencie włożenia ciasta do pieca. Cywile nie liczyli się
69. …Wiązowna, [przyp. red.].
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w ogóle. Problem stanowili maruderzy i – najgorsi ze wszystkich – oficerowie i podoficerowie przybyli ze swoimi oddziałami i pustymi workami
po chleb, który za wszelką cenę chcieli zdobyć.
Żadna wiadomość nie rozchodzi się wśród głodnych ludzi szybciej niż
ta o pieczonym chlebie. Sprawia, że gromadzą się tłumnie jak ćmy przy
świetle. Słabsi i nieuzbrojeni cywile, szczególnie mieszkańcy Wiasna70,
czekali spokojnie albo też kłócili się o miejsce w kolejce, jednak nie mieli
śmiałości wejść do piekarni. To był przywilej silnych. Nawet dwaj żandarmi stojący przy drzwiach byli bezradni, kiedy oficerowie wkraczali
do środka i tuzinami zamawiali bochenki. Piekarz przyjmował każde zamówienie – na sto bochenków, na tysiąc, na dziesięć tysięcy – było mu
wszystko jedno. Nie przeliczał ich. Tak długo, jak chleb tkwił w piecu, był
bezpieczny, chroniony przez prawo natury. Cenne ciasto piekło się niedostępne dla nikogo. Piekarz wiedział także, że jest zbyt słaby, by zrobić cokolwiek, kiedy nadejdzie czas, dlatego przyjmował zamówienie za zamówieniem, choć wielokrotnie przewyższały one możliwości jego zakładu.
Gdy przybyłem, kilku żołnierzy już zaglądało do pieca i słyszałem
głosy, że chleb jest gotowy. Ale ani piekarz, ani strażnicy nie zgadzali
się z tym, odwlekanie tej chwili bowiem było w ich interesie. Tak długo,
jak bochenki pozostawały w piecu, panował spokój. Zapewniała go każda
chwila pieczenia, ale skoro tylko zaczynali je wyjmować.
Krzyk nie był najlepszym wyjściem – próbowałem tego. Efekt był tymczasowy i szybko wracało zamieszanie. Ale jest jedna wielka siła, która
– obok nagiej brutalności – może do pewnego stopnia konkurować z głodem: humor. Rozbawionych ludzi można pociągnąć za sobą. Po Bóg jeden
raczy wiedzieć ilu bezowocnych próbach ustawienia cywili i żołnierzy
w osobnych kolejkach wrzasnąłem jak tylko mogłem najgłośniej, że jeśli
zaduszą na śmierć komendanta Straży Obywatelskiej w Wiaśnie71, który
stara się zaopatrzyć ich w chleb, to prawdopodobnie nie będzie chleba
dla nikogo. Większość złagodniała, lecz nie wszyscy. Jeden z maruderów
wycelował we mnie karabin i zagroził, że przebije mnie bagnetem. Spojrzałem mu prosto w twarz, prosto w jego tragicznie zwierzęce oczy, nie
czując niczego prócz najgłębszego współczucia.
Dzięki ustawieniu dwóch kolejek i solennemu zapewnieniu oficerów,
że dostaną chleb, udało nam się zaprowadzić jako taki porządek i usunąć
70. …Wiązowny, [przyp. red.].
71. …w Wiązownie, [przyp. red.].
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ludzi z piekarni. Pan Pazurski i pomocnik piekarza kroili bochenki na cztery części, a my sprzedawaliśmy po ćwiartce chleba każdemu z obu kolejek,
z których jedną stanowili wojskowi i policjanci z innych miast i powiatów,
drugą zaś cywile. Aby utrzymać pozory sprawiedliwości, sprzedawaliśmy
tak kilka bochenków jednym, po czym zaczynaliśmy sprzedawać drugim,
wszystko to przy akompaniamencie pomrukiwań i zrzędzenia, że zbyt dużo
chleba zostało sprzedane cywilom i vice versa.
Przejaśniało się już i mogłem zobaczyć, jak okropnie długie są obie
kolejki. Ten, zdawało się, niewyczerpany popyt uświadomił nam boleśnie,
jak małymi środkami dysponujemy. Nie mogliśmy dokonać cudu. Braliśmy grosz za każdą ćwiartkę chleba, a ci żołnierze, którzy nie mogli
zapłacić, dostawali go za darmo. Było oczywiście wielu takich, którzy po
zakupie swojej racji udawali się na koniec kolejki i próbowali nabyć kolejną porcję, ale wkrótce to dostrzegliśmy i z pomocą protestującego tłumu
udało nam się znacznie ograniczyć te praktyki.
Ludzie głośno oburzali się też, widząc żołnierzy odchodzących z pełnymi workami lub niosących kilka bochenków dla swoich oddziałów, ale
musieliśmy się na to godzić, jeśli chcieliśmy uniknąć zorganizowanego
ataku własnych wojsk.
– Panie, sprzedał nam pan trochę chleba, teraz kupilibyśmy jakieś kobiety
– powiedział jeden z grupy żołnierzy, zaspokoiwszy pierwszy głód.
– Nie widziałem kobiety od początku wojny – dodał drugi.
Tak, ta wojna była inna od pozostałych. Nie było mowy o jakiejś świetności, romantyzmie czy przygodzie. Odwrót był zbyt szybki, nigdy nie
zatrzymywano się na dłużej, tylko przemarsze, ciągle przemarsze. Nieustanne zagrożenie z powietrza również nie zachęcało ludności cywilnej
do rozmów przy drogach.
Bardzo trudno było odróżnić dezerterów od prawdziwych żołnierzy,
tak więc staraliśmy się utrzymywać ich wszystkich w ruchu i kierować
dalej, do następnej wioski. Jednak w okolicy było ich tak wielu, że istniało niebezpieczeństwo, iż sytuacja wymknie się spod kontroli. Stąd
z dużą ulgą przyjęliśmy niespodziewane pojawienie się kapitana Lasoty72
ze sztabu brygady. Ustawił on ich wszystkich w szeregu i głośno, a nawet
ostro pouczył, następnie zaś kazał im się natychmiast rozejść. Przyniosło
to wspaniały efekt i uwolniło nas od wielu niepożądanych osobników.
72. Kapitan Jan Lasota (1897–1940) – obrońca Lwowa w 1939 roku, więzień Starobielska,
zamordowany przez NKWD.
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Na szczycie wzgórza stał dzisiaj nieruchomo, ze zwieszoną głową koń. Był
ciężko okaleczony. Z okropnej czerwonej dziury w szczęce zwisał mu sopel
gęstej, zmieszanej z ziemią krwi. Z taką raną zwierzę nie mogło jeść i było
skazane na śmierć z głodu, o ile wcześniej nie umrze z powodu infekcji.
W kolejce po chleb odnalazłem pana Cohena, który bardzo dobrze
znał się na koniach, ponieważ kiedyś handlował nimi. Zapytałem go, czy
można ocalić to biedne zwierzę. Obejrzał je. Oczy konia były już szkliste
i bez wyrazu. Tylko bardzo troskliwe i długie leczenie mogłoby go uratować, orzekł, ale skąd wziąć wszystkie niezbędne lekarstwa i duże ilości
bandaży? Dwa ambulanse ukryte pod drzewami w oddali nie miały ich
dość nawet dla żołnierzy, wobec czego postanowiliśmy zastrzelić zwierzę, aby ulżyć jego cierpieniom. Krater po wielkiej bombie przynajmniej
na coś się przyda. Były już w nim zwłoki jednego konia, a pan Sakowski
wiódł przez pole dwa konie, które ciągnęły jeszcze jedne. Brzuch martwego zwierzęcia był nadzwyczaj wzdęty, a wleczone za przeciążonymi
końmi, plantowało bruzdy jak walec. Konie umierają, stojąc, i rozkładają
się niezwykle szybko.
W oddali mały chłopiec sprzątał gałęzie, które zostały odcięte przez
bomby. Kiedy przyglądałem się jego pracy, ktoś nagle klepnął mnie
w ramię. Odwróciłem się i zobaczyłem Tomka Toporowskiego, mojego
starego kumpla z uniwersytetu, gdzie – jak zwykł mawiać – oddawał się
studiowaniu wyścigów i słodkiej sztuki zakładów. Był niewysoki i zawsze
nazywaliśmy go „Tom Cyc”. Tomek był hrabią i nosił jedno z najznamienitszych nazwisk w Polsce. Towarzyszyli mu dwaj inni oficerowie i ośmiu
ułanów – to, co pozostało z ich szwadronu. Oddział został zdziesiątkowany przez niemieckie czołgi, nim zdążył przekroczyć Narew. Tomek i jego
ludzie posuwali się teraz mniej lub bardziej bez celu i zatrzymywali na
dłużej, niż to konieczne, aby odpocząć.
Ich bilans wojenny był niezbyt inspirujący. Z całego szwadronu pozostało ośmiu ułanów! To był skutek posyłania kawalerii na czołgi. Niezwykła odwaga, lecz zarazem bezcelowe szaleństwo. Nasi ułani byli wspaniali, ale czy mieliśmy prawo posyłać ich na rzeź? Gdzie, u diabła, były nasze
wspaniałe karabiny przeciwpancerne?!
Nagle coś zaświszczało i na niebie wykwitła czerwona rakieta!
Tomek wzdrygnął się.
– Sygnalista wroga! Pokazuje, że nasza artyleria jest w lesie! Tym razem nam nie ucieknie!
Przywołał pięciu swoich ułanów, kilka innych osób dołączyło do nas
i pobiegliśmy w kierunku, z którego został nadany sygnał. Otoczyli191

śmy to miejsce i zaczęliśmy starannie je przeszukiwać, nie wyłączając
poszycia leśnego. Musiał gdzieś tu być i byliśmy zdeterminowani go
dopaść, żywego lub martwego. Ale oto pojawiły się niemieckie samoloty. Słyszeliśmy wyraźnie pomruk ich silników. I wtedy pomyślałem
o tych niezwykle długich kolejkach przed piekarniami. Co za idealny
cel, szczególnie gdy ludzie będą się przemieszczać. Odwróciłem się
i pognałem jak szalony. Wszystkie nasze starania i wysiłki ostatnich dni
mogły doprowadzić do tego, że piloci wroga zaczną strzelać do ludności! Sami żołnierze byli równie nierozsądni jak cywile, jeśli nie gorsi,
gdyż uważając się za mądrzejszych, zaczęli się rozchodzić, zdradzając
tym samym wrogowi swoje pozycje.
Na szczęście na miejscu było już kilku oficerów, którzy objęli dowodzenie. Ludzie stojący przy murze mieli pozostać w bezruchu, podczas
gdy inni, którzy byli dalej w kolejce, usiąść na ziemi i pozostawać w takiej
pozycji. Wydać rozkazy było jednak łatwiej, niż je wyegzekwować, dlatego nie obyło się bez przepychanek, złorzeczeń i krzyków, nim zapanował
jako taki porządek. W tym czasie kilka samolotów pojawiło się i odleciało, zrzuciwszy jedną czy dwie bomby na las.
W oddali zauważyłem nadchodzącego nerwowo Tomka, który trzymał
walizkę, a za nim grupkę ułanów z nasadzonymi na karabiny bagnetami
prowadzących cywila.
– Mamy go! – zawołał czerwony z podniecenia Tomek, wycierając
czoło chusteczką. – Tylko spójrz na to! – Uniósł brązową walizkę.
Na pierwszy rzut oka nie różniła się ona od innych niewielkich walizek podróżnych, lecz Tomek otworzył ją i pokazał mi podwójne dno,
a w nim schowek zawierający rząd rakiet uporządkowanych jak sztućce ze srebrnej zastawy. Było tam miejsce na mniej więcej dziesięć
sztuk, kilku zaś już brakowało. Każda rakieta miała opis po niemiecku, instrukcję i napis tłustym drukiem: VORSICHTIG – „Ostrożnie”.
Na niektórych wokół korpusu były okręgi wskazujące, na jakiej wysokości rakieta eksploduje.
Rozgniewani żołnierze, którzy zdążyli już ucierpieć przez takich sabotażystów, krzyczeli, żeby go zastrzelić. Tomek jednak nie miał zamiaru tego zrobić. Przeciwnie, rozkazał ułanom pilnie strzec szpiega.
Więzień był zbyt cenny, żeby go ot, tak zabić, mógł bowiem mieć cenne
dokumenty i informacje, które wyciągnie od niego dowódca brygady.
Minutę później maszerowali już do naszego domu. Mężczyzna, który
doskonale zdawał sobie sprawę, że jego los jest przesądzony, szedł wyprostowany w kordonie ułanów. On nie dokona już niczego dla swojej
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Rzeszy, ale na wolności pozostawały tysiące szpiegów współpracujących z armią najeźdźcy.
Popołudniowe rozkazy zostały wydane i tylko kilku oficerów pozostało
w hallu. Generał był teraz wolny, mimo to jednak nie wydawał się najszczęśliwszy. Matka zapytała, czy miałby coś przeciwko partyjce brydża, którego był miłośnikiem. Błyskawicznie znalazło się czworo chętnych. Anders
lubił towarzystwo kobiet, do tego był bardzo interesującym rozmówcą. Zawsze miał coś ciekawego do powiedzenia, a poza tym dar przymykania oka
na nieprzyjemne strony życia. Lecz tego dnia nawet on nie potrafił ukryć,
że coś go gnębi. Aby uniknąć odpowiadania na kłopotliwe pytania, przejął
inicjatywę i zapytał matkę, czy martwią ją ataki z powietrza i czy bardziej
niepokoi ją nalot bombowy czy ostrzał z broni pokładowej.
Matka przyznała, że gwałtowny nalot, podczas którego musiała przebywać w naszym okopie, był krańcowo nieprzyjemny. Usłyszawszy to,
generał zawołał jednego z oficerów i powiedział:
– Niech pan z łaski swojej rozkaże, by przysłano do Wiasna73 dwa
działka przeciwlotnicze z Grabów Wielkich74 i rozlokowano je w lesie.
Nie możemy pozwolić tym „dżentelmenom” latać tak bezkarnie nad wsią!
Matka poczuła się naprawdę doceniona. Posiadanie działek przeciwlotniczych tylko do obrony Wiasna75 sprawiało nam jakąś dziwną satysfakcję.
Dotąd obrona przeciwlotnicza była dla nas czymś zupełnie abstrakcyjnym
i bezosobowym, ustalanym gdzieś na górze, poza nami, teraz jednak zdaliśmy sobie sprawę, że artyleria ta jest w naszym zasięgu. Czuliśmy, że
odtąd nic nie jest niemożliwe, ale mieliśmy też świadomość, że jeśli Wiasno76 ma być strzeżone, Graby Wielkie77 będą musiały się obyć bez dwóch
działek, których zasoby były bardzo ograniczone.
Polskie działa są wspaniałe (najlepszym dowodem na to fakt, że Wielka
Brytania i Holandia je zakupiły), tylko czy mamy ich dostatecznie dużo
do własnej obrony? Tak czy inaczej, generał wiedział, co robi, i prawdopodobnie była to dobra decyzja, żeby przemieścić działa tak, by najeźdźcy
nie mieli pojęcia, gdzie mogą się ich spodziewać. Ich lotnicy czuli się w
Polsce zbyt pewnie i zachowywali, jakby byli u siebie. Cokolwiek więc
wpłynęło na decyzję Andersa, byliśmy podnieceni myślą, iż od jutrzejszego ranka będziemy dobrze chronieni.
73.
74.
75.
76.
77.

…do Wiązowny, [przyp. red.].
…z Dębów Wielkich, [przyp. red.].
…Wiązowny, [przyp. red.].
…Wiązowna, [przyp. red.].
…Dębe Wielkie, [przyp. red.].
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Po tej chwilowej przerwie partia brydża została wznowiona i wkrótce
licytowanie nabrało takiego tempa, jak gdyby lewa była jedyną sprawą,
która liczy się w życiu. Generała wzywano kilka razy do telefonu, a wtedy Zula dzielnie go zastępowała. Dzwoniono ze sztabu brygady generała
Zulaufa, która broniła prawego brzegu Wisły i była w nieustannym kontakcie z generałem Andersem. Mimo iż był to zaledwie dwunasty dzień
walk, łączność między wieloma korpusami armii została już zerwana
i było doprawdy cudem, że ci dwaj oficerowie wciąż byli w kontakcie.
Z jednej z tych rozmów generał wrócił w dużo lepszym nastroju. Wznowił grę, aby po chwili zacząć tłumaczyć damom niektóre najważniejsze
posunięcia na froncie. Wszyscy zamieniliśmy się w słuch. (…)
W sprawozdaniu generała nie było niczego alarmującego, wręcz przeciwnie, napawało ono nadzieją i optymizmem. Ale czy generał powiedział nam wszystko? Nie śmiałem zapytać.
Zula jednakże nie mogła się oprzeć tej pokusie.
– Kiedy Brytyjczycy przyślą nam bombowce? Jak długo mamy jeszcze
czekać? Czy nie jesteśmy ich sprzymierzeńcami?
– Tego nie wiem – odparł generał – ale przypuszczam, że jest to kwestia godzin.
– Więc dlaczego alianci nie bombardują Berlina? Jaki jest sens w zrzucaniu ulotek? Niemcy dziesiątkują z powietrza naszą ludność, a Brytyjczycy zabawiają się skrawkami papieru. Jak Niemcy muszą się z tego
śmiać!
– Doprawdy nie wiem...
Tym razem, byłem tego pewien, była to szczera odpowiedź. Jak każdy z nas generał miał nadzieję, że pomoc nadejdzie. Ale kiedy? Czy nie
za późno? Czy nadciągnie przez Rumunię, czy Brytyjczycy przelecą nad
Niemcami? Skoro nasze samoloty mogły zrzucić bomby na Berlin, dlaczego francuskie i brytyjskie maszyny nie mogły dotrzeć do nas tą drogą?
Generał opowiadał o udanym ataku Francuzów na Saarbrücken, które
miało paść w każdej chwili. Wyczuwało się jednak, że nie ma już kontaktu ze Sztabem Generalnym, chociaż oczywiście nie przyznał się do tego.
Tym więcej mieliśmy podziwu dla jego instynktownej oceny sytuacji,
jego przytomności umysłu i wzięcia na siebie całej odpowiedzialności.
Młodzi oficerowie zaczęli zadawać mu pytania. Relacje między dobrym generałem a oficerami jego sztabu są bardzo podobne do tych, jakie
panują między profesorem i jego studentami. Profesor dzieli się z uczniami swoją ogromną wiedzą i bogatszym doświadczeniem, odpowiadając
na ich pytania, kiedy to tylko możliwe. Tak właśnie było w przypadku
194

generała Andersa, któremu oficerowie ufali bezgranicznie. Mając prawo
dysponowania ich życiem, czuł się zobligowany dopuścić ich jak najbliżej do siebie. To właśnie sprawiało, że był tak znakomitym przywódcą,
a wszyscy podwładni ufali mu bez zastrzeżeń.
– Czy to prawda, że w Warszawie widziano już francuskich pilotów? –
zapytał jeden z oficerów.
Anders nie zdążył odpowiedzieć, gdyż podano do stołu. Zajął miejsce
u jego szczytu obok mojej matki. Uśmiechem witał wchodzących oficerów, zupełnie jak dobry ojciec swoich synów. Znał ich wszystkich świetnie i wiedział, jak bardzo może na nich polegać i jak wiele od każdego
z nich oczekiwać.
– Zważywszy na te raczej dobre nowiny – powiedziała matka – możemy chyba uczcić to odrobiną czegoś mocniejszego. Wydaje się, że to
odpowiednia okazja po temu.
Sugestia została jednogłośnie przyjęta i wznieśliśmy wszyscy toast
„Za naszą armię!”. (…)
Po obiedzie zaszedłem do urzędu gminy. Zastałem tam pana Muchę omawiającego z kilkoma chłopami kwestię plagi bezpańskich psów
w okolicy. Było to pokłosie fali uchodźców i zaczynało stwarzać problem.
Jeden z tych bezpańskich psów, piękny czarno–szary spaniel włóczył się
w pobliżu naszego domu. Był doprawdy wspaniały, podobny do naszego
Romea, który został w Warszawie. Na szczęście przestał okropnie wyć,
po tym jak matka kazała kucharzowi nakarmić go wraz z naszymi psami.
Cała reszta jednak, przemykająca z podkulonymi ogonami wśród krzaków, była utrapieniem. Jeden z nich ugryzł w nogę starą panią Goldową,
która przyniosła nam trochę produktów.
Zabrałem ze sobą całą paczkę gazet i musiałem odczytać moim podekscytowanym słuchaczom najważniejsze fragmenty. Gdy czytałem, niektórzy
wydawali głębokie westchnienia. Zastanawiali się, dlaczego Opatrzność
wybrała Polskę i skazała na tak ciężką karę. Polski chłop z pewnością nie
ulega łatwym emocjom – tylko twarde fakty robią na nim wrażenie. Ale
kiedy doszliśmy do relacji o wspaniałych sukcesach Francuzów na Linii
Zygfryda, ich oczy roziskrzyły się, a zamyślone twarze ożywiły.
W zapadających ciemnościach ktoś zapukał do drzwi. Był to mężczyzna
szukający drogi do Warszawy. Twierdził, że nie ma sensu posuwać się dalej
na wschód, gdyż są już tam niemieckie czołgi. Poza tym zapewne łatwiej
będzie znaleźć żywność w stolicy, gdzie dostawy są mimo wszystko większe niż w miasteczkach wzdłuż głównych dróg. Pan Mucha pokazał mu
drogę, jednak nie był w stanie zaopatrzyć go w chleb, bo sam nie miał ani
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kromki. Jeśli wędrowiec się nie mylił, oznaczało to, że pierścień okrążenia wokół Warszawy zacieśniał się także od wschodu. Bez odpowiedniego
przeciwdziałania ich broni pancernej Niemcy mogli siać spustoszenie daleko na naszych tyłach i w ten sposób wkrótce opanować cały kraj.
Kontynuowaliśmy rozmowę na zewnątrz, w ciemnościach wrześniowej nocy. Księżyc już zaszedł i Wielka Niedźwiedzica oraz Pas Oriona
były doskonale widoczne na niebie. Lecz cóż to znowu? Od czasu do czasu świetlne tory wycinały łuk na nieboskłonie gdzieś daleko na wschodzie. Za chwilę to samo zjawisko powtarzało się z przeciwnej strony,
a wszystko odbywało się w kompletnej ciszy. Mogłyby to być błyskawice,
gdyby nie fakt, że trwały znacznie dłużej. To baterie artylerii starały się
wyznaczyć zasięg za pomocą pocisków smugowych.
Wróg nie mógł być daleko.
Środa, 13 września
Zegar w hallu wybił właśnie drugą. Oprócz warty cały dom pogrążony
był we śnie. W tej ciszy niedaleko budynku rozległ się nagle strzał, a potem kolejny. Po minucie kilka następnych przerwało ciszę nocną. Strzelanina wzmagała się. Przyłączyło się więcej karabinów – było je słychać nie
tylko w całym parku, ale także od strony wsi. W mgnieniu oka odgłosy
strzałów zaczęły dochodzić ze wszystkich stron, tak że trudno było ustalić, kto strzela i do kogo.
Wyskoczyliśmy z kapitanem Trojanowskim z łóżek. Po kilku chwilach
byliśmy już ubrani i popędziliśmy do hallu, aby zorientować się w sytuacji. Kiedy tam wpadliśmy, drzwi otwierały się kolejno, a w każdym pojawiał się oficer ze świecą. Gdyby nie rzucane co jakiś czas przekleństwa,
można by pomyśleć, że trafiliśmy na zlot duchów.
Strzelanina nie ustawała, ale słychać ją było teraz z innej strony. Czyżby Niemcy byli już w Wiaśnie78? Z pewnością nie byli daleko. Kilku oficerów wyszło na zewnątrz i po omacku szukając drogi, rozbiegło się do
różnych miejsc, gdzie kwaterowały oddziały. Kapitan Trojanowski ruszył
w stronę wsi, więc podążyłem za nim, aby wskazać mu drogę i pomóc
unikać dużych drzew, których położenie znałem bardzo dobrze.
– Jak się panu wydaje, co to może być? – zapytałem.
– Trudno powiedzieć. Nie było słychać broni maszynowej, więc wygląda
78. …w Wiązownie, [przyp. red.].
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to na przypadkową strzelaninę. Wątpię, żeby to był nieprzyjacielski czołg.
Ale po co zgadywać, zaraz się przekonamy.
– Stać! Hasło!
– Honor – odpowiedział kapitan.
Niewyraźna postać odwróciła się i poprowadziła nas do starego okopu, gdzie kilku żołnierzy ładowało karabiny, bacznie rozglądając się po
przedpolu.
– Jestem kapitan Trojanowski z drugiego szwadronu. Kto dał rozkaz
do otwarcia ognia?!
– Strzelamy, bo usłyszeliśmy, że wróg strzela.
– Ale czy ktoś wydał wam rozkaz, aby to zrobić?! – nalegał oficer.
Odpowiedź brzmiała: „Nie”. Otworzyli ogień, bo usłyszeli, że ktoś
strzela. W ciemnościach strzelanie staje się zaraźliwe, rozprzestrzenia się
w mgnieniu oka. Żołnierze wyczuwali bliskość wroga, więc po pierwszym strzale chwycili za karabiny. Po kilku minutach wszystko stopniowo
przycichło i w końcu cisza znowu otuliła wioskę.
Zapowiadał się kolejny piękny, bezchmurny dzień. Domostwa właśnie
wydobywały się pomału z otuliny porannej mgły, a wschodzące słońce wysuszało ostatnie srebrne perełki rosy. Jesień ustroiła wieś w najpiękniejsze kolory. Przed krytym strzechą domem grupka wędrowców
siedziała wokół dużego ogniska, piekąc ziemniaki i przygotowując herbatę. Dalej, przy rzece, jacyś ludzie prali bieliznę, po czym rozkładali
ją na trawie do wyschnięcia. Wszystko skąpane było w jasnym świetle dnia. Jakże jednak cieszyć się z tak pięknej pogody, która niestety
jest idealna dla wroga? Bezchmurne niebo było idealne dla samolotów,
a spieczona, twarda ziemia dla czołgów. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę i modliliśmy się o deszcz.
Idąc do wsi, napotkałem wielu uciekinierów i żołnierzy, ale tym razem
zmierzających w przeciwnym kierunku. Nie mogąc osiągnąć punktów rekrutacyjnych, rozczarowani kompletnym brakiem organizacji, kierowali
się z powrotem do Warszawy wiedzeni pogłoską, jakoby tam właśnie organizowała się obrona, oraz perspektywą zdobycia pożywienia.
Niektórzy widzieli już niemieckie czołgi z wymalowanymi z przodu
białymi krzyżami (były dużo potężniejsze od naszych tankietek), inni
byli nękani z powietrza ogniem broni maszynowej, a wszyscy powtarzali,
jakoby wielu niemieckich pilotów należało do znanego Legionu Condor,
który bombardował Hiszpanię. Jak twierdzili, większość tych lotników to
młodzi chłopcy, którzy swoją brudną robotę wykonują pod wpływem nar197

kotyków i alkoholu. Ciekawiło mnie, jak mieliby używać swoich skomplikowanych instrumentów, gdyby byli pod wpływem czegokolwiek.
Nie mieliśmy z nimi styczności, ale w wiosce leżącej piętnaście kilometrów od Wiasna79 awaryjnie lądował jednomiejscowy samolot. Kiedy
ludzie zbliżyli się do maszyny, pilot ranił jednego z nich, strzelając z pistoletu. Walczył jak dziki kot, by uciec, lecz w końcu wieśniacy dobili go
kijami i szpadlami.
Pośród uciekinierów z zachodu byli policjanci – niedawno jeszcze stróże
prawa, dziś bezradni i głodni. Niektórzy wciąż byli ważni w swoim mniemaniu, ale nikt już, ani żołnierze, ani cywile, nie zwracał na nich uwagi.
W drodze do kościoła spotkałem jednego z nich wraz z rodziną. Był bardzo
gruby i spocony jak świnia. Kilka dni temu tkwił na posterunku w Bydgoszczy, ale teraz, po tym jak miasto przeszło w ręce wroga, jego niemiecka
populacja dokonywała pogromu polskich obywateli. (…)
W ciągu dnia słyszeliśmy sprzeczne wiadomości na temat działań na
froncie. Niektórzy byli święcie przekonani o wzięciu prawie tysiąca jeńców
pod Kutnem po okrążeniu niemieckiej dywizji, było też jednak sporo pesymistów, którzy spodziewali się zobaczyć wkrótce niemieckie czołgi.
Jak doniesiono Straży Obywatelskiej nocą zaobserwowano dużo osób
kopiących w ziemi. Zainteresowaliśmy się tym i okazało się, że ludzie
zakopują garnki i patelnie, naczynia stołowe, a nawet niewielkie meble,
słowem, wszystko to, co można spieniężyć. Robili to nie tylko ci, którzy
obawiali się najeźdźców czy maruderów, lecz także posiadacze nielegalnie zdobytej „własności”.
Wspomniałem Zuli o tych ludziach. Powiedziała mi wówczas, że kiedy
nasz kuzyn zjawił się w Wiaśnie, dostrzegła szpadel w jego rękach, gdy
wraz z żoną poszedł wieczorem do szklarni. Zamknęli się w niej i było
widać ich kopiące cienie. Ponieważ nic nie mogło ujść uwagi Zuli, zauważyła, że zakopują w miękkiej glebie kasetkę, prawdopodobnie z rodzinnymi srebrami i klejnotami.
– Bezpieczeństwo przede wszystkim – powiedziała Zula. – Kopanie
zaczyna się we własnym domu.
Żydowska społeczność Wiasna80 była coraz bardziej niespokojna i kiedy
tylko pojawiałem się w ich osadzie, zasypywała mnie pytaniami o to, co powinna zrobić, gdy Niemcy podejdą bliżej. Ci biedni ludzie byli śmiertelnie
79. …od Wiązowny, [przyp. red.].
80. …Wiązowny, [przyp. red.].
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przerażeni, krążyły wśród nich najkrwawsze opowieści o najeźdźcach.
Przed południem żona rzeźnika przyszła prosić o przechowanie w piwnicy dworu części ich dobytku, gdyż będzie tu bezpieczniejszy w razie
wkroczenia Niemców. Dobrze pamiętała niemiecką okupację Polski podczas I wojny światowej, choć wtedy, w 1915 roku, Niemcy nie mieli jeszcze tego antysemickiego nastawienia. Wręcz przeciwnie, starali się być
mili dla Żydów, aby wbić klin między nich a Polaków. Ale teraz...
Dodawałem jej otuchy jak tylko mogłem. Ona, a wcześniej jej ojciec zaopatrywali nas w mięso (oczywiście z wyjątkiem wieprzowiny)
i zawsze mieli dla nas najlepsze kawałki. Relacje między dworem a jego
rzeźnikiem niezmiennie oparte były na wzajemnych zaufaniu i przyjaźni,
o czym może świadczyć fakt, iż kilka lat temu Zula i ja zostaliśmy zaproszeni na ortodoksyjne wesele jego córki. Takie zaproszenie od tych
religijnych ludzi było doprawdy zaszczytem.
Pamiętam, że gdy przed kilkoma tygodniami pojechaliśmy z matką
zwiedzić synagogę w Krakowie, stary kantor wskazał nam parę kandelabrów podarowaną Żydom przez polskiego arystokratę. Ozdabiały one
budynek i były uhonorowaniem darczyńcy. Kamień węgielny pod tę synagogę został położony w czasach najznakomitszego z polskich władców,
Kazimierza Wielkiego, którego przyjazny stosunek do Żydów przeszedł
do historii. Dama jego serca, słynna Estera, była śliczną Żydówką z Kazimierza, dziś dzielnicy Krakowa, a ich wielka miłość inspiracją dla wielu
czarujących pieśni i legend.
Ale naszych Żydów z Wiasna81 historią nie mogliśmy pocieszyć. Musieliśmy powtarzać im, że wieści z frontu są krzepiące i że nie mogą słuchać plotek, bo to tylko pomaga wrogowi w sianiu paniki. Staraliśmy się
także uzmysłowić im, że – jeśli wydarzy się najgorsze – nigdy nie pozwolimy Niemcom zostać w naszym kraju. Jeden z Żydów, pan Grynberg,
wciąż wynajdywał preteksty, aby wstąpić do biur Straży Obywatelskiej
i usłyszeć najnowsze wieści. Miał czerwone oczy i twarz przeoraną troską. Jednak pan Mucha miał już dla niego gotowy plan.
– Jest pan biznesmenem, panie Grynberg, nieprawdaż? Jak panu wiadomo, Polska przystąpiła do spółki z najbardziej wiarygodnymi i najsilniejszymi państwami w Europie. Nie uważa pan, że taka spółka z Wielką
Brytanią jest wystarczająco dobra dla pana? Być może dzisiaj nie rozumiemy wszystkiego, ale na dłuższą metę taki partner nas nie zawiedzie.
Wątpi pan w weksel wystawiony przez Anglię?
81. …z Wiązowny, [przyp. red.].
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To zawsze uciszało pana Grynberga, niemniej nie wydawał się ani trochę szczęśliwszy.
– A jaki z tego pożytek, jeśli tymczasem stracę majątek i życie?
– Powinieneś się pan wstydzić, panie Grynberg – powiedział ktoś i to
był koniec dyskusji.
Łatwo było dodawać otuchy innym, jednak trudniej sobie. Generał,
nasze najbardziej wiarygodne źródło informacji, był daleko. Nie wiedzieliśmy, dokąd pojechał ani czy wróci ze sztabem do Wiasna82 jak poprzednio, kiedy udali się na nocny wypad.
Dzień minął nam zwyczajnie. Kilka samolotów przeleciało nad nami,
ale nie zrzuciły bomb. Zresztą do bomb zdążyliśmy się przyzwyczaić,
a szyb w oknach, które mogłyby jeszcze rozbić, prawie już nie było. Jeśli
chodzi o Niemców, teraz zazwyczaj bardzo wysoko pojawiał się pojedynczy samolot, znikał, po czym wracał z innymi, a punktem kulminacyjnym ich rajdu był atak z użyciem karabinów maszynowych. Ale dzisiaj
mieliśmy ukryte w lesie dwa działa i kiedy nagle otworzyły ogień, Niemcy zawrócili, starając się je zlokalizować. Wszyscy czekaliśmy na moment, gdy któryś z agresorów zostanie strącony, lecz widocznie nie było
to takie łatwe.
Wieczorem samochód generała pojawił się w bramie i gwałtownie zajechał przed dom na czele procesji wielkich limuzyn pokrytych błotem
i kurzem. Wysiadając, Anders obrócił się do matki i powiedział:
– Tym razem chyba na dobre opuszczamy Wiasno83. Mamy trudne zadanie do wykonania i musimy wyjechać. Chcielibyśmy wszyscy podziękować pani za gościnność.
Wyszedłem, by zorientować się, czy mógłbym w czymś pomóc oficerom, a wtedy kapitan Trojanowski zaprowadził mnie do aut i pokazał samochód generała. Cały jego tył był podziurawiony przez kule, lakier odprysł, a metal został rozdarty. Byli ścigani i nieustannie atakowani przez
niemieckie samoloty. Nieodgadnioną tajemnicą pozostawało, jak generał
zdołał im ujść.
Był to najsmutniejszy dzień, odkąd przybyliśmy do Wiasna84. Oficerowie byli przybici koniecznością opuszczenia naszego domu, więc zebraliśmy się wszyscy w hallu i słuchaliśmy w skupieniu patriotycznych pieśni
nadawanych przez radio.
82. …do Wiązowny, [przyp. red.].
83. …Wiązownę, [przyp. red.].
84. …do Wiązowny, [przyp. red.].
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Dokąd odjeżdżali? Oni już wiedzieli, mieli swoje rozkazy i grupkami
wsiadali do aut. Nasz park, który skrywał tak wielu żołnierzy i tak wiele
koni, stopniowo pustoszał. Wartownicy jeden po drugim zwalniali posterunki i wkrótce cała brygada opuściła różnymi drogami Wiasno85, pozostawiając park i dom pogrążone w nagłej ciszy.

Ryc. 3. Karta tytułowa książki Alexandra Poloniusa I Saw the Siege of Warsaw,
Glasgow 1941. Fot. M. Przybyłowicz, [przyp. red.].

85. …Wiązownę, [przyp. red.].
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Grzegorz Muczke
Świdermajer
Przez lata cieszył, chował pod swym dachem,
z dala od hałasu, otulony lasem
Ściany rozbrzmiewały domowym zapachem,
teraz stoi pusty, umiera przed czasem

Mój Świdermajer
– wspomnienia i refleksje2

Inka Molak1

Od urodzenia, przez pierwszych osiemnaście lat, mieszkałem w budynku, który przynależał architektonicznie do stylu nadświdrzańskiego,
zwanego potocznie świdermajerem. I to w dosyć nietypowym jego przedstawicielu. Nietypowym, bo otynkowanym. Jednym z wielu przedstawicieli zanikającego gatunku.
Miałem możność oglądać go jeszcze w latach świetności, ale też w latach, w których powoli tracił swoją urodę i kondycję. Wyróżniał się także
swoją wielkością. Był budynkiem dwukondygnacyjnym, przedzielonym
dużą klatką schodową na dwa skrzydła, które kończyły się zdobionymi
werandami. Górne werandy były oszklone, a dolne ażurowe. Do klatki
schodowej wchodziło się szerokimi schodami i podwójnymi drzwiami,
częściowo oszklonymi. Nad nimi był ozdobny daszek. Po wejściu do klatki schodowej, od razu rzucały się w oczy stylowo zdobione tralki poręczy
schodów prowadzących na pierwsze piętro.
Dom posiadał oprócz sporego strychu, także piwnice i podziemny, biegnący pod domem korytarz. W tym korytarzu, podczas II wojny światowej ukrywała się rodzina żydowska, niestety schwytana, rozstrzelana
i pochowana na posesji. Ekshumacja ciał odbyła się po 1945 roku.
1. Wiersz pochodzi z tomiku poetyckiego Zatrzymać Czas, Otwock 2019, s. 8.
2. Wykorzystałem opowieści mojej babci – skarbnicy wiedzy o Otwocku; Internet – portal
o urbanistyce i gospodarce przestrzennej https://urbnews.pl/, a także fragmenty mojej pracy
dyplomowej pt. Architektura drewniana Otwocka, napisanej na kierunku studiów Edukacja
Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach. Promotor dr Robert Szymani. Praca w całości ukaże się nakładem
Wydawnictwa Świdermajer.
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Jeszcze w czasie wojny w budynku zainstalował się szpital polowy Armii Czerwonej. Kiedy ruszył front na zachód i szpital musiano przenieść,
na pamiątkę swego pobytu i w podziękowaniu za gościnę, czerwonoarmiści
wlali rozwodniony gips do wszystkich rur kanalizacyjnych domu. Owa kanalizacja, łazienki, osobne toalety, ogrzewanie – nie były wówczas czymś
powszechnym, a raczej rzadko spotykanym pośród świdermajerów3.
Budynek znajdował się w jednej z dzielnic Otwocka – w Śródborowie,
powstałej w 1922 roku i zaprojektowanej jako miasto-ogród. Ta koncepcja
urbanistyczna pojawiła się w 1898 roku w Anglii. Jej autorem był Ebenezer
Howard. Założenia swojej idei opublikował w książce pt. Garden Cities of
Tomorrow. Idea ta pojawiła się w odpowiedzi na coraz powszechniejsze
przeludnienie wielkich aglomeracji miejskich. Zakładała przede wszystkim, większy udział terenów zielonych w ogólnej powierzchni miasta,
połączonych ze swobodną, parterową zabudową.
Na dużej parceli, oprócz sporego gabarytowo budynku, pełnego kryjówek i przejść sekretnych, znajdował się jeszcze tajemniczy ogród pełen
3. Może w taki sposób, przy ul. Szenwalda nr 15 w Otwocku, czerwonoarmiści chcieli
zaszczepić ideę równości wśród budynków. Być może chcieli wyrównać jego szansę
w procesie degradacji z innymi domami, pozbawionymi takich wygód.
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Ryc. 1-2. „Mój Świdermajer” oraz willa współcześnie pobudowana w miejscu „Mojego Świdermajera”.
Fot. ze zbiorów autora.

jaśminów, bzów i wysokich traw. Był tam również sad, który zaspakajał
wszelkie nasze owocowe niedobory, kawałek lasu, który kusił w sezonie
grzybami nie halucynogennymi i boisko z bramkami, które było absolutną
podstawą funkcjonowania dzieciaków w tamtych czasach. W świecie bez telewizji, komputerów, telefonów – piłka była czarodziejską, kryształową kulą.
Dzieliło się wtedy rówieśników na tych, co mają piłkę przy nodze i na tych,
co nigdy jej mieć nie będą, czyli na tych, co grać umieją i na resztę świata.
Przez te wszystkie lata dzieciństwa próbowaliśmy dowiedzieć się z czego
składa się nasz świdermajer. Co znajduje się bezpośrednio pod jego tynkiem?
Co robi tam trzcina, przymocowana do desek? I dlaczego te deski tworzące
dwuwarstwową ścianę, wypełnione są sosnowymi kolkami wymieszanymi
z wapnem. Dlaczego patrząc na drewnianą konstrukcję podtrzymującą dach
nie widać ani jednego gwoździa? Dlaczego pomiędzy belkami stropowymi
znajduje się wata szklana, która potrafi być nieprzyjemna w dotyku dla młodych eksploratorów. Dlaczego, wspomniane już, górne werandy są oszklone,
a te na dole nie? Dlaczego są podwójne okna i dlaczego każde okno ma taki
mały lufcik, który można otworzyć, nie otwierając całego okna? Dlaczego
w gorące dni z dachu kapie smoła, tworząc małe czarne kulki, z których
lepiliśmy jedną dużą? Dlaczego, dlaczego, dlaczego…
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Dziwiliśmy się temu wszystkiemu, gorączkowo poszukując odpowiedzi na te wszystkie, pierwsze pytania w życiu, bo w tak młodym wieku,
dobrze w końcu by było, aby coś wiedzieć. Padło na świdermajera, bo był
pod ręką. Odbyło się to w sposób naturalny, bez udziału świadomości, ku
chwale instynktowi.
Mijały lata…
Z czego dzisiaj zbudowany jest mój Świdermajer?
Z zapachów...
Inaczej pachniał zimą – wilgocią z mokrego drewna i charakterystycznym zapachem palonego węgla. Inaczej wiosną – pozimowym wietrzeniem domu i zapachem młodych pędów sośniny, z których robiliśmy syrop sosnowy, dymem ognisk. A inaczej latem – zapachem wysuszonego
igliwia, zapachem ogrodu i sadu z domieszką zapachu smołowanego dachu, a jeszcze inaczej jesienią – suchymi lub wilgotnymi liśćmi i suszonymi nad piecem grzybami.
Z dźwięków…
Lubił poskrzypieć na wietrze i popadał w delikatną wibrację podczas
chodzenia po nim, a która to wydobywała najróżniejsze dźwięki ze znajdujących się tam przedmiotów. Drewniane werandy ze swoją nieotynkowaną cielesnością prowokowały nieustannie dzięcioły do nieustannego
w nie pukania. Budził nas porannym świergotem ptaków zadomowionych
na strychu, odgłosem podwórkowej pompy, czy trzaskiem palonego w piecu
drewna. Obdarowywał nas całym bogactwem dźwięków słyszalnych, ale
także tych niesłyszalnych, adresowanych do zupełnie innych domowników.
Z doznań…
Dawał niebywałe doznania wizualne powstające w wyniku flirtu słońca z ażurem ornamentów, z którymi dodatkowo współpracowały obie
frakcje rozwianych drzew, dodając grze światła i cienia migotliwości oraz
iluzji ruchu przedmiotom, niczym z impresjonistycznych obrazów.
Mój Świdermajer dawał komfortowy chłód latem, a oddawał bez wahania ciepło zimą. Dając schronienie i wynikające z tego poczucie bezpieczeństwa, sprawiał, że te lata beztroski zostały w pamięci do dzisiaj.
Był częścią rodziny.
Kubek smakowy napełniony syropem sosnowym, powinien zostać napojem firmowym świdermajerów – na pewno uzdrawiającym ciało, ale
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może też i ducha – syropem z ich budulca, który przywróci nam znowu
„smaka”, na te perły mazowieckiej architektury drewnianej4.
Mój Świdermajer już odszedł w pełnym blasku nocy, przez wreszcie udaną próbę jego podpalenia. Czy sprawca chociaż ogrzał się w jego
płomieniach, tego się już nie dowiem, bo ten zapewne znany w kręgach
deweloperskich ogniomistrz, niewykluczone, że rozpłynął się za sprawą
strażackich sikawek.
A z czego dzisiaj zbudowany jest następca „Mojego Świdermajera”?
Zupełnie z czegoś innego.
Powstało więc Nowe, któremu nie przyszło do głowy, żeby może dodać
do projektu chociażby jakiś drobny stylizowany element drewniany, nie
mówiąc już o stylowym ornamencie, który mógłby złagodzić obecność tej
obcej formy w tym miejscu. Więc niestety z przykrością muszę donieść,
że to właśnie w tym miejscu, na długie lata, ciągłość stylu nadświdrzańskiego została drastycznie przerwana. Nowe wyrwało swój przyczółek
i czai się nadal do skoku, a architekt miasta i wszyscy kompetentni nie
wyczuwają zgrzytu, wydając pozwolenia na budowę tego typu obiektów,
które wyglądają jak obiekty nie z tej ziemi, bo przecież nie z tej – akurat
świdermajerami, w około, od początku stojącej ziemi.
Zniknął już mój Świdermajer, zniknął mój dom, zniknął też ogród, nie
ma sadu i grzybodajnego lasu, zniknęli ludzie z tego domu, zniknęła aura
tamtych lat, ale na szczęście nie zniknęły wspomnienia.

4. Nazwanie imieniem Andriollego ulicy – nawet głównej, Muzeum Ziemi Otwockiej, Szkoły
Podstawowej nr 6, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury, otwockiego Oddziału
PTTK czy wykonanie tablicy upamiętniającej autorstwa Ryszarda Kozłowskiego – nie
równoważą w żaden sposób wielkiego wkładu dziedzictwa Andriollego w rozwój Otwocka.
Najwyższa pora na odwzajemnienie się władz miasta w kwestii ratowaniu tego, co dla tego
miasta stworzył Andriolli. Pora na rewanż!
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Marcin Strzembosz

Podróż przez epoki

Prezentujemy ilustracje stworzone
do książki pt. „Jaka to epoka”,
Wydawnictwa Muchomor w 2003 roku.
Dzięki odnajdowaniu charakterystycznych
dla danych czasów szczegółów i postaci,
młodzi odbiorcy zaznajamiają się z dziejami
świata. Książka poprzez zabawę zachęca do
zainteresowania się historią.
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Andrzej Szewczyk

Szkoła w Michalinie
Czy pamiętasz tamte chwile jak urwałeś się rodzinie
Od pierwszego dzwonka stał się inny świat
Wszedłeś tutaj bardzo młody z nikim niezaprzyjaźniony
W oczach miałeś tylko jeden wielki strach
Każdy czuł się zagubiony zeszyt nowy piórnik nowy
I kołnierzyk zawsze musiał biały być
A z upływem dni tygodni skończył się okres ochronny
Trzeba było zacząć na poważnie żyć
Ref.
Więc wspomnijmy wszyscy mile naszą szkołę w Michalinie
Która była dla nas jak rodzinny dom
Więc wspomnijmy wszyscy mile naszą szkołę w Michalinie
I tych którzy byli razem z nią
Mimo strachu przed klasówką i kolejną wywiadówką
I nie ważne jaki przedmiot nie dał spać
Bo w późniejszych latach szkoły powstał zespół upragniony
I nareszcie można było razem grać
Długie przerwy akademii pan Jóźwicki był jak w niebie
Ta muzyka zabawiała nas
Powstały pierwsze miłości przecież to prawo młodości
Dla niektórych to po dzisiaj będzie trwać.
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Ryc. 1. Zespół muzyczny „Akord” (rok 1977 lub 1978) działający pod opieką nauczyciela muzyki Zbigniewa
Jóźwickiego w Szkole Podstawowej w Michalinie (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Romualda
Traugutta w Józefowie). Skład zespołu (od lewej): Andrzej Szewczyk, Adam Borkowski, Tomasz Ostapiński,
Grzegorz Zakrzewski, Krzysztof Sekuła. Fot ze zbiorów prywatnych.

Ryc. 2. Zespół muzyczny „Akord” (powstał w 1976 roku w Szkole Podstawowej w Michalinie) podczas
koncertu 22 listopada 2019 roku z okazji jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda
Traugutta w Józefowie (d. Szkoła Podstawowa w Michalinie). Skład zespołu (od lewej): Adam Borkowski,
Andrzej Szewczyk, Krzysztof Gomoła, Tomasz Ostapiński, Grzegorz Zakrzewski. Fot. R. Lewandowski.
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Ryc. 3. Absolwenci d. Szkoły Podstawowej w Michalinie (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Józefowie)
po koncercie z okazji 60-lecia istnienia szkoły (od lewej): Andrzej Szewczyk, Tomasz Ostapiński, Marek
Banaszek (obecny burmistrz Józefowa), Krzysztof Gomoła, Adam Borkowski, Grzegorz Zakrzewski oraz
(w środku) Zbigniew Jóźwicki – wieloletni nauczyciel muzyki i pierwszy opiekun zespołu muzycznego
„Akord”. Fot. R. Lewandowski.
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Paweł Rupniewski

Mój Świdermajer, wernisaż grafik

Ryc. 1. Plakat informujący o wernisażu w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku.
Fot. ze zbiorów autora.
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Ryc. 2. Józefów, ul. 3 Maja. Fot. ze zbiorów autora.

Ryc. 3. Józefów, ul. Sienkiewicza. Fot. ze zbiorów autora.
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Ryc. 4. Józefów, ul. 3 Maja. Fot. ze zbiorów autora.

Ryc. 5. Józefów, ul. Wyszyńskiego. Fot. ze zbiorów autora.
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Robert Lewandowski

Zapomnniane i nieznane dziedzictwo,
Bibliografia Andriollego
W latach 2017-2018 Fundacja Andriollego przyczyniła się do realizacji
projektu pt. „Zapomniane i nieznane dziedzictwo Andriollego”1. Efektem
podjętych działań były m.in. kolejne 23 tomy Bibliografii Andriollego2,
które w 2018 roku zostały wydane pod następującymi tytułami:
• Katalog ilustracji do książki Elwiro M. Andriollego Bohaterki
poezji polskiej (tom 3),
• Katalog ilustracji do książki Władysława Bełzy Antologia
polska (tom 4),
• Katalog ilustracji do książki Władysława Bełzy Kobieta w poezji
polskiej (tom 5),
• Katalog ilustracji do książki Ignacego Chodźki Pamiętniki
kwestarza (tom 6),
• Katalog ilustracji do książki Jamesa F. Coopera Le denier des
Mohicans (tom 7),
• Katalog ilustracji do książki Jamesa F. Coopera Les Pionniers
(tom 8),
• Katalog ilustracji do książki Jamesa F. Coopera La Prairie (tom 9),
• Katalog ilustracji do książki Jamesa F. Coopera L’Espion (tom 10),
• Katalog ilustracji do książki Deotymy (Jadwigi Łuszczewskiej)
Branki w jasyrze (tom 11),
1. Operacja pn. „Zapomniane i nieznane dziedzictwo Andriollego”, mająca na celu zachowanie
i ochronę zapomnianego i nieznanego dziedzictwa Andriollego, współfinansowana została
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Natura i Kultura.
Dostępność projektu na www.andriolli.pl
2. R. Lewandowski, Bibliografia Andriollego, Józefów 2018, t. 3-25, ISBN 978-83-933117-7-4
(całość).
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• Katalog ilustracji do książki Leona Gautier La Chevalerie
(tom 12),
• Katalog ilustracji do książki Eryka Jachowicza Ilustrowany
przewodnik po Warszawie (tom 13),
• Katalog ilustracji do książki Józefa I. Kraszewskiego Stara baśń
(tom 14),
• Katalog ilustracji do książki Józefa I. Kraszewskiego Kunigas
(tom 15),
• Katalog ilustracji do książki Józefa I. Kraszewskiego Bajeczki
(tom 16),
• Katalog ilustracji do książki Antoniego Malczewskiego Maria
(tom 17),
• Katalog ilustracji do książki Adama Mickiewicza Pan Tadeusz
(tom 18),
• Katalog ilustracji do książki Ludwika Niemojowskiego Obrazki
Syberii (tom 19),
• Katalog ilustracji do książki Elizy Orzeszkowej Meir Ezofowicz
(tom 20),
• Katalog ilustracji do książki Adama Pługa Trzy legendy
z dawnych lat (tom 21),
• Katalog ilustracji do książki Henryka Rzewuskiego Les recits
d’un vieux gentilhomme polonais (Pamiątki Soplicy) (tom 22),
• Katalog ilustracji do książki Williama Shakespeare’a Roméo
et Juliette (tom 23),
• Katalog ilustracji do książki Juliusza Słowackiego Lilla Weneda
(tom 24),
• Katalog ilustracji do książki Władysława Syrokomli Urodzony
Jan Dęboróg (tom 25).
Celem przedsięwzięcia – serii wydawniczej, pod wspólnym tytułem
Bibliografia Andriollego, jest jak najpełniejsze udokumentowanie życia
i twórczości epigona romantyzmu i prekursora pozytywizmu, artysty,
którego ilustracjami „czytano” i zapamiętywano książki, artysty, który
bogatą twórczością wpływał na wyobraźnię wielu narodów, a do dnia
dzisiejszego pozostaje w zapomnieniu. „Taka indywidualność, takie życie zasługują ze wszech miar na to, by weszły na stałe do świadomości
następnych pokoleń” – to słowa prof. Janiny Wiercińskiej, które pozostają
nadal aktualne, a mamy nadzieję, że praca autorów wielotomowej Bibliografii Andriollego uzasadni również ich znaczenie.
228

Bibliografia Andriollego powstaje w oparciu o kwerendę w różnych
zasobach bibliotecznych, archiwalnych, muzealnych, a także z uwzględnieniem prywatnych kolekcji w kraju i za granicą. Obecnie trwają prace
nad przygotowaniem kolejnych jej tomów.
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Regionalia, nadesłane publikacje

Ryc. 1. A. Polonius, Widziałem oblężenie Warszawy, Poznań 2018. Książka zawiera m.in. obszerne opisy
wydarzeń, które miały miejsce w Wiązownie i okolicy we wrześniu 1939 roku, [przyp. red].
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Ryc. 2. Z. Zbikowski, Piękny świdermajer, Warszawa 2019.
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Ryc. 4. Mapa Turystyczna Przedmoście Warszawa, Gdańsk 2019.
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Ryc. 3. R. Lewandowski, Kronika Józefowa z perspektywy stu lat historii parafii, Józefów 2019.
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Fot. ze zbiorów prywatnych.

©

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”
poszukuje wspomnień, fotografii, informacji
o następujących osobach:
Jan Biały – inżynier budowniczy
Jan Wawrzyniak – majster murarski
Stanisław Żugajewicz – majster ciesielski
Feliks Lech – robotnik ciesielski
„mularze Gros i Wesołowski”

Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774
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Fot. ze zbiorów prywatnych.

©

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”
poszukuje fotografii i wspomnień
dotyczących wizyt

Prymasa Polski
Stefana Wyszyńskiego
w Józefowie
Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774
244

Fot. ze zbiorów prywatnych.

©

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”
poszukuje wspomnień i fotografii
dotyczących obchodów

Millenium w parafii Józefów
(zeszyty i gazetki uczniowskie, parafialne wystawy)

Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774
245

©

Fot. ze zbiorów prywatnych.

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”
poszukuje starych dokumentów, a także świadectw szkolnych
i fotografii dotyczących szkół powszechnych

w Świdrze,
w Józefowie
oraz w Falenicy
Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774
246

©

Fot. ze zbiorów prywatnych.

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”

poszukuje wspomnień józefowskich
strażaków
oraz

wspomnień o józefowskich
strażakach
Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774
247

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Manifest_PKWN#/media/Plik:PKWN_Manifest.jpg

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”
poszukuje wspomnień oraz fotografii dotyczących
stacjonowania Armii Czerwonej
na terenie dzisiejszego Józefowa i okolic
w okresie

sierpień 1944 roku – styczeń 1945 roku
Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774
248

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Tkrp_manifest.jpg

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”
poszukuje wspomnień oraz fotografii,
pamiątek rodzinnych
dotyczących działań wojennych
na terenie dzisiejszego Józefowa i okolic

w latach 1919-1920
(wojna polsko-bolszewicka)
Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774
249

©

Fot. ze zbiorów prywatnych.

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 wsi

Rycice

Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774
250

Źródło: http://wiazowna.cms-reg2.maxus.com.pl/571-UfortyfikowanyOdcinek
Wizowna1920.htm#walki1920

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”
poszukuje starych fotografii,
zdjęć z archiwów rodzinnych oraz informacji

na temat
józefowskich bunkrów
Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774
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Informacje o autorach1
Głażewska-Dańko Lidia (ur. 1956 w Koszalinie)
– absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Projektuje, ilustruje i składa książki, druki ulotne, wystawy. Czasem maluje i zajmuje się
tkaniną. Fotografuje, rysuje i pisze do gazety „Józefów nad Świdrem“. Od
lat zaangażowana w upowszechnianie kultury i wiedzy o historii terenów
położonych wzdłuż linii otwockiej brała udział w wielu inicjatywach społecznych. Wielbicielka lokalnej architektury, fotografuje ją od wielu lat.
Jankowski Andrzej (ur. 1930 w Warszawie)
– mieszka w Józefowie od 1935 roku, z zawodu inżynier elektryk, obecnie
na emeryturze.
Jesiotr Henryk (ur. 1945 w Józefowie)
– rodowity józefowianin. Ukończył Zawodową Szkołę Rzemiosł Artystycznych w Warszawie na Mokotowie przy ul. Sandomierskiej. Prowadzi
własny warsztat stolarski przy ulicy Sosnowej w Józefowie.
Kowalski Paweł (ur. 1985 w Otwocku)
– pracownik Urzędu Miasta Józefowa, zajmujący się planowaniem przestrzennym.
Lewandowska Marlena (ur. 1991 w Warszawie)
– laureatka Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego PTTK „Poznajemy
Ojcowiznę” (2004), od 2009 roku wolontariuszka Fundacji Andriollego.
Lewandowski Robert (ur. 1964 w Otwocku)
– historyk, publicysta, popularyzator życia i twórczości Elwiro M. Andriollego, historii letnisk linii otwockiej i architektury nadświdrzańskiej
(architektury świdermajer). Autor projektów m.in. Świdermajer. Tradycja
dla przyszłości (od 2005), Świdermajer XXI wieku (od 2009), Brzegi Andriollego (2010), Kronenberg, Andriolli i wilegiatura (2011), Bibliografia
Andriollego (od 2012), Miasteczko w stylu świdermajer (2015), Pracownia
Andriollego (od 2017), Zapomniane i nieznane dziedzictwo Andriollego
1. Zamieszczone informacje o autorach pochodzą od nich samych lub ze źródeł
ogólnodostępnych.
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(2017-2018). Twórca portalu www.swidermajer.pl (2005), założył i prowadzi Wydawnictwo Świdermajer (2005), założyciel i prezes Stowarzyszenia Miłośników Drewnianej Architektury Linii Otwockiej (Stowarzyszenie Świdermajer, 2007), założyciel i prezes Fundacji Andriollego (2009)
oraz twórca Biograficznego Muzeum Elwiro Michała Andriollego w Józefowie (2010). Założyciel i redaktor naczelny czasopism: „Andriollówka”
(2009), „Rocznik Józefowski” (2015), „Świdermajer” (2015). Autor publikacji m.in. Twórcy stylu świdermajer (2011), Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej (2011), Bibliografia
Andriollego (2018). Współorganizator wielu wydarzeń i warsztatów m.in.
Świdermajer – domy z duszą… i co dalej? (2008), Rok Andriollego na Mazowszu (2011), Warsztaty Świdermajer (od 2012; od 2014 we współpracy
z Wydziałem Architektury PW, Wydziałem Technologii Drewna SGGW
oraz Społecznym Opiekunem Zabytków Powiatu Otwockiego; edycja
2014 pt. Funkcja, przestrzeń, nowe życie świdermajera). Od 2014 r. związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Muczke Grzegorz (ur. 1958 w Otwocku)
– artysta plastyk, dziennikarz, pedagog, regionalista, pasjonat muzyczny.
Za swoją działalność społeczną i zawodową został nagrodzony: Statuetką
Animatora Kultury otrzymaną od Dyrektora Otwockiego Centrum Kultury za wieloletnią, bezinteresowną pomoc i współpracę na rzecz Kultury
Otwockiej (2005); Odznaką „Zasłużony dla Kultury” otrzymaną od Prezydenta Miasta Otwocka za zasługi w upowszechnianiu Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki (2006); Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”
nadanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego (2015); Odznaką „Złota Sosenka” otrzymaną od Prezydenta Miasta
Otwocka w uznaniu zasług dla Miasta Otwocka (2016).
Neuman Andrzej Marcin zob. Polonius Alexander
Oktabiński Krzysztof (ur. 1953 w Warszawie)
– historyk kultury, regionalista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu
Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publicysta i działacz społeczny z Wiązowny koło Otwocka. Inicjator budowy pomników czynu zbrojnego na Mazowszu i w stolicy. Członek Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy, Otwockiego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego,
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
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Pawliński Rafał (ur. 1981 w Warszawie)
– prawie od urodzenia józefowski letnik, wciąż jeszcze warszawiak.
Urzędnik, absolwent psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie i politologii na Uniwersytecie Warszawskim.
Pieszy i rowerowy eksplorator okolicznych borów i łęgów. Kontakt dla
osób zainteresowanych historią wsi Białek (i nie tylko) rafal.pawlinski@
gmail.com
Piekarz Marcin (ur. 1981 w Warszawie)
– mieszka w Józefowie, z którym od ponad stu lat związani są jego przodkowie z rodziny Żugajewiczów. Pasjonat lokalnej historii, badacz dziejów
rodzinnych.
Polonius Alexander vel Andrzej Marcin Neuman
(ur. 1907 w Warszawie – zmarł?)
– ukończył Gimnazjum św. Stanisława Kostki w Warszawie, prawo na
Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Nauk Politycznych w Warszawie. W latach 1929-1939 związany z London School of Economics. Latem
1939 roku przyjechał do Polski, był świadkiem agresji Niemiec na Polskę.
W październiku 1939 roku wrócił do Wielkiej Brytanii. W latach 19401941 naukowo związany z Oxfordem, a następnie z College of the South
West of England w Exter (1941-1948). Ekonomista, wykładowca, doradca
ekonomiczny rządu Indonezji. Autor I Saw the Siege of Warsaw wydanej
w 1941 roku (Widziałem oblężenie Warszawy, Poznań 2018).
Przybyłowicz Marek (ur. 1962 w Drawsku Pomorskim)
– filolog, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były
nauczyciel języka angielskiego. Zajmuje się pisaniem na tematy historyczne i turystyczne. Odkrywca i autor tłumaczenia nieznanych w Polsce dzienników Alexandra Poloniusa z oblężenia Warszawy w 1939 roku
(I Saw the Siege of Warsaw, Glasgow 1941; pol. Widziałem oblężenie Warszawy, Poznań 2018) oraz autor powieści sensacyjnej pt. Czas Zemsty.
Rupniewski Paweł (ur. 1970 w Otwocku)
– absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, po studiach pracował w SOB Inwestprojekt w Warszawie, od 2007 roku prowadził własną Autorską Pracownię Projektową w Józefowie, W kadencji od
2014 do 2018 roku wicestarosta powiatu otwockiego. Obecnie prowadzi
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pracownię artystyczną RupART realizując swoje artystyczne marzenia.
Od urodzenia mieszka w Jozefowie. Rysuje, maluje, uważa, że zachowanie
architektury drewnianej zapoczątkowanej przez Andriollego, szczególnie
jej pięknego detalu, ornamentyki, nierozerwalnie związanej z sosnowym
krajobrazem nadświdrzańskich lasów, jest szansą, by nasz Józefów uczynić wyjątkowym miejscem na Ziemi.
Staroń Wilibald (ur. 1943 w Oleśnie)
– mieszkaniec Józefowa od 1955 roku. Od 1959 roku w różny sposób
zaangażowany w życie społeczności Szkoły Podstawowej w Michalinie
(obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Józefowie).
Strzembosz Marcin (ur. 1972 w Warszawie)
– grafik i ilustrator, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
od 21 lat mieszkaniec Józefowa.
Od 12 lat pracuje jako instruktor plastyki i ceramiki w przedszkolach warszawskich. Od paru lat jest również związany z placówkami w naszym mieście i jego okolicy. Prowadzi autorskie zajęcia w Miejskim Domu Kultury
w Józefowie: „W jaskini plastycznego lwa” i „Plastyczni z pazurem”. Jako
ilustrator kilkudziesięciu książek dla dzieci współpracował z wieloma wydawnictwami, m.in.: WSiP-em, Edycją Św. Pawła, Wydawnictwem Diecezjalnym w Sandomierzu. Ostatnio tworzy duet z piszącą żoną. Z wielką radością amatorsko fotografuje wszelkie intrygujące go w świecie szczegóły.
Sulich Paweł (ur. 1985 w Otwocku)
– mieszka w Józefowie, pracuje jako urzędnik sądowy. Pasjonuje się historią wojskowości, zwłaszcza dziejami oręża polskiego w latach 1914-1945,
ze szczególnym uwzględnieniem kampanii wrześniowej 1939 roku. Autor tomików poświęconych pułkom strzelców podhalańskich i morskim
pułkom strzelców w popularnej serii „Wielka Księga Piechoty Polskiej”.
Członek Stowarzyszenia „Bitwa pod Falenicą 19 IX 1939 roku”.
Szewczyk Andrzej (ur. 1963 w Warszawie)
– absolwent Szkoły Podstawowej w Michalinie (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Józefowie), autor słów i muzyki do utworów własnej
kompozycji.
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Uwagi i sprostowania
Uwagi i sprostowania do „Rocznika Józefowskiego 2015”, t. 1
s. 125 w. 8 od dołu
zamiast: (…) pani Hertzowej
ma być: (…) pani Herbstowej
Uwagi i sprostowania do „Rocznika Józefowskiego 2016”, t. 2
s. 77 w. 10 od dołu
zamiast: (…) S. Zugajewicz
ma być: (…) S. Żugajewicz
s. 77 w. 8 od dołu
zamiast: (…) Stanisław Zugajewicz
ma być: (…) Stanisław Żugajewicz
Uwagi i sprostowania do „Rocznika Józefowskiego 2019”, t. 4
s. 252 w. 2 od góry
zamiast: (…) mieszka w Józefowie od 1936 r.
ma być: (…)mieszka w Józefowie od 1935 r.
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