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Józefów 1962. Siedziba władz miasta. „Dnia 7 lipca 1962 r. Józefów uzyskał prawa miejskie. Siedziba władz miasta  
mieściła się przy dzisiejszej ul. Wyszyńskiego, w willi z charakterystycznymi, drewnianymi, bogato zdobionymi  
werandami w stylu świdermajer. Ulica ta wówczas nazywała się Waryńskiego, przed 1945 r. nazywała się ul. Pierackiego, 
a na początku XX wieku nosiła nazwę ul. Wiejska.” Karty pocztowe 45 lat Józefowa. Kamienie milowe, Józefów 2007.
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Na południowy-wschód od Warszawy, w ramionach trzech rzek, Wisły, Świdra  
i Mieni, otulone sosnowym lasem leży urocze miasto Józefów. Do niedawna powszech-
nie znana historia miasta sięgała najdalej lat międzywojennych, a nieliczne, będące 
pamiątką po letnikach budownictwo z tamtych czasów, tzw. świdermajery, stanowiły 
często jedyny punkt odniesienia dla osób interesujących się Józefowem.

Za sprawą pasjonatów, którzy swoją działalnością uaktywnili rodowitych miesz-
kańców naszego miasta, odnaleźli rodzinne pamiątki, dotarli do nieznanych dotąd 
źródeł okazało się, że historia Józefowa sięga znacznie odleglejszych czasów. Dowie-
dzieliśmy się, że początkiem dziejów współczesnego miasta Józefowa są takie wyda-
rzenia jak: budowa Kolei Nadwiślańskiej, uruchomienie w 1877 roku stacji Jarosław 
i powstanie po obu brzegach rzeki Świder, pierwszego nadświdrzańskiego letniska 
Brzegi, które rozwijało się również dzięki aktywności mieszkańców Świdrów Małych 
z nadwiślańskiego Urzecza – na nowo odkrywanego od kilku lat.

Kolej, Brzegi Andriollego i Urzecze to elementy wspólne dla dziejów innych miej-
scowości tzw. linii otwockiej. Nasza wiedza o historii tych terenów, coraz bogatsza, ale 
dość rozproszona w postaci artykułów w lokalnej prasie, okazjonalnych wystaw, spo-
tkań i publikacji, od dawna upominała się o jej poważne potraktowanie. Wychodząc 
naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, Wydawnictwo Świdermajer, obchodzące  
w minionym roku 10-lecie swojej działalności, wspólnie z Fundacją Andriollego pod-
jęły się wykonania ambitnej i pionierskiej pracy – wydania pierwszego tomu „Rocz-
nika Józefowskiego”. 

Redakcja, powołana do realizacji tego przedsięwzięcia, wystąpiła z prośbą do Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Józefowa o honorowy patronat nad 
tym dziełem. Przyjęliśmy ten zaszczyt z dużą satysfakcją i przekonaniem, że „Rocz-
nik Józefowski” dokumentując historię i budując lokalną tożsamość będzie znakomi-
cie służył mieszkańcom naszego miasta, szkołom i jednostkom kultury w Józefowie.

Zespołowi Redakcyjnemu, Autorom i Radzie Naukowej życzymy wytrwałości  
w prezentacji faktów z bardziej odległej i współczesnej historii naszej małej Ojczyzny 
w kolejnych tomach „Rocznika Józefowskiego”.

Stanisław Kruszewski 
Burmistrz Miasta Józefowa               

Honorowy Patron

Cezary Łukaszewski                                                                    
Przewodniczący Rady Miasta                                        

Honorowy Patron  

Józefów, luty 2016
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Plan okolic letniska Józefów, 1941. Mapa ze zbiorów R. Lewandowskiego.  
Źródło: http://www.rocznikjozefowski.pl/index.php/map 
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Słowo wstępne 

Szanowni Państwo! 

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy tom „Rocznika Józefowskiego” zawierający 
zbiór artykułów, które w różny sposób mierzą się z zagadnieniem dokumentowania 
historii i życia społecznego.

Rosnącemu od lat zainteresowaniu historią, architekturą linii otwockiej i nadwi-
ślańskiego Urzecza towarzyszy poznawanie losów osób, rodzin, grup społecznych oraz 
całych pokoleń. Naprzeciw tym zainteresowaniom wychodzi „Rocznik Józefowski”, 
który  jest pismem interdyscyplinarnym z przewagą treści historyczno-społecznych, 
na łamach którego zamieszczamy m.in. artykuły, felietony, eseje, wspomnienia, recen-
zje, opinie oraz inne materiały dotyczące historii, społeczeństwa, oświaty i kultury.  

Głównymi adresatami „Rocznika Józefowskiego” są mieszkańcy miasta Józefo-
wa, powiatu otwockiego i południowo-wschodniego Mazowsza, ale łamy czasopisma 
otwarte są dla wszystkich, którzy chcieliby opublikować treści ciekawe i pożyteczne 
społecznie. Chcielibyśmy, aby artykuły w „Roczniku Józefowskim” (m.in. w podsta-
wowych działach: Nasze tematy, Wspomnienia, Po sąsiedzku, Józefowski Słownik Bio-
graficzny) oraz materiały do dziejów Józefowa i regionu rozpoczęły przygotowania 
do wydania monografii miasta Józefowa oraz przyczyniły się do powstania Muzeum 
Józefowa – wirtualnego i / lub stacjonarnego. Zawartość pierwszego tomu została 
wzbogacona działem Kącik literacki, który – mamy nadzieję, spotka się z Państwa 
życzliwym przyjęciem.

Szanowni Państwo, w imieniu Zespołu Redakcyjnego dziękujemy wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do powstania i wydania pierwszego tomu „Rocznika Józe-
fowskiego”. W sposób szczególny dziękujemy Autorom tekstów, członkom Rady Na-
ukowej oraz Przewodniczącemu Rady Miasta i Burmistrzowi Miasta Józefowa, którzy 
objęli „Rocznik Józefowski” honorowym patronatem. Dziękujemy również Fundacji 
Andriollego za współpracę.

Pragniemy także gorąco zaprosić wszystkie instytucje oraz miłośników lokalnej hi-
storii, tradycji i przyrody do współtworzenia naszego pisma. Wszystkich Państwa już 
dziś zachęcamy do udziału w sesji naukowej poświęconej historii miasta Józefowa, 
która odbędzie się 10 listopada 2016 roku (informacje o terminie zostaną potwierdzo-
ne na stronie: https://www.facebook.com/swidermajerteam/).

Robert Lewandowski 
Wydawca i Redaktor Naczelny „Rocznika Józefowskiego” 

roblewandowski@wp.pl 
 

Józefów, luty 2016
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Robert Lewandowski 

Andriolli, wilegiatura, świdermajer. 
Wstęp do dyskusji o dziejach Józefowa i okolic

W drugiej połowie XIX wieku Warszawa przeżywała burzliwy rozwój demograficzny 
i gospodarczy, a wyjazd z przeludnionego miasta stawał się nie tylko modny, ale 
również konieczny. Co roku od maja do września warszawscy letnicy wyruszali poza 
miasto, czyli na wieś – w poszukiwaniu czystego powietrza, lasu, leśnych spacerów, 
rzeki, plaży oraz kąpieli wodnych i słonecznych1. Historia współczesnego Józefowa 
opiera się na trzech filarach2. Są to:

– Droga Żelazna Nadwiślańska, czyli uruchomiona w 1877 r. Kolej Nadwiślańska 
z Mławy do Kowla. 

– Dziedzictwo Andriollego, który w 1880 r. swoją wizją nadświdrzańskiego 
letniska określił kierunek rozwoju okolicznych wsi i miejscowości3.

– Rozwój podwarszawskiej wilegiatury oraz letniskowej i uzdrowiskowej 
architektury w latach 1880-1939 wzdłuż tzw. linii otwockiej.

Nowe możliwości komunikacyjne, jakie na przełomie XIX i XX wieku dawał 
rozwój kolei, sprawiły, że skupiska mieszkań do letniego wypoczynku powstawały 
przede wszystkim w sąsiedztwie stacji kolejowych, a podwarszawska wilegiatura 
stawała się zjawiskiem społecznym i kulturowym4. 

1. Andriolli, wilegiatura, świdermajer

Pierwszym i głównym autorem letniskowego zamieszania na odcinku od Wawra 
do Otwocka był warszawski ilustrator Elwiro Michał Andriolli5, który zapoczątkował 
rozwój nadświdrzańskiej wilegiatury6. 

Elwiro Michał Andriolli (1836-1893) to jeden z najbardziej znanych ilustratorów 
drugiej połowy XIX wieku, autor licznych ilustracji do dzieł literatury polskiej i obcej. 
Wielki miłośnik muzyki Stanisława Moniuszki, obrazów Jana Matejki oraz twórczości 
Adama Mickiewicza. Uczestnik powstania styczniowego, który po zesłaniu w głąb  
 
1. R. Lewandowski, Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii 
otwockiej, Józefów 2011, s. 44-46.
2. R. Lewandowski, Brzegi Andriollego, Józefów 2010, s. 3.
3. Wizja nadświdrzańskiego letniska obejmowała również m.in. Świdry Duże i Świdry Małe, a więc 
obszar nadwiślańskiego Urzecza. Zob. E. Diehl, Wille w Otwocku i warunki pobytu tamże, Warszawa 
1893, s. 43-45.
4. R. Lewandowski, Kronenberg…, s. 11-26.
5. Andriolli, „Andriollówka”, nr 1/2009. 
6. Wilegiatura, „Andriollówka”, nr 2/2009. 
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Okolice Warszawy 1873. Źródło http://www.rocznikjozefowski.pl/index.php/map
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Rosji wrócił do Warszawy. W grudniu 1873 r. kupił ziemię (prawie 2 ha), tzw. kolonię 
Stasinów koło Nowomińska, w granicach dzisiejszego Mińska Mazowieckiego.  
W 1875 r. proboszcz parafii nowomińskiej pobłogosławił związek małżeński Elwiro 
Michała Andriollego z Natalią Heleną Tarnowską. Nowe wyzwania oraz tragiczne 
wydarzenia z 1878 r. – śmierć półtorarocznej córeczki, a następnie śmierć matki –  
a także zauroczenie doliną rzeki Świder przyczyniły się do zmiany miejsca zamieszkania.  
W 1880 r. Andriolli zakupił część folwarku Anielin (ok. 202 ha) rozciągającą się po obu 
brzegach rzeki Świder, od ówczesnego i dzisiejszego mostu kolejowego aż prawie do 
ujścia Świdra do Wisły. W 1883 r. kolonia otrzymała nazwę Brzegi. W Brzegach jako 
pierwszy w tych okolicach wybudował drewniane, bogato zdobione domy letniskowe  
z przeznaczeniem na wynajem dla gości. Zapoczątkował w ten sposób istnienie  
i rozwój architektury nadświdrzańskiej – dziś znanej powszechnie jako świdermajer.

Wilegiaturowe tradycje Jarosławia i Świdrów Małych (położonych na terenie 
dzisiejszego miasta Józefów) nawiązywały wprost do Brzegów Andriollego, które 
obszernie opisał Edmud Diehl w książce Wille w Otwocku i warunki pobytu tamże 
(1893), w rozdziale pt. Wille nad Świdrem7. W okolicach Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej 
i przystanku Jarosław – Jakub Kołodziej i Stanisław Piotrowski wynajmowali letnikom 
pokoje z werandami we własnych wiejskich domkach8. Po sąsiedzku Stanisław 
Reiswasser, właściciel folwarku Jarosław, posiadał obszerny dom, w którym latem 
mieszkało nawet kilka rodzin wypoczywających nad rzeką lub w dobrze urządzonym 
ogrodzie z fontanną. W Świdrach Małych z 34 chałup 23 wynajmowane były letnim 
gościom, a liczba wczasujących rodzin, według Edmunda Diehla, dochodziła do 50. Od 
wiosny 1898 r. ogłoszenia w warszawskiej prasie informowały o letnich mieszkaniach 
do wynajęcia w pobliżu przystanku Józefów położonego przy Kolei Nadwiślańskiej9. 

7. W literaturze turystycznej jest to pierwszy przewodnik opisujący tereny dzisiejszych miast 
Otwock i Józefów, w którym znajduje się również wiele informacji m.in. o Karczewie, Otwocku 
Wielkim, Natalinie, Świdrach, Rycicach i Jarosławiu. Książka zawiera unikatowe ilustracje 
oraz trzy plany: Wille przy stacyi położone; Wycieczki; Wille nad Świdrem z dokładnym opisem 
„własności Elwira Andriollego”.
8. tamże, s. 42-45. Cytuję: „Z prawej strony Świdra, na gruntach »Rycice«, znajdują się również 
wille ponad rzeką i bliżej plantu położone, a do nich należą: Fol. »Jarosław« (...). Na folwarku tym 
znajduje się jeden tylko dom mieszkalny, parterowy, obszerny i dobrze urządzony, wynajmowany 
na mieszkania letnie i dla kilku rodzin służyć mogący. Warunki pobytu w Jarosławiu przedstawiają 
się korzystnie; dla osób pragnących spokoju i osobności jest to coś pośredniego pomiędzy 
mieszkaniem wiejskim a willą. Domki wiejskie w liczbie 3, należące do Jakóba Kołodzieja  
i Stanisława Piotrowskiego, stosownie do wymagań letników z chałup przerobione i w werendy 
zaopatrzone; położone są tuż nad rzeką. (...) W ogóle w 27 domkach, dworach i willach ponad 
Świdrem położonych, posiadających przeszło 100 izb i pokojów, gromadzi się latem około 300 
mieszkańców, licząc w to i służbę (...). Mówiąc o willach nad Świdrem, niepodobna pominąć 
objaśnienia, odnoszącego się do pomieszczeń dla letników we wsiach Świdry Duże i Małe, inaczej 
Pruskiemi zwane, o których poprzednio wspomniano, chociażby z tego tylko względu, iż dość 
znaczna liczba osób, zadawalniająca się skromnemi wymaganiami, miejscowość tę odwiedza. 
Wsie te leżą po obydwu stronach Świdra i zalegają dość obszerną przestrzeń, a granicząc  
z Brzegami i Bojarowem, ciągną się aż do traktu karczewskiego, idącego ponad Wisłą. Najwięcej 
przez letników nawiedzane są Świdry Małe”. 
9. Wilegiaturowe tradycje Józefowa, „Andriollówka”, nr 9 (72)/2012.
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Okolice Warszawy 1875. Mapa z projektowaną Drogą Żelazną Nadwiślańską.
Źródło http://www.rocznikjozefowski.pl/index.php/map
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Okolice Warszawy 1881. Mapa z wybudowaną Drogą Żelazną Nadwiślańską.
Źródło http://www.rocznikjozefowski.pl/index.php/map
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Elwiro Michał Andriolli (1836-1893). Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.
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Andriolli wybudował domy dla letników10, a wypoczywającym gościom zapewniał 
liczne atrakcje11. Przyjaciele i znajomi artysty oceniali Brzegi Andriollego następująco12: 
„Że myśl pobudowania domków i założenia kolonii w miejscowości tak zdrowotnej  
i pięknej, jaką zakupił Andriolli, musiała mieć rację bytu, dowodzi tego okoliczność, 
iż wkrótce potem do właściciela Brzegów udawać się zaczęli interesanci, pragnący  
w jego sąsiedztwie siedziby dla siebie pobudować. W lat kilka miał już Andriolli licznych 
sąsiadów odstępując im bardzo chętnie po kawale gruntu ze swojego terytorjum.”  
I dalej13: „Impuls, którego punktem wyjścia były Brzegi, udzielił się i dalszej okolicy, 
mianowicie miejscowościom bliżej stacji położonym, które, jak wiadomo, okryły się 
licznymi willami, pałacykami lub nawet obszernemi domami murowanemi (...). Bądź 
co bądź, skutkiem takiego stanu rzeczy dobrobyt miejscowych mieszkańców wzrósł 
znakomicie, ziemia zyskała na wartości, a wytwórczość miejscowa z konieczności 
musiała się zarówno pod względem jakości jak i ilości, silniej rozwinąć. Lwia część 
zasługi w tej misji cywilizacyjnej należy się niepodzielnie Andriollemu”.
 

Na początku XX wieku autor artykułu o budowie kościoła katolickiego  
w Józefowie-Emilianowie pisał, że do józefowskiego letniska „corocznie zjeżdża się do 
pięciu tysięcy osób, a po otwarciu świątyni liczba ta niezawodnie znacznie wzrośnie”. 
Największą wartością letniska Józefów był sosnowy las, a największą atrakcją dla 
wypoczywających dzieci była piaszczysta plaża i rzeka Świder. Wielu letnich gości 
korzystało również z plaży wiślanej oraz z przystani żeglarskiej w Świdrach Małych14. 

W 1930 roku właściciele oraz mieszkańcy osiedli nad Świdrem – niejako kontynuując 
dzieło Andriollego oraz potwierdzając kierunek rozwoju przyszłego letniska – powołali 
Towarzystwo Miłośników Osiedli Anielin – Józefów Południowy – Jerzówka15.

10. H. Piątkowski, H. Dobrzycki, Andriolli w sztuce i w życiu społecznym, Warszawa 1904,  
s. 106-107.
11. E. Diehl, Wille w Otwocku..., s. 39; Andriolli, „Andriollówka”, nr 1/2009. Cytuję: „W roku 
1886 Andriolli wrócił z Paryża na stałe do kraju. Poniżej relacja Karola (Józefa Kotarbińskiego) 
opisująca podróż parostatkiem z Warszawy do Karczewa oraz majówkę w Brzegach (Kłosy, 
1889, nr 1248): Majówkowicze w liczbie 350 wyruszyli zdobywać wrażenia na łonie przyrody 
na dwu statkach parowych i udali się do Brzegów, niedaleko Otwocka, kędy rozsiadły się domki 
dla letników, pobudowane przez wirtuoza ołówka, Andriollego. Pogoda sprzyjała świetnie, 
ale nawigacja niezbyt się powiodła, albowiem statki wypoczywały na mieliźnie, co jednak nie 
przeszkadzało uczestnikom bawić się na pokładzie. Klęską tylko okazał się brak marności, 
służących ku pokrzepieniu ciała, co na świeżym powietrzu dało się porządnie we znaki. Znalazłszy 
się na łonie przyrody, majówkowicze zabawiali się w gry towarzyskie, pląsali przy dźwiękach 
orkiestry Lewandowskiego, a potem pod dachem dużej werendy słuchali produkcji scenicznych, 
wykonanych przez grono amatorów. Niecierpliwsi, widząc że do kolacji daleko, drapnęli do 
Warszawy, ale większość, żądna wrażeń, doczekała się po północy pokrzepienia sił i żołądków, 
podziwiała fajerwerki i dźwięki śpiewaczej drużyny. Potem puszczono się w hoże pląsy, a przy 
blaskach wschodzącego słońca całe grono wracało do Warszawki (...)”.
12. R. Lewandowski, Kronenberg…, s. 45.
13. tamże, s. 45.
14. tamże, s. 83.
15. tamże, s. 86.
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W 1936 r. zarząd Towarzystwa Miłośników Józefowa w piśmie adresowanym do 
swoich członków pisał16: „Wyż. Wymienione Towarzystwo rozwinęło się z dawnego 
Towarzystwa Miłośników Osiedli Anielin, Józefów Południowy, Jerzówka, a statut 
i nazwa nowego Towarzystwa zostały uchwalone na ogólnym rocznym zebraniu 
członków dawnego Towarzystwa w dniu 18.08.1934 roku. Nowa nazwa Towarzystwa 
została podyktowana koniecznością rozszerzenia działalności Towarzystwa na 
cały teren Józefowa (...). Józefów jako letnisko podstołeczne posiada wszelkie dane 
(najzdrowsza okolica Warszawy, dogodna i szybka komunikacja ze stolicą) do 
rozwinięcia się na szeroko zakrojoną skalę letniska – uzdrowiska podstołecznego 
o poziomie europejskim. Że tak jest w istocie, świadczy o tem już opracowany 
przez Wydział Budowlano-Komunikacyjny Województwa Warszawskiego projekt 
planu rozbudowy Józefowa. Projekt ten przewiduje rozszerzenie wszystkich ulic,  
 
16. Józefów, letnisko czy uzdrowisko?, „Andriollówka”, nr 13 (76)/2012.

Brzegi Andriollego (1936-1941). Kompilacja map Plan letniska Świder (1936), Plan okolic letniska Józefów (1941).  
Ze zbiorów R. Lewandowskiego. 
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a niektórych do szerokości 20-to metrowych alei z zieleńcami, budowę dwóch jeszcze 
szkół, trzech dzielnic handlowych, dzielnicy administracyjnej letniska, założenie 
parku, wyznaczenie dzielnic dużych hoteli i pensjonatów itp. (...) Oprócz wyż. wym. 
działalności T-wo zabiega o budowę chodników, utworzenie posterunku P.P. [Policji 
Państwowej], brukowanie drogi łączącej Józefów z szosą Warszawa-Karczew, jak też  
i o przyłączenie Józefowa do jednej gminy, wzgl. utworzenia własnej gminy, tembardziej, 
że plan rozbudowy Józefowa przewiduje utworzenie gminy w Józefowie i według 
informacji projektodawców planu już obecnie można robić starania w tej sprawie, a to 
w związku z projektowaną likwidacją gminy Zagóźdź. (...) Jednym z poważniejszych 
zagadnień, jest kwestja w jakim kierunku ma się w przyszłości rozbudować Józefów, 
czy jako uzdrowisko – stacja klimatyczna, czy jako letnisko – osiedle.”

W 2010 r. Rada Miasta Józefowa w uznaniu zasług nadała pośmiertnie tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Józefowa Elwiro Michałowi Andriollemu17. Fragment 
uzasadnienia wniosku brzmi następująco: „Uważamy także, że współcześni mieszkańcy 
Józefowa mają prawo określać Andriollego mianem ojca miasta, ponieważ to właśnie 
Andriolli – w latach 1880-1893 właściciel obu brzegów Świdra – swoją wizją letniska 
nadświdrzańskiego zainspirował wielu ówczesnych mieszkańców tych ziem oraz 
przebywających w Brzegach gości do budowania domów letniskowych na terenach po 
obu brzegach rzeki, które dziś należą również do Józefowa18”.

W architekturze nadświdrzańskiej zapoczątkowanej przez Andriollego 
nie funkcjonował jeden obowiązujący kanon zdobniczy19. Dom najczęściej 
budowany był na planie prostokąta, a wokół „obrastał” licznymi werandami 
przeznaczonymi do letniego wypoczynku, czyli do „latowania”. Styl Andriollego, 
styl nadświdrzański (obecnie znany jako świdermajer) znalazł szybko licznych 
naśladowców. Wprawni cieśle i snycerze, opierając się na wzorach dworków 
Andriollego oraz korzystając z szablonów, wycinali ornamenty w deskach 
ręcznie lub mechanicznie z wykorzystaniem laubzegi. Tworzyli w ten sposób 
charakterystyczną drewnianą architekturę, która po latach zaczęła dominować  
w bliższej i dalszej okolicy Brzegów Andriollego. Wykończenie budynków, detale 
architektoniczne były obficie zdobione najczęściej ornamentami geometrycznymi 
lub roślinnymi. Ozdoby pojawiały się w werandach, w szczytach budynków, 
w wieżach i wieżyczkach, w balustradach, w narożach domów, w szalunkach,  
a także przy oknach, gankach, daszkach, furtkach oraz w wolnostojących altanach. 
Wśród świdermajerów powstających w późniejszych latach można czasami 
spotkać budynki, których drewniane ganki i obszerne werandy przylegają do 
murowanej bryły głównej domu. 

Fenomen architektury świdermajer polega na tym, że w ciągu niespełna 60 lat na 
określonym obszarze, czyli wzdłuż linii kolejowej, tzw. linii otwockiej, powstawały  
 
17. Uchwała Nr 312/V/10 Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010 r.
18. Wniosek Stowarzyszenia Miłośników Drewnianej Architektury Linii Otwockiej „Świdermajer”  
z 2 listopada 2009 r. do Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
19. R. Lewandowski, Twórcy stylu świdermajer, Józefów 2012, s. 20-22.
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Józefów 1877. Droga Żelazna Nadwiślańska [Kolonia Jarosław].
Karty pocztowe 45 lat Józefowa. Kamienie milowe, Józefów 2007.

Józefów 1880. Dziedzictwo Andriollego. Karty pocztowe 45 lat Józefowa. Kamienie milowe, Józefów 2007.
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wilegiatury – letniska z charakterystyczną zabudową, zupełnie inną od tej, która 
funkcjonowała wcześniej w osadach i wsiach na tym samym terenie lub w najbliższej 
okolicy20.

Współczesny mieszkaniec Józefowa21 może mieć wrażenie, że dookoła jest pełno 
Andriollego, ale czy to „pełno” oznacza, że dziedzictwo Andriollego jest bardziej 
znane? 

2. Wstęp do dyskusji o dziejach Józefowa i okolic

Wstęp do dyskusji o dziejach Józefowa zostanie omówiony w dwóch aspektach,  
w dwóch częściach. Część pierwsza zawiera informacje metodologiczne, odwołuje 
się do metodologii nauk historycznych (m.in. definiuje pojęcia: historia, dzieje, źródła 
historyczne, nauki pomocnicze historii, krytyka źródła, proces historyczny, badania 
historyczno-terenowe). Część druga zawiera wybrane informacje merytoryczne ważne 
dla osób, które zajmują się dziejami Józefowa (kalendarium, literatura, mapy).

2.1. Część metodologiczna

Rozpoczynając dyskusję o dziejach Józefowa, warto na wstępie zdefiniować niektóre 
pojęcia z dziedziny historii. Historia jako nauka humanistyczna i społeczna zajmuje się 
badaniem przeszłości. Efektem pracy historyka – badacza historii, osoby zajmującej się 
historią, jest opis dziejów, czyli wszelkiej aktywności człowieka na danym obszarze  
w określonym czasie. Zakres pracy historyka można dzielić ze względu na epokę historyczną, 
którą się zajmuje (tzw. periodyzacja dziejów – np. starożytność, średniowiecze, nowożytność, 
historia najnowsza) lub ze względu na obszar badań (np. historia lokalna, historia sztuki,  
 

20. R. Lewandowski, Kronenberg…, s. 49-50.
21. R. Lewandowski, Brzegi…, s. 61. Cytuję: „Dlaczego Andriolli w Józefowie? Wprawdzie Andriolli 
żył w czasach, gdy dzisiejszego miasta Józefowa jeszcze nie było, a „dookolne lasy nadświdrzańskie” 
należały do majątku otwockiego – tego w dzisiejszym Otwocku Wielkim – ale przecież to samo 
moglibyśmy powiedzieć o dzisiejszym mieście Otwocku, które w czasach gdy artysta kupował 
ziemię po obu brzegach Świdra (...), było jedynie stacją kolejową pośród lasów. Uważam, że Józefów 
potrzebuje Andriollego, ponieważ przez lata znaczenie jego dziedzictwa dla dzisiejszego Józefowa 
było niedoceniane. Józefów potrzebuje Andriollego dla historycznej świadomości swojego istnienia, 
dla ciągłości swoich dziejów. Tak jak w rodzinie wspomina się swoich przodków, ich talenty i czyny 
– podobnie w przypadku Andriollego nie sposób pominąć jego wpływu na historyczny kierunek 
rozwoju wsi, kolonii i osiedli nadświdrzańskich, leżących w granicach dzisiejszego Józefowa, takich 
jak Białek, Rycice, Jarosław, Anielin, Jerzówka lub Świdry Małe. (...) Mam również nadzieję, że 
nadanie E. M. Andriollemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Józefowa zachęci Czytelników, 
do zapoznania się z dziejami pierwszych mieszkańców dzisiejszego Józefowa, z historią rodzin, 
np.: Kołodziejów, Piotrowskich, Sierpińskich, Korzeniów, Sokolików, Chadów, Hadów i wielu 
innych, a także z historią i tradycją ziemi Andriollego – miejsc, w których po powrocie z zesłania 
mieszkał, żył i tworzył Andriolli: od Warszawy przez Stasinów i Nowomińsk (Mińsk Mazowiecki) 
do Kałuszyna oraz od Warszawy przez Brzegi (Józefów, Świder, Otwock) i Karczew do Nałęczowa. 
I nie ma tu mowy o zawłaszczaniu Andriollego, a wręcz przeciwnie – uważam, że z dziedzictwa 
Andriollego może czerpać nie tylko Józefów – wszak Andriolli swoją bogatą twórczością wpływał 
na wyobraźnię wielu.
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historia religii, historia muzyki, historia społeczna itp.). Badacz historii zmierzający do 
opisu dziejów poszukuje wszelkich śladów działalności człowieka, wszelkich źródeł 
historycznych, które służą do rekonstrukcji przeszłości22.

Pracę historyka wspomagają różne metody badań historycznych, czyli nauki 
pomocnicze historii (np. archiwistyka, chronologia, dyplomatyka, genealogia, kartografia, 
heraldyka, metrologia, numizmatyka, sfragistyka, prasoznawstwo, źródłoznawstwo). Są 
one również niezbędnymi narzędziami w ocenie źródła historycznego.

Źródła historyczne można podzielić na materialne i niematerialne23. Źródła 
materialne dzielą się na źródła pisane24 i niepisane25. Z punktu widzenia zawartych 
informacji wyróżnia się źródła historyczne bezpośrednie, które przekazują 
informację od uczestnika zdarzenia, oraz źródła historyczne pośrednie, które  
 
22. Wg Jerzego Topolskiego (1928-1998), specjalizującego się w historii społeczno-gospodarczej  
i metodologii historii, źródłami historycznymi są wszelkie istniejące ślady działalności człowieka.
23. Podział źródeł historycznych z punktu widzenia statusu ontologicznego. Źródła niematerialne 
obejmują m.in. legendy, obyczaje, historię mówioną.
24. Do źródeł historycznych pisanych opisowych (narracyjno-relacyjnych) zalicza się: historiografia 
(jako całokształt pracy historyka), np. kroniki, roczniki; biografia; hagiografia; epistolografia (wszelka 
korespondencja); epigrafika (napisy na twardym materiale, np. metalu, kamieniu, drewnie); pamiętniki; 
relacje; wspomnienia; twórczość publicystyczna, utwory literackie. Do źródeł historycznych pisanych 
aktowych (normatywnych) zalicza się: dokumenty, zbiory akt; ustawy; kodeksy, statuty, edykty; 
manifesty; dekrety.
25. Do źródeł historycznych niepisanych zalicza się: źródła ikonograficzne (fotograficzne, obrazy, 
rysunki); symboliczne (mapy, diagramy); wykopaliskowe (źródła archeologiczne); obiekty 
architektoniczne; militaria; narzędzia; dzieła sztuki (obrazy, posągi, rzeźby, biżuteria); instrumenty 
muzyczne; ubiory.

Ogłoszenie w dziale Letnie mieszkania, „Kurjer Warszawski”, 1897.
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relacjonują zdarzenie za czyimś pośrednictwem. Z punktu widzenia odbiorcy 
informacji wyróżnia się źródła historyczne adresowane (powstałe z myślą  
o odbiorcy, mogą być subiektywnym przekazem, mogą zniekształcać opisywaną 
rzeczywistość) oraz źródła historyczne nieadresowane (np. źródła archeologiczne). 
Podział metodologiczny rozróżnia źródła potencjalne, z których można uzyskać 
informacje, i efektywne, z których informacje uzyskuje się26.

W pracy badacza każde źródło historyczne powinno podlegać krytyce oraz 
powinno być konfrontowane z innymi źródłami. Krytyka źródła historycznego 
(krytyka zewnętrzna – erudycyjna, krytyka wewnętrzna – hermeneutyka) polega 
na zdobywaniu wiedzy o źródle, krytycznej analizie jakości źródła historycznego  
z wykorzystaniem różnych metod badań historycznych.

Badacz historii dla określenia relacji przyczynowo-skutkowych posługuje się 
terminem „proces historyczny”. Określenie to łączy wydarzenia, fakty z przeszłości  
z teraźniejszością i wykazuje ich wpływ na przyszłość27.

W tej części dyskusji o dziejach Józefowa nie może zabraknąć wspomnienia 
o koncepcji badań historyczno-terenowych zaproponowanych przez Kazimierza 
Dobrowolskiego28. Istota tych badań opiera się na rekonstrukcji przeszłości, odtwarzaniu 
faktów i procesów historycznych na podstawie różnych źródeł: źródeł historycznych, 
o których była mowa wcześniej, oraz na podstawie źródeł społecznych zbieranych 
aktualnie w terenie, pozostałych w pamięci ludzi żyjących oraz w ich działaniach 
opartych na dawnych (tradycyjnych, obyczajowych) wzorcach. 

Konkluzja. Metodologia nauk historycznych poszerza horyzonty badawcze, 
wyposaża historyka w niezbędne narzędzia i metody oraz pozwala badaczowi 
opisującemu dzieje stawiać ciągle nowe pytania.

2.2. Część merytoryczna

Pisanie dziejów jest procesem złożonym. Często wymaga interdyscyplinarnego 
podejścia do historii. Zamieszczone poniżej kalendarium, literatura oraz wykaz map 
nie wyczerpują bogactwa zasobu źródeł historycznych na temat dziejów Józefowa. 
Wręcz przeciwnie – na tym etapie stanowią one jedynie przyczynek do dalszej 
dyskusji29.

26. Inny podział wyróżnia źródło pierwotne (tzw. źródło wywołane działalnością sprawcy, np. 
oryginalna publikacja naukowa, reportaż, wywiad prasowy, ogłoszenie, reklama itp.) i wtórne (tzw. 
źródło zastane, np. podręczniki, opracowania itp.).
27. Np. określenie: „Nasza mała ojczyzna. Świdermajer. Tradycja dla Przyszłości”.
28. Kazimierz Dobrowolski (1894-1987) – twórca podstaw metody integralnej w badaniach 
socjologicznych, w której zwracał uwagę na znaczenie tzw. podłoża historycznego. Zajmował się 
badaniami historyczno-terenowymi obejmującymi zagadnienia rekonstrukcji procesów historycznych 
na podstawie materiałów terenowych.
29. Rosnącemu od lat zainteresowaniu historią i architekturą towarzyszy poznawanie losów osób, 
rodzin oraz całych pokoleń, które tworzą dzieje Józefowa i okolic. Materiały na ten temat publikuje 
„Rocznik Józefowski” – pismo interdyscyplinarne z przewagą treści historyczno-społecznych 
(m.in. w działach: Nasze tematy, Wspomnienia, Po sąsiedzku, Józefowski Słownik Biograficzny), 
www.rocznikjozefowski.pl 
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Józefów 1913. Pensjonat w stylu świdermajer. Karty pocztowe 45 lat Józefowa. Kamienie milowe, Józefów 2007.

Józefów 1896. Willa w stylu świdermajer. Karty pocztowe 45 lat Józefowa. Kamienie milowe, Józefów 2007.
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Kalendarium do dziejów Józefowa i okolic30 
Wydarzenia, jakie miały miejsce w latach 1877-1939 na terenie dzisiejszego 

Józefowa, zmieniły wcześniejszy charakter tych ziem i w rezultacie doprowadziły 
do powstania miasta w 1962 roku. Niniejsze kalendarium przedstawia w zarysie 
najistotniejsze fakty, które wywarły i wywierają wpływ na historię miasta i regionu.

29 sierpnia 1877 – oddano do użytku Drogę Żelazną Nadwiślańską (Kolej 
Nadwiślańską), która łączyła Wołyń, urodzajną ziemię lubelską (Chełm i Lublin)  
z ufortyfikowaną linią rzeki Wisły, a dalej przez Ciechanów i Mławę wiodła do Prus. 
Po stronie pruskiej posiadała połączenie z portem morskim w Gdańsku. Szerokotorowa 
kolej o standardzie rosyjskim przebiegała wzdłuż przypuszczalnej linii frontu i łączyła 
ze sobą najważniejsze rosyjskie twierdze na terenie Królestwa Polskiego: Warszawę, 
Nowogieorgijewsk (Modlin) i Iwangorod (Dęblin). Linia Nadwiślańska pozwalała na 
szybki transport wojska, amunicji i sprzętu. 
Pierwszymi przystankami Kolei Nadwiślańskiej na odcinku z warszawskiej Pragi 
do Łaskarzewa były: przystanek Wawer usytuowany we wsi Wawer oraz przystanek 
Jarosław położony w osadzie Kolonia Jarosław nad rzeką Świder, w pobliżu folwarku 
Anielin (na terenie dzisiejszego Józefowa). Pierwsza stacja kolejowa tego odcinka 
powstała w leśnym pustkowiu, na terenie dóbr otwockich Zygmunta Kurtza, na 
pograniczu gruntów folwarku otwockiego i wiązowskiego, w odległości około mili 
od siedziby właściciela dóbr otwockich w Otwocku Wielkim i nazywano ją Otwock 
Stacyjny, Otwock Kolejowy lub Otwock Nowy. 
Od 1897 r. funkcjonowała nowa stacja kolejowa w Falenicy, w pobliżu której 
rozwinęła się osada letniskowa Wille Falenickie, zwana także Wilegiatura 
Falenica. Od roku 1898 pociągi zatrzymywały się również w Radości, Józefowie 
oraz w Świdrze – o czym informowały warszawskie ogłoszenia prasowe. 
Najprawdopodobniej w latach 1901-1903 wybudowane zostały drewniane budynki 
stacji kolejowych: Świder, Józefów i Radość.
 
1880 – w wyniku parcelacji folwarku Anielin, warszawski ilustrator Elwiro Michał Andriolli 
(1836-1893) zakupił około 202 hektarów ziemi po obu brzegach rzeki Świder (dzisiejszy 
Otwock i Józefów) i rozpoczął kolonizację nabytych terenów. Wykorzystując bliskość 
przystanku kolejowego Jarosław i stacji Otwock, realizował własną wizję letniskowej kolonii.

 
Na zakupionym terenie artysta karczował las, wytyczał drogi, bulwar spacerowy 
wzdłuż rzeki, wzmacniał brzegi rzeki, budował groble, a nawet drewniany most, 
uprawiał pole, założył ogród owocowy i park. Każdy z nowych domów powstawał 
według jego projektu i pod jego czujnym okiem i kierunkiem, ale przy współpracy 
z cieślami z pobliskich miejscowości. Dla wygody właściciela i letnich mieszkańców 
wille otrzymywały własne nazwy.

30. Kalendarium opracowano na podstawie: R. Lewandowski, Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, 
czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej, Józefów 2011.
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Józefów 1930. Plaża nad Świdrem. Karty pocztowe 45 lat Józefowa. Kamienie milowe, Józefów 2007.

Józefów 1925. Stacja kolei szerokotorowej. Karty pocztowe 45 lat Józefowa. Kamienie milowe, Józefów 2007.
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Z chwilą pojawienia się pierwszych letników u Elwiro Michała Andriollego, jego 
bezpośredni sąsiedzi również zaczęli przystosowywać pomieszczenia swoich chałup 
do wynajmu. Niebawem w domach wiejskich i willach położonych nad Świdrem 
zamieszkali goście z miasta. 

1883 – posiadłość Andriollego otrzymała oficjalnie nazwę Brzegi i dała początek 
m.in. późniejszym Willom Świderskim, położonym po obu brzegach rzeki, oraz 
Wilegiaturze Świder. 

1895 – właściciel folwarku Błota – Jakub Karol Hanneman (1850-1937) – zakupił 
folwark Falenica i przystąpił do jego parcelacji. W wyniku tych działań powstała 
kolonia Falenica.

Od wiosny 1898 roku pojawiały się ogłoszenia w warszawskiej prasie informujące 
o letnich mieszkaniach do wynajęcia w pobliżu przystanku Józefów położonego 
przy Kolei Nadwiślańskiej (była to druga stacja kolejowa na terenie dzisiejszego 
Józefowa). Drewniany budynek tej stacji z charakterystyczną wieżą podobny był 
do budynków w Świdrze i w Radości. Został wybudowany najprawdopodobniej  
w latach 1901-1903. 

1905-1906 – w Falenicy zamieszkali osadnicy żydowscy.
 
1913 – kupcy żydowscy założyli Towarzystwo Miłośników Letnich Mieszkań, 
zajmujące się sprzedażą gruntów w okolicach przyszłego letniska Michalin. 

16 kwietnia 1914 – na stacji kolei wąskotorowej Wawer nastąpiło otwarcie 
nowego odcinka Kolei Jabłonowskiej z Wawra do Karczewa. Kolej wąskotorowa 
na odcinku Jabłonna-Wawer funkcjonowała już od 1901 roku. Jej trasa przebiegała 
z Jabłonny wzdłuż Wisły do stacji Most w Warszawie i dalej przez Kamionek, 
Grochów i Gocławek do Wawra. Nowe połączenie kolejowe, zwane kolejką lub 
koleją dojazdową, dzięki licznym przystankom dawało możliwość dogodnego 
podróżowania do oraz z Warszawy.
Odcinek Wawer-Karczew, podobnie jak odcinek Jabłonna-Most, przebiegał równolegle 
do Kolei Nadwiślańskiej – z tą różnicą, że był jeszcze bardziej do niej przybliżony, a na 
odcinku Wawer-Anin odległość ta nie przekraczała kilkudziesięciu metrów. Fakt ten 
wzmacniał konkurencyjną pozycję nowego połączenia w stosunku do istniejącej linii 
Kolei Nadwiślańskiej. Przyczynił się również do budowy nowych willi letniskowych  
w sąsiedztwie przystanków, a z powodu dużej liczby podróżujących wkrótce 
zwiększono częstotliwość kursowania pociągów. 
W latach 1912-1914 na odcinku kolei wąskotorowej Wawer-Karczew wzniesiono 
okazałe piętrowe budynki stacyjne w Wawrze i w Otwocku oraz mniejsze parterowe 
w Międzylesiu (zwanym wówczas Kaczym Dołem), Radości, Józefowie, Świdrze 
i Karczewie. Wszystkie budynki były murowane, miały także dobudowane 
drewniane werandy.
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W 1914 r. został oddany do użytku przystanek kolei wąskotorowej w Józefowie,  
a kilka lat później uruchomiono przystanki: Jarosław (Jarosław-Anielin) przy moście 
na rzece Świder i Emilianów przy cmentarzu katolickim. 
W latach międzywojennych na terenie dzisiejszego Józefowa funkcjonowały trzy 
stacje kolejowe PKP: w Letnisku Józefów stacje Józefów i Jarosław (do 1936 r.),  
a w Letnisku Michalin stacja Michalin. Funkcjonowały także cztery przystanki kolei 
wąskotorowej: Jarosław (Jarosław-Anielin), Józefów, Emilianów i Michalin.
Przy stacjach obu kolei tętniło życie letniska. Dworcowe poczekalnie były naturalnym 
miejscem spotkań. Na przyjeżdżających gości oczekiwały miejscowe dorożki.

1915 – wojska niemieckie utworzyły nowoczesną linię obrony wschodniego przedpola 
Warszawy Bruckenkopf Warschau (Przedmoście Warszawy) na odcinku Wiązowna 
– Józefów – rzeka Wisła fortyfikacje powstały m.in. w Emowie, Rycicach, Józefowie, 
Jarosławiu i Świdrach Małych.

9 listopada 1916 – na mocy rozporządzenia szefa administracji niemieckiej Otwock 
uzyskał prawa miejskie.

14 lutego 1924 – weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 
1923 r., w którym Otwock został uznany za uzdrowisko „posiadające charakter 
użyteczności publicznej”.

10 listopada 1924 – weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 28 października 
1924 r. „o utworzeniu gminy wiejskiej Letnisko-Falenica w powiecie warszawskim”. 
W skład gminy włączono: 

– z gminy wiejskiej Zagóźdź: Falenicę-Wille, Józefów, Emilianów, Miedzeszyn-Wille, 
Zbójną Górę-Radość, Kaczy Dół, Maciorowe Bagno, Laski Osady; 

– z gminy wiejskiej Wiązowna: Michalin, Jarosław;
– z gminy wiejskiej Karczew: Wille Świderskie;
– z gminy wiejskiej Wawer: Anin. 
 
1 kwietnia 1927 – gmina wiejska Letnisko Falenica zyskała uprawnienia finansowe gminy 
miejskiej, które umożliwiły w niedługim czasie wzmocnienie finansów gminnego budżetu 
oraz przeprowadzenie niezbędnych inwestycji w letniskach. W 1935 r. gmina wiejska Letnisko 
Falenica składała się z 10 sołectw (Anin, Międzylesie, Radość, Zbójna Góra, Miedzeszyn, 
Miedzeszyn Nowy, Falenica, Michalin, Józefów, Świder) obejmujących: Letnisko Anin, 
Letnisko Międzylesie, Letnisko (kolonię) Daków, Letnisko Radość, Letnisko (kolonię) Zbójna 
Góra, Letnisko Miedzeszyn (I), Letnisko Miedzeszyn Nowy (II), Letnisko Falenica, Letnisko 
Michalin, Letnisko Emilianów, Letnisko Józefów, Letnisko (kolonię) Jarosław, Letnisko Świder, 
osiedle Świder-Anielin, osadę Karolew oraz Radość-Borków. 

1935-1936 – początki intensywnych działań mieszkańców, właścicieli willi  
i pensjonatów położonych na terenie Letniska Świder (należącego do gminy Letnisko 
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Falenica) zmierzających do utworzenia stacji klimatycznej oraz samodzielnego 
uzdrowiska Świder.

1936-1937 – działania mieszkańców, właścicieli willi i pensjonatów, właścicieli 
„realności w Józefowie” (Letnisko Józefów należało do gminy Letnisko Falenica), które 
zmierzały do określenia kierunku rozbudowy Letniska Józefów: „jako uzdrowisko – 
stacja klimatyczna, czy jako letnisko – osiedle”.

1 kwietnia 1939 – weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
z 27 marca 1939 r. „o zmianie granic niektórych gmin wiejskich w powiecie  
i województwie warszawskim”. Do gminy Letnisko Falenica przyłączono:
– ze znoszonej gminy wiejskiej Zagóźdź: Błota, Borków, Dębinkę, Julianów, 

Miedzeszyn, Nową Wieś, Świdry Małe, Wólkę Zerzeńską, Zagóźdź; 
– z gminy wiejskiej Wiązowna: gromady Zamlądz, Rycice oraz część gromad 

Aleksandrów i Emów;

Z gminy Letnisko Falenica wyłączono: 
– do gminy wiejskiej Wawer: gromady Anin i Międzylesie. 
   Zasięg terytorialny Letniska Józefów uległ powiększeniu.

W latach wojny i okupacji liczba letniskowych wyjazdów zdecydowanie zmalała, a położone 
pośród lasów wille i pensjonaty często były miejscem konspiracyjnych działań. W wydzielonej 
wschodniej części Letniska Falenica Niemcy utworzyli getto dla ludności żydowskiej (m.in. 
z falenickich letnisk), które zostało przez nich zlikwidowane w 1942 roku. Zgromadzonych 
w falenickim getcie mieszkańców wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Wielu 
mieszkańców gminy Letnisko Falenica, pochodzenia polskiego lub żydowskiego, właścicieli 
letniskowych nieruchomości, straciło życie podczas wojny. Niektórzy po jej zakończeniu 
wyjechali z kraju, a pozostałym przyszło żyć w zupełnie innej rzeczywistości.

15 maja 1951 – weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 5 maja 1951 r.  
„w sprawie zmiany granic miasta stołecznego Warszawy”. Z gminy Falenica Letnisko 
przyłączono do Warszawy: Borków, Julianów, Miedzeszyn, Miedzeszyn Nowy, 
Miedzeszyn Wieś, Radość, Wólkę Zerzeńską, Zagóźdź oraz część gromad Błota, 
Falenica, Michalin i Zbójna Góra. 

15 maja 1951 – weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 maja 
1951 r. „w sprawie zmiany granic, siedziby i nazwy niektórych gmin w powiecie  
i województwie warszawskim”. Siedzibę gminnej rady narodowej gminy Falenica 
Letnisko w powiecie i województwie warszawskim przeniesiono z Falenicy do Józefowa, 
a nazwę „gmina Falenica Letnisko” zmieniono na nazwę „gmina Józefów”. Nowo 
powstała gmina Józefów [Letnisko] obejmowała dotychczasowe letniska falenickie: 
Józefów, Emilianów, Jarosław, Świder oraz część letnisk Falenica i Michalin, a także 
(przyłączone w 1939 r. do gminy Letnisko Falenica): Rycice, Dębinka, Świdry Małe, 
Nowa Wieś oraz część gromad Błota, Aleksandrów i Emów. 



34

Most kolei wąskotorowej Wawer-Karczew na rzece Świder, lata międzywojenne. Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.

1 lipca 1952 – weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 3 maja 1952 r.  
w sprawie zniesienia powiatu warszawskiego i utworzenia m.in. powiatu miejsko-
uzdrowiskowego Otwock. Nowo utworzony powiat miejsko-uzdrowiskowy objął 
ze zniesionego powiatu warszawskiego miasto Otwock oraz gminy: Celestynów, 
Halinów, Józefów, Karczew, Ostrowiec, Sulejówek, Wiązowna i Wesoła. Włączone 
gminy przekształcono na dzielnice tego powiatu. 
Do miasta Otwock zostały przyłączone osiedla: Świder, Zamlądz, Teklin, Świdry 
Wielkie, Ługi oraz wschodnia część Rycic.

1 stycznia 1958 – weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 27 czerwca 
1957 r. „w sprawie zniesienia powiatu miejsko-uzdrowiskowego Otwock, utworzenia 
powiatu miejskiego Otwock, powiatu otwockiego i niektórych osiedli oraz w sprawie 
zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim”. Po zniesieniu 
powiatu miejsko-uzdrowiskowego Otwock i dzielnic tego powiatu, miasto Otwock 
uzyskało prawa powiatu miejskiego. Obszary m.in. zniesionych dzielnic włączono  
w skład powstałego powiatu otwockiego jako cztery nowe osiedla: Józefów, Karczew, 
Sulejówek i Wesoła. 

18 lipca 1962 – weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 lipca 1962 
r. w sprawie utworzenia miasta Józefów.
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Łukasz Maurycy Stanaszek

Józefów na Urzeczu
Historia Józefowa rozpatrywana jest zwykle z perspektywy osadnictwa nad rzeką Świder, 

związanego z XIX-wieczną kolonizacją andriollowskich Brzegów oraz budową kolei  
w 1877 roku. To oczywiście bardzo ważne aspekty, które zaważyły na takim, a nie innym 
(letniskowym) charakterze dzisiejszego miasta. Czy jednak jest to pełny obraz spuścizny 
kulturowej dzisiejszego Józefowa? Postaram się pokazać, że „perspektywa nadwiślańska” 
była w przeszłości równie ważna dla tradycji i tożsamości tutejszych mieszkańców.

Obok osi związanej z linią kolejową mamy zatem drugą, znacznie starszą oś osadniczą, 
którą od pradziejów aż po wiek XIX była rzeka Wisła. Bez niej nie byłoby Górek, Dębinki, 
Świdrów Małych, Nowej Wsi czy Błot, a w konsekwencji i samego Józefowa. Proces 
mentalnego „odwrotu” od Królowej Polskich Rzek zaszedł jednak obecnie na tyle daleko, że 
dziś Józefowowi znacznie bliżej do małego Świdra i tradycji letniskowych niż do leżącego 
w jego granicach Urzecza – mikroregionu etnograficznego związanego z flisakami, olędrami 
i handlem wiślanym. Fakt ten oczywiście nie dziwi, albowiem interesujący nas region aż do 
2012 roku był praktycznie nieznany1. Wiedza o nim wciąż ma zatem charakter szczątkowy, 
co postaram się poniekąd zmienić poprzez niniejszy artykuł.

Położenie Urzecza

Urzecze, gwarowo wymawiane jako Łurzyce2, to podwarszawski mikroregion 
etnograficzny, rozciągający się po obydwu brzegach Wisły pomiędzy dawnymi ujściami 
Pilicy i Wilgi a mokotowskimi Siekierkami i prawobrzeżną Saską Kępą. Region leży na 
zalewowym, a częściowo nadzalewowym tarasie północnej części Doliny Środkowej 
Wisły, w całości znajdując się w województwie mazowieckim, w nadwiślańskich 
częściach powiatów: otwockiego, garwolińskiego, piaseczyńskiego oraz miasta 
stołecznego Warszawy – w dzielnicach Mokotów, Wilanów, Praga-Południe i Wawer.

1. Zmieniło się to dopiero po ukazaniu się dwóch wydań monografii regionu: Ł. M. Stanaszek, 
Na Łużycu. W zapomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą, Warszawa-Czersk 2012; Idem, 
Nadwiślańskie Urzecze. Podwarszawski mikroregion etnograficzny, Warszawa-Czersk 2014. 
Recenzentami publikacji byli: prof. Marian Pokropek, prof. Karol Piasecki, Jerzy Szałygin i Wojciech 
Marchlewski.
2. Ustalenie etymologii nazwy mikroregionu stanowiło niemały problem badawczy, jako że 
występowała ona w źródłach pisanych w rozlicznych wariantach (m.in. Urzecze, Urzyce, Łużyce), a przy 
tym zawsze wymawiano ją tak samo (Łużyce/Łurzyce). Co ciekawe, również i same charakterystyki 
Urzecza oraz Łużyc są do siebie bardzo podobne. Urzecze oznaczało bowiem tereny leżące „u rzyki” 
(rzeki), natomiast Łużyce nawiązywały do „ługów”, oznaczających nizinny, zalewowy brzeg rzeki 
(por. K. Handke, Dzieje Warszawy nazwami pisane, Warszawa 2011, s. 374). W 2013 roku na temat 
nazwy mikroregionu wypowiedzieli się językoznawcy (prof. H. Karaś, prof. J. Siatkowski, prof.  
D. Rembiszewska), których zgodnym zdaniem powinno używać się ogólnopolskiej nazwy „Urzecze”, 
realizowanej gwarowo w tej części Nadwiśla jako „Łurzyce”.



40

W starszej literaturze etnograficznej i regionalnej3 tereny leżące na prawobrzeżu 
Wisły pomiędzy Świdrem a Wilgą określane są dość nieszczęśliwym terminem 
„Powiśle Garwolińskie” lub „Powiśle Garwolińsko-Otwockie”. Nazwy te w żaden 
sposób nie oddają specyfiki regionu, albowiem ani Garwolin, ani też w dużej mierze 
i sam Otwock nie leżą już na właściwym Powiślu. Wydaje się, że taka sytuacja 
miała w dużej mierze związek z dotychczasowym (przed 2012 r.) brakiem opisania 
nadwiślańskiego mikroregionu, co pozwalało autorom na swobodne „zacieranie” 
różnic kulturowych pomiędzy okolicami Garwolina i Otwocka (region kołbielski) 
a miejscowościami położonymi nad samym brzegiem Wisły (Urzecze). Podobnie 
zresztą było na lewobrzeżu, gdzie dolina wiślana rozpościerająca się na południe od 
Warszawy traktowana była łącznie z terenami położonymi bardziej w głębi lądu, mimo 
iż istniały pomiędzy nimi wyraźne różnice przyrodnicze i kulturowe.

Interesujący nas pas urodzajnych ziem doliny wiślanej, wyraźnie odcinający się od 
lesistych „górnych pól” zwanych powszechnie Polesiem4, przynajmniej od XVII wieku 
wyróżniał się własną historią, strojami, obyczajami. Nieznany z nazwiska korespondent 
„Gazety Warszawskiej” przekazał nam w 1868 roku jeden z ciekawszych opisów  
 
3. Por. H. Frelek, Wycinanki ludowe na terenie powiatu garwolińskiego ‒ dawniej i dziś, „Zeszyty 
Historyczne Ziemi Garwolińskiej” 2003, nr 11, s. 52; A. Śledziewski, Wycinanki z Powiśla otwocko 
-garwolińskiego, „Polska Sztuka Ludowa” 1962, t. 16, nr 4, s. 221-234; Idem, Wycinanki podwarszawskie 
Zofii Świderskiej, „Polska Sztuka Ludowa” 1980, t. 34, nr 1, s. 31-38.
4. Pierwszy raz tego terminu użył opisujący Mazowsze Jędrzej Święcicki w 1634 roku. Pokrywa się on 
mniej więcej z zasięgiem tzw. regionu kołbielskiego.

Brzeg Wisły w okolicy Świdrów Małych (zbiory Ł. M. Stanaszka).
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prawobrzeżnego Urzecza, które już wtedy postrzegał jako odrębną i zwartą całość: 
„Mało kto wie o tym kawałku powiśla, które tak odróżnia się przymiotami ziemi  
i zwyczajami mieszkańców od reszty kraju. W tym powiślanym kraiku lud odróżnia 
się od innych okolic mową, ubraniem, zwyczajami, a nawet sposobem uprawy ziemi, 
bo kiedy tu orzą pługami lub płużycami, po za tym pasem widzieć się daje socha. 
Pod względem rolniczym okolica, a raczej pewien pas ziemi, stoi powyżej innych,  
z powodu własności wewnętrznych gruntu, który przy staranniejszéj uprawie znakomite 
zapowiada korzyści (...). Pas ten ciągnie się po nad Wisłą długością 25 wiorst, mniej 
więcej zaczyna się przy ujściu Swidny [Świdra] a kończy przy ujściu Wilgi. Z jednej 
strony Wisła, z drugiej wielkie lasy, które niegdyś nazywały się puszczą, odcinają tę 
oazę od dalszej okolicy”5.

W podobnych granicach, jakkolwiek rozciągniętych na obydwa brzegi Wisły, lokowali 
Urzecze także i inni badacze. W 1887 roku Oskar Kolberg pisał: „Urzeczem nazywa się 
pas ziemi wązki po obu brzegach Wisły się ciągnący, osobliwie od ujścia Pilicy aż do ujścia 
Świdra i Jeziorny [Jeziorki]. Urzycanie są to zatem Mazury w tym pasie osiedli”6.
Położenie Urzecza po obydwu stronach rzeki nie powinno dziwić. W przeszłości 
bowiem Wisła nie dzieliła omawianego regionu i jego mieszkańców, a wręcz 
przeciwnie – łączyła. Wobec katastrofalnego stanu ówczesnych dróg, rzeka stanowiła 
najprostszy środek transportu i komunikacji. Jej funkcję można by przyrównać do 
roli dzisiejszej autostrady, po której jedzie się szybko i stosunkowo łatwo dociera do 
celu. Względna bezproblemowość przedostania się na sąsiedni brzeg – wynikająca 
z powszechności stałych przewozów i łodzi pychowych – sprzyjała rozwojowi 
kontaktów międzyludzkich. Poza matrymonialnymi najczęściej były to kontakty 
handlowe, których rytm wyznaczały kolejne jarmarki w Warszawie, Górze Kalwarii, 
Sobieniach, Karczewie czy Otwocku.

Na terenie powiatu otwockiego, do którego należy także Józefów, w skład Urzecza 
wchodziły dawne wsie i przysiółki tzw. Niziny Radwankowsko-Karczewskiej oraz 
Niziny Skórecko-Piwonińskiej, tj. Błota, Nowa Wieś, Świdry Małe, Urzecze, Dębinka, 
Górki, Świdry Wielkie, Kępa Zieleniecka (Kempen Zieleneren), Ługi, Przewóz 
(Podwiśle), Karczówek, Duda i Kępa Dudzka (Rybacka), Otwock Mały (Zagórny, 
Zawodny), Nadbrzeż i Kępa Nadbrzeska, Otwock Wielki (Stary, Duży), Wygoda, 
Ostrówiec, Rosłonki, Sobiekursk i Wola Sobiekurska, Maksymilianów, Piotrowice 
(Urzecze, Browar), Władysławów, Kępa Pijarska (Holędry), Glinki, Julianów, Kępa 
Gliniecka (Żelawin, Jelita, Hollendry), Ostrówek (Ostrów), Kosumce, Dziecinów, Kępa 
Radwankowska, Radwanków, Sobienie Jeziory, Podborek, Piwonin, Śniadków Górny 
i Dolny, Wysoczyn, Siedzów, Gusin, Szymanowice Duże i Małe, Leśniki, Przedwabie 
oraz Celbuda. Ponadto niektóre wsie powiatowe, tj. Janów, Brzezinka, Całowanie, 
Łukówiec, Warszówka czy Sobienie Biskupie, leżąc na pograniczu Kołbielszczyzny 
(Polesia) i rozpościerającej się na piaszczystych i bagnistych terenach dawnej Puszczy  
 
5. L., Korrespondencya Gazety Warszawskiéj. Karczew, d. 10 października 1868 r., „Gazeta 
Warszawska” 1868, nr 229, s. 3.
6. O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 26: Mazowsze, cz. 3, Warszawa-Kraków 1963b, s. 24.
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Przybliżony zasięg mikroregionu etnograficznego Urzecze, wg Ł. M. Stanaszka (kolor niebieski – zasięg właściwy,  
kolor kremowy – tereny przejściowe). Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, 1839 r.
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Osieckiej, mają przejściowy „polesko-łurzycki” charakter. Kulturowo zapewne bliżej 
im było jednak do Wisły i Urzecza niż do Kołbieli i Polesia. Wedle powszechnej opinii, 
Łurzycokami nie byli bowiem wyłącznie mieszkańcy doliny Wisły, ale również ludzie 
żyjący w niedalekim jej sąsiedztwie, którzy stale korzystali z dobrodziejstw wielkiej 
rzeki, takich jak urodzajna ziemia, rybołówstwo, wiklina czy spław towarów. Wiemy 
skądinąd, że mieszkańcy znad rzecznej skarpy czy niedalekich „górnych pól” zwykle 
posiadali swe pola już „na Łurzycu”, mając przez to stałe z nim związki.

Jak można zauważyć, w skład dzisiejszego miasta Józefowa wchodzą przede wszystkim 
„łurzyckie” Świdry Małe, a także pomniejsze osiedla nadwiślańskie – jak Górki, Urzecze7, 
Dębinka, Nowa Wieś i Błota. W księgach wieczystych z XIX i XX wieku tereny te określane 
były jako „Dobra Ziemskie Urzecze”, co jasno łączy te ziemie z nadwiślańskim mikroregionem. 
Ze Świdrów Małych, stanowiących obecnie integralną część Józefowa, znany jest zapis z 1878 
roku dotyczący licytacji dóbr ziemskich „Świdry Małe, do których należą grunta Urzecze 
zwane nad Wisłą położone, ze wszelkiemi przyległościami i przynależytościami, w powiecie 
Warszawskim, gubernii Warszawskiéj położone”8. Warto też pamiętać, że praktycznie cały 
„właściwy” Józefów i inne miejscowości linii otwockiej (tj. Miedzeszyn, Falenica) położone 
są na dawnych ziemiach (użytkach i nieużytkach) przynależących do wyżej wspomnianych 
nadwiślańskich wsi, przez które w XIX wieku przeprowadzono kolej. Letniska położone 
wzdłuż torów też mają zatem swą genezę nad Wisłą i – co za tym idzie – na Urzeczu.

Co ciekawe, jeśli za kolebkę Józefowa uznamy andriollowskie Brzegi, to również 
spotkamy się nad Wisłą. Elwiro Michał Andriolli (1836-1893) swoje włości po obydwu 
stronach Świdra [12 włók – ok. 202 ha] zakupił bowiem w 1880 roku od właściciela 
dóbr otwockich – Zygmunta Kurtza. Wydzielono je z folwarku Anielin, będącego 
integralną częścią rozległych dóbr ziemskich Otwock Wielki (Stary), leżących niejako 
w centralnej części nadwiślańskiego Urzecza. Pamięć o tej genezie – odnoszącej 
się wprawdzie do letniskowego Otwocka, ale rozciągającej się także po letniskowy 
Józefów – wskrzeszał ze swadą Cezary Jellenta:
„Nazywają pospolicie tę sędziwą matronę »Starym Otwockiem« i nazywają trafnie: bowiem 
ona o setki lat starszą jest od »Otwocka-Uzdrowiska«, który niekiedy otrzymuje epitet 
»Nowego«. Ale właściwie w języku historji i krajoznawstwa dama ta, wielce herbowna, nazywa 
się »Otwockiem Wielkim«. Jest macierzą dlatego, że w jej ręku była cała ta puszcza [Polesie], 
którą z czasem, lat temu mniej więcej osiemdziesiąt pięć [faktycznie Kolej Nadwiślańską 
uruchomiono w 1877 roku], przeszyto stalowemi drutami kolei żelaznej, ażeby w następstwie 
tego mimowolnego pionierstwa, dokonanego przez rząd rosyjski, zalęgło się uzdrowisko,  
a potem osada, zbudowana z pudełek od cygar niemieckich i puszek od konserw [autor chyba 
nie był entuzjastą naszych pięknych świdermajerów], w końcu przeobrażona za zgodą samych 
okupantów w miasto. Wizerunek tedy Otwocka [i Józefowa – Ł.M.S.] dzisiejszego bez  
jego kolebki i pochylonej nad nią macierzy, byłby nie tylko że niezupełny, ale wprost kaleki”9.

7. Wieś Urzecze odnotowano pomiędzy letniskiem Wille Emiljanów i Towarzystwo Falenica  
w urzędowym spisie miejscowości gminy Zagóźdź z 1935 roku (Dziennik Ustaw, nr 77, poz. 482).
8. Ł. M. Stanaszek, Nadwiślańskie Urzecze..., op. cit., s. 72.
9. C. Jellenta, Sosny otwockie: obraz miasta-uzdrowiska, Warszawa 1935.
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Świdry Małe – Urzecze, 1878 r. („Gazeta Warszawska”, 1878, nr 172, s. 5).

Historia Urzecza

Najstarszą znaną wzmianką o Urzeczu jest zapis z 1737 roku, dotyczący dochodów 
dóbr wilanowskich z rejonu dzisiejszego Powsina10. Mikroregion istnieje już zatem 
przynajmniej od 300 lat, choć w rzeczywistości ukształtował się w swej wyrazistej 
formie prawdopodobnie około stu lat wcześniej, wraz z pierwszą falą kolonizacji 
olęderskiej, o której będzie niżej mowa. W XVIII wieku ludzi żyjących w dobrach 

10. Ł. M. Stanaszek, Nadwiślańskie Urzecze..., op. cit., s. 61-62.

Przykładowy utwór z Urzecza zanotowany przez Kornela Kozłowskiego w 1868 r. (K. Kozłowski, op. cit., s. 265).
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oborskich poniżej skarpy wiślanej nazywano „Urzyckimi”11, zaś w XIX stuleciu 
odrębność podwarszawskiego Urzecza dostrzegała już większość polskich etnografów12, 
jakkolwiek ich opisy zawsze miały charakter przyczynkowy, ograniczający się do 
odnotowania odmienności krajobrazu, gospodarki i żyjącej tam ludności. Począwszy 
od 1841 roku, notowane są utwory taneczne „z Urzecza, pasa ziemi nad Wisłą”13. 
Widać też wyraźnie, że etnografowie coraz częściej zauważali pośród ogółu opisywanej 
przez siebie ludności Mazowsza odmienną grupę etnograficzną, określając ją mianem 
Urzycan. W 1884 roku Stefania Ulanowska pisała o nich:
„Tamtych zaś olbrzymów nadwiślańskich nazywają Urzycanami, to jest mieszkającymi 
u rzyki (rzeki), lub też Powiślakami, to jest mieszkającymi po Wiśle. Mówią więc 
Urzycanin i Urzycanka lub Powiślak i Powiślanka. Nadto jeszcze, jak mężczyźni, tak 
kobiety odznaczają się wzrostem bardzo wysokim: szczególniej ci, którzy mieszkają 
nad Wisłą koło samego Czerska, to wszystko chłop w chłopa silne i ogromne jak dęby. 
I oni sami nie uważają siebie za Mazurów”14.

W XX wieku zainteresowania naukowe terenami nadwiślańskimi leżącymi  
w bezpośredniej styczności z Warszawą praktycznie zanikły, na co niemały wpływ 
miały przeobrażenia gospodarczo-społeczne i kulturowe, jakie dokonały się tu pod 
wpływem oddziaływania ciągle rozrastającej się aglomeracji miejskiej. W literaturze 
fachowej wzmianki o Urzeczu pojawiały się jedynie przy okazji opracowań sąsiedniej 
Kołbielszczyzny15, w ogólnych publikacjach dotyczących polskich tańców ludowych16, 
jak też w książkach omawiających lokalne nazwy i przezwiska ludności17. Pierwszego 
syntetycznego opisania mikroregionu dokonał w 2012 roku piszący te słowa. Dwa lata 
później monografia została uzupełniona o nowe źródła i wyniki dyskusji naukowej 
obejmującej m.in. językoznawców, historyków i etnografów18.

Tożsamość Urzecza

Na ukształtowanie się odrębnej tożsamości Urzecza przez dziesiątki lat wpływało 
szereg czynników. Przede wszystkim była to obecność Wisły, swoistego „okna na świat” 
dla ludzi żyjących nad jej brzegami, którzy nawzajem nazywali siebie Zawiślakami.  
 

11. P. Komosa, Osiem wieków Cieciszewa, Konstancin-Jeziorna 2013, s. 7.
12. K. Kozłowski, Lud. Pieśni, podania, baśnie, zwyczaje i przesądy ludu z Mazowsza Czerskiego, wraz  
z tańcami i melodyami, z. 4, Warszawa 1868, s. 265; S. Ulanowska, Z Ziemi Czerskiej, „Czas” 1884,  
nr 170, s. 1; O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 26: Mazowsze, cz. 3, Warszawa-Kraków 1963b, s. 24.
13. Por. K. Kozłowski, op. cit., s. 265; O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego, Warszawa 1857, s. 237, 238;  
O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 25: Mazowsze, cz. 2, Warszawa-Kraków 1963a, s. 41, 94, 104, 149, 153, 185.
14. S. Ulanowska, op. cit., s. 1.
15. W. Kolago, Strój kołbielski, „Atlas polskich strojów ludowych”, red. Olga Gajkowa, cz. IV: 
Mazowsze i Sieradzkie, z. 8, Wrocław 1970, s. 14, 55; G. Dąbrowska, Folklor Mazowsza. Mazowsze 
nad Świdrem. Warszawa 1980, s. 33.
16. G. Dąbrowska, W kręgu polskich tańców ludowych, Warszawa 1979, s. 160.
17. J. S. Bystroń, Nazwy i przezwiska polskich grup plemiennych i lokalnych, „Prace i Materjały 
Antropologiczno-archeologiczne i Etnograficzne”, t. IV, cz. III, 1927, s. 99.
18. Por. przypis 1.
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Urzeczanie z okolic Miedzeszyna w tradycyjnych strojach wilanowskich, 1917 r. (zbiory A. Zadrożnej).
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Względna izolacja geograficzna wiślanej doliny (starorzecza, wysoka skarpa 
warszawska), określony typ osadnictwa (olędrzy, oryle), a także dogodna odległość 
targowa oraz szybka dostępność do niezwykle chłonnego rynku warszawskiego 
(maksymalnie 40 km z biegiem rzeki), przyczyniły się do wytworzenia unikatowej 
wspólnoty, manifestującej się w specyficznej nadrzecznej gospodarce (związanej 
z melioracją i osuszaniem terenu, wyspecjalizowanym rybołówstwem i szerokim 
wykorzystaniem wikliny), a także w strojach zwanych dotychczas wilanowskimi19. 
Jednocześnie zrodziło się poczucie odrębności wobec ludzi żyjących „tuż za miedzą”, 
czyli w prawobrzeżnym regionie kołbielskim („Polesoki”) oraz na lewobrzeżnych 
terenach położonych ponad wiślaną skarpą („Górniacy”).

Poczucie odrębności kulturowej Łurzycan było – i częściowo jest do dziś – stosunkowo silne, 
przy czym zawsze manifestowało się ono wyraźną opozycyjnością w stosunku do Polesoków, 
a więc ludności zamieszkującej lesiste tereny położone bardziej w głębi lądu po wschodniej 
stronie Wisły, w tak zwanym regionie kołbielskim20. Brak wzmożonych kontaktów obydwu 
tych grup miał w dużej mierze związek z ich odmiennym statusem materialnym. Bogaci 
Urzeczanie, zamieszkujący urodzajne ziemie nadwiślańskie i uczestniczący w dalekosiężnym 
handlu wiślanym, nierzadko pogardzali biedniejszymi Polesokami z piaszczystych „górnych 
pól”. Widać to wyraźnie w starym przysłowiu z okolic Podłęcza i Kępy Glinieckiej: „Lepiej na 
Łurzycu na wirzbie niż na Polesiu w izbie” albo też w przyśpiewce z okolic Powsina:

Oj, gdyby na Polesiu
dysce nie padały,
oj, to by Polesoki
z głodu pozdychały.21

Podstawowym, geologicznym wyróżnikiem nadwiślańskiego mikroregionu była 
zatem znakomita gleba – mada wiślana – przynosząca mieszkańcom znaczne dochody. 
O ile bowiem na Urzeczu dominowały „ciężkie” ziemie pszenno-buraczane, to na 
sąsiednim Polesiu przeważały „lekkie” gleby żytnio-ziemniaczane. Cytowany wyżej 
anonimowy korespondent warszawski połączył nazwę regionu nie tylko z brzegiem 
rzeki, ale też właśnie z żyzną nadwiślańską ziemią:
„Pasek ten niezbyt szeroki, bo do 4-ch wiorst [1 wiorsta – 1066,78 m] dochodzący, 
przedstawia dwa gatunki ziemi: jeden nazywany tu powszechnie urzecze, drugi pola 
górne. Urzecze jest to grunt napływowy, znany na powiślu, w niektórych miejscach 
daje warstwę rodzajną grubą do dwóch łokci a niekiedy więcéj. Tego rodzaju gruntu 
w całym kraju nie znajdziesz, to też cena jego ogromna (...). Na takiéj ziemi urodzi 
się wszystko, a zwłaszcza też jęczmień, kapusta i inne jarzyny, pod które głownie 
włościanie jéj używają. Oziminy w takich miejscach zwykle się nie sieje z powodu  
 
19. E. Piskorz-Branekova, Ł. M. Stanaszek, Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza, „Atlas 
Polskich Strojów Ludowych”, red. Alicja Mironiuk-Nikolska, t. 45, cz. IV: Mazowsze i Sieradzkie,  
z. 11, Wrocław 2015.
20. W. Kolago, op. cit.
21. Ł. M. Stanaszek, Nadwiślańskie Urzecze..., op. cit., s. 330.
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Oryle na Wiśle, 1929 r. (zbiory Ł. M. Stanaszka).

Uroczysko Zieleniec i resztki dawnej Kępy Zielenieckiej na mapie z 1932 r. (WIG, Warszawa Południe).
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wylewów Wisły, która właśnie ten urodzajny muł nanosi. Pola górne, jakkolwiek 
urodzajne, płytkością warstwy wierzchniéj się odznaczają”22.

Odrębność Urzeczan widać także w ich strojach, na co wpłynęła obecność dwóch 
ważnych ośrodków kulturotwórczych – Wilanowa i Czerska23. Rozlokowanie nad 
oboma brzegami licznych karczem, komór solnych i celnych, a także przystani 
flisackich (bindug) powodowało, iż mieszkańcy Urzecza uczestniczyli w dalekosiężnej 
wymianie towarowej, w tym także tej dotyczącej ubiorów. Można powiedzieć, iż Wisła 
była znakomitym przekaźnikiem mód i prądów kulturowych, które znacznie szybciej 
docierały do jej brzegów niż bardziej w głąb lądu. Urzecze to zatem tygiel rozlicznych 
tradycji i wpływów, dalekich od pełnej jednorodności.

Najbardziej charakterystyczny, męski strój Urzeczan najbliższy jest znanemu z literatury 
ubiorowi wilanowskiemu. Przeprowadzone badania wskazują, że pierwotnie na Urzeczu 
mężczyźni nosili jednokolorowe, granatowe lub czarne sukmany (kapoty), a dopiero potem 
– pod wpływem mody warszawsko-wilanowskiej – urozmaicono je karmazynowymi 
(czerwonymi) kołnierzami i mankietami. Sukmanę opasywano pasiastym pasem, pod spód 
zakładając lnianą białą koszulę. Dopełnieniem męskiego stroju były juchtowe, skórzane 
buty z cholewami, kapelusz w kształcie niskiego półcylindra oraz drewniana laska, 
noszona niezależnie od wieku gospodarza. Stroje kobiet wyróżniały przede wszystkim: 
długa spódnica, suto marszczona w pasie z naszytą u dołu koronką, fartuch-zapaska 
z pasiastych samodziałów wełnianych z dominującym kolorem czerwonym; koszula 
przyramkowa (lniana, płócienna) z czarnym haftem roślinnym; gorset sukienny lub 
tybetowy w kolorze ciemnozielonym, szafirowym lub czerwonym, oblamowany atłasową 
wstążką o kontrastowym kolorze; kilka sznurów czerwonych korali (prawdziwych lub  
z laki); czepek (kretonowy, płócienny) lub chustka czepcowa z motywami kwiatowymi.

Różnice między Urzeczanami a mieszkańcami „górnych pól” miały również podłoże 
czysto praktyczne, związane z warunkami hydrologicznymi i specyfiką życia. Stałym 
elementem bytowania nad Wisłą były bowiem sezonowe wezbrania wody: wiosenne – zwane 
„krakówkami” lub „marcówkami”; czerwcowe – zwane „janówkami”; lipcowe – nazywane 
„jakubówkami” czy też zimowe powodzie zatorowe, spowodowane zablokowaniem koryta 
rzeki śryżem lub lodem. Specyfikę bytowania nad Wisłą znakomicie oddaje powszechnie 
znana „łurzycka” przyśpiewka, w której słychać zarówno chęć podkreślenia bogactwa, jak 
też nutę zawodu wobec ciągłego zagrożenia ze strony nieobliczalnej rzeki:

Oj, żeby na Łurzycu woda nie topiła
Oj, to by Łurzycanka we złocie chodziła
Oj, a że na Łurzycu woda co rok topi
Oj, nasza Łurzycanka jak snopek konopi.24

22. L., Korrespondencya..., op. cit., s. 3.
23. E. Piskorz-Branekova, Ł. M. Stanaszek, op. cit., s. 25-28.
24. Por. Z. Krasuska, Słomczyn. Zarys najdawniejszych dziejów parafii cieciszewskiej, Słomczyn 
1993, s. 22-23; Ł. M. Stanaszek, op. cit., s. 250-252.
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Warto w tym miejscu dodać, że nie wszyscy mieszkańcy Urzecza (szczególnie 
olędrzy, o których mowa będzie poniżej) byli zainteresowani obwałowaniem rzeki, 
jako że woleli dalej konserwować obsadzone wierzbami niskie groble, budować 
terpy25 i trytwy26, rowy melioracyjne, aniżeli pozbawiać się żyznego, wiślanego 
namułu nanoszonego cyklicznie podczas każdej większej powodzi27. Budowa wałów 
skończyła niejako ich prosperity, zrównując ich z rolnikami gospodarującymi na 
„górnych polach”, stosującymi wyłącznie gnojowicę i obornik.

Specyfika życia na terenach zalewowych, jak również wielokulturowość Urzecza 
sprawiły, że tutejszy krajobraz kulturowy wyróżniał się całym szeregiem odrębnych 
cech, niespotykanych lub bardzo rzadkich na sąsiednich „górnych polach”. Do 
najważniejszych elementów owego nadwiślańskiego krajobrazu bez wątpienia  
 
25. Terpy to sztucznie usypane pagórki pod siedliska, budowane na terenach zalewowych. Miały one 
na celu zabezpieczenie przed podtopieniem podczas mniejszych powodzi, jak również zmniejszenie 
poziomu wilgoci w domach. Zwyczaj ich sypania pojawił się na Urzeczu wraz z pierwszą falą 
kolonizacji olęderskiej, a sama nazwa wywodzi się z Fryzji (Terpen).
26. Trytwy to wyniesione ponad lustro wody drogi na umocnionej grobli, budowane w miejscach 
trudno przejezdnych, zwykle w pobliżu jezior i na mokradłach (np. w Otwocku Wielkim, Glinkach). 
Tego typu drogi układano z kiszek faszyny (wikliny), topolowych dranic, dodatkowo moszczonych 
ziemią i kamieniami. Sama nazwa „trytwa” wywodzi się z języka niemieckiego (Trift) i niewątpliwie 
„przyszła” na Urzecze wraz z kolonistami olęderskimi.
27. Por. W. Marchlewski, Przyczynek do dziejów osadnictwa olęderskiego w środkowym biegu Wisły 
w XIX-XX w. (do 1945 r.), „KHKM” 1988, t. 36, nr 3, s. 513; J. Szałygin, „Olędrzy” w Warszawie, 
„Mazowsze” 2001, t. 14, s. 48-49.

Cieśle z Józefowa, lata międzywojenne (zbiory rodziny Kołodziejów).
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należały chruściane płoty, groble i wały ochronne, poldery, nasady wierzbowe  
i topolowe, wspomniane terpy i trytwy, bindugi28, charakterystyczne budownictwo 
(np. wznoszenie wysokich dachów czy też domów kryjących pod jednym dachem 
część mieszkalną i gospodarczą), a także liczne wiatraki i młyny wodne.

Olędrzy

Wpływ osadnictwa olęderskiego29 na całokształt spuścizny kulturowej Urzecza 
jest nie do przecenienia. Niewątpliwie odegrało ono wiodącą rolę w uformowaniu 
się takiego, a nie innego charakteru miejscowej ludności i określonego typu 
gospodarki. Osadnictwo olęderskie (holenderskie, niemieckie i pomorskie) było 
ruchem kolonizacyjnym, sięgającym na ziemiach polskich pierwszej połowy 
XVI wieku. Rozwinęło się ono szczególnie wzdłuż Wisły i jej dopływów – na 
Pomorzu, Kujawach, Mazowszu, Lubelszczyźnie oraz w Wielkopolsce. Geneza tej 
kolonizacji związana jest dużej mierze z protestanckimi ruchami reformacyjnymi 
i emigracją prześladowanych mennonitów (należących do jednego z nurtów 
anabaptyzmu) z Fryzji i Niderlandów, jak również z licznymi wojnami polsko- 
-szwedzkimi, pustoszącymi Pomorze i ziemię kujawską30.

Zalewowy obszar Urzecza był bardzo trudny do zagospodarowania, co 
powodowało, że chętnie osadzano na nim olędrów, obeznanych z tego typu 
przeciwnościami przyrody w swych macierzystych stronach31. Nadrzeczne warunki 
środowiskowe wymagały opanowania specjalnych technik gospodarczych,  
a podejmowane dotychczas próby osadzenia tam pańszczyźnianych chłopów  
z „górnych pól” kończyły się niepowodzeniem32. Olędrzy okazali się mistrzami 
w zagospodarowywaniu nadwiślańskich nieużytków. Melioracja i osuszanie 
podmokłych terenów, budowa grobli, jazów i rowów, nasadzanie wierzb czy też 
specyficzne nadrzeczne budownictwo weszły na trwałe do kanonu zachowań 
wielu mieszkańców Urzecza – bez względu na ich pochodzenie. Z czasem 
więc, kiedy mówiło się o osadnictwie olęderskim nad Wisłą, bardziej chodziło  
 

28. Binduga to miejsce nad rzeką służące do przygotowania drewna do spławu. Była to zwykle 
przystań flisacka (nierzadko z karczmą i przewozem), do której dowożono drzewo z okolicznych 
lasów, wiązano je w tratwy, a następnie spławiano do Torunia i Gdańska. Nazwa bindugi pochodzi 
z języka niemieckiego (binden - wiązać). Najbliższa Józefowowi binduga flisacka znana jest z terenu 
Świdrów Wielkich, z okolicy ujścia Świdra (obecnie część Otwocka, ul. Warsztatowa).
29. Nazwa interesujących nas osadników przyjmowała i nadal przyjmuje w publikacjach rozmaite 
formy: Olęder, olęder, Olender, olender, Holender, Hollender, Olander. Zgodnie z wykładnią Zespołu 
Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN i przewodniczącego 
prof. Jerzego Podrackiego, powinno stosować się określenie „olęder”, jako zgodne z polską tradycją 
leksykograficzną oraz z faktem, iż wyróżnikiem osadnictwa olęderskiego były kwestie gospodarczo- 
-prawne, a nie etniczne.
30. Ł. M. Stanaszek, Nadwiślańskie Urzecze..., op. cit., s. 186-187.
31. Por. M. Łoźna, L. Łoźny, Z historii systemów przeciwpowodziowych w Niderlandach, „KHKM” 
1988, t. 36, nr 3, s. 411-431.
32. W. Marchlewski, op. cit., s. 501, 503.
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o charakterystyczny typ gospodarki i status prawny właściciela ziemi (gospodarze 
czynszowi, a nie pańszczyźniani) niż o rzeczywisty skład etniczny ludności. 
Olędrami mogli być zatem nie tylko osadnicy z Holandii czy Niemiec, ale też 
etniczni Polacy, Mazurzy czy Pomorzanie.

Olędrzy zasiedlali Urzecze przynajmniej od pierwszej połowy XVII stulecia, 
jakkolwiek największy rozkwit ich osadnictwa przypadł na koniec XVIII i pierwszą 
połowę XIX stulecia, a więc na okres rozbiorów Polski. Najwcześniej, bo już w 1628 
roku, pojawili się oni na Saskiej Kępie, zwanej wówczas Olędrami33. W kolejnych 
latach kolonizacja „pustek” i „zarośli” przesunęła się dalej doliną wiślaną w kierunku 
Kozienic34, obejmując także tereny dzisiejszego Józefowa.

Najdawniejsze osadnictwo olęderskie drugiej fali na Urzeczu odnotowano 
natomiast na terenie nieistniejącej dziś Kępy Wołowej (leżącej niegdyś w pobliżu 
podwilanowskich Zawad), zasiedlonej przez „kolonistów Holendrów” w 1772 roku. 
Kolejny kontrakt pomiędzy właścicielem sąsiednich dóbr oborskich – Hieronimem 
Wielopolskim – a przedstawicielami przyszłych kolonistów – Korneliuszem 
Rindfleischem, Krystianem Krügerem i Jakubem Muhlke – zawarto zaledwie rok 
później w pobliskiej Kępie Chabdzińskiej, zwanej też Kępą Oborską. Mniej więcej 
w tym samym czasie olędrzy pojawiają się również w nieistniejącym dziś Zieleńcu, 
czyli Kępie Zielenieckiej lub Świderskiej, przez olędrów zwanej Kempen Zieleneren, 
położonej przy ujściu Świdra. Ludna ta niegdyś wieś była stale narażona na wylewy 
kapryśnej rzeki, które w końcu doprowadziły ją do całkowitej zagłady. Obecnie 
pozostały po niej jedynie otwocko-józefowsko-konstancińskie brzegi i kępy wiślane 
oraz lewobrzeżne uroczysko Zieleniec, znajdujące się niedaleko wsi Łęg, naprzeciwko 
józefowskich Górek.

Najstarszym śladem po kolonistach olęderskich drugiej fali na prawobrzeżnym 
Urzeczu jest sześcioletni kontrakt na osiedlenie się sześciu olędrów w Kępie Falenickiej 
(okolice dzisiejszych józefowskich osiedli Nowa Wieś i Błota) zawarty w 1775 roku  
z ówczesnym właścicielem tych ziem – księciem Adamem Ponińskim. Kolejna 
informacja pochodzi z 1776 roku, kiedy to niejaki „magister młynarz” Fryderyk Jops 
wyarendował młyn na Świdrze przy trakcie warszawskim, a więc na terenie dzisiejszego 
Józefowa lub Otwocka. W 1777 roku koloniści zagospodarowali Kępę Zawadowską,  
a w następnych latach dalsze wiślane „kępy” podwarszawskiego Urzecza35.

W Świdrach Małych, zwanych w przeszłości Dalszymi, czego wyznacznikiem była 
odległość do ówczesnej parafii karczewskiej, mieszkali wówczas następujący osadnicy 
olęderscy: Albrecht, Barke/Bake, Bauer, Berdwald, Berent, Birkant, Dej, Dolman, 
Elsner, Gatz/Gadzki, Gilner, Gotszalt, Herman, Hos/Husse, Japs, Junkr, Klause, Klinger,  
 
33. Por. A. Wejnert, Opis historyczny trzech kęp na Wiśle pod Warszawą (Polkowska, Bełk, Saska) od 
najdawniejszych czasów do 1850 r., Warszawa 1850.
34. J. Szałygin, op.cit., s. 39; Ł. M. Stanaszek, op. cit., s. 184-189.
35. Ł. M. Stanaszek, Nadwiślańskie Urzecze..., op. cit., s. 192.



53

Krygier, Litke/Liszke, Loppe, Maty, Miller, Neyman, Nyt, Pelke/Pełka, Rayteln, 
Rychter, Rynas, Szafryk, Szmit, Szulc i Zamel. W sąsiedniej Kępie Zielenieckiej, 
nazywanej też Świderską, można było spotkać następujące rodziny: Altman, Arend, 
Bajer, Krantz/Kranc, Dors, Grunwald, Heintz, Herman, Hus/Hos, Japs, Klamer, Lemke/
Lempke, Linder, Litke, Lutter, Mantlow, Neyborg/Ney, Neyman, Szafryk, Szejnfeld, 
Szlak, Weiskopf/Wajskop, Wolfram, Zelman, Zoneberg czy Zieleniecki. W Błotach 
zamieszkiwał kolonista nazwiskiem Kleyber.

Osadnicy pierwszej fali (XVII wiek), którymi w znacznej mierze byli zgermanizowani 
Słowianie z Pomorza i ziemi kujawskiej, wrośli w nadwiślańską ziemię, ulegając pełnej 
polonizacji. O ich północnym (kujawsko-pomorskim, bałtyjskim lub germańskim) 
pochodzeniu świadczą jedynie wyniki przeprowadzonych testów DNA, zgrupowane 
w genetyczno-genealogicznym projekcie odnoszącym się do ludności Urzecza36. 
Inaczej było z kolonistami okresu zaborów (z przełomu XVIII i XIX wieku), którzy 
w większości utrzymali swą etniczną odrębność, a po 1945 roku zostali wysiedleni  
z terenów Urzecza do Niemiec.

Flisacy, oryle

Wisła w przeszłości była głównym traktem komunikacyjnym Polski, toteż 
zawsze pływało po niej wiele rodzajów jednostek rzecznych, noszących  
w zależności od czasu, wielkości i funkcji rozmaite nazwy – jak baty, szkuty, 
berlinki czy galary. Spławem towarów (m.in. drewna, soli, zboża) zajmowali się 
flisacy, zwani powszechnie orylami37. Posiadali oni odrębną i niepowtarzalną 
gwarę, stroje oraz wewnętrzną strukturą organizacyjną. Obok zwykłych marynarzy-
flisów spotkać można było retmanów, szyprów czy sterników. I choć dziś trudno to 
sobie wyobrazić, ich wpływ na tożsamość kulturową dzisiejszych józefowian był 
całkiem znaczący.

Z metryk parafialnych wiadomo, że przynajmniej część mieszkańców Urzecza 
wywodziła się od osiadłych tu flisaków. W tradycji miejscowej ludności niektórych 
przedstawicieli tej grupy zawodowej miały charakteryzować specyficzne cechy 
osobowościowe, tj. gwałtowny charakter, kłótliwość czy też skłonność do pijaństwa 
i bijatyk. Liczne w tej części Nadwiśla przystanie flisackie (bindugi) wraz  
z towarzyszącymi im karczmami powodowały, iż nie brakowało okazji do tego 
typu praktyk. Wydaje się jednak, że na ogół pracowici i zapobiegliwi Urzeczanie 
znacznie częściej zajęci byli ciężką pracą w sadach i na polach aniżeli nadmiernym 
biesiadowaniem. Znakomicie pokazuje to relacja Edwarda Chłopickiego, 
podkreślającego ogromną różnicę w „karczmianym” zachowaniu ludności 
nadwiślańskiej w stosunku do mieszkańców terenów sąsiednich:

36. Zob. projekt „Pochodzenie ludności nadwiślańskiego Urzecza”: http://www.familytreedna.com/
public/otwock.
37. W XIX stuleciu orylem albo szotem nazywano taniec, który obok oberka był niezwykle 
rozpowszechniony na Urzeczu i całej ziemi czerskiej, a dziś kojarzony jest z Warmią i Pomorzem.
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„Nadwiślanie (...) zasiadali gromadnie i poważnie za stół, rozmawiali z sobą półgłosem 
i pili umiarkowanie; przeciwnie mieszkańce wsi usuniętych dalej od Wisły, (...) nie 
łączyli się wcale w większe przyjacielskie kółka, mniej byli rozmowni, ale za to pili 
więcej, i po uraczeniu się gorzałką, głośniejsze zaprowadzali z sobą zwady”38.

Spław drewna był na Urzeczu niezwykle ważną i dochodową gałęzią gospodarki. 
Na rzecznych bindugach, gdzie zbijano flisackie tratwy, na szeroką skalę rozwinęło 
się ciesielstwo i handel drewnem. Wiadomo, że znaczna część budynków (domostw 
i stodół) z terenu dzisiejszego Józefowa została zbudowana z bali, które przypłynęły 
Wisłą z południowej Polski. Wydaje się również, że popularne na przełomie XIX i XX 
wieku zawody związane z ciesielstwem i powstającymi letniskami wzdłuż tzw. linii 
otwockiej miały swe korzenie w kontaktach Urzeczan z nadwiślańskimi flisakami. 
Świadczy o tym m.in. bardzo duża liczba cieśli, mieszkańców tychże letnisk, 
wywodzących się wprost z terenów Urzecza39. Bezpośrednimi twórcami otwocko- 
-józefowskich „świdermajerów” byli zatem w znacznej mierze Urzeczanie, nierzadko 
zajmujący się spławem i obróbką drewna od wielu pokoleń.

***

Dziedzictwo kulturowe Urzecza zanika praktycznie na naszych oczach. Bliskość 
Warszawy i modernizacja terenów podmiejskich powodują, że świadomość 
regionalnej odrębności odchodzi w niepamięć wraz z najstarszymi Łurzycokami  
i Łurzycunkami. Miasto stołeczne, które leżało u gospodarczych podstaw Urzecza 
i było pierwotnie największym „dobrodziejem” regionu, stało się obecnie 
jego „grabarzem”. Pozostaje mieć nadzieję, że rodząca się w ostatnich latach 
świadomość mieszkańców nie pozwoli odejść w zapomnienie bogatej spuściźnie 
nadwiślańskiego mikroregionu40. Józefów, ze względu na swą genezę i położenie, 
na pewno powinien pamiętać, że jest integralną częścią historycznego Urzecza, 
toteż jego tradycje nie powinny być mu obce.

38. E. Chłopicki, Wiosenna wycieczka w Czerskie, „Kłosy” 1871, t. 13, nr 338, s. 402.
39. Pod koniec XIX stulecia do ówczesnych Willi Otwockich czy Willi Świderskich, a także na tereny 
obecnego Józefowa sprowadzili się m.in. Andrzejakowie, Augustyniakowie, Boguccy, Chmielewscy, 
Drewiczowie, Fiejkowie, Floriańczykowie, Firlągowie, Gawinowie, Górscy, Jankowscy, Jaworscy, 
Jesiotrowie, Kabalowie, Kasprzakowie, Kopytowie, Kozłowscy, Książkowie, Kwiatkowscy, 
Łuczakowie, Madejakowie, Marczakowie, Markowscy, Molakowie, Muszyńscy, Podgórzakowie, 
Rogowscy, Skoczkowie, Stanaszkowie, Stawikowscy czy Zakrzewscy.
40. W ostatnim czasie reaktywowano lub zainicjowano kilka zespołów ludowych nawiązujących 
wprost do tradycji regionu i pielęgnujących dawne „wilanowskie” stroje (m.in. „URZECZEni”  
z Czerska, „Łurzycanki” z Gassów i Czernideł, „Sołtysi” z gminy Karczew, „Powsinianie” z Powsina, 
„Kalwarki” z Góry Kalwarii). Cyklicznie odbywają się dwie imprezy masowe: „Flis Festiwal na 
Urzeczu” w podkonstancińskich Gassach oraz „Zielone Świątki na Urzeczu”, tj. procesja rzeczna 
na terenie kilku gmin nadwiślańskich. Jest też wiele pomniejszych imprez, takich jak „Biesiada 
Łurzycka” w Czernidłach, biegi i rajdy rowerowe (np. „Łurzyckie Ściganie”). Towarzyszą temu 
kolejne wydawane publikacje o strojach, śpiewach, potrawach czy też okolicznościowe mapy regionu, 
wydatnie podnoszące świadomość regionalną mieszkańców Urzecza.
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Jacek Borkowicz

Trzeci rozbiór Polski na obszarze  
późniejszego Józefowa w świetle XVIII-wiecznych
i XIX-wiecznych źródeł kartograficznych

Granica prusko-austriacka wytyczona po trzecim rozbiorze Polski (1795) biegła na 
wschód od Warszawy sosnowymi lasami w kierunku rzeki Świder, gdzie dochodziła do 
Wisły. Analiza jej przebiegu przez obszar obecnego Józefowa pozwala nam na wgląd 
w kryteria, jakimi w swojej pracy kierowała się zaborcza komisja delimitacyjna.

Względnie dokładny przebieg tej granicy oddaje ówczesna mapa Galicji Zachodniej. 
Pułkownik austriackiej wojskowej służby inżynieryjnej, baron Anton Mayer von 
Heldensfeld, w latach 1801-1804 prowadził pomiary ziem, które jako nowo utworzona 
prowincja weszły w skład korony habsburskiej. Owocem jego pracy jest dużych 
rozmiarów mapa, wydana w 1808 r. w Wiedniu pod tytułem Carte von West-Gallizien1. 
Jej niewielki fragment (mapa ma skalę 1:172.800) załączamy w ilustracji – pokazuje 
ona teren, na którym sto lat później rozwinął się Józefów.

Już pobieżny rzut oka na załączony obrazek może przynieść zaskoczenie: 
granicy nie wytyczono zgodnie z naturalnymi warunkami terenowymi. Biegnie 
ona co prawda bezludnym obszarem borów, ale omija lub przecina pasma 
leśnych wydm, które na płaskim, niezasiedlonym terenie wydają się najlepszymi 
miejscami do ulokowania wzdłuż nich słupów linii granicznej. Jeszcze 
trudniejszy do wytłumaczenia jest przebieg i kształt granicy w bezpośredniej 
bliskości Świdra. Wydawałoby się, że Prusacy i Austriacy, wytyczając ją w tym 
miejscu, będą chcieli oprzeć ją na najbardziej trwałej i naturalnej linii podziału, 
jaką jest bieg rzeki. Tymczasem biegnie ona w odległości kilkuset metrów do 
kilometra od rzeki, w dodatku tu i ówdzie formując dziwne zygzaki, kompletnie 
nieuzasadnione fizjografią terenu. 

Odpowiedź na pytanie o przyczynę takiego właśnie uzgodnienia przebiegu  
austriacko-pruskiej linii granicznej dać nam może analiza map okolicznych majątków 
ziemskich z tego okresu Rękopiśmienna Plan Dóbr Wiązowney2 powstała prawdopo- 
dobnie w latach dwudziestych XIX stulecia, a więc około 30 lat po trzecim rozbiorze,  
w dodatku już w innej epoce historycznej, która zdezaktualizowała poprzednie granice 
polityczne. Wiązowna, która na mapie Heldensfelda była częścią austriackiej Galicji 
Zachodniej, teraz należała do Królestwa Polskiego, podległego Cesarstwu Rosyjskiemu. Gdy  
 
1. Źródło: http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~253928~5519300:Compo
site--Carte-von-West-Gallizien
2. Plan z opisem: http://wiazowna.info.pl/wiazowna-plan-dobr-w-xix-w
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Granica trzeciego rozbioru (czerwona linia) na tle satelitarnego zdjęcia współczesnego Józefowa. Przebieg granicy 
wzdłuż obecnych ulic Owalnej, Polnej, Skłodowskiej-Curie, Matejki, Cichej, Granicznej i Przełęczy (w Falenicy).
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jednak spojrzymy na zachodnie granice nakreślonego na mapce majątku, przekonamy się, że 
biegną one dokładnie wzdłuż linii granicy austriacko-pruskiej z 1795 roku.

Kluczem do rozwiązania naszej zagadki będzie odwrócenie tej zależności: 
w okolicach późniejszego Józefowa to właśnie granicę trzeciego rozbioru 
przeprowadzono dokładnie wzdłuż granic lokalnych dóbr ziemskich. Obszar majątku 
Wiązowna, jak również obszary sąsiednich majątków, nie zmieniły się, jak widać, 
od końca XVIII wieku. Członkowie dwustronnej komisji granicznej działali więc 
w porozumieniu z miejscowymi właścicielami ziemskimi, w których interesie było 
takie poprowadzenie granicy, aby nie dzieliła ona żadnego z dużych dóbr między 
obszary dwóch państw.

 
W rzeczy samej granica prusko-austriacka z 1795 r., idąca od Świdra w kierunku 

północnym, rozdziela majątki dworskie, jak również obszary wiejskie (też należące do 
szlachty) w ten sposób, iż pozostają one w całości na terytorium jednego z państw zaborczych. 
Po stronie pruskiej znalazły się: część dóbr Otwocka leżąca na północ od biegu Świdra, 

Granica prusko-austriacka wytyczona po trzecim rozbiorze Polski wg mapy z 1808 r., Carte von West-Gallizien. Źródło:  
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~253928~5519300:Composite--Carte-von-West-Gallizien
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Fragment rękopiśmiennej mapy Plan Dóbr Wiązowney, 18[36?]. Źródło: http://www.rocznikjozefowski.pl/index.php/map

majątek Świdry Małe, dalej Miedzeszyn i Wólka Zerzeńska. Austrii na wyżej wymienionym 
odcinku przypadły natomiast nieuszczuplone obszary majątków Otwocka i Wiązowny.

Wyraźnie jest to widoczne po przebiegu granicy rozbiorowej w samym środku 
dzisiejszego Józefowa. Na mapie Heldensfelda widzimy ostry klin pruski wbijający 
się w głąb terytorium austriackiego. Ów sztuczny klin wytyczono w samym środku 
bezludnego boru, nie rozdziela on więc żadnych gęsto zasiedlonych obszarów. Mapa 
Dóbr Wiązowney wyjaśnia nam jednak i to: w klinie tym zmieściły się – po stronie 
pruskiej – leśne połacie Miedzeszyna i dworu w Świdrach Małych. Co więcej, wzdłuż 
tego osobliwego kształtem odcinka granicznego biegną dziś józefowskie ulice: 
kleszcze od linii Powstańców Warszawy – Reymonta do linii Polna – Skłodowskiej-
-Curie ograniczają dawne terytorium Świdrów Małych, zaś między linią Polna – 
Skłodowskiej–Curie a linią Cicha – Matejki mieściły się posiadłości Miedzeszyna. 
Innymi słowy bieg józefowskich ulic: Powstańców Warszawy – Reymonta – Matejki – 
Cicha wiernie odtwarza wytyczony 220 lat temu bieg granicy trzeciego rozbioru. Linią 
owej granicy przebiega też ul. Owalna oraz odcinek – nomen omen – ulicy Granicznej 
(od ul. Księdza Skorupki do torów kolejowych).
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Ówcześni ziemianie z naszych stron potrafili, jak widać, znakomicie zabezpieczyć 
własne interesy – nawet w konfrontacji z przedstawicielami dwóch militarnych potęg, 
jakimi były Prusy i Austria. Mapy niestety nie informują nas, jakimi sposobami udało 
się tym ludziom wpłynąć na decyzje komisji delimitacyjnej.

Granica prusko-austriacka wytyczona po trzecim rozbiorze Polski wg mapy z 1803 r., Warszawa, Czersk, Rawa.  
Źródło: http://www.rocznikjozefowski.pl/index.php/map
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Małgorzata Korwin-Mikke 

Józefów dawniej i dziś,
jak budowano i jak mieszkano

W 1874 r. Leopold Kronenberg, przemysłowiec i finansista, otrzymał koncesję na 
budowę Kolei Nadwiślańskiej, prowadzącej z Mławy przez Warszawę i Lublin do 
wołyńskiego Kowla, a 17/29 VIII 1877 r. nastąpiło jej uroczyste otwarcie. Ułożono 
524 km torów, a jedną z pierwszych stacji był Otwock. Stacja została założona  
w leśnym pustkowiu, na gruntach Zygmunta Kurtza, na pograniczu gruntów 
folwarku otwockiego i wiązowskiego. Pod koniec XIX wieku uruchomiono 
przystanek kolejowy Falenica, a na początku XX wieku funkcjonowały już stacje 
w Radości, Józefowie i Świdrze.

W 1901 r. uruchomiona została też wąskotorowa Kolej Jabłonowska z Jabłonny 
przez Warszawę do Starej Miłosnej (wzdłuż ul. Grochowskiej) i dalej do Karczewa 
(od 1914 r.). Na terenie Józefowa było kilka przystanków kolejki w okolicach  
ul. Wawerskiej. Do dziś zachował się budynek stacji Józefów przy skrzyżowaniu  
ul. Wawerskiej i Ogrodowej.

Pod koniec XIX wieku tereny położone w widłach Świdra i Wisły określano jako 
letniskowo-wypoczynkowe. Otwock – ze względu na szczególny mikroklimat, suche 
tereny, piasek i sosnowe lasy – był znakomitym miejscem dla chorych na gruźlicę  
i płuca. Już w 1890 r. powstało tam pierwsze sanatorium przeciwgruźlicze, założone 
przez dr. Józefa Geislera.

Inaczej było na terenie dzisiejszego Józefowa. Osady: Rycice, Jarosław, Emilianów, 
Anielin, Michalin i Błota miały klimat znacznie wilgotniejszy, przez co ówcześni 
lekarze zalecali tam wypoczynek i leczenie chorym na serce, nadciśnienie, miażdżycę, 
rekonwalescentom po operacjach, osobom przepracowanym, znerwicowanym oraz 
skrofulicznym i wątłym dzieciom. Właściciele miejscowych pensjonatów bardzo 
przestrzegali tego i domagali się, żeby osoby podejrzewane o dolegliwości płucne 
posiadały świadectwo zdrowia.

Wg p. Józefa Marta, który przeanalizował wiele lokalnych map z przełomu XIX 
i XX wieku, nazwa Józefów pojawia się na nich kilkakrotnie; w latach 1902-1904 
wybudowano też nową stację Kolei Nadwiślańskiej pn. Józefów i piękny drewniany 
budynek, który stał się ośrodkiem życia towarzyskiego. Wokół stacji rozwijał się 
handel i usługi.

W ostatnich latach XIX wieku powstał też Michalin. Wywodzi się od imienia 
Michaliny z Gutkowskich Klickiej, której ojciec założył na części rozparcelowanych 
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Józefów, willa „Irenka” przy ul. Błękitnej 2, rok budowy ok. 1890.  Fot. ze zbiorów M. Korwin-Mikke.

dóbr wiązowskich nową osadę u podnóża wydmy zwanej Borową Górą,  
a kierownictwo Kolei Nadwiślańskiej utworzyło tu półprzystanek Michalin. W 1913 r. 
powstało tam Towarzystwo Miłośników Letnich Mieszkań, a jego założycielami byli: 
Jakub Kobryner, Pascha Różanykwiat i Idel Lichtensztul. Towarzystwo zajmowało 
się promocyjną sprzedażą okolicznych gruntów. Pomagało załatwiać formalności 
hipoteczne, wskazywało działki, domy do wynajęcia, prowadziło nadzór budowlany 
i sanitarny na parcelach ulokowanych w prostokątnej sieci ulic prowadzonych 
prostopadle i równolegle do torów. W 1921 r. Michalin-Letnisko składał się ze 165 
domów, przeważnie willi do wynajęcia. Stałych mieszkańców było tam 136 osób. Wg 
Mieczysława Orłowicza, już w latach trzydziestych poza siecią willi funkcjonowało 
tam dziewięć pensjonatów sezonowych, w których rocznie gościło ok. 4600 osób.

W 1901 r. rozpoczęto we wsi Emilianów budowę kościoła, który został ukończony 
w 1905 r., ale parafię pw. Matki Bożej Częstochowskiej erygowano dopiero w 1919 
roku. W tym samym mniej więcej czasie przy ul. Wiślanej 5 funkcjonował już dom 
modlitwy dla osób wyznania mojżeszowego.

W latach 1902-1904 powstała w Józefowie pierwsza szkoła. Początkowo mieściła 
się w prywatnym domu na rogu ul. Polnej i Ku Plebanii (dziś Piotra Skargi). Dopiero 
w 1920 r. zbudowano nowy, murowany, stały budynek przy ul. Mickiewicza, gdzie 
szkoła podstawowa mieści się do dnia dzisiejszego. W okresie przedwojennym na 
obszarze od Falenicy aż po rzekę Świder mieszkało ok. 1500 osób. Ponieważ w 1921 
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r. liczba mieszkańców Michalina wynosiła 136 osób, trzeba liczyć, że na przełomie 
wieków było tu kilkuset mieszkańców w domach skupionych w okolicy przystanku 
kolejowego i rozrzuconych po lasach. Sosnowe lasy były nie tylko źródłem czystego 
i zdrowego powietrza, ale przede wszystkim dostarczały znakomitego budulca. 
Ówcześni inwestorzy i architekci, zainspirowani andriollowskimi Brzegami, 
położonymi po obu brzegach rzeki Świder, zaczęli tworzyć perełki nadświdrzańskiej 
drewnianej architektury.

Elwiro Michał Andriolli pierwszy dom na swoim 200-hektarowym folwarku, 
zwany „Mój”, wybudował własnymi rękami. Ponoć zamieszkał w szałasie, jedzenie 
gotował sobie przy ognisku, a po okolicznych lasach poruszał się ze strzelbą z obawy 
przed dzikimi zwierzętami. W następnych latach powstało kilkanaście drewnianych 
willi, w architekturze których widać było wpływy budownictwa rosyjskiego, które 
Andriolli oglądał podczas zesłania, elementy alpejskich schronisk oraz elementy 
rodzimej architektury.

W ślad za Andriollim drewniane wille w sosnowych lasach zaczęli budować 
i inni właściciele działek – ludzie, którzy chcieli nie tylko zamieszkać w pięknym 
miejscu, ale i przy okazji zarobić, zapraszając na wypoczynek znajomych, przyjaciół, 
mieszkańców Warszawy, których nie stać było na wyjazdy do „wód” i znanych 
miejscowości wypoczynkowych. Byli to średnio zamożni kupcy, przedsiębiorcy, 
urzędnicy pochodzenia polskiego, rosyjskiego i żydowskiego.

Ul. Błękitna

Na terenach wsi Emilianów i Jarosław powstały wtedy pierwsze drewniane 
wille, które urodą nie ustępowały tym budowanym w Brzegach. Jedną  
z najstarszych z zachowanych i ciągle jeszcze zamieszkanych jest willa „Irenka” 
przy ul. Błękitnej, zbudowana na początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku 
przez carskiego oficera, a na początku XX wieku odkupiona przez Apolonię  
i Juliana Karsnerów. Być może dlatego „Irenka” posiada unikatowe, nawet jak na 
Józefów, zdobnictwo, bo jej budowniczy wzorował się na drewnianej architekturze 
rosyjskiej – tak ozdabiane były domy w okolicach syberyjskiego Irkucka. Willa 
do dnia dzisiejszego pozostaje w rękach wnuczek pp. Karsnerów – pań Zyty 
Górnickiej i Danuty Obtułowicz-Sorys – ale zamieszkują ją lokatorzy. Jest bardzo 
zaniedbana, widać, że dawno nie remontowana, a porastające posesję gęste krzaki 
i drzewa praktycznie uniemożliwiają jej obejrzenie.

Ul. Długa

Kolejnym bardzo starym drewniakiem jest willa przy ul. Długiej 7, wybudowana 
w latach 1894-1896. Data zachowała się na szczycie starego pieca kaflowego. Przed 
II wojną światową dom należał do ks. Rostkowskiego i wchodził w skład posiadłości 
Folwark Jarosław Stanisława Reiwassera. W 1943 r. odkupiła go rodzina p. Andrzeja 
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Józefów, budynek przy ul. Długiej 7, rok budowy 1894-96.  Fot. ze zbiorów M. Korwin-Mikke.

Józefów, willa „Benkówka” przy ul. 3 Maja 100, rok budowy 1896. Fot. ze zbiorów M. Korwin-Mikke.
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Golika i do dziś dom jest w jej posiadaniu. Kilkanaście lat temu rodzina przeprowadziła 
się do nowego domu, a drewniana willa stoi niestety pusta i niszczeje. 
Stanisław Reiwasser był również właścicielem dużego domu położonego bliżej rzeki 
Świder, gdzie latem wypoczywało kilka rodzin, korzystając z pięknie utrzymanego 
ogrodu z fontanną.

Ul. 3 Maja

W 1896 r. powstał jeden z największych i najbardziej okazałych drewnianych 
domów w Emilianowie przy ul. Środkowej 4 (dziś ul. 3 Maja 100). Wybudował 
go bogaty przedsiębiorca pochodzenia niemieckiego Wilhelm Benke wraz 
z żoną Ernestyną z d. Jacobs. Miał to być letniskowy dom pensjonatowy, 
ale dwa murowane trzony kominowe zapewniały możliwość całorocznego 
zamieszkiwania. Przedsiębiorca zakupił kwartał gruntów pomiędzy ulicami 
Środkową, Wiślaną, Błękitną i Polną, który nazwano osadą Benkówka. Poza 
samą willą na tym terenie w kolejnych latach powstało aż pięć innych domów 
– w 1907 r. od ul. Wiślanej stanął kolejny piękny dom, podobno przeniesiony  
z Warszawy, z ul. Nowolipki. Do lat osiemdziesiątych ub. wieku mieszkał w nim 
Włodzimierz Jankowski, jeden z wnuków pp. Benke, ale z powodu pogarszania 
się stanu technicznego budowli rodzina przeniosła się do nowego, murowanego  
i zapewniającego wszelkie wygody domu. Obecnie pozostały fragmenty 
ozdobnej werandy.

Kilka lat później powstał też na terenie Benkówki mały drewniany budynek 
zwany Leśniczówką, bo las w tym miejscu był nieco gęściejszy. Domek miał tylko 
dwa pokoje i piękne werandy, które się nie zachowały. W okresie międzywojennym 
zimą zamieszkiwali w nim gospodarze opiekujący się całą posiadłością. Oprócz 
tego powstały też dwa domy murowane, także zamieszkiwane okresowo przez 
letników oraz przez właścicieli, którzy główny dom typu pensjonatowego 
udostępniali gościom. Ostatni murowany budynek osady Benkówka został 
rozebrany ok. 1997 roku. 

Ul. Wiślana

Innym starym drewnianym domem był budynek przy ul. Wiślanej 5. Powstał 
prawdopodobnie w pierwszych latach XX wieku, a jego właścicielami byli 
miejscowi Żydzi. W jednym z pomieszczeń znajdowała się sala modlitwy  
z ruchomym dachem, który w okresie świątecznym uchylano za pomocą 
specjalnego kołowrotu. Jeszcze po wojnie na fasadzie domu były ślady po 
mezuzie, a w pokoju modlitwy długo widać było rytualne freski. Dziś dom jest 
własnością gminy, mieszkają tam kwaterunkowi lokatorzy, więc niezbyt dbają  
o swoje mieszkania, choć władze miejskie dokonują tam koniecznych remontów, 
ale przebąkuje się ponoć o rozbiórce tego domu, a mieszkańcy mieliby się przenieść 
do nowo budowanych domów komunalnych. 
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Józefów, budynek z żydowską salą modlitwy przy ul. Wiślanej 5, rok budowy ok. 1900. Fot. ze zbiorów M. Korwin-Mikke.

Józefów, budynek przy ul. Uroczej 6, rok budowy ok. 1930. Fot. ze zbiorów M. Korwin-Mikke.
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Ul. Urocza

Z przełomu XIX i XX wieku w samym Józefowie nie ocalało wiele więcej 
domów, a w ciągu ostatnich lat kilkanaście z najstarszych spłonęło. Drewniane domy 
budowano tu jeszcze w okresie międzywojennym, ale niewiele, poza „Frankówką” 
przy dzisiejszej ul. Wyszyńskiego 2 oraz budynkami przy Wyszyńskiego 28 i 68, było 
tak bogato zdobionych. Powstało wtedy kilka dużych, służących za pensjonaty domów 
przy Długiej, Sosnowej, 3 Maja 108 i przy ul. Uroczej w Michalinie. Pensjonaty 
przy Uroczej mają bogato zdobione piętrowe werandy i piękne półkoliste okna. 
Zamieszkiwali i wypoczywali tam bogaci Żydzi. Dziś te domy są nadal własnością 
prywatną, ale zamieszkują je lokatorzy; właściciele nie inwestują w remonty i budynki 
te chylą się ku upadkowi.

W najlepszym stanie jest okazały drewniak przy ul. Sosnowej, zbudowany przez 
pp. Berensteinów. Jego właściciele przeżyli Holokaust, ale spadkobiercy zrzekli się 
swojej własności i w 1950 r. wyemigrowali do Kanady.

Duże, piękne drewniane pensjonaty stały także przy dzisiejszej ul. Sikorskiego 
po wschodniej stronie torów, ale żaden nie przetrwał do dziś. Były też zasiedlone 
przez kwaterunkowych lokatorów, bardzo zaniedbane i w ostatnich kilkunastu latach 
spłonęły. W jednym z nich mieściła się znana restauracja Adria z dancingiem. Kilka 
ładnych domów drewnianych pozostało jeszcze przy ul. Nadwiślańskiej, ale pochodzą 
już z początków XX wieku.

Ul. Leśna

W pierwszych latach XX wieku rozpoczęto też budowę domów murowanych. 
Najstarszym była willa „Jakubówka”, należąca do bogatych warszawskich 
Żydów Sury i Jakuba Jakubowiczów. Dom z czerwonej cegły zaprojektował 
prawdopodobnie Józef Pius Dziekoński, znany architekt i konserwator zabytków, 
lub któryś z jego uczniów. Budynek zdobiły bogate sztukaterie z motywami 
kwiatowymi – zarówno wewnątrz domu, jak i na jego ceglanych elewacjach. 
Budynek miał nietypowy układ architektoniczny. Dach domu zdobiły pinakle oraz 
wielkie wazony z blachy cynkowej. W latach dwudziestych dodano po bokach 
trzy drewniane werandy. Aż do wybuchu II wojny światowej willa była miejscem 
spotkań Żydów odpoczywających w okolicznych pensjonatach. Posiadała 
zarejestrowany zgodnie z prawem odbiornik radiowy. Willa przetrwała wojnę  
w bardzo dobrym stanie, gdyż swoją siedzibę miał tu lokalny oddział Gestapo,  
a potem stacjonowali czerwonoarmiści. Po wojnie willa została sprzedana, władze 
gminy podzieliły ją na mieszkania komunalne, a lokatorzy zaniedbali i zdewastowali 
dom, który w latach dziewięćdziesiątych zakwalifikowano do rozbiórki. Dzięki 
staraniom mieszkańców został jednak wpisany do rejestru zabytków, a po bardzo 
gruntownym remoncie nowi właściciele wynajęli go władzom miejskim i teraz 
mieści się tam przedszkole. 



70

Józefów, willa „Jakubówka” przy ul. Leśnej 19, rok budowy ok. 1905. Fot. ze zbiorów M. Korwin-Mikke.

W okresie międzywojennym powstało jeszcze wiele pięknych domów 
drewnianych i murowanych w Józefowie – te co bardziej okazałe budowano  
w stylu klasycystycznym, wzorowanym na starych dworkach z kolumienkami; 
inne miały dobudowane drewniane werandy, na których przesiadywano w upalne 
letnie dni. Jednym z najbardziej okazałych była willa „Tandora” przy ul. Polnej 11,  
w której p. Janina Stawnicka prowadziła pensjonat „Patria” (1938 r.). Po wojnie, jak 
we wszystkich dawnych pensjonatach, mieszkali kwaterunkowi lokatorzy, a władze 
niezbyt troszczyły się o niszczejące domy. Duży, murowany wielomieszkaniowy dom 
z pięknym ogrodem stoi jeszcze do dziś na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Leśnej. Ten, 
pozostający w rękach prywatnych, jest w o wiele lepszym stanie. 

Standard józefowskich letnisk był bardzo różny, zwłaszcza na przełomie wieków. Często 
gościom wynajmowano jedynie zabudowane werandy, niekiedy właściciele opróżniali dla 
gości swoje pokoje, a sami przenosili się do pomieszczeń gospodarczych. Rzadko kiedy 
drewniane domy posiadały kanalizację i wodociąg, a mieszkańcy willi „Benkówka”  
i sąsiedniej, której właścicielem byli pp. Stemlerowie, jeszcze w latach  osiemdziesiątych 
ub. wieku korzystali z ozdobionego świdermajerowskimi detalami domku z serduszkiem. 
Wodę czerpano z przydomowej studni. Również andriollowskie wille w Brzegach nie miały 
wygód, ale za to towarzystwo, które tam się zbierało każdego lata, stanowiło śmietankę 
artystyczną ówczesnej Warszawy. Jak pisze w swoim przewodniku o otwockich willach 
Edmund Diehl (1893 r.), ceny wynajmu takich mieszkań były bardzo przystępne. 
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Funkcjonowało tu sporo sklepów i punktów usługowych, a życie towarzyskie 
skupiało się wokół nowego budynku stacji kolejowej, gdzie przyjeżdżający ze stolicy 
goście zawsze mogli liczyć nie tylko na furmankę lub bryczkę, ale i na dobry obiad. 
Ponoć Brzegi miały nawet własny omnibus, który regularnie kursował pomiędzy 
przystankiem kolejowym a pensjonatami. W okresie międzywojennym niektóre 
pensjonaty wysyłały na stację portierów. 

Zaopatrzeniem letników zajmowali się rolnicy z pobliskiego Karczewa, a przy 
większości willi i pensjonatów gospodarze mieli na ogół własne ogródki warzywne  
i sady owocowe. Letnicy stołowali się u swoich gospodarzy lub – jeżeli wynajmowane 
mieszkania dysponowały kuchnią – posiłki przygotowywali sami. W willi „Benkówka” 
w okresie międzywojennym działała jadłodajnia i stołowali się tam letnicy z okolicznych 
domów. Wydzielono na nią dwa parterowe pokoje. Istniało też kilka sklepów 
spożywczych prowadzonych przez miejscowe gospodynie, a niektóre z nich – jak 
np. sklep p. Ratajczakowej na rogu ul. Polnej i 3 Maja – działały bez przerwy jeszcze  
w latach osiemdziesiątych ub. wieku.

Po II wojnie światowej Józefów pogrążył się na wiele lat w marazmie, choć 
oprócz dotychczasowych mieszkańców ściągali tu ludzie, których wojna wygnała 
z warszawskich ruin. Ci traktowali to miejsce jako tymczasowe lokum, licząc, że 
będą mogli w niezbyt długim czasie do stolicy powrócić. Największą grupą nowych 
osiedleńców byli w latach 1952-1953 mieszkańcy Śródmieścia, których przymusowo 
przekwaterowano, budując Pałac Kultury i Nauki. Zamieszkali w wolnych jeszcze 
klitkach, często kątem, jak niegdyś letnicy. Zajęli wszystkie wolne pokoje w dawnych 
pensjonatach, a ponieważ myśleli, że to tylko chwilowe miejsce – nie dbali o nie, więc 
wszystko popadało w ruinę. Ale odkąd dotychczasowej osadzie przyznano w 1962r. 
prawa miejskie, Józefów zaczął się szybko rozwijać. W latach siedemdziesiątych  
i osiemdziesiątych rozkwitło tu rzemiosło, prawie na każdym podwórku znajdował 
się jakiś warsztacik – czy to samochodowy, mechaniczny, czy produkujący rożne 
plastikowe cudeńka lub inny. Większość ulic była gruntowymi drogami lub straszyła 
kocimi łbami, ale główne wyasfaltowano i zainstalowano na nich oświetlenie. Na 
stacji Józefów jeszcze w 1968 r. można było spotkać częściej konną dorożkę niż 
taksówkę, a zimą chodniki odśnieżał nieoceniony p. Pawlak, którego stareńki, jak on 
sam, konik ciągnął dzielnie trójkątny pług zbity z sosnowych bali. 

Największy rozwój nastąpił jednak po 1990 roku. Niezależny już samorząd 
rozpoczął inwestowanie w drogi, kanalizację, wodociągi, gazownictwo, a od 
przełomu XX i XXI wieku – w budownictwo. Powstało kilka dużych osiedli 
wielorodzinnych domów przy ul. Polnej, Kościuszki, Zielonej, Werbeny, 
Wroniej. Wprawdzie nie wszystkim, starszym zwłaszcza mieszkańcom się to 
podoba, ale liczba mieszkańców zwiększyła się o jedna czwartą. Wymusiło 
to budowę nowych szkół i przedszkoli, sklepów oraz punktów usługowych. 
Józefów powoli z podwarszawskiej sypialni zaczął się zmieniać w miejsce, 
gdzie ludzie osiedlają się, żeby tu spędzić życie, pracować, wychowywać 



72

dzieci, korzystać ze świeżego powietrza, z pięknych widoków, spacerów wśród 
sosnowych lasów i kąpieli w Świdrze latem; żeby otwierając rano okno, poczuć 
zapach żywicy, a nie spalin. W Józefowie działają także sanatoria, m.in. dla 
dzieci nerwowo chorych. 

Wraz z rozwojem demograficznym miasta jego mieszkańcy zaczęli sobie 
przypominać o historii tego miejsca i nagle zrobiła się moda na świdermajery. 
Architekci i inwestorzy dostrzegli znowu piękno starej drewnianej architektury. 
Projektują domy, początkowo wykorzystując tylko elementy andriollowskich 
willi, a potem wręcz powielają ich formy; używają nie tylko cegieł, betonu  
i styropianu, ale drewna – i to nie tylko do dekoracji, ale i do całych konstrukcji. 
Największe zasługi ma tu pracownia architektoniczna Marka Przepiórki, 
która wyspecjalizowała się w takim budownictwie. Powstały nie tylko 
pojedyncze domy, które znakomicie wkomponowują się w leśny krajobraz  
i stare józefowskie budownictwo, ale i całe osiedla składające się z podobnych 
domów. Wielomieszkaniowe domy, których ciągle tu przybywa, też projektuje 
się z dekoracyjną drewnianą elewacją, czego najlepszym przykładem jest osiedle 
przy ul. Zielonej i Werbeny oraz nowo powstały kilkurodzinny budynek na rogu 
Świderskiej i Sosnowej.

Józefów, detale architektoniczne w okolicach miejskiego skweru, rok budowy 2012. Fot. ze zbiorów M. Korwin-Mikke.
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Właściciele starszych domów budowanych w latach siermiężnego socjalizmu, kiedy 
wszystko się zdobywało, a kredyt można było dostać jedynie spełniając specjalne 
normy metrów kwadratowych na osobę i kupując zatwierdzone odgórnie projekty, teraz 
remontują i przebudowują je, dodając ozdobne drewniane werandy czy charakterystyczne 
drewniane zwieńczenie dachu lub ogradzając posesje ozdobnym płotem.

Również budynkom urzędu miasta dodano trochę świdermajerowskiego stylu. 
Kilka lat temu uporządkowano skwer koło stacji kolejowej, postawiono drewniane 
altanki z ozdobnymi zwieńczeniami, obrośnięte kwitnącymi pięknie latem 
klematisami i glicyniami. Brzydki i zawsze pomazany przez graficiarzy murek 
oddzielający sąsiadującą willę od skweru też został ozdobiony drewnianymi kratkami 
z podobnym jak altanki wykończeniem. W ub. roku odnowiono też fasadę Miejskiego 
Ośrodka Kultury, która zyskała po remoncie zadaszoną scenę zewnętrzną ozdobioną 
drewnianymi elementami, a brzydkie zwieńczenie dachu imituje teraz taras okolony 
ładną, drewnianą barierką.

Nawet prywatni sklepikarze doceniają walory świdermajerowskiego zdobnictwa 
i zieleniak pana Kazia przy ul. Polnej kilka lat temu przeobraził się ze skleconej 
gospodarskim sposobem z desek budki w minipawilonik ze stylowym daszkiem  
i pięknym drewnianym ornamentem. 

Wszystkie te drewniane cudeńka w Józefowie tworzą miejscowi cieśle i snycerze. 
Największe zasługi ma tu stolarnia p. Henryka Jesiotra przy ul. Sosnowej. Już trzecie 
pokolenie mistrzów hebla i dłuta odtwarza stare werandy, naprawia zmurszałe 
zwieńczenia dachów, a niejeden świdermajer odzyskał dzięki nim dawny blask. W ich 
pracowni powstają równie stylowe meble i inne elementy dekoracyjne. Wiele zasług 
w przywracaniu blasku starym domom ma p. Roman Jakubiec, który od wielu lat 
odnawia stylowe drewniaki i projektuje ozdoby nowych. Sam jego domek i warsztat 
przy ul. Wiązowskiej jest tego najlepszą wizytówką.

Władze i mieszkańcy pragną też, by do Józefowa powróciła dawna atmosfera 
beztroskiego letniska, bo taki charakter ma przecież nasze miasto. Zaczęto wreszcie 
dbać o miejskie plaże; koło dawnego mostu, którym jeździła kolejka do Karczewa, 
pojawiły się drewniane piknikowe stoły, kosze na śmiecie, parkingi. Przy pięknej 
pogodzie oba brzegi Świdra są pełne wypoczywających rodzin z dziećmi. Prężnie 
działające stowarzyszenie „Kocham Józefów” zorganizowało po otwockiej stronie plażę 
z prawdziwymi atrakcjami: boiskiem do siatkówki, barkiem i ostatnio zjeżdżalnią dla 
dzieciaków i drewnianym podestem, gdzie latem są koncerty i dyskoteki. Rokrocznie 
na przełomie czerwca i lipca odbywają się też tam zawody skimbordowe, gdyż coraz 
więcej miłośników tej nowej dyscypliny sportu trenuje właśnie nad Świdrem.

Mam nadzieję, że mieszkańcy Józefowa i okolic nie pozwolą na zniszczenie 
tego unikatowego miejsca, a turystyczne walory miasta będą miały wpływ na jego 
kondycję gospodarczą. Możliwość uprawiania biegów przełajowych, organizowania 
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wycieczek pieszych, rowerowych, a zimą biegów narciarskich przyciągnie turystów, 
zaś mieszkańcy zainwestują znów w pensjonaty, restauracje, nastrojowe kawiarenki. 
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Krzysztof Oktabiński

Po prostu Józefów
W 2015 r., przy wsparciu władz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, w ramach 

zbliżającego się jubileuszu 150-lecia utworzenia gminy Wawer, wydano 
okolicznościową publikację. Na łamach owego wydawnictwa, utrzymanego 
w konwencji vademecum historyczno-krajoznawczego, w części zwanej 
suplementem znalazły się informacje o Józefowie, mieście nad Świdrem i jego 
dzielnicy Michalinie. Dzięki uprzejmości Autorów i Wydawców zaprezentujemy 
państwu poniżej fragment owego dzieła1. 

Według Słownika etymologicznego miast i gmin PRL z 1984 roku, geneza nazwy 
miejscowości: Józefów, -owa, józefowski, miasto (...) leży nad rz. Świdrem i jest dziś 
podmiejskim osiedlem. Jest to całkiem nowa osada, początkami i rozwojem związana 
z budową linii kolejowej w 1877 r. Nie jest to, zatem nazwą dzierżawczą, lecz jakąś 
pamiątkową lub sztuczną – twierdzi prof. Stanisław Rospond.

Józefów w powiecie otwockim to jedno z najmłodszych miast polskich, a swój 
rozwój zawdzięcza wilegiaturowym upodobaniom warszawiaków. W drugiej połowie 
XIX w. obszar przyszłego miasta przynależał do powiatu nowomińskiego guberni 
warszawskiej i wchodził w większości w skład dóbr: Otwock Wielki, Wiązowna, 
Wilanów. Po uwłaszczeniu, część gruntów przejęli miejscowi chłopi, od których 
tereny pod linię kolejową wykupili wysłannicy barona Leopolda Kronenberga. Po 
1877 roku, wraz z uruchomieniem linii kolejowej zaczął się wielki boom osadnictwa. 
Wypada przypomnieć, że pod koniec XIX w. Świdry Małe miały już 15 budynków 
mieszkalnych, Jarosław – 15, Nowa Wieś – 28, Błota – 21, Białek – 2, Rycice – 14 
chałup, a Brzegi – 14 willi letniskowych.

W tym miejscu należy poświęcić kilka słów tym ostatnim. Dnia 21 lutego 1880 
roku znany warszawski ilustrator prasy i dzieł literackich, artysta plastyk Elwiro 
Michał Andriolli2 (1836-1893), kupił okazjonalnie za 18 tys. rubli od Zygmunta 
hr. Kurtza z Otwocka Wielkiego 12 włók (201,4 ha) gruntu z folwarku Anielin.  
Z tego 6 włók lasu nad Świdrem, które w 1881 roku przemianował na Brzegi. Artysta 
zrobił świetny interes, bo średnia cena 1 ha w tym czasie wynosiła ok. 120 rubli czyli 
60 $, a on zapłacił po 45 $. Ponadto ta część „Anielina” leżała niedaleko od stacji 
„Otwock” Kolei Nadwiślańskiej i rozciągała się od torów do brzegów Wisły. Jeszcze 
tego samego roku artysta wzniósł tam swoją pierwszą pracownię i założył ogród. 
Kolejne dwie nowe wille, wzniesione w 1882 roku usytuowane były na zachód od  
 
1. Powyższe fragmenty s. 214-221, 224-226 pochodzą z pracy autorstwa: Adama Ciećwierza, Iwony 
Derlatki, Doroty Marii Kozielskiej, Krzysztofa Oktabińskiego pt. 150 lat Gminy Wawer. Vademecum 
krajoznawcze Wawra i okolic pod red. Doroty Marii Kozielskiej, wydanej przez Bibliotekę Publiczną 
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2015 roku. Książkę można zakupić m.in. w siedzibie biblioteki  
w Aninie przy ul. Trawiastej.
2. Elwiro Michał – metrykalna kolejność imion Andriollego.
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mostu kolejowego. W 1885 roku artysta zakupił niepotrzebne już cztery drewniane 
pawilony Warszawskiej Wystawy Rolniczo-Przemysłowej z pl. Ujazdowskiego (dziś 
pl. Na Rozdrożu). Rozebrane domy przetransportował mającym wówczas jeszcze 
połączenie z Wisłą Kanałem Ujazdowskim, po czym w górę rzeki do Świdra, do 
swojej kolonii. Po ich przebudowie ustawił nad korytem rzeki. Teraz wilegiatura 
liczyła już 14 drewnianych, jednolitych stylowo willi do wynajęcia. Nazwy 
daczom nadawali zwykle sami lokatorzy. I tak: pierwszy domek nazwany 
został „Granicznym”, drugi „Królikowskim”, gdyż tam przemieszkiwał lat 
kilka znany aktor dramatyczny; obok usadowił się „Janicki” – miejsce pobytu 
inż. Janickiego, jednego z budowniczych kanału Sueskiego. „Sędzia” był to 
domek, w którym ongi zasiadali sędziowie Wystawy Rolniczo-Przemysłowej. 
Domek tzw. „Mój” – był pracownią Andriollego. Kolejne wille to: „Wenecja”, 
„Cacko”, „Mały”, „Wygodny”, „Sosnowy”, „Ogrodnik”, „Średni” i „Gościnny”. 
Jego kolonia rozpościerała się na obu brzegach Świdra i była połączona 
drewnianym mostem. Przedsięwzięcie to miało typowo dochodowy charakter,  
a poprzez szereg niekonwencjonalnych działań reklamowych: festyny, parady, 
pikniki, koncerty, jak i oryginalną, atrakcyjną dla oka architekturę, przyciągnęły 
nad rzeką spragnionych kąpieli wodnych i powietrznych warszawian.

Powiat Nowo-Miński, 1907. Źródło http://www.rocznikjozefowski.pl/index.php/map



77

Wybitny varsavianista, red. Jerzy Kasprzycki słusznie wywodził, iż artysta był 
pionierem kolonii letniskowych w stylu „nadświdrzańskim”, które własnoręcznie 
zaprojektował i przyozdobił. Potwierdzenie to znajdujemy w słowach Adama Pługa 
z 1888 roku opublikowanych w „Kłosach” nr 1207: On bowiem osiadł pierwszy  
w tej dziczy, on pierwszy latowisko tutaj urządził, za nim poszedł p. Moes Oskragiełło,  
a później inni (...). W kolejnych latach nad Świdrem rozbudowały się: „Wille 
Bojarowo”, „Wille Świderskie”, tzw. „Wille Wiązowskie” z Zamlądzem, Białkiem, 
Rycicami czy też Jarosław i Józefów.

Na pofolwarcznych i chłopskich gruntach wznoszono głównie wilegiaturowe 
kolonie drewnianych, sezonowych domów letniskowych naśladujących stylem 
wille E. M. Andriollego z „Brzegów”. Zespół domów letniskowych „Brzegi” 
przetrwał pożogi dwóch wojen światowych. Przez wiele lat XX w. był użytkowany 
przez Związek Pracowników Poczt i Telegrafów. Zniknął z krajobrazu w czasach 
PRL-u, w połowie lat 1960.

Kolejnym, ożywczym tchnieniem dla miejscowego rozwoju było uruchomienie 
w 1912 roku kolejki wąskotorowej. Ta funkcjonowała tu do 1952 roku. Od 1936 
uzupełniała ją zelektryfikowana kolej ze stacjami: w Michalinie, Józefowie  
i Świdrach, działająca do dziś.
Od samego początku do letniska Józefów, wybudowanego na tzw. surowym korzeniu, 
dojeżdżało się parową koleją normalnotorową. Na początku XX w. Józefów 
reklamowano: Józefów. Nadwiślańska. Następny przystanek, szybko rosnąca osada 
dla letników, z górą 100 willi, zatwierdzony kościół. Świder blisko. Parceluje się włóka 
ziemi od 1 kop. łokieć.

Kościół murowany pod wezwaniem Matki Boskiej/Bożej Częstochowskiej był 
budowany w latach 1901-1905 z dobrowolnych składek miejscowego społeczeństwa 
i letników. Plac pod budowę świątyni ofiarowali Andrzej Przybyłko i Wojciech Lech. 
Budową kierował inż. architekt Biały. 27 listopada 1905 roku budowę zakończono, 
a jej konsekracji dokonał bp. Kazimierz Ruszkiewicz. Po zakończeniu prac 
budowlanych wyposażono ją w trzy ołtarze. Po 1909 roku zbudowano drewnianą 
dzwonnicę na dwa dzwony i murowaną plebanię. 1 listopada 1919 roku kard. 
Aleksander Kakowski erygował parafię w Józefowie, wydzielając ją z ziem parafii 
wiązowskiej i karczewskiej. Do parafii należały: Błota, Dębinka, Świdry Małe, 
część Michalina, Nowa Wieś i Rycice. Cmentarz grzebalny o powierzchni 1,73 
ha na ziemi ofiarowanej przez Hannemana utworzono w 1919 roku. Poświęcił go 
ówczesny proboszcz ks. Mieczysław Królak. 26 sierpnia 1921 roku parafię nawiedził 
ks. prymas Aleksander kardynał Kakowski, a 28 sierpnia 1926 JE bp. Stanisław 
Gall. W 1934 roku ks. proboszcza Mieczysława Królaka zastąpił ks. kanonik Jan 
Makowski. Mniej więcej w tym czasie w Józefowie osiedliły się SS Dominikanki  
z Betanii, których przeoryszą była matka Magdalena.

Około 1902-1904 roku w Józefowie powstała pierwsza placówka szkolna, 
która mieściła się początkowo w prywatnym domu przy ul. Polnej, róg ul. Piotra 
Skargi. Warunki nauki były podobne jak we wszystkich tego typu prowincjonalnych 
szkółkach; małe pomieszczenia i ciasnota. W 1920 roku szkoła uzyskała nowe lokum 
przy ul. Mickiewicza 4.
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Powiat Warszawski, 1907. Źródło http://www.rocznikjozefowski.pl/index.php/map
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Po reorganizacji podziałów administracyjnych dokonanych przez niemieckie 
władze w czasie I wojny światowej, w latach 1916-1924 obszar ten należał do gminy 
Zagóźdź z siedzibą urzędu w Woli Zerzeńskiej powiatu warszawskiego i obejmował 
m.in. wioski: Świdry Małe, Emiljanów, Nowa Wieś, Błota, Wille Falenickie. Natomiast 
osady: Jarosław, Zamlądz, Rycice, Białek i część Michalina do wiosny 1939 roku leżały 
w granicach gminy Wiązowna. W 1937 roku największa z wiosek Rycice miały już 
372 mieszkańców – przeważnie katolików, a funkcję sołtysa pełnił Feliks Sierpiński.

Od 1921 roku działał komitet na rzecz połączenia miejscowości letniskowych  
w pasie otwockim w jeden organizm administracyjny. Pięcioletnie starania zakończyły 
się sukcesem i zarząd nowej gminy wiejskiej Letniska Falenica został wybrany  
12 grudnia 1924 roku. Wille Falenickie otrzymały status osiedla. Nowa gmina zaczęła 
działać od 1 stycznia 1925 roku, w jej skład weszło 12 miejscowości wypoczynkowych: 
Radość, Zbójna Góra, Międzylesie (dawniej Kaczy Dół), Miedzeszyn Stary, 
Miedzeszyn Nowy, Wille Falenickie, część Michalina, Józefów i Wille Świderskie.  
W późniejszym okresie dołączono jeszcze osady: Anin, Daków, Jarosław i wspomniane 
już wsie Rycice, Białek i dalszą część Miedzeszyna. Ostatnim przedwojennym wójtem 
gminy Letnisko Falenica był Jan Giedwidź. Dziś Daków jest częścią Osiedla Stara 
Miłosna Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 

Pod koniec lat międzywojennych do Józefowa można było dojechać kolejką 
wąskotorową (od stacji „Most” w 3 kl. cena biletu wynosiła 1 zł), normalną 
elektryczną (za odcinek 25 km od stacji Warszawa Główna – Józefów kl. 3 cena – 
1,20 zł) i autobusami. O tych ostatnich pisano: Przez most Poniatowskiego, brzegiem 
Wisły, szosą Warszawa-Otwock, do bocznej drogi. Autobusy Powiatowe przystanek 
w Świdrach Małych, skąd drogą polną około 1 km do Józefowa. Do połowy XX w. 
komunikację z lewym brzegiem Wisły ułatwiały promy, tzw. przewozy i drewniany 
most w Świdrach Małych (1939-1944), uszkodzony przez działania militarne  
i nieodbudowany w czasach PRL-u. Przed rokiem 1939 Józefów posiadał ok. 1500 
stałych mieszkańców, a letnisko odwiedzało ok. 3000 kuracjuszy i letników rocznie. 
Do wybuchu wojny było tu ludno i gwarno. 

W 1930 roku zarejestrowano Towarzystwo Przyjaciół Józefowa, a 3 maja 
1934 roku Ochotniczą Straż Pożarną. Prezesem OSP w Józefowie był dr Edward 
Krygier. W skład pierwszego zarządu wchodzili: Jan Rządca – naczelnik, Stanisław 
Szatkowski – gospodarz, Jan Przybyłko – skarbnik. Pierwszy sprzęt gaśniczy 
zakupiono w czerwcu tego samego roku. W 1938 roku wybudowano remizę przy 
ul. Mickiewicza i zakupiono wóz bojowy. 

Władze gminne reprezentował sołtys Józef Barański zamieszkały w Jarosławiu 
przy ul. Warszawskiej. Usługi medyczne świadczyli: internista dr Emil Apfelbaum, 
aptekarze Józef Buchner i Tobiasz Cukierman. Obok stacji kolejki dojazdowej 
znajdowała się Cukiernia i Dancing „Adria”. Handlem w miejscowości zajmowali 
się m.in.: artykuły spożywcze Jan Charłampowicz, Janina Falińska, Zofia Pietkowa; 
Henryk Kręglewski z ul. Reymonta 35 wyspecjalizował się handlem markowymi 
winami, wódką oraz towarami kolonialnymi.

Jedna ze stron folderu „Lato pod Warszawą” informowała, że Józefów leżący między 
Michalinem a Świdrem jest jednym z większych letnisk. Posiada warunki terenowe  
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i klimatyczne, jak na całej linii. Józefów graniczy z rz. Świder i wraz z miejscowością 
tejże nazwy najbardziej zbliża się do Wisły, co znakomicie umożliwia uprawianie sportów 
wodnych i wędkarstwa. (...) Największą wartością Józefowa są lasy. Miejscowość nadaje 
się dla tych samych rodzajów schorzeń, co Świder. Bardzo wskazany dla dzieci.
Odpowiednio reklamowane i racjonalnie zagospodarowywane letnisko stało się 
popularną wilegiaturą licznie odwiedzaną przez warszawską burżuazję – głównie 
rodziny z dziećmi i artystów – literatów na czele z Julianem Tuwimem, Janem 
Parandowskim, Konstantym I. Gałczyńskim. Zwłaszcza że w Józefowie i okolicach 
działało kilka renomowanych pensjonatów: „Hanka” Kazimierza Osterczego przy  
ul. Wiejskiej, „Maria” Marii Mikulskiej przy ul. Parkowej, „Patria” Janiny Stawnickiej 
przy ul. Sosnowej 17, „Saturn” Saturnina Więckowskiego przy ul. Kościuszki nr 15; 
„Zdrój” Aleksandra Załuski przy ul. Wiślanej oraz „Słoneczny” w Willach Świderskich. 
Tam też Julian Tuwim z Janem Parandowskim bywali najczęściej gośćmi. 

Większa część wczasowiczów zajmowała kwatery w wynajmowanych na lato,  
a nawet zimą w ogrzewanych domach. Jadwiga Waydel-Dmochowska zanotowała, 
że aprowizacja była łatwa i tania. Znalazła się zawsze jakaś kobieta, żona człowieka, 
jak ją nazywał Tuwim, która przynosiła mleko, masło, jajka, kurczęta. Razowca, 
prawdziwego razowca z grubo mielonej mąki było w bród. 

Okres wojny zahamował działalność wilegiaturową mieszkańców Warszawy, 
a obywateli żydowskich – z których rekrutowała się większość wczasowiczów  
i organizatorów wypoczynku – zamknięto w gettach m.in. w Otwocku czy Falenicy.  
W przededniu wojny w gminie Letniska Falenica Żydzi stanowili 66% stałych 
mieszkańców, dla porównania w Otwocku 75%. Społeczności żydowskie miały tam 
własne szkoły (chedery i jesziwy), lecznictwo i system opieki społecznej. Zamożni Żydzi 
prowadzili pensjonaty, kawiarnie, apteki, zakłady handlowe i przetwórcze. Ich reklamy 
odnajdziemy na stronicach przedwojennych, warszawskich gazet wydawanych w języku 
jidysz, dostępnych w kioskach Muranowa, Nalewek, Mirowa. Biedota trudniła się handlem 
obwoźnym, krawiectwem, szewstwem i innymi zajęciami. Życie codzienne wszystkich 
Żydów podporządkowane było ostrym nakazom praktyk religijnych. 

W Józefowie były trzy domy modlitwy. Mieściły się w murowanej „Jakubówce” przy 
ul. Leśnej 19 i drewnianych willach przy ul. Uroczej 6 i na ul. Wiślanej 5. Parterowa 
murowana willa „Jakubówka” Maksymiliana Jakubowicza z salą modlitewną powstała 
około 1906 roku. W latach 20. właściciel dobudował do niej trzy drewniane werandy 
ozdobione motywem Gwiazdy Dawida. Budynek, ze względu na swoją wartość 
architektoniczną i historyczną, został w 1998 roku wpisany do rejestru zabytków. Przy 
ul. Wiślanej znajduje się nadal drewniany dom dawniej wypełniony malowidłami 
ściennymi, który służył też jako miejsce modlitwy. Fragment dachu nad salą modlitw 
był rozsuwany za pomocą specjalnego kołowrotu. Dawało to możliwość składania 
modlitwy dziękczynnej za rosę i deszcz w okresie Święta Szałasów. Prawdopodobnie  
w miejscu obecnego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury była łaźnia rytualna (mykwa). 
Dziś nie ma prawie śladu po żydowskich mieszkańcach linii otwockiej. Pozostają jednak 
we wspomnieniach starszych, rozproszonych po całym świecie Izraelitów i na kartach 
książek. Po eksterminacji ludności żydowskiej ilość mieszkańców stałych i okresowych 
Józefowa w 1943 roku z ok. 4500 zmniejszyła się do 1650 osób. 
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Po II wojnie osiedle nadal uważano za atrakcyjny teren wypoczynku, co 
potwierdza wydany w 1950 roku przewodnik krajoznawczy dr. Mieczysława 
Orłowicza: Józefów. Duże letnisko o powierzchni 6 km2, punkt wyjścia przechadzek  
z jednej strony do grobli nad Wisłą, z drugiej, przez lasy na wydmach piaszczystych 
do Wiązowny (5 km), (...) położonej w dolinie Mieni, płynącej z Mińska, która poniżej 
Wiązowny wpada do Świdra. Wskazana przechadzka piękną, ocienioną starymi 
drzewami doliną w dół i w górę tej rzeki. 

W Józefowie działał hotel Stanisława Gasia przy ul. Warszawskiej 16, 
apteka przy ul. Piłsudskiego 19; dwa prywatne gabinety stomatologiczne:  
dr Julii Skolimowskiej i Marii Sosnowskiej-Zdanowskiej. Funkcjonowały dwie 
spółdzielnie z artykułami spożywczymi: „Jedność” przy ul. Leśnej 6 i „Prądnica” 
ul. Pierackiego 3. Sprzedażą konfekcji i galanterii zajmowała się Jadwiga Sędek 
przy ul. Polnej 30. Mydlarnię prowadziła Helena Bohosiewicz – ul. Pierackiego 
nr 6. Wędlinami handlował masarz Michał Nojewski przy ul. Polnej 23. Najwięcej 
było sklepów spożywczych z owocami i słodyczami. 

Na początku lat 60. XX wieku mieszkało na stałe w Józefowie ok. 14.000 
osób, była to głównie ludności ze zniszczonej Warszawy. W okresie powojennym 
rozwinięto tu lecznictwo sanatoryjne dla dzieci. Znaczny odsetek mieszkańców 
trudnił się rzemiosłem, co spowodowało, że charakter miejscowości zmienił 
się z letniskowego na rzemieślniczo-usługowy. Pomimo iż w koloniach 
brak było kanalizacji, wodociągu, utwardzonych i oświetlonych ulic, sieci 
gazowej i telefonicznej, w 1958 roku Józefów uzyskał status osiedla, a decyzją 
Rady Państwa PRL 7 lipca 1962 roku prawa miejskie. W jego skład weszły 
następujące miejscowości: osiedle Józefów, wioski Emiljanów, Dębinka, 
Górki, Nowa Wieś, Kolonia Błota, Michalin oraz Rycice, które to od tego 
momentu stały się jego dzielnicami. Z dawnego drzewostanu na terenie miasta 
zachowało się kilka pomnikowych drzew: lipa drobnolistna nr 584 330-18  
przy ul. Powstańców Warszawy 27; sosna zwyczajna nr 545 310-19 ul. 3 Maja 83; 
dąb szypułkowy nr 636 305-20 ul. Wspólna 21; jarząb pospolity nr 637 100-12 ul. 
Westerplatte róg ul. Teatralnej; 9 dębów szypułkowych nr 101 305-12, 227 402-20, 
183 436-30, 793-794 260 395 – 20-22 przy ul. Nadwiślańskiej, ponadto w Nowej 
Wsi na posesji p. Marianowicza rośnie okazały dąb szypułkowy nr 320 350-10. 

W 1967 roku Józefów miał 14.200 stałych mieszkańców. W 2006 roku ilość 
mieszkańców oscylowała ok. 18.000. Średni dochód na osobę wynosił 1472,78 
zł. Łączna powierzchnia miasta wynosiła 23,92 km², w tym zabudowa tylko 25% 
powierzchni. Większą jej część stanowiły parterowe domy jednorodzinne. W 2006 
roku życie w mieście nadzorowała trzynastoosobowa rada miejska z przewodniczącym 
Cezarym Łukasowskim i burmistrzem Stanisławem Kruszewskim na czele. Miasto 
zajmuje 3,89% powierzchni powiatu otwockiego. Kontakt ze stolicą i innymi 
obszarami Mazowsza ułatwia transport szynowy: linia kolejowa PKP nr 7 Warszawa-
Lublin-Dorohusk. Przystanki PKP linii elektrycznej znajdowały i znajdują się w: PKP 
Michalin i PKP Józefów, PKP Świder. Ponadto miasto przecinają drogi wojewódzkie: 
nr 801 Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-Dęblin-Puławy (aleją Nadwiślańską) 
oraz nr 721 Nadarzyn-Piaseczno-Wiązowna-Duchnów.
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Na terenie miasta odnajdziemy kilka rzymskokatolickich obiektów sakralnych: 
wspomniany już kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 05-420 Józefów,  
ul. Piotra Skargi 24, dekanat Otwock, diecezji warszawsko-praskiej; kościół 
pw. św. Jana Chrzciciela, 05-410 Józefów, ul. Kasprowicza. Ponadto są tu domy 
zakonne zgromadzeń: Siostry Dominikanki Misjonarki Jezusa i Marii, 05-420 
Józefów, ul. Piaskowa 48; Dom Sióstr Albertynek, 05-420 Józefów, ul. 3 Maja 74; 
Bracia Doloryści, 05-420 Józefów, aleja Przyszłości 8. 

Józefów ma własną monografię historyczną spisaną przez miejscowych 
nauczycieli, Janinę i Józefa Martów, pt. Nasz Józefów (wyd. w 2007 roku), albumowe 
wydawnictwo pt. Józefów nad Świdrem (z 2002 roku), Józefów – nasze miasto  
z 2012 roku, opublikowane staraniem Miejskiego Ośrodka Kultury dla upamiętnienia 
jubileuszy 40-lecia i 50-lecia uzyskania praw miejskich. Dnia 7 listopada 2015 roku  
w sali widowiskowej ośrodka miała miejsce sesja naukowa „Nieznana historia znanego 
miasta”. Tam okoliczne referaty wygłosili regionaliści, m.in.: Łukasz Galas, Łukasz 
Maurycy Stanaszek, Robert Lewandowski i Anna Sobota. Zostały one wydrukowane 
w okolicznościowej broszurze jeszcze tego roku.

MOK od początku swojego istnienia był i jest animatorem wielorakich akcji 
propagandowo-kulturalnych. W salach klubowych organizowano spotkania 
kombatantów AK i WP, prelekcje, wernisaże okolicznych twórców, m.in. artystki 
ludowej śp. Janiny z Charłampowiczów Michalskiej z pobliskiego Emowa. W latach 
międzywojennych Charłampowiczowie prowadzili sklep spożywczy na terenie 
Józefowa. Prężnie działa Uniwersytet III Wieku, organizujący odczyty w „Hydroforni” 
i wycieczki autokarowe. Wiosną 2010 roku piszący te słowa miał tam okazję promować 
swoją książkę pt. „Tradycja Mazowsza. Powiat otwocki  – przewodnik subiektywny”, 
wydaną przez Mazowieckie Centrum Kultury.

W 1988 roku reaktywowano, z inicjatywy dra Stanisława Borowicza, Towarzystwo 
Przyjaciół Józefowa, które od 1999 roku efektywnie prowadzi swą działalność. 
Co ciekawe, liczące dziś ok. 40 społeczników Towarzystwo, jako jedyne na linii 
otwockiej, we współpracy z władzami miasta, znalazło skuteczny sposób ratowania 
zabytkowej, drewnianej architektury letniskowej. Obecnym marzeniem jej członków 
jest popularyzacja muzeum opowiadającego o działalności artysty plastyka Elwiro 
Michała Andriollego, honorowego obywatela miasta. 

Zasługą Towarzystwa było wzniesienie na skwerze, w centrum miasta, oryginalnego 
pomnika: „ Łączniczki AK”, z rzeźbą autorstwa Bohdana Chmielewskiego. W dniu  
29 lipca 2001 roku podczas uroczystości jego odsłonięcia brali udział zaproszeni goście 
na czele z delegacją prezydenta RP, którego reprezentował poseł Ryszard Kalisz, oraz 
mieszkańcy okolic, m.in. dawna pani burmistrz Wawra mgr Jolanta Koczorowska  
i współautor tej publikacji z matką – por. Stanisławą Oktabińską ze Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. O czasach II wojny światowej przypomina także tablica 
memoratywna z 1980 roku wmontowana w ścianę farnego kościoła: Śp. żołnierzom 
Armii Krajowej IV Rejonu „Koralewo-Fromczyn” w Otwocku VII Obwodu „Obroża” 
Warszawa-Powiat zmarłym zaginionym i poległym w walkach o niepodległość Polski  
w latach 1939-1944. Rodziny i towarzysze broni, a przy ul. ul. Słonecznej 16 płyta 
pamiątkowa na miejscu walki żołnierzy AK w 1944 roku.
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W Józefowie mamy jeszcze kilka smutnych pamiątek z najnowszych czasów, 
m.in. na cmentarzu mogiłę nieznanych żołnierzy, grób powstańca, pomnik poległych  
i pomordowanych za Polskę w latach 1939-89 oraz pomnik alianckich lotników SAAF 
z 1944 roku zestrzelonych nad Warszawą. 

Dla miłośników wycieczek rowerowych autorzy przewodników turystycznych 
z PTTK polecają szlak zielony, tzw. „Józefowski szlak przyrodniczy”, wiodący 
przez: Józefów Błota, al. Nadwiślańską; Warszawę Falenicę: ul. Walcownicza,  
ul. Narcyzowa, ul. Tasznikowa; w Józefowie: ul. A. Brücknera, Borowa Góra, 
Hrynianki, Góra Lotników, Rycice, ul. Wiązowska, ul. Rybacka, brzeg rzeki Świder, 
most kolejki wąskotorowej, ul. Wawerska, ul. 3 Maja, ul. Długa, ul. E. Orzeszkowej, 
ul. Dziekońska, ul. M. Budziszewskiej, ul. Boczna, droga leśna, aleja Przyszłości,  
ul. Drogowców, droga leśna, brzeg rzeki Świder, ujście Świdra do Wisły, brzeg rzeki 
Wisły nad starym korytem Świdra, ul. Wierzbowa, Jezioro Łacha, ul. Nowowiejska, 
ul. Podstołeczna, aleja Nadwiślańska, Warszawa Falenica. Łącznie 22,9 km.

Na dalszych stronach wawerskiego vademecum  
pod hasłem Michalin możemy przeczytać:

Barwną historię ma Michalin, obecnie część m. Józefowa w powiecie otwockim, 
wcześniej kolonia letniskowa przy trasie kolejowej. Powstała na części dóbr otwockich 
i wiązowskich w lasach tzw. Hrynienki w 1912 roku, nabytych przez ojca Michaliny 
z Gutowskich Klickiej. Od jej imienia nowa kolonia przyjęła swoją nazwę. Dalszy 
rozwój osiedla wzniesionego u podnóża wydmy zwanej Borową Górą, przy przystanku 
Michalin, zawdzięczał Towarzystwu Miłośników Letnich Mieszkań, utworzonemu  
w 1913 roku. Jej założycielami byli mieszkający w Warszawie kupcy żydowscy: 
hurtownik Jakub Kobryner, agent Psachia Różanykwiat i Idel Lichtensztul. Towarzystwo 
miało dochodowy charakter i zajmowało się promocyjną sprzedażą okolicznych gruntów. 
Pomagało załatwić formalności hipoteczne, wskazać działki do kupienia, udzielało 
informacji o lokalach do wynajęcia. Józef Hen wspominał: (...) pośrednicy, których 
nazywano maklerami albo faktorami. Byli to ludzie niezwykle wygadani, natarczywi, 
energiczni, którzy czyhali na klientów na stacji i sprowadzali ich do nas, obiecując 
złote góry i wszelki komfort. Tu, u nas na miejscu, pokazywali rozkosze skanalizowanej 
ubikacji, piorunochron, odkręcali kurki, by zademonstrować cud bieżącej wody, zapalali 
światło elektryczne, co miało oszołomić przyszłego lokatora; szafa kredens, kuchnia ze 
stołem, taboretami, a nawet pomalowane na żółto okiennice – wszystko w ich ustach było 
czyś niesłychanym. Luksus! I to za jakie pieniądze! 

Ponadto TMLM prowadziło nadzór sanitarny i budowlany na parcelach 
ulokowanych w prostokątnej sieci ulic, przeprowadzonych prostopadle i równolegle 
do torów kolejowych. W latach międzywojennych Towarzystwo Miłośników Letnich 
Mieszkań zajmowało się już głównie działalnością kulturalno-oświatową. 

W 1921 roku Michalin Letnisko miał 165 domów, przeważnie willi do wynajęcia, 
w których mieszkało 136 osób, w tym 65 mężczyzn i 72 kobiety. Wilegiatura, według 
Mieczysława Orłowicza, położona o 23 km od Warszawy w latach 1930-tych, 
poza samą siecią willi, posiadała dziewięć pensjonatów sezonowych, a frekwencja 
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roczna wynosiła ok. 4000 gości. Informatory turystyczne polecały pensjonaty: 
dla dzieci „Bajka” Izraela Wonraucha przy ul. Matejki 9; dla dorosłych „Europa” 
Brajna Bandera, ul. Sobieskiego 14; „Helena” Arona Gutwurcela, ul. Różana 14; 
„Oaza” Benjamina Ginzburga przy ul. Piłsudskiego 5; „Rivera” Izaaka Gipnera,  
ul. Sobieskiego 9; „Uciecha” Icchoka Bendyta, ul. Piłsudskiego 9; „Zusmanowej” 
Ryfki Zusmanowej przy ul. Różanej 11. Ceny za dzień pobytu z wyżywieniem 
wynosiły od 5-6 zł plus taksa klimatyczna 0,30 zł. W wyżej wymienionych 
placówkach były już przeważnie zainstalowane telefony, ale należało korzystać  
z łączności przez centralę w Falenicy. Życie towarzyskie koncentrowało się  
w kawiarni „Italia” i cukierni M. Goddmana przy ul. Różanej 12.

Z informatora turystycznego wynikało, że na terenie Michalina w 1938 r. znajdowało 
się przynajmniej jedenaście żydowskich pensjonatów. W miejscowości mieszkało na 
stałe 640 osób, a odwiedzało letnisko w sezonie ok. 4300 letników. W tym czasie 
wilegiatura dysponowała 2973 izbami mieszkalnymi. 

Jak twierdzi Józef Mart na stronach swojej książki „Nasz Józefów”3, głównym 
źródłem utrzymania mieszkańców były ponadto: usługi i rzemiosło 57,4%, handel 39%, 
służba publiczna 5,1%, rolnictwo 0,4% i inne 4,1%. Dużo było tu niewielkich placówek 
handlowych, prowadzonych przez żydowskich sklepikarzy, w większość była o profilu 
spożywczym. Działało też targowisko we własnej hali przy ul. Pięknej. Wśród rzemieślników 
przeważali krawcy, szewcy; pracownicy budowlani: cieśle, stolarze, murarze, ślusarze; 
służba domowa – bony do dzieci, kucharki i pomocnice, ogrodnicy, dozorcy. O zdrowie 
mieszkańców i letników dbali lekarze: dr Franz i dr Klapersag z willi Bitkiera, starszy 
felczer Bernard Krakowski z willi przy ul. Kościelnej. Centralny Skład Apteczny przy  
ul. Matejki 3 miał Jakub Ent. Konkurowała z nim placówka Jakuba Rozenthala.

W Michalinie istniał Związek Dozorców Nieruchomości, dbający o porządek 
i bezpieczeństwo mieszkańców. Członkowie tej organizacji byli inspiratorami  
i organizatorami Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP formalnie zarejestrowano 31 marca 
1934 r. Dalszy rozwój straży przerwał wybuch II wojny światowej i jej następstwa, 
które zmieniły oblicze miejscowości. W 1936 roku Michalin wzbogacił się o nową 
stację kolejową na zelektryfikowanej linii. Cena biletu w III klasie z Dworca Głównego 
(dystans 23 km, kursy co 15-20 min.) do Michalina – 1,20 zł. Kolejka Dojazdowa była 
tańsza i od Mostu należało zapłacić za przejazd 0,80 zł.

Tuż przed wojną władzę gminną na tym terenie reprezentował sołtys Aleksander 
Wiblik zamieszkały przy ul. Warszawskiej nr 12. Wspierali go członkowie 
Stowarzyszenia Przyjaciół Michalina na czele z prezesem Adolfem Millerem.  
O bezpieczeństwo mieszkańców dbali posterunkowi z wartowni policyjnej mieszczącej 
się przy ul. J. Piłsudskiego nr 8. Kłopoty były z łącznością telefoniczną, bo aby 
połączyć się z Warszawą, należało korzystać z centrali lub publicznej rozmównicy na 
poczcie w Falenicy (czynna całą dobę).

Jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej, w kwietniu 1944 roku  
w Michalinie znalazł swoją siedzibę Zarząd Gminy Letniska Falenica, a w okresie 
1944-1945 w dawnym Domu Dziecka obradowała Rada Narodowa Powiatu 
Warszawskiego i starosta powiatowy Stanisław Krupka. Po zdobyciu Warszawy 

3. J. J. Mart, Nasz Józefów, Józefów (b.d.w) passim.
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17 stycznia 1945 roku Powiatowa Rada Narodowa i biura starostwa zostały 
przeniesione do Anina. Miejska Rada Narodowa Falenicy powróciła też do swojej 
odbudowanej siedziby, nastąpiło to jednak dopiero w1952 roku, kiedy była już 
częścią m. st. Warszawy. Bezpośrednio po II wojnie światowej w osadzie działała 
kawiarnia Aleksandra Książka przy ul. Piłsudskiego 4. Letnisko miało cztery 
sklepy spożywcze, które prowadzili: Genowefa Herman, Jan i Leonard Hezuk, 
Leokadia Muszkowska oraz sklep mięsny – masarnię Józefa Owczarkowskiego. Na  
ul. Słonecznej 11 uruchomiono wytwórnię chemiczną „Promień”. 

W 1951 roku miejscowość wraz z Kolonią Błota, Józefowem, Jarosławiem, 
Białkiem, Rycicami, Willami Świderskimi znalazła się w granicach nowo 
utworzonego powiatu otwockiego. W 1962 roku miejscowość wilegiaturowa stała 
się dzielnicą miasta Józefowa. 

Od 1947 do 1982 roku posługę duszpasterską w kościele parafialnym pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej pełnił ks. prałat Wincenty Malinowski. On 
też był pomysłodawcą budowy kościoła w Kolonii Błota przy obecnej ul. Ks.  
W. Malinowskiego 34. Budowę podjęto w 1981 roku, ukończono w 1986 roku. 
Projekt budowy świątyni opracował inż. Waldemar Siwek, a nadzór prowadził 
inż. Jan Zdunek. Parafia zlokalizowana w Błotach początkowo liczyła 1360 
osób. Później, dzięki dołączeniu części Falenicy, ilość parafian wzrosła do 
1860 osób. Przy kościele, od 1991 roku, istnieje chór liturgiczny założony 
przez Zbigniewa Siekierzyńskiego. We wnętrzu kościoła pamiątkowa tablica 
poświęcona żołnierzom AK z tego terenu. 

Dla miłośników turystyki pieszej proponujemy spacer szlakiem zielonym 
prowadzącym m.in. do Białka, Góry Lotników, po Michalinie i Świdrach Małych, 
łącznie 9,5 km. Szlak łącznikowy, umożliwiający spacerowiczom zejście z różnych 
szlaków i dotarcie do przystanku PKP w Michalinie. Trasa biegnie niemal cały czas 
w granicach Józefowa, pośród młodych borów sosnowych i willowej zabudowy 
mieszkaniowej, której główne zręby pochodzą z przełomu XIX i XX w. Początek 
spaceru znajduje się nad malowniczą rzeczką Mienią, na jej przełomowym 
odcinku, objętym ochroną w ramach rezerwatu przyrody „Świder”. Na stoku Góry 
Lotników, przez którą przebiega szlak, zobaczymy pomnik ustawiony w miejscu, 
gdzie w nocy z 14 na 15 sierpnia 1944 roku rozbił się aliancki samolot niosący 
pomoc walczącej Warszawie. Z ośmioosobowej załogi pochodzącej z Południowej 
Afryki zginęło trzech jej członków. Pochowani są na cmentarzu wojennym 
w Krakowie. Samolot typu Liberator KG 939 A przynależał do 32 dywizjonu 
bombowego SAAF (Sił Powietrznych Południowej Afryki). W Michalinie przy  
ul. Słonecznej 16 znajduje się kolejny pomnik z tego okresu, który wykonany  
z granitu poświęcony jest poległym w walce z gestapo i żandarmerią konspiratorom: 
ppor. Jerzemu Wiszniowskiemu, kpr. Zofii Wiszniowskiej, kpr. Alkowi i kpr. 
Janowi Firlejowi, żołnierzom AK. Koniec szlaku znajduje się w Świdrach Małych, 
gdzie można dojechać autobusem 702 bliżej centrum Warszawy.
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Leszek Sobczyński

Dąb na Dębince w Józefowie
Dąb na Dębince w Józefowie to wyjątkowe drzewo pod wieloma względami. Drzewo 

piękne, okazałe, wiekowe, pomnikowe, świadek dziejów, o szczególnych walorach 
przyrodniczych i kulturowych, a także drzewo narażone na negatywne oddziaływania 
cywilizacyjne. Ten dąb może uchodzić bez wątpienia za jeden z najokazalszych na 
Mazowszu. Artykuł stanowi opis dębu, jego środowiska i sytuacji na przestrzeni 
dziejów – od czasów najdawniejszych do współczesności, od wykiełkowania siewki 
żołędzia do trzystuletniego olbrzyma. 

Lokalizacja dębu

Dąb znajduje się w Józefowie (na Dębince) w powiecie otwockim, w województwie 
mazowieckim. Dąb jest zlokalizowany na działce nr ew. 50 obr. 70. Znajduje się przy 
drodze wojewódzkiej nr 801 Warszawa-Karczew (na omawianym odcinku jest to  
ul. Nadwiślańska), w odległości 4,25 m od jezdni po stronie zachodniej. Jego 
współrzędne geograficzne to N 52º06’51.11’’, E 21º12’49.65’’.

Opis cech fizycznych i stanu dębu

Omawiane drzewo to dąb szypułkowy (Quercus robur L.). Jest generalnie duży, 
dorodny i zdrowy. Aktualnie ma wysokość około 30 m, średnicę korony około  
24 m, powierzchnię rzutu korony około 400 m² i obwód pnia 534 cm. Kształt drzewa 
to kłoda. Pień jest silny, pionowy, zgrubienie odziomkowe wyraźnie szersze od pnia, 
proporcjonalne do wielkości drzewa, pień rozgałęzia się na wysokości około 3 metrów. 
Korona jest dobrze wykształcona, dość regularna, kulista, rozłożysta, zbudowana  

Widok dębu 
na banknocie stuzłotowym,
lata międzywojenne.
Ze zbiorów
L. Sobczyńskiego.
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Fotografia opisywanego dębu. Ze zbiorów L. Sobczyńskiego.
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z silnych konarów, nieco asymetryczna, wcięta od strony drogi. System korzeniowy jest 
rozległy, rozwijał się przez stulecia swobodnie w naturalnych warunkach, przyjmując 
rozmiary proporcjonalne do wielkości drzewa, współcześnie zaczął być ograniczany. 
Drzewo posiada bardzo dobrą budowę sprzyjającą jego stabilności (silny, niepochylony 
pień, symetryczna korona z silnymi konarami). Drzewo jest zdrowe, posiada jeden 
dość duży ubytek wgłębny na wysokości około 3 m, jednakże ubytek nie zawiera 
próchnicy i wykazuje tendencję do zabliźniania.

Obecne środowisko dębu

Roślinność towarzysząca dębowi to głównie drzewa – robinie akacjowe – oraz pas niskiej 
roślinności związany z przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. 
Potencjalna roślinność naturalna okolic dębu to kontynentalny bór mieszany, czyli zbiorowisko 
lasu sosnowo-dębowego (Matuszkiewicz J. M., 2001, 2008). Gleba od strony drogi jest silnie 
przekształcona i mocno ugniatana przez samochody poruszające się i parkujące pod drzewem. 
Część powierzchni terenu pod drzewem to jezdnia z nawierzchnią asfaltową i pobocze z ubitego 
tłucznia. Jednakże na znacznej powierzchni terenu gleba ma charakter zbliżony do naturalnego, 
z zalegającą na niej ściółką, wytworzoną głównie z opadłych liści dębu. Grunt pod dębem 
to piaski akumulacji wodnolodowcowej. Wody gruntowe występują kilka metrów poniżej 
poziomu terenu. Wody opadowe przenikające do gleby od strony drogi są w pewnym stopniu 
zasolone i zanieczyszczone. Klimat jest, ogólnie rzecz ujmując, charakterystyczny dla naszej 
części Europy, specyficzny jest zaś klimat lokalny. Przestrzeń dla drzewa jest dość obszerna, 
ale i ograniczana. Środowisko jest przekształcone przez człowieka, nie ma elementu, który 
nie zostałby w jakimś stopniu zmodyfikowany: zmienione są gleby, wody, roślinność, klimat  
i przestrzeń dla drzewa oraz krajobraz wokół niego. Z dębem sąsiadują: droga (jezdnia, pobocze, 
zjazd z drogi), infrastruktura drogowa (oświetlenie) oraz infrastruktura podziemna (gazociąg, 
linia elektroenergetyczna średniego napięcia).

Historia dębu

Omawiany dąb ma około 300 lat, zatem wykiełkował na początku XVIII 
wieku. Na tronie Polski mógł zasiadać wówczas król Stanisław Leszczyński,  
a I Rzeczpospolita wkraczała w ostatni wiek swojego istnienia. Krajobraz wokół dębu 
był prawdopodobnie dziewiczy, wokół rosły inne dęby, a środowisko było naturalne.  
W takich okolicznościach dąb wzrastał przez około 200 lat. 

Na początku XIX wieku (w okresie wojen napoleońskich i Księstwa Warszawskiego) 
dąb był już zatem okazałym, około 100-letnim drzewem. W jego rejonie nie było 
zabudowy, przebiegała natomiast droga łącząca wsie Świdry Małe i Górki – był to tak 
zwany Trakt Wołowy. Dąb spokojnie rósł dalej, aby na początku XX wieku osiągnąć 
wiek około 200 lat i jeszcze bardziej okazały wygląd1.

1. Topograficzna Karta Królestwa Polskiego z 1825 r. przedstawia okolice omawianego dębu. Zob. 
http://www.rocznikjozefowski.pl/index.php/map
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Pod koniec XIX lub w początkach XX wieku wybudowano pierwsze domy  
i gospodarstwa w okolicy dębu, w tym dom i gospodarstwo Bartłomieja Strzyżewskiego 
i Józefy z Jesiotrów (mojej praprababci). Gospodarstwo to jest już naniesione na mapie 
z 1911 roku2. Prawdopodobnie wraz z pojawieniem się tu pierwszych zabudowań 
zaistniała potrzeba nazywania tego miejsca, a nazwą najbardziej naturalną dla miejsca 
z naturalnie i licznie występującymi okazałymi dębami była Dębinka. Na początku XX 
wieku sąsiadująca z dębem droga jest nadal gruntowa/nieutwardzona, ale już w latach 
dwudziestych zostaje utwardzona „kocimi łbami” i jest nazywana autostradą. Wkrótce 
nazwa tej okolicy, Dębinka, używana dotychczas zwyczajowo, pojawia się także na mapach 
– po raz pierwszy na mapie z 1932 r.; jest to też pierwsza mapa z zaznaczonym dębem. 
Następnie przybywają kolejne zabudowania; bezpośrednio po II wojnie światowej 
przybywa kilka domów – w tym Romana Kotarskiego i Marianny z Wardaków (moich 
dziadków). Domom tym towarzyszą gospodarstwa rolne. 

2. Na mapie okolic dębu z 1911 r. widać sąsiadującą z dębem drogę, która prawdopodobnie jest jeszcze 
gruntowa. Zob. http://www.rocznikjozefowski.pl/index.php/map.

Mapa okolic dębu (czerwony punkt) na Dębince z 1932 r., z istniejącymi wówczas pojedynczymi domami i gospodarstwa-
mi; widać także sąsiadującą z dębem drogę utwardzoną „kocimi łbami” i zwaną autostradą.  
Zob. http://www.rocznikjozefowski.pl/index.php/map
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W drugiej połowie XX wieku domów zaczęło przybywać w bezpośrednim 
sąsiedztwie dębu; prowadzono gospodarstwa ogrodnicze, w tym szklarniowe. 
Przyległą drogę wyasfaltowano. Poprowadzono także w sąsiedztwie dębu 
napowietrzną linię elektroenergetyczną i telekomunikacyjną oraz przewody  ziemi. 
8 września 1972 roku dąb został uznany za pomnik przyrody i rósł dalej, choć  
zmieniających się warunkach.

Pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku wiele się zmieniło w otoczeniu 
dębu – zmienił się charakter Dębinki. Na przyległej drodze znacznie wzrósł ruch 
samochodowy, poprowadzono w sąsiedztwie dębu gazociąg, założono oświetlenie 
przyuliczne, a w sąsiedztwie powstały obiekty usługowe, handlowe i inne. Na 
horyzoncie jest rozbudowa przyległej drogi.

Informacje o wydarzeniach związanych z dębem:

* miejscowi przypisują dębowi niezwykłą moc, rzekomo dzięki jego prozdrowotnemu 
oddziaływaniu ludzie mieszkający w pobliżu dożywają sędziwego wieku;

* legendy mówią, że w cieniu drzewa miał odpoczywać Napoleon (Kitrasiewicz P., 
2009);

* Bardzo interesująca jest historia zawarta w pamiętniku powstańca styczniowego 
Ludwika Żychlińskiego (1885), który tak oto opisuje swój przemarsz wraz  
z oddziałem, w omawianych okolicach:

Mieszkańcy Czerska z brzegów błogosławiąc zaczęli nas żegnać, a stare mury 
zamczyska książąt Mazowsza zaczerwieniły się od wschodzącego już słońca, a na 
nich nasz sztandar zatknięty na znak, że tam Orzeł biały i Pogoń panowały wieki 
długie i jeszcze panować będą.
Kochana Wisła też, oświecona słońcem, powitała nas, a srebrzyste jej wody 
śpieszyły ku Warszawie, aby tam szeptać wiernym, że dzieci jej już szczęśliwie 
dostały się na drugą stronę, aby w Podlaskiem i Lubelskiem znaleźć grób i śmierć 
zaszczytną na polu bitwy w obronie Ojczyzny, wolności, równości i niepodległości.
Całą noc nikt nie zmrużył oka, lecz na odpoczynek nie było czasu i przeto sygnały 
do marszu zabrzmiały w powietrzu i po rosie rozległ się jęk pochodzący od 
końskich i ludzkich kroków, bo czuła ta ziemia święta, że po niej depcą przyśli 
męczennicy, którzy mogli śmiało powiedzieć: „Polsko! – morituri te salutant”.
Marsz mój był jasny (...) trzeba było zbliżyć się pod Karczew, Miłosnę (...) przeto 
pomaszerowałem do wioski Dębiny i tam w lesie przy karczmie zatrzymałem 
oddział znużony tak długim i forsownym marszem i postanowiłem odpocząć, 
nakarmić ludzi i konie (...).

Warto zaznaczyć, że nazwa Dębina/Dębinka mogła funkcjonować już w tamtym 
czasie, gdyż dęby porastające omawianą okolice były już wówczas okazałe, liczne, 
charakterystyczne. Przebiegał w pobliżu dębu uczęszczany trakt – „Trakt Wołowy” – 
łączący Karczew, Świdry i Warszawę. A nieopodal, na wymienionym trakcie istniała 
karczma, która jest zaznaczona na Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego z 1825 r. 
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– jak twierdzi autor hasła „Józefów” w Wikipedii3. Tak więc wiele na to wskazuje, że 
Ludwik Żychliński wraz z oddziałem „Dzieci Warszawskich”, którego był dowódcą, 
przechodził i odpoczywał nieopodal dębu.

Kolejną ciekawostką związaną z przedstawionym powyżej epizodem 
powstańczym jest to, że powstańcem w oddziale „Dzieci Warszawskich” był 
Aleksander Głowacki, czyli Bolesław Prus – prawdopodobne jest zatem, że i on 
oglądał dąb (Chludziński T., 1989).

3. Por. http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef%C3%B3w_%28powiat_otwocki%29

Mapa topograficzna, arkusz Otwock-Kresy (2002), obejmujący okolice dębu (czerwony punkt). Widoczne są zabudowa-
nia w bezpośrednim sąsiedztwie oraz droga wojewódzka nr 801. Por. Aktualne zdjęcie satelitarne dębu i jego otoczenia. 
Widoczne zagospodarowanie otoczenia dębu, w tym: pas z roślinnością drzewiastą towarzyszącą dębowi, droga asfaltowa, 
pas z usuniętą roślinnością wysoką wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej, tymczasowa zabudowa. 
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowWgButtonPanel_kraj_ORTO
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* Niemożliwe się wydaje, aby nie bywał w okolicy dębu Elwiro Michał Andriolli4 
– właściciel okolicznych ziem, zafascynowany ich pięknem, malarz, protoplasta 
regionalnej architektury w stylu nadświdrzańskim „świdermajer”; 

* Jedną z ciekawszych historii związanych z dębem jest też ta, że podobno jego 
wizerunek umieszczony jest na banknocie stuzłotowym z lat trzydziestych XX wieku, 
autorstwa samego Józefa Mehoffera (Drabarczyk J., 2014). Inicjatywa miała należeć 
do Stefana Michalskiego (wg relacji Magdaleny Michalskiej), jednego z dyrektorów 
Banku Polskiego, rodzinnie związanego z Dębinką (Mart J., 2002). Dąb na tym 
wizerunku ma kształt i rozmiary podobne do omawianego dębu, jest umieszczony 
na wysokim brzegu (omawiany dąb na takowym się znajduje), nad szeroko rozlaną 
wodą w dolinie (omawiany dąb rośnie nieopodal doliny rzeki Wisły), krajobraz 
jest otwarty, widoki rozległe i dalekie, na horyzoncie widać zabudowania/miasto 
(dziś krajobraz wygląda inaczej, ponieważ okolica porosła lasami i zadrzewieniami, 
jednak w latach trzydziestych XX wieku krajobraz wyglądał właśnie tak jak na 
wizerunku – drzew było niewiele, dominowały otwarte pola i łąki oraz rozległe, 
dalekie widoki z widoczną na horyzoncie Warszawą); 

* Dąb został także uświęcony, zwyczajem ludowym i chrześcijańskim – wisi na 
nim krzyż i wizerunek Matki Bożej. Jednakże my, Słowianie, mamy szczególne 
i odwieczne, jeszcze przedchrześcijańskie tradycje uświęcania wielkich drzew,  
a szczególnie dębów. Jak pisze Kowalski P. (1998):

(...) wielkie rozmiary i rozłożystość dębu nadają drzewu cechy świętości  
i predysponują go do ulokowania w centrum świata. Oznacza ono wtedy oś 
świata i w związku z tym może spełniać funkcje pośredniczenia między światem 
śmiertelników a bóstwami. Dodatkowo jeszcze długowieczność, majestatyczna 
postać, trwałość i twardość drewna pozwalają zobaczyć w nim niezniszczalność 
i nieśmiertelność, które to cechy należą do charakterystyki świata po drugiej 
stronie ludzkiej ekumeny...
W tradycjach indoeuropejskich dąb poświęcony jest bogu ognia, władcy piorunów, 
który jest też bogiem wojny. Dęby stają się świętym drzewem najwyższego boga, 
ponieważ często bywają rażone gromem. Ten kontakt z boskim ogniem nadaję dębowi 
automatycznie sakralne piętno. Staje się drzewem epifanicznym, tzn. jest miejscem 
objawienia się bóstwa.
Do najsłynniejszych świętych dębów u Słowian należy dąb Peruna (...).
Świętość dębu nakazywała jego ochronę, a uszkodzenie go było jednoznaczne 
z profanacją i narażało na zemstę bogów. Drzewa nie wolno było ściąć. Gdy 
usychało powalone wiekiem, pozostawiano je, pozwalając, by się powoli samo 
rozsypało. Dębów nie wolno było rąbać, bo krew by z nich pociekła. Nie do 
pomyślenia było, aby dębiną palić.
Pień świętego drzewa mógł spłonąć tylko od ognia niebieskiego”.

4. Elwiro Michał – przyjęto metrykalną kolejność imion Andriollego.
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Orzeczenie nr 202 z 8 września 1972 r. o uznaniu omawianego dębu za pomnik przyrody.
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Negatywne oddziaływania i ich minimalizacja

Główne negatywne oddziaływania są związane z sąsiadującą z dębem drogą:

* cześć obszaru pod drzewem jest zajęta przez drogę oraz pobocze, czyli część korzeni 
drzewa od strony drogi jest przykryta utwardzonymi nawierzchniami, a część korony 
drzewa przewisa nad drogą i może wchodzić w kolizję ze skrajnią drogi;

* destrukcyjne dla korzeni jest parkowanie i poruszanie się samochodów pod dębem 
w obrębie korony drzewa, a manewrowanie samochodów bezpośrednio przy pniu to 
zagrożenie mechanicznym uszkodzeniem;

* dąb jest narażony na zanieczyszczenia chemiczne związane z ruchem drogowym, 
szczególnie zasolenie związane z zimowym utrzymaniem drogi;

* projektowane inwestycje drogowe w obrębie drzewa, polegające na zabudowie 
części dość naturalnych dotychczas powierzchni pod drzewem nawierzchniami 
nieprzepuszczalnymi, zagłębionymi w gruncie – to także potencjalne zagrożenie5. 

Trzeba mieć również na uwadze i inne elementy zagospodarowania, które mogą negatywnie 
wpływać na dąb i jego ekspozycję w krajobrazie. Przy dzisiejszych możliwościach można  
i należy zapewnić dębowi odpowiednie warunki do życia i należytą ekspozycję w krajobrazie. 
Negatywne oddziaływania na dąb można i należy zminimalizować lub usunąć poprzez 
odpowiednie działania, zgodne z dobrymi praktykami i prawem.

Ochrona prawna dębu

Omawiany dąb jest pomnikiem przyrody. Podstawą do uznania za pomnik przyrody 
było sporządzenie dokumentacji w terenie i wypełnienie arkusza ewidencyjnego 
pomnika przyrody, czego dokonano 4 września 1972 roku. Następnie dąb został 
uznany za pomnik przyrody Orzeczeniem nr 202 Kierownika Wydziału Rolnictwa 
i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z 8 września 
1972 roku (Dz. Urz. WRN nr 18 z 19 października 1972 r.6).
W nowych realiach prawnych7 ustanowienie omawianego pomnika przyrody 

5. Zadanie inwestycyjne: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa-Puławy na odcinku 
od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Górczewskiej.
6. Zob. arkusz ewidencyjny pomnika przyrody z 4 września 1972 r.
7. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, na podstawie art. 44 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia  
16 kwietnia 2004 r., zarządza się, co następuje (Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ze zm.): 
§ 1.1. Ustanawia się pomniki przyrody wymienione w załączniku do rozporządzenia, zwane dalej 
„pomnikami”, stanowiące okazałych rozmiarów drzewa i skupiska drzew. 
2. Nazwy i położenie pomników określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2.1. Szczególnym celem ochrony pomników jest zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, 
naukowych, kulturowych i historycznych poprzez ich ochronę w granicach lokalizacji. 
§ 2. Ochrona drzew w granicach lokalizacji obejmuje zasięg korony i systemu korzeniowego nie 
mniejszy niż w promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa. 
§ 3. W stosunku do pomników, w ramach czynnej ochrony, ustala się możliwość dokonywania 
zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew. 
§ 4. W stosunku do pomników wprowadza się następujące zakazy: 
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potwierdzono Rozporządzeniem nr 16 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu otwockiego, z dnia 
31 lipca 2009 r. (przy czym nie zaktualizowano obwodu dębu i ustanowiono w 2009 r. 
pomnik przyrody z obwodem takim jaki dąb miał w 1972 roku, w czasie gdy uznano 
go za pomnik przyrody – obecnie dąb ma obwód o około metr większy).

Podsumowanie

Nasz dąb wciąż dumnie trwa. Daje nam: piękno, wielkość, dostojność, opowieść 
świadka dziejów, swoją wyjątkowość – jako jedyny taki dąb. A co my mu dajemy?
Z jednej strony otaczamy go coraz ciaśniej naszą cywilizacją i jej wytworami, które 
niestety wpływają na niego negatywnie, z drugiej strony podejmujemy działania dla 
jego ochrony. Czy jednak coraz bardziej zmieniające się otoczenie i presja cywilizacyjna 
w końcu go nie zmogą, czy będzie trwał nadal?
Aby dąb nadal żył, był zdrowy, ozdabiał, wzbudzał podziw, cieszył nas, był źródłem 
inspiracji, trzeba otoczyć go szczególną troską i ochroną, opartą na najlepszych 
wzorcach. 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno-błotnych; 
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych 
oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 
związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 
10) umieszczania tablic reklamowych. 
Należy dodać, że zgodnie art. 45. ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, powyższe zakazy nie dotyczą: 
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym 
daną formę ochrony przyrody; 
2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę 
ochrony przyrody; 
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 
4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.
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Robert Lewandowski

Imiona Andriollego.
Materiały źródłowe
 

W 2015 roku do redakcji Polskiego Słownika Biograficznego w Krakowie1 została 
zgłoszona errata do hasła Andriolli2 autorstwa Tadeusza Jabłońskiego, opublikowanego 
w 1935 roku. Errata dotyczyła kolejności zapisu imion Andriollego (powinno być 
Elwiro Michał). W uzasadnieniu i w załączonych materiałach źródłowych wykazano, 
że artysta nigdy nie zmienił metrykalnej kolejności imion; co więcej, do śmierci 
posługiwał się metrykalną kolejnością imion.

Errata  zostanie opublikowana w najbliższym tomie Polskiego Słownika 
Biograficznego, a poniżej zamieszczono opis i skany materiałów źródłowych 
przekazanych redakcji PSB.

Metryka chrzcielna (jeden skan), Elwiryon [Elwiro] Michał Andriolli, Wilno 1836. 
Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne, skan wpisu w Księdze ochrzczonych, 
potwierdzone przez Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne 16 września 2015 
roku. Ze zbiorów Roberta Lewandowskiego. Źródło: Biograficzne Muzeum Elwiro 
Michała Andriollego w Józefowie.

Akt ślubu (dwa skany), Elwiro Michał Andriolli, Mińsk [Mazowiecki] 1875. 
Archiwum Państwowe w Siedlcach, dwa skany z akt: ASC parafii rzymsko-katolickiej 
Mińsk Mazowiecki, nr zespołu 231, sygn. 76, akt nr 75 („Księga urodzeń, małżeństw 
i zgonów, 1875 r.”; „Małżeństwa”; na marginesie aktu informacja o rozwodzie). Ze 
zbiorów Roberta Lewandowskiego. Źródło: Biograficzne Muzeum Elwiro Michała 
Andriollego w Józefowie.

Testament (trzy skany), Elwiro [Michał] Andriolli, Warszawa 1893. Archiwum 
Państwowe w Warszawie, trzy skany z akt: Kancelaria Jana Masłowskiego 
notariusza w Warszawie, nr zespołu 72/735/0, sygn. 43, akt nr 498. Ze zbiorów 
Roberta Lewandowskiego. Źródło: Biograficzne Muzeum Elwiro Michała 
Andriollego w Józefowie.

1. Polski Słownik Biograficzny (PSB) to wielotomowa publikacja, która ma na celu gromadzenie 
biografii osób zasłużonych, nieżyjących i związanych z Polską. Pierwszy tom został wydany w 1935 r.,  
a do ok. 2030 r. planowane jest zakończenie głównej edycji PSB (ok. 62 tomów). Redakcja PSB, wraz 
z Działem Wydawniczym, biblioteką i sekretariatem, podlega – jako Zakład Polskiego Słownika 
Biograficznego – Instytutowi Historii Polskiej Akademii Nauk. 
2. Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1935, t. 1, s. 95-96.
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Elwiro Michał Andriolli, rysunek Ksawerego Pilattiego, „Tygodnik Powszechny”, 1880.  
Ze zbiorów R. Lewandowskiego.
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Metryka chrzcielna.
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Akt ślubu 1/2.
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Akt ślubu 2/2.
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Testament 1/3.
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Testament 2/3.
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Testament 3/3.
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Józef Hen

Michalin1 
Na kilka tygodni przed końcem roku szkolnego mama zwolniła mnie u pana 

Krelmana i zabrała na letnisko. Po wakacjach zrobiła podobnie: wszyscy już chodzili do 
szkoły, a tylko ja wciąż jeszcze korzystałem ze „świeżego powietrza”. Mama w ogóle 
nie pomyślała o tym, że mogę przez to mieć jakieś braki – i tak przejdzie do następnej 
klasy, zresztą czegóż takiego ważnego można nauczyć dziecko w ciągu trzech tygodni, 
czego mój synek nie nadrobi – ale mnie było przykro, zupełnie jakbyśmy się uważali 
za coś lepszego, a poza tym okazywało się potem, że jednak oni coś umieją, czego 
ja nie umiem, pojawiały się jakieś słowa, o których oni coś wiedzieli, a ja nie. Żeby 
przynajmniej to świeże powietrze w czymś pomagało, ale nie – nadal byłem blady, nie 
miałem apetytu i marnie rosłem.

Za to lubiłem samą przeprowadzkę. Wczesnym rankiem wjeżdżał na podwórko po 
rzeczy drabiniasty wóz żydowskiego furmana z Wiązowny. Zaczynało się ładowanie 
pościeli, ubrań, garnków i talerzy, znosiliśmy leżaki i hamak, piłkę, nocnik, szczotkę do 
zamiatania, w domu robił się straszny bałagan, pustoszały szafy, a na koniec ten furman, 
który miał szorstki sposób bycia, a z postury przypominał Tewjego Mleczarza, nakrywał 
wszystko plandeką i przewiązywał linami, żeby po drodze od trzęsiączki nic się nie zgubiło. 
Mój brat wywalczył sobie, że pojedzie do Michalina furmanką, siedział na rzeczach obok 
woźnicy, dostawał do ręki bat, którym poganiał konia, a czasem nawet i lejce i chwalił się 
później, że sam powoził, a ten Żyd z Wiązowny nie zaprzeczał. „Będzie z niego furman!” 
– przepowiadał ten pan z wieszczą iskrą w oku, a ojciec przyjmował to z satysfakcją, co 
wtedy mnie nie dziwiło, a dzisiaj trochę tak. Mowy nie było, żeby mama pozwoliła mi na 
coś podobnego. Ja musiałem być przy niej, tak samo jak siostry.

Michalin to było letnisko na linii do Otwocka, to znaczy najpierw była stacja 
Wawer – nazwę wykrzykiwał konduktor – potem Radość, Miedzeszyn, Falenica 
(którą przyjaciółki Stelli nazywały ironicznie Faleniceą) – teraz trzeba się szykować, 
na następnym wysiadamy – dalej właśnie Michalin (one nazywały go z francuska 
Michelin) – a za Michalinem, co przez długi czas w ogóle mnie nie interesowało, 
Józefów, Świder i wreszcie Otwock. Cały ten ciąg stacyjek nazywano „Linią” – 
Żydzi upodobali sobie letniska właśnie na Linii. Jechało się wtedy jeszcze z Dworca 
Gdańskiego. Podczas wojny niedaleko tego dworca znajdował się Umschlagplatz, skąd 
warszawscy Żydzi jechali do Treblinki. A w 1968 roku znowu na Dworcu Gdańskim 
pojawili się Żydzi, już ci ostatni, stąd odchodziły pociągi przez Wiedeń do Izraela.

Jechaliśmy zawsze wagonem trzeciej klasy (były kiedyś nawet i czwartej)  
z twardymi ławkami, a te w klasie drugiej i pierwszej miały miękkie siedzenia  
 
1. J. Hen, Nowolipie, Warszawa 1991, s. 69-81, 218. Fragment publikowany za zgodą autora. 
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z kolorowym obiciem, co widzieliśmy czasem, zaglądając z zewnątrz przez okno; 
widzieliśmy także bogaczy, którzy się na nich wygodnie rozsiadali ze strasznie 
wyniosłymi minami. Nasze bilety były z byle jakiego kartonu, ale tamci, ci bogacze  
z drugiej klasy, mieli bilety niebieskie albo zielone, czasem nawet błyszczące. Zdobyć 
taki bilet od pasażera, który wysiadł w Michalinie, to wśród nas się liczyło, trzeba było 
mieć śmiałość go zaczepić, a przecież taki bogacz mógł ofuknąć i brzydko nazwać, 
bo bogacze bardzo nie lubili, kiedy im się przeszkadzało. Potem porównywaliśmy, kto 
więcej tych biletów zdobył.

Ze stacji w Michalinie mama brała bryczkę, chociaż jechało się niedaleko, ale inaczej 
nie mogło być, zawsze mieliśmy jeszcze ze sobą sporo pakunków, pudeł, najdroższe 
i najkruchsze rzeczy mama brała ze sobą, za nic nie powierzyłaby ich furmance. „Ten 
Michalin jest wart wszystkich pieniędzy” – mówiła mama, rozglądając się dokoła  
i wdychając zapach żywicy i sosnowych igieł. „Co za powietrze!” – zachwycała się. 
Bryczka kołysała się w wyboistych koleinach piaszczystej „polskiej drogi”, a kurz 
unoszący się spod końskich kopyt zatykał nozdrza. Ale mamie to nie przeszkadzało. 
„Miód nie powietrze” – przekonywała samą siebie.

Zwykle, kiedy przyjeżdżaliśmy na letnisko, furmanka już czekała, woźnica drzemał 
pod sosną z czapką opuszczoną na oczy, mój brat wycinał scyzorykiem wzory na lepiącym 
się od żywicy kiju, koń zaś, wyprzągnięty, szczypał skąpą trawę. Ale nie zawsze tak było. 
Zdarzało się, że oto my już dawno jesteśmy na miejscu, siedzimy na werandzie willi, która 
nazywa się „Kronówka” (bo właścicielem był pan Kron), a furmanki z rzeczami wciąż nie 

Józefów 1941. Plan Letniska Michalin. Karta pocztowa 45 lat Józefowa. Kamienie milowe, Józefów 2007.
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ma. Potrzebne są garnki, trzeba dziecku coś ugotować, a ten gdzieś się włóczy. A może 
coś się stało? Kiedy wreszcie furmanka się pojawia, mama wszystko wie. Tamten wziął 
na furmankę rzeczy jeszcze innych klientów! Co za chucpa! Przecież mama wynajmowała 
go tylko dla siebie! Furman z chmurną miną wyjaśniał, że jeszcze jedni państwo chcieli,  
i jeszcze jedni, niedużo mają rzeczy, na moje sumienie, nie mógł odmówić („za darmo pan 
tego nie zrobił!”), niech się pani uspokoi, droga klientko, zaraz wyładujemy, już się robi. 
Nie bardzo rozumiałem przyczynę gniewu mamy, co nam szkodzi, że on wziął jeszcze 
czyjeś rzeczy, w ogóle nie czułem się tym urażony (już wtedy wiedziałem, że ludzie 
psują sobie krew z powodu głupstw), więc ja nie czułem się urażony, ale mama tak, była 
oburzona, czuła się oszukana w swoim prawie do wyłączności. Zauważyłem tylko, że koń 
furmana z Wiązowny był bardzo zziajany.

Miałem cztery czy pięć lat, kiedy w „Kronówce” wybuchł pożar. Zapalił się sąsiedni 
dom. Mama była akurat w Warszawie, a z nami została Genia. Obudziła nas w nocy, 
spakowała rzeczy w różne węzełki, bo trzeba było opuścić dom, który mógł się zapalić 
od tamtego. Biegliśmy z tymi węzełkami w rozjarzonej pożarem nocy i pamiętam gęsty, 
kłębiasty dym, który nas gonił. W sąsiedniej willi pozwolono nam przycupnąć na naszych 
węzełkach i tak trwaliśmy aż do rana, kiedy z tamtego domu nic już nie zostało, tylko tlące 
się jeszcze pogorzelisko i gorzki zapach spalenizny, którego nigdy nie zapomniałem.

Wróciliśmy do swojego pokoju, gdzie zostały niektóre rzeczy, szczęśliwie nic nie 
ukradziono. Pożar – to było dla dziecka szokujące przeżycie i dlatego zapamiętałem nazwę 
tej willi. W południe przyjechała z Warszawy mama, poszła z nami obejrzeć zgliszcza 
tego domu, spłonęło wszystko do fundamentów, w piwnicach tlił się jeszcze tu i ówdzie 
ogienek, ludzie przyglądali się i rozmawiali o tym pożarze, jedni mówili, że budynek 
spłonął od przewróconego prymusa, drudzy, że od naftowej lampy, ale inni mówili, że 
na pewno właściciel sam podpalił. Trudno mi było uwierzyć, żeby gospodarz był aż taki 
głupi, ale tamci mówili, że przeciwnie, straszny chytrus, tylko że nie wiadomo, czy mu się 
ta cała kombinacja z wypłatą ubezpieczenia uda, bo trochę o tym za głośno.

Tak się skończyło z wynajmowaniem „letniaków” w cudzych willach. Ojciec 
postanowił wybudować własną. Był to szczytowy okres prosperity, zwłaszcza  
u ojca, bo podczas niezwykle surowej zimy 1929 roku (wtedy jeszcze nie mówiono, 
że jakaś zima jest „stulecia”) rury pękały aż miło, roboty było strasznie dużo, telefon 
się urywał, żeby przysłać ludzi i ratować, pan Miciński z Czajkowskim uwijali się, 
trzeba było jeszcze przyjąć robotników, jednym słowem – błogosławieństwo boże. 
Ojciec kupił morgę piaszczystego gruntu w Michalinie i pośród sosen zaczął stawiać 
willę. Powiedział mamie, że to będzie „willa z wszelkimi wygodami” (tak pisano  
w ogłoszeniach), z kuchenkami na drzewo i węgiel, z elektrycznością, a nie lampami 
naftowymi, bieżącą wodą w pokojach i ze skanalizowanymi ubikacjami za budynkiem 
głównym. Komfort! I dotrzymał słowa.

Było tam dziesięć mieszkań, sześć z nich z werandami, tylko dwie „kawalerki”, 
jak je nazywano, nie miały kuchni, a w pozostałych wszystkie kuchnie wychodziły na 
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jedną stronę, tak że służące i paniusie mogły, siedząc na schodkach, paplać, a panowie, 
siedząc na werandzie od frontu, niczego nie musieli słyszeć. Postawiono oddzielny 
domek dla dozorcy, była w nim duża izba i kuchnia, i wkrótce wprowadziło się doń 
młode małżeństwo, szczęśliwe z takiego obrotu rzeczy. Józef był niezbyt urodziwy, 
miękkowłosy blondyn z zadartym nosem, pracowity i zręczny, wszystkie prace 
ciesielskie przy wykańczaniu werand wykonywał sam, piłą wycinał serca i romby, „złota 
rączka” – nie mogła się go nachwalić mama. Jej imienia nie pamiętam, ale jak mogę 
pamiętać, skoro żony często nie miewały imienia, mówiło się po prostu „Józefowa”, 
Józefowa to, Józefowa tamto, ale pamiętam, że była ładna, hoża, biodrzasta, czasem 
kiedy do nich niespodziewanie zaszedłem, a oni oboje leżeli pod pierzyną, czerwona 
na twarzy aż po korzonki jasnych włosów. I to pamiętam, że posypały się dzieci.

Dostawali, jeśli się nie mylę, dwadzieścia złotych miesięcznie, ale prócz tego Józef 
co tydzień zbierał od lokatorów „piątkowe” i obsiewał jeszcze warzywami kawałek 
piaszczystego gruntu (innego tam nie było), który mama mu wydzieliła. Dokoła działki 
rosły słoneczniki, a w środku ogórki, banie z pestkami, cebula i pewno kartofle, bo 
jakże bez tego.

Dwa razy dziennie Józef całą godzinę pompował ręcznie wodę do umieszczonego 
na wieżyczce zbiornika, a my, chłopcy, lubiliśmy go w tym wyręczać. Pompa, 
pomalowana na czerwono, nazywała się MIRA, czyli tak jak jedna z moich sióstr, ta 
młodsza, co czyniło mi ją jakoś bliską.

Ojciec dbał o to, żeby parkan był zawsze ładnie pomalowany, ścieżki wytyczone 
i wysprzątane, chronił sosny, zasadził wokół domu akacje i jarzębiny, za to mama 
wyżywała się w kwiatach. To oznaczało wspólnictwo z Józefem, wielkim specjalistą 
od kwiatów i klombów. Razem z mamą wytyczali klomby i klombiki, Józef ogradzał 
je pomalowanymi białym wapnem cegłami. W klombach było jaskrawo, wesoło  
i pachnąco – od dzwonków, bratków, lwiej paszczy, nasturcji, piwonii, georginii (które 
czemuś najbardziej lubiłem), wreszcie przychodziła kolej na astry i róże, i kiedy  
z gramofonu płynął czuły śpiew: „jesienne róże, róże piękne herbaciane...”, byłem pewny, 
że śpiew dotyczy naszych róż, żadnych innych. Wieczorem, kiedy Józef spryskiwał  
z dużych konwi kwiaty, a dzieci mu w tym pomagały, pachniały odurzająco maciejki. 
Potem ja miałem własną willę, ulepiłem ją z piachu – wystarczyło wykopać niewiele ponad 
pół metra ziemi, by dotrzeć do żółciutkiego, wilgotnego piachu – lepiłem takie same wille 
jak ta prawdziwa, z klombami, ścieżkami i ogrodzeniem z dwiema furtkami.
Pod koniec maja zaczynali zjeżdżać się letnicy, ale mama musiała bywać w willi 
już w kwietniu, żeby im pokoje wynająć. Najgorzej było z rodziną, ciocia Sabina 
oczywiście chciała korzystać z letniska z dziećmi, ciocia Dora też, i naturalnie za pół 
ceny, żadna przyjemność, skoro miało się ich po uszy przez cały rok. Normalnych 
letników przyprowadzali pośrednicy, których nazywano maklerami albo faktorami. Byli 
to ludzie niezwykle wygadani, natarczywi, energiczni, którzy czyhali na klientów na 
stacji i sprowadzali ich do nas, obiecując złote góry i wszelki komfort. Tu, u nas, na 
miejscu, pokazywali rozkosze skanalizowanej ubikacji, piorunochron, odkręcali kurki, 
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by zademonstrować cud bieżącej wody, zapalali światło elektryczne, co miało oszołomić 
przyszłego lokatora, szafa, kredens, kuchnia ze stołem i taboretami, nawet pomalowane 
na żółto okiennice – wszystko w ich ustach było czymś niesłychanym. Luksus! I za 
jakie pieniądze!... A materace, niech pani tylko dotknie tych materacy!... Od stacji nie 
za daleko, ale i nie za blisko, nie słychać przejeżdżających pociągów (owszem, było 
słychać) – komfort, kultura – tutaj byle łapserdak nie zamieszka, pani Ewa (czyli moja 
mama, a wasza prababcia) po prostu mu nie odnajmie. Po czym faktor wychwalał przed 
mamą przyszłą letniczkę, o której przecież nic nie wiedział. Jak to nic? Szanowna pani 
– przypominał – mieszkała przed rokiem naprzeciw u Rynga, a jeszcze przed rokiem... 
Wszystko pamiętał! I zawsze – teraz zwracał się do mojej mamy – gospodarze byli  
z tych państwa zadowoleni, oby tacy letnicy się mnożyli, dzieci grzeczne, nie śmiecą, nie 
niszczą, to jest warte małego rabatu... I faktor zaczynał pracować na dwie strony: szeptem 
do klienta, że to jest okazja, za bezcen, taka willa, nowa, bez pluskiew, trzeba szybko 
się decydować, bo za tydzień będzie wszystko wynajęte – i szeptem do mamy, żeby coś 
opuściła, lokatorów trzeba łapać, ceny lecą w dół, kryzys. A potem, kiedy dochodziło 
do zgody i pani wpłacała mamie zadatek, faktor brał chyłkiem za pośrednictwo i życząc 
szczęścia, pędził na stację po następnych klientów, podczas gdy jego kolega, z którym 
mijał się na chodniku, często gniewnie się przekrzykując, prowadził swoich lokatorów 
– i zaraz zaczynał się podobny spektakl z odkręcaniem kurków, zapalaniem światła  
i zachwalaniem kultury mojej mamy. Podziwiałem tych faktorów, i to tak bardzo, że 
nigdy nie marzyłem, by zostać jednym z nich, bo wiedziałem, że im nie dorównam. 
Mama miała wśród nich swoich ulubieńców, których wymowę i spryt szczególnie 
podziwiała. Tylko co oni robili, kiedy wszystkie letniaki we wszystkich willach były już 
odnajęte? Z czego żyli? Pojęcia nie mam.

Za salon letniska mogła uchodzić stacja. Wtedy, jeszcze przed elektryfikacją 
linii, był to goły żwirowaty peron, na którym stała tylko budka dla kasjera i dwie 
latarnie, które budziły lęk, kiedy o zmierzchu dyżurny opuszczał je na skrzypiącej 
linie, żeby zapalić umieszczone w nich lampy naftowe. Na stacji dużo się działo. 
Chłopcy przychodzili tu niby wyczekiwać na kogoś, kto miał przyjechać, a naprawdę 
popatrywać na dziewczyny, schludniutkie i zawsze spacerujące parami. W upalne, 
suche wieczory peron pełen był młodzieży, pachniało bzami, potem akacją, potem 
jaśminem, lipami i maciejką, a zawsze mieszał się z tym słodkawy zapach gnojówki  
z drewnianego WC. Kręcił się między młodymi, zaglądając wszystkim przenikliwie  
w oczy, jakby chciał z nich odczytać coś najbardziej ukrytego, pewien facet z ciemnymi 
baczkami i falistą czupryną, o którym powiedziano mi szeptem: „To nasz tajny agent, 
szuka komunistów”; on nie zaprzeczał, a wszyscy omijali go na wszelki wypadek  
z daleka. Po kilku latach, kiedy ruszył na tej linii pociąg elektryczny, postawiono 
na peronie budynek stacyjny, w którym można było schronić się przed deszczem, 
gapić się na plakaty ostrzegające przed zgubnymi skutkami picia denaturatu i kupić  
w bufecie dropsy Fruzińskiego, oranżadę „Orsi” i nawet „Przegląd Sportowy”. Zamiast 
latarni z pykającymi niemiło lampami naftowymi postawiono elektryczne i tak znikło 
cowieczorne misterium rozjarzania lamp i w ogóle dużo rzeczy znikło. Ale myśmy już 
wtedy opuścili Michalin, więc nie ma tu czego biadolić.
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Mnie najbardziej fascynowały biegnące w stronę Otwocka szyny. Kiedy stawałem 
na peronie i patrzyłem w dal, w kierunku nie znanych mi miejscowości, widziałem 
wyraźnie, mógłbym przysiąc, że szyny się zwężają, żeby gdzieś tam w oddali zetknąć 
się ze sobą. A przecież pociągi jechały w tamtym kierunku i nawet o pewnej stałej 
godzinie mknął jak huragan kurier Warszawa-Lwów-Bukareszt, za którym unosił 
się kurz i pędziły skrawki papieru. Jak im się to udawało? Zwierzyłem się z moich 
wątpliwości koledze z willi Rynga i obaj postanowiliśmy przekonać się, co się tam 
dalej dzieje z szynami. Uszliśmy torem kawałek drogi, ale one wciąż się nie zwężały. 
Za to gdzieś tam dalej znowu pojawiało się zwężenie. Szliśmy więc nadal, podczas gdy 
to zwężenie ciągle przed nami uciekało, jakby to była jakaś czarodziejska sztuczka.  
I tak doszliśmy, dwaj malcy, torem do Józefowa. Tu zrobiła się awantura, bo na stacji 
w Józefowie spostrzegli się, że są jacyś obcy chłopcy. Zjawił się policjant i wsadził nas 
do pociągu do Michalina. Wróciliśmy do domu zmęczeni i dumni z siebie. Dostałem 
lanie, a kiedy usprawiedliwiałem się, że chciałem tylko zobaczyć miejsce, gdzie szyny 
się zbiegają i jak sobie z tym radzą pociągi, powiedziano mi, że jestem głupi i że 
żadnego zwężenia nie ma. Było w tym jakieś oszustwo dorosłych. Później miało być 
tych złudzeń i oszustw więcej.

Koło mojej starszej siostry, która miała już kilkanaście lat i była bardzo wyrośnięta, 
kręcili się chłopcy, których służące nazywały kawalerami. Nie mieszkali w Michalinie, 
przyjeżdżali z Warszawy, ale nie pociągiem, lecz szosą, na rowerach, dwaj z nich 
już nawet brali udział w wyścigach. Mieli inne rowery niż zwykli chłopcy, śmigłe, 
z wysoko umieszczonymi siodełkami, a do kierownicy przytwierdzone były bidony 
z jakimś odżywczym napojem. Chodzili w pumpach, kolorowych koszulach, a na 
głowie mieli żółte czapeczki z celuloidowymi daszkami. Najsilniejszy z nich, wysoki, 
barczysty, z potężnymi łydami Henryk Golde brał nawet udział w wyścigu Dookoła 
Polski, ale go nie ukończył... Mimo to imponował mi tak bardzo, że gdyby został 
narzeczonym Stelli, na pewno bym się tym pysznił. Ale wolałem, prawdę mówiąc, 
szczupłego Lopka, który wprawdzie milczał, ale sadzał mnie na ramę swojego roweru 
i długo mnie woził. Rama uciskała mi uda, ale ja się nie skarżyłem, nigdy nie miałem 
dosyć tej jazdy, podczas której wszystko było upajające: trzeszczenie poszycia usłanego 
suchym igliwiem, uporczywe wspinanie się pod górkę, zjazd w dół, kiedy rower 
dostawał skrzydeł, a w uszach świszczało, podskakiwanie roweru na wystających 
korzeniach sosen, oddech milczącego Lopka i bliskość jego silnych, opiekuńczych 
ramion. Pamiętam, że tak jadąc na tej ramie, byłem szczęśliwy. Człowiek rzadko wie, 
że jest szczęśliwy. Ja wtedy wiedziałem.

Lopek chyba dlatego tak mnie woził, że kochał się w mojej siostrze, ale kochał 
się w milczeniu, cierpliwie, więc bez szans, a to, że woził brata swojej ukochanej na 
rowerze, okazało się bez znaczenia. Niełatwo jest zasłużyć sobie na miłość.

Minęło lato, rowerzyści się rozjechali, a na następne wakacje siostra nie chciała 
już przyjechać do własnej willi, skarżyła się, że w Michalinie jest nudno, nie ma 
towarzystwa, do Świderka jest trzy kilometry, a nawet nie ma gdzie popływać, bo woda 
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jest tam do czoła, owszem, ale jak się stanie na głowie, i inne takie znane powiedzonka 
i narzekania. Kiedy ojciec odpowiadał, że nie ma pieniędzy na kaprysy, to siostra 
mówiła, że ojciec jest burżuj, świat idzie ku rewolucji i wkrótce wszystko będzie 
inaczej. Nie bardzo rozumiałem, i dziś też nie rozumiem, co miało jedno do drugiego, 
wakacje w Michalinie i rewolucja, ale wiedziałem, że siostra poznała jednego bogatego 
chłopca, co właśnie chciał robić rewolucję, odebrać swojemu ojcu kamienice, siedział 
nawet w więzieniu i Stella mogła z dumą oświadczyć, że ona też jest komunistką,  
i powtórzyć, że ojciec to burżuj. Wywalczyła sobie, że ojciec fundował jej wakacje 
letnie w Kazimierzu, Krynicy albo na kolonii gimnazjalnej w Jaremczu, zimą zaś obie 
siostry wyjeżdżały do Zakopanego na narty, gdzie towarzystwo było jak należy, ludzie 
postępowi, inteligentni, chociaż nie wszyscy spragnieni rewolucji. Z każdej takiej 
podróży przywoziły mi pamiątkową laskę albo piórnik z odpowiednim napisem, no 
i pełne przygód opowieści, jak się zjeżdżało na złamanie karku na owej „oślej łące”. 
Michalin był więc tylko dla nas, chłopców.

Wakacje ciągnęły się i ciągnęły, ale ja się nie nudziłem. Nawet kiedy był deszcz  
i dzieci grały w loteryjkę, której nie lubiłem, może dlatego, że zawsze przegrywałem, ja 
wolałem przebywać sam, wyobrażałem sobie wtedy różne rzeczy... Zabawy chłopców 
podczas wakacji są zawsze z grubsza podobne, więc nie chcę wyliczać moich, bo 
to nic osobliwego. Mama też się nie nudziła, bab było tyle, że raczej trzymaj język 
za zębami. Kłopotów z zaopatrzeniem również nie miała, obok willi był sklepik,  
w którym można było dostać absolutnie wszystko – nie tylko nabiał, wędlinę, 
warzywa, kartofle, słodycze, mydło i naftę, ale nawet zeszyt, pióro i atrament, żeby 
dzieci mogły pisać. Poza tym przybywały z ciężkimi koszami handlary z Otwocka  
i Karczewa, Żydówki i nie-Żydówki, przynosiły kury i przeróżne owoce, już z daleka 
wykrzykując, z czym idą. W soboty i niedziele pojawiał się młody człowiek z pudłami 
ciastek z otwockiej cukierni, które nosił na głowie, a we wszystkie dni krążyli lodziarze 
z lodami waniliowymi, które nakładali na wafel tak sprytnie, że wydawało się, że jest 
dużo, a potem, jak się parę razy liznęło, okazywało się, że sam wafel jest pusty. Ale 
smak tych lodów waniliowych był jakiś inny niż warszawskich, niepowtarzalny smak 
wakacyjnych lodów, czuję go w ustach nawet teraz, kiedy o nich po tylu latach piszę.

Mniej sympatycznie był przez nas witany wędrowny fryzjer, który zawiązywał 
nam wokół szyi poszarzałe prześcieradło i dobierał się do włosów tępą maszynką. 
Krzyczeliśmy „szczypie! szczypie!”, bo rzeczywiście szczypało, a fryzjer wił się pod 
bezlitośnie krytycznym okiem mamy. „Ta jego grzywka... co pan zrobił z tej grzywki?” 
Ale było już za późno, zło się stało, grzywki nikt nie przyklei, zresztą odrośnie, 
zapewniam panią. „Jak to dziecko wygląda!” – biadała mama ku rozpaczy fryzjera, 
zupełnie tak, jakby przedtem to dziecko było cudem piękności – mógł wybuchnąć 
fryzjer, ale milczał, nie będzie obrażał klientki, pytał, czy pokropić, mama się właśnie 
zastanawiała, bo za skropienie wodą kolońską płaciło się dodatkowo, ale fryzjer, nie 
czekając odpowiedzi, już rozpylał na mojej głowie pachnidło, i to mi wynagradzało 
całą tę mękę. Obwąchiwaliśmy się potem z rozkoszą i dumą. Podsuwałem głowę 
tatusiowi pod nos: „Powąchaj. Ładnie?”. Byłem głupszy niż moje wnuki.
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W świąteczne dni, kiedy ojcowie rodzin zjeżdżali do Michalina, pojawiały się też 
chmary żebraków. Szli całymi gromadami od willi do willi, mieli swoich przywódców. 
Niektórzy byli całkiem schludni i grzeczni, ale i byli obrzydliwcy, natarczywi, 
agresywni, łaskę robili, że brali te dwugroszówki (które letnicy z góry przygotowywali 
na ten cel), dając do zrozumienia, że robią to dla nas, zatwardziałych grzeszników, 
którym ułatwiają otrzymanie przebaczenia boskiego. Bo kto daje jałmużnę, ten ma 
zasługę w oczach Boga. Gdyby nie było biedy, żebraków, bogacz nie miałby żadnych 
szans – i w Izraelu, odkąd z ulic zniknęli żebracy, skruszeni bogacze mają kłopot  
z odkupieniem swoich win. Pamiętam jednego rudego żebraka w chasydzkiej kapocie, 
który miotał straszliwe przekleństwa, wszyscy się go bali i dawali mu więcej niż innym 
(„Panie Rotszyld – mówi w znanym dowcipie natarczywy żebrak – pan sobie możesz 
być milionerem, ale żebrać to pan mnie nie będziesz uczył”). Mama, jak zwykle, miała 
swojego faworyta, był to szpakowaty, zażywny mężczyzna, ojciec dwóch córeczek, 
które mu czasem towarzyszyły, i mama zawsze częstowała go gęstą zupą fasolową, 
specjalnie dla niego zostawiała; widzę go, jak siedząc na schodkach, obciera rękawem 
usta i zwraca pusty talerz, i dziękuje mamie, chwaląc smak zupy. To był żebrak, jak 
się patrzy, brał, co dawali, także obiad, a nie jak ci inni, co chcieli tylko grosiaki, a na 
propozycję poczęstunku obruszali się, jakby poniżano ich żebracką godność.

Po tamtej stronie torów (czyli po zachodniej) mniej było letników z warszawskiego 
Muranowa, więcej chłopaków miejscowych, jasnowłosych, szyderczych i skorych do 
bitki. Było też mniej drewnianych willi z werandami, za to zdarzały się murowane 
domki z kolumienkami, własność panów inżynierów czy lekarzy, i o takich domkach 
mówiło się, że to „pałacyki”. Było też po tamtej stronie torów więcej przestrzeni do gry 
w piłkę i później, kiedy byliśmy doroślejsi, zapuszczaliśmy się tam, żeby obserwować 
jakiś miejscowy „Wicher”, „Piorun”, „Michaliniankę”, bo zwykle takie nazwy nadawali 
chłopcy swoim drużynom. Trafiłem też raz na zawody lekkoatletyczne o mistrzostwo 
Michalina. Kilka pań, już mężatek, z krzyżykami na rozkołysanych piersiach, biegło 
60 metrów po zielonej łące aż do taśmy, którą rozciągnęli dwaj panowie, inny pan 
mierzył im czas na stoperze i powiedział, że to rekord Michalina, potem te same panie 
skakały przez sznurek, a potem uroczyście rozdano żetony za zwycięstwo. Jedna  
z pań, długonoga szczapa o męskim wyglądzie, nawet popłakała się ze wzruszenia. 
Tak, to był sport, nie to co dzisiaj...

Jeśli jednak zapamiętałem „tamtą stronę”, to z powodu zaproszenia do teatru. 
„Zaproszenie”, tak się tylko mówi, naprawdę to trzeba było zapłacić kilka dni wcześniej 
za bilet, wyrwany z różowego bloczku, dziesięć czy piętnaście groszy. Wszystko 
odbywało się w jakiejś salce, chyba miejscowej szkoły. Była kurtyna z prześcieradeł 
i jakiś chudy młodzieniec zapowiadał poszczególne numery. Najpierw uraczono nas 
dramatyczną opowieścią o dziewczynie, co wyszła z domu na krakowskim rynku i się 
zgubiła, mama czeka, godziny mijają (odliczane hejnałem z wieży Mariackiej), mama 
cierpi, szlocha, wreszcie pada w natchnieniu na kolana i modli się do Matki Boskiej –  
i oto cud, dziewczynka się pojawia. Potem oklaskiwano dwoje dzieci, które odtańczyły 
krakowiaka, śpiewając „Jestem sobie krakowianka” i dziarsko przytupując, szczególnie 
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dziewczynka się podobała, z wdziękiem unosiła w tańcu krótką spódniczkę, pokazując 
białe majteczki z falbankami. A potem szły różne numery komiczne, z których najwięcej 
uciechy wzbudziła scenka o krzywoustej rodzinie: wszyscy kolejno próbowali zgasić 
upartą świecę, ale nie udawało im się, bo dmuchali obok i każdy, krzywiąc usta, 
skarżył się bełkotliwie: „Nie mogę zgasić świecy – co robić?”. Widzowie pokładali 
się ze śmiechu, tak niezrozumiale wymawiali słowa, który to numer – myślę o złym 
wymawianiu słów – jeszcze dzisiaj zażywa wzięcia u pewnych rozkochanych w sobie 
konferansjerów. Wreszcie nadszedł ten jedyny prostousty, dmuchnął – i świecę zgasił. 
Oklaski, oklaski, tamci wychodzą przed kurtynę i się kłaniają. W tym miejscu mogę 
się pochwalić, że mnie się ta scenka nie podobała. Wcale się nie śmiałem. Czułem 
się tak, jakby nade mną ktoś się znęcał. Właśnie dlatego wbiła mi się ta scenka  
w pamięć – i ile razy wspominam ów teatr, od razu słyszę owo dręczące, wyduszane 
przez wykrzywione usta: „Nie mogę zgasić świecy – co zrobić?”.

Od razu postanowiliśmy, że i my w naszej willi zrobimy przedstawienie. Tamci 
mogą, to i my możemy. I żeby nas też oklaskiwano. Zazdrość – tak, z tego się to 
wzięło. Dzieci potrafią być zazdrosne o różne niespodziewane rzeczy. Więc my też 
zrobimy teatr i też będziemy sprzedawać bilety. Wymyśliliśmy nawet cel, na który 
przeznaczymy dochód. To było zresztą w tym wszystkim najbardziej zajmujące: 
chodzenie po sąsiednich willach z bloczkiem i wciskanie matkom biletów dla pociech. 
Żądaliśmy po piętnaście groszy, ale godziliśmy się i na dziesięć, mówiliśmy, że to 
„ulgowy”. Czasem nas przepędzano, ale w końcu sprzedaliśmy trochę biletów –  
i można było robić teatr.

Termin niebezpiecznie się zbliżał, a my nie mięliśmy pojęcia, jakie to będzie 
przedstawienie. Chcieliśmy zrobić nasz teatr na werandzie, ale żaden z lokatorów nie 
chciał dać swojej, mama też nie. Postanowiliśmy grać na powietrzu. Między dwoma 
drzewami zawiesi się kurtynę z prześcieradła, po jednej stronie będzie się grać,  
a po drugiej stronie będą stać widzowie. A repertuar? Jak to, czyż nie widzieliśmy, 
co tamci robili? Cały nasz program miał być jednym plagiatem. Więc będzie  
o zagubionej dziewczynce (tylko nie może być klękania przed obrazem Matki Boskiej, 
ale po prostu modlitwa do Pana Boga) i będzie odtańczenie krakowiaka i kilka 
scenek humorystycznych. Udało mi się udowodnić, że ze względów technicznych 
nie możemy powtórzyć scenki z gaszeniem świecy. Znalazła się dziewczynka, która 
potrafiła tańczyć, ale nie miała krakowskiego kostiumu, od czegóż jednak ambicja 
matki, coś jej tam zeszyła, zrobiliśmy próbę i wszyscy mówili, że całkiem nieźle. 
Ale nie mieliśmy nikogo do roli rozpaczającej matki, więc postanowiliśmy, że będzie 
rozpaczał jej brat i że będę nim ja. W ten sposób powstał tekst, w którym chłopiec 
mówi: „Dziewiąta godzina wybiła już, a mojej Maryśki jeszcze nie ma!”. Miałem to 
mówić tak rozdzierająco, żeby było równie przejmujące jak z matką.

Ci z tamtej strony torów mieli jakiegoś dorosłego, który im teatr prowadził, był 
to, o ile pamiętam, nauczyciel, u nas nikogo takiego nie było i panowała kompletna 
anarchia. Nikomu nie chciało się próbować, mój brat tylko przeszkadzał, ale 
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zapewniał, żebym się o nic nie bał, już on wszystko powie tak, jak trzeba. Wreszcie 
nadszedł ten straszny dzień, bo już nie ulegało wątpliwości, że wszystko zakończy się 
katastrofą. Była niedziela, przyszło całkiem sporo ludzi, mamuś z dziećmi, chłopaków 
z sąsiednich willi i nawet ci od Fryda (z którymi toczyliśmy wojnę), chociaż na pewno 
nie sprzedaliśmy im biletów.

Były kłopoty z kurtyną, ale nie tego najbardziej się obawiałem. Zagubiona Maryśka 
jakoś przeleciała, numer „Jestem sobie krakowianka” wypadł dosyć żałośnie, widzowie 
dzielili się głośno niepochlebnymi uwagami, jednak najgorsze miało dopiero nastąpić. 
Ja i mój brat w humorystycznej scence. On jako gość w restauracji, a ja jako kelner 
przebrany za Chaplina. Oczywiście, jestem niezgrabiasz, mam mu wylać zupę na 
głowę, on mnie goni dokoła stołu, stół się wywraca, ja mu daję kopa w tyłek i tak 
dalej. Ale najpierw miało się to zacząć od zamówienia przez gościa zupy, które nigdy 
nie nastąpiło. Mój brat dusił się ze śmiechu i nie mógł wypowiedzieć słowa. Chciał 
mówić – i nie mógł. Ja podpowiadam, szturcham go, kopię, a on nic, pęka ze śmiechu. 
Publiczność też zaczyna się śmiać, rozlega się gwizd, ja mówię za niego („ach, więc 
szanowny pan zamawia kapuśniak”), brat kręci głową, śmieje się i nagle wybiega, 
trzymając się za pierś. „Dawać forsę!” – krzyczą widzowie, a najgłośniej ci od Fryda, 
co grosza nie zapłacili. Pod gwizdy, ze łzami w oczach, podrabiam Chaplina, ale oni 
gwiżdżą i wrzeszczą i byłoby nie wiem co, gdyby nie to, że lunął deszcz i wszyscy się 
rozbiegli. Deszcz nas uratował. Ale klęska została.

„Bo z tobą nic nie można!” – rozkrzyczałem się na brata, który wcale się nie przejął 
naszą kompromitacją. Nie było to całkowitą prawdą, że z Hipkiem nic nie można, bo 
czasem udawało nam się we dwóch wygrać wojnę. Do wojny mój brat był naprawdę 
zmyślny i szaleńczo odważny, czym zaskakiwał przeciwników. Prowadziliśmy zaciekłą 
wojnę z willą Fryda, głównie dlatego, że Felek, ich przywódca, szczupły, wysoki, 
giętki jak trzcina chłopak, chodząc, tak energicznie wywijał rękami, jakby cały świat 
do niego należał, i w ogóle był taki strasznie pewny siebie, że to nas drażniło. Dwa 
pojedynki brata z Felkiem na kije skończyły się niczym, ale podczas trzeciego Hipkowi 
udało się wciągnąć Felka do naszej willi i wziąć go do niewoli. Teraz się zaczęło. 
Brat skrępował Felkowi ręce i przywiązał go do drzewa jego własnym paskiem od 
spodni. Felek stał ze zwieszona głową, a brat upokarzał go, wciąż powtarzając: „Masz 
szczęście, że jestem wspaniałomyślny, taki mam charakter”. Kiedy to zobaczyła 
moja siostra Mirka, podniosła krzyk, trzeba było oddać Felkowi pasek i wypuścić go  
z niewoli, ale więcej już się nie pokazał. Nie wiem, czy nadal, chodząc, wymachiwał 
tak dziarsko rękami jak przed tą swoją klęską.

My na Nowolipiu też toczyliśmy z innymi domami wojny, zawieraliśmy sojusze, 
gromadziliśmy broń. Poza umówioną między stronami bitwą nic nie groziło, można 
było przejść ulicą, nie obawiając się, że z wrogiej bramy ktoś zaatakuje. Szanowano 
ustalone reguły. Kiedy napisałem książeczkę o naszych nowolipiańskich bojach, 
zarzucano mi, że przypomina ona Chłopców z Placu Broni. Ale ja opisywałem wojny, 
które naprawdę toczyłem. Najbardziej zapamiętałem to, że najpierw biegliśmy po 
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zwycięstwo, machając maczugami i krzycząc „hura!”, a potem, nie wiem dlaczego, 
zawróciliśmy i uciekaliśmy w panice, a tamci pędzili za nami, wymachując maczugami 
i krzycząc „hura!”. A kiedy tak uciekałem, stary ślusarz Rachmil (którego okulary 
zapamiętałem, bo były w drucianej oprawie), ten Rachmil złapał mnie za ramię  
i potrząsnął mną: „Chłopaku, co ty wyprawiasz? Opowiem ojcu!”. W tej chwili – 
może dlatego, że przeraziła mnie ta panika, powstała w tak niewytłumaczalny sposób 
– uświadomiłem sobie idiotyzm tej zabawy – nie zabawy (bo jednak podniecenie było 
rzeczywiste). Jakbym przeżył wstrząs. Wydoroślałem błyskawicznie.

A jednak trzeba było porzucić Michalin. Podczas gdy mama z Józefem upiększali 
klomby, w kraju narastał kryzys, bezrobocie i było coraz więcej biedy. To był inny 
kryzys niż dzisiaj: ceny spadały, towar był, tylko ludzie nie mieli pieniędzy. Ustał 
ruch budowlany. Ojciec, wzdychając, wspominał tamtą mroźną zimę, kiedy trzeba 
było kilkudziesięciu robotników, żeby sprostać zamówieniom, teraz zostało ich kilku 
i dla tych też nie zawsze była robota. Przychodzili codziennie rano, jak dawniej, stali 
w przedpokoju, mnąc w rękach czapki, wzdychali, usiłowali żartować, wreszcie pan 
Miciński się odzywał: „No to jak, panie majstrze, chyba do jutra, co?”. A ojciec drapał 
się w głowę, bo nie mógł nic wymyślić. Ojciec tłumaczył mi kiedyś, co to jest kryzys 
– właśnie, że nie ma żadnego ruchu w interesach, bo wszyscy oszczędzają zamiast 
wydawać. Ceny dalej spadały, ludzie godzili się na coraz niższe zarobki, kurczył 
się więc zastęp nabywców... Przy stole rodzice dyskutowali o tym, jak ograniczyć 
wydatki. Nie można było odprawić służącej, przy czworgu dzieciach mama sama 
nie dałaby rady – zresztą, służąca akurat to nie był taki Bóg wie jaki wydatek. Moja 
starsza siostra przerwała naukę w gimnazjum Dicksteinowej, ojciec postarał się, żeby 
pan Wolanow dał jej pracę w swojej kolekturze loteryjnej, za siedemdziesiąt pięć 
złotych miesięcznie Stella adresowała przez osiem godzin dziennie koperty z losami 
– wszyscy wtedy grali na loterii, można było kupić ćwiartkę losu i jeszcze z kimś do 
spółki dawano szansę Panu Bogu, jak mówiono – ale później pan Wolanow zwolnił 
siostrę, bo, jak powiedział ojcu, ona potrzebuje tych pieniędzy tylko na swoje osobiste 
wydatki, a jest cały zastęp dziewcząt, które nie mają z czego żyć. A poza tym jej 
się zdarza opowiadać tym dziewczętom o Zakopanem, dansingach i strojach, co on 
uważa za szkodliwe dla firmy. Po roku siostra wróciła więc do gimnazjum, żeby zrobić 
maturę. Na maturze miała specjalnie uszytą sukienkę z paskiem z kieszonkami do 
składanych w harmonijkę ściągawek, a ja jej te ściągawki pracowicie przepisywałem 
z innych ściągawek i dobrze pamiętam, że czasem poprawiałem styl i nawet treść. Ale 
to było później, kiedy cieszyłem się już sławą domowego literata.

Kiedy pojechaliśmy z mamą do Michalina na kolejne wakacje, rodzice na ten 
czas odnajęli jeden pokój jakiemuś małżeństwu. Byli to ludzie z inteligencji, rodzina 
znanego poety, i ojciec był dumny z takich lokatorów. A później zapadła cicha decyzja, 
że musimy się ścieśnić, zamienić mieszkanie na mniejsze. W „Naszym Przeglądzie” 
rubryka „Mieszkania ofiarowane” zajmowała czasem całą stronę. Mama wzięła mnie 
ze sobą, kiedy poszła oglądać te „mieszkania ofiarowane”. Oglądałem obce podwórka, 
cudze pokoje, cudze meble – i wszystko wydało mi się odpychające i dziwaczne. 
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Nic mi się nie podobało, nic. Sama myśl, że moglibyśmy porzucić nasze mieszkanie  
i przeprowadzić się do któregoś z tych „ofiarowanych”, wydała mi się upokarzająca. 
Nie ukrywałem swojej niechęci ani przygnębienia. Mamie zresztą też się te mieszkania 
nie podobały, wszędzie wyczuwała wilgoć i jakieś odstraszające zapachy – i wszystko 
to powiedziała tatusiowi. No i nie wyprowadziliśmy się. Dzięki temu to nasze 
mieszkanie wciąż jest moje, także dzisiaj, kiedy wraca do mnie w snach.

Skoro trzeba było oszczędzać, więc mowy być nie mogło o kupieniu mi nowego 
palta. Mama postanowiła przenicować dla mnie jasnobeżowe palto mojej starszej 
siostry. Nie podobał mi się ten pomysł, wszyscy koledzy mieli granatowe paletka, 
ale mama zapewniła mnie: „Będzie ślicznie, zobaczysz”. Poszliśmy z mamą aż na 
ulicę Gęsią do pewnego krawca, który zajmował się wyłącznie przeróbkami. To 
był prawdziwy mistrz, można mu było przynieść garnitur w strzępach, a on jeszcze 
coś z niego obiecywał wykroić i zapewniał: „Będzie jak nowe”. Ten krawiec miał 
łagodną, sympatyczną, gładko ogoloną twarz, pamiętam ciepłe spojrzenie jego 
ciemnych oczu. Wiedziałem, że dlatego przyjmował każdą przeróbkę, bo był 
biedakiem, ale znosił swój los z godnością, oglądał materiał z troską, mówił powoli 
i rozważnie, bez przymilania się, rzeczowo. Pamiętam też, że kiedy wspinaliśmy 
się do niego po schodach (przesyconych zapachem pary unoszącej się spod 
żelazka), widziałem przyklejoną jakby do ściany chudą, nieśmiałą dziewczynkę, 
jego córeczkę, a moja mama szepnęła mi do ucha: „Ona ma suchoty”. Musiało 
mnie to słowo przejąć grozą, skoro tak utkwiło mi w pamięci. I jeszcze bardziej 
zrobiło mi się żal mistrza od przeróbek.

Krawiec wziął miarę, zacenił pięć złotych, mama się nie targowała, bo przecież palto 
będzie jak nowe, taniej już naprawdę nie może być. Potem, kiedy mama odebrała od 
krawca palto, nachwalić się go nie mogła. Przez kilka dni chodziłem w nim do szkoły, 
cierpliwie znosząc kąśliwe uwagi kolegów. Wreszcie nastąpiła katastrofa. Wszedłem 
któregoś dnia do „dystrybucji” pod pięćdziesiątym pierwszym (czyli do sklepu  
z materiałami piśmiennymi), żeby kupić obłożenie do zeszytów. W dystrybucji zawsze 
trzeba było trochę poczekać, bo dzieci kupowały tu naklejki, gumki z „myszką”, klej 
guma-arabika, kalejdoskop i inne cuda, więc i teraz czekałem – i nagle usłyszałem, 
jak właścicielka zwraca się do mnie: „Dziewczynko, a co dla ciebie?”. Wybiegłem 
ze sklepu jak oparzony. Wpadłem do domu, zrzuciłem palto z siebie i zanosząc się od 
płaczu, krzyczałem, że nigdy, przenigdy go nie założę. „Ta pani myślała, że jestem 
dziewczynką!”. Rozszlochałem się na dobre.

Mama już nie próbowała mnie przekonywać. Widać uznała swoją winę. Nie udało 
się, mimo kryzysu, na mnie zaoszczędzić, trzeba było mi kupić nowe palto. Całe 
szczęście, że nie rosłem zbyt szybko.

Ojciec przez kilka lat zmagał się z chętką sprzedania willi. Kilkakrotnie nachodzili 
go pośrednicy, ale dawali za mało, za każdym razem coraz mniej. Więc ojciec wycofał 
się, mówił, że trzeba czekać, aż będzie odpowiednia koniunktura, ale kryzys wciąż 
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się pogłębiał, ceny spadały, od letników brało się już niewiele za wynajęte pokoje. 
Ojciec zdecydował się na sprzedaż wtedy, kiedy cena doszła do dna. Pamiętam tego 
obrzydliwca, zadowolonego z siebie kapitalistę, który zapłacił za naszą ukochaną willę 
siedemnaście tysięcy złotych, a kosztowała – obliczał ojciec – czterdzieści tysięcy. No, 
ale cóż, trochę radości było – pocieszał nas i siebie ojciec – i trochę korzyści też, nie ma 
się czym przejmować, do prowadzenia interesu potrzebna jest gotówka, a nie drzewa 
i parkan. Jeszcze trzeba było trochę grosza odstąpić pośrednikowi i poczęstować tego 
rabusia kolacją.

Ale za to kiedy tylko te pieniądze znalazły się w banku na koncie ojca, kapitalik, 
jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, zaczął profitować. Znów wszczął się ruch 
budowlany. Kapitaliści budowali czynszowe domy.

Nigdy już więcej nie pojechaliśmy do Michalina. Mama nie chciała nawet spojrzeć 
na willę, w której panoszyli się obcy ludzie. Jakby ta willa ją zdradziła – wszystko 
jej było jedno, kto nią włada. Na wakacje jeździliśmy odtąd do Świdra, do cudzych 
willi, ale za to blisko rzeczki z piaszczystą plażą. Podczas okupacji okoliczna ludność 
rozebrała większość drewnianych budynków, zniknęły wille z werandami i malowane 
parkany. Józef podobno zabrany został do Oświęcimia, skąd już nie wrócił.

[kwiecień 1990 r.] 
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Janina Kołodziej, Szymon Kołodziej, Agnieszka Krasnodębska

Moje dzieciństwo w Emilianowie1

– Babciu, jakie jest Twoje najdawniejsze wspomnienie z dzieciństwa?
– Miałam może pięć albo sześć lat, bawiłam się na podwórku i przyszła Cyganka. 
Ja byłam bardzo wszystkiego ciekawa i zainteresowałam się nią. Ona tak się kręciła, 
kręciła i tak mi się zdawało, że złapała kurę. Ta kura skrzeczała, a ona ją schowała 
pod spódnicę i poszła. Ja pobiegłam do rodziców i powiedziałam, że chyba nam 
kurę Cyganka ukradła. Tata siadł na rower i pojechał zobaczyć do tych Cyganów, to 
było blisko, jakieś pół kilometra. I faktycznie patrzy, że kobieta skubie kurę, a mama 
policzyła, że brakuje jednej kury. Trochę ją zwymyślał. Za jakiś czas znów przyszli do 
nas Cyganie i namówili mnie, żebym zobaczyła, jak oni się bawią – i ja, jak to dziecko, 
poszłam z nimi do lasu, gdzie mieszkali. Nie było mnie już długo, zrobiło się ciemno 
i tata spytał mamy, gdzie Janka. – A bawiła się, a teraz jej nie ma – odpowiedziała 
mama. Tata się przestraszył i powiedział: – Wiesz, oni nam za tę kurę Jankę złapali. 
I poszedł do nich. Cyganie tańczyli, ognisko palili, a ja siedziałam na kolanach u tej 
Cyganki. Tata mój po pierwszej wojnie światowej był przez dwa lata w armii Hallera 
i miał pistolet, pamiętam, taki siedmiostrzałowy, wziął go ze sobą i ich postraszył. 
Powiedział, że jak jeszcze raz przyjdą na podwórko i coś zginie albo Jankę ruszą, to 
wszystkich ich wystrzela. Potem oni się wynieśli z tego lasu. Mój ojciec był wysoki, 
miał prawie dwa metry i bali się go – i tak to się skończyło.

– Kiedy się Babcia urodziła, to gdzie Babcia mieszkała? 
– Moja mama mieszkała ze swoimi rodzicami tutaj, na tym podwórku przy ulicy 
Nowej w Józefowie [Emilianowie], od 1913 roku. W 1920 roku mama wzięła ślub 
kościelny w Józefowie [kościół w Emilianowie], a w 1921 roku urodził się mój 
starszy brat Stasiek, w tym domku gospodarczym na naszym podwórku, którego ty 
nie pamiętasz. Wtedy mojemu tacie zaproponowali pracę na budowie kolei z Chełma 
do Włodawy, taką jednotorową kolej budowali wtedy i tata pracował poza domem 
przez 13 lat. Tam, nad Bugiem, w 1923 roku urodził się mój drugi brat Kazik. W 1929 
roku w czerwcu mama – była wtedy ze mną w ciąży – zawiozła braci do ojca do Rudy 
Opalin na wakacje, tam były dobre warunki, chłopcy mieli tam spędzić lato. Termin 
porodu mama miała wyznaczony na lipiec i myślała, że zdąży wrócić do domu przed 
rozwiązaniem, ale ja chyba nie chciałam czekać i urodziłam się 26 czerwca właśnie 
w Rudzie Opalin. Moja mama została z nami u taty do końca wakacji, a mnie tam 
ochrzcili, bo moi rodzice i dziadkowie byli bardzo religijni i nie do pomyślenia było 
dla nich, aby mama wracała z tak daleka pociągiem z nieochrzczonym dzieckiem. Mój 
tata pracował na tej budowie do 1934 roku. 
Stasiek z Kazikiem zaczęli chodzić do szkoły w Falenicy, bo wtedy mieszkaliśmy na 
Nowej Wsi, a mieszkanie przy Nowej wynajmowało się na lato. W domu były dwa  
 
1. Wspomina Janina Kołodziej z domu Piętka, ur. 27 czerwca 1929 roku.
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Pamiątka I-szej Komunii świętej. Janina Piętkówna [po mężu Kołodziej] przyjęła I Komunię św. dnia 21. paźdź. 1939 r.  
w kościele parafialnym w Józefowie [Emilianowie]. Ze zbiorów J. Kołodziej.

Plan letniska Emilianów, 1941. Ze zbiorów R. Lewandowskiego.
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pokoje z kuchnią i tylko na zimę nie warto było tu przychodzić. Na Nowej Wsi dziadek 
z moim ojcem dzierżawili od doktora Brodowskiego 30 mórg. Tam była obora, tam 
był koń, była krowa, była świnia – całe gospodarstwo. A tu, przy Nowej, mieszkali 
dziadkowie. Opowiem ci taką historię. Kiedyś ojciec mnie przyprowadził do dziadków, 
bo chciał gdzieś jechać z mamą. Ja strasznie lubiłam konie i dziadek mnie posadził 
na koniu; miał takiego spokojnego konia, bo jeździł dorożką przy stacji w Józefowie. 
Posadził mnie na tego konia i na tę Nową Wieś jedziemy, w pewnym momencie między 
takimi wielkimi sosnami koń stanął dęba, ja dałam fikołka przez grzbiet, dobrze że 
sobie krzywdy nie zrobiłam, przecież mogłam sobie kręgosłup złamać. Koń zrzucił 
mnie pod tym drzewem. Później się tak bałam koni, że omijałam je z daleka.

– A kiedy Babcia w tym domu przy ul. Nowej zamieszkała?
– Tutaj zamieszkaliśmy dosłownie na dwa miesiące przed wybuchem wojny, bo na Nowej 
Wsi było niebezpiecznie, co i raz ktoś został zabity. Kiedyś był taki przypadek, że do 
mojego ojca przyjechało jego dwóch kolegów z pracy, tata był już wtedy na rencie. Byli  
u nas przez tydzień. Wtedy przyszły cztery na brązowo ubrane zakonnice i jeden z kolegów 
mówi do mamy: – Wiesz, Stefa, to są chłopy poprzebierane. – Po czym poznałeś? – Po 
nogach, bo w sandałach mają męskie nogi, nie kobiece. Tata znów nas ratował, wziął broń, 
było trzech mężczyzn i chłopaków – moich braci – dwóch i już się nie baliśmy. To byli 
faktycznie mężczyźni poprzebierani, bo wówczas strasznie napadali i grabili. 
W trzydziestym dziewiątym Stasiek z Kazikiem zrobili radio na słuchawki, które się 
dziugało taką igiełką, i my go słuchaliśmy. Warszawa podawała, że się wojna zbliża. Nie 
bardzo wiedzieliśmy, co o tym myśleć. Dwa tygodnie przed wybuchem wojny przyszliśmy 
tutaj, przenieśliśmy się, zamieszkaliśmy przy Nowej w tym pokoju z kuchnią. 
A obok mieszkała lokatorka, pani Hertzowa. Państwo Hertzowie mieli sklepy  
w Warszawie przy Marszałkowskiej. Ich syn, Zbyszek, było ode mnie dwa lata straszy 
i był jeszcze jeden w wieku mojego brata Stacha, i jeden był młodszy – mieli trzech 
synów. Było tu dużo dzieci. Tadek Przybyłko był ode mnie dwa lata młodszy, Luśka 
pięć lat, jeszcze cztery lata starszy ode mnie chłopiec. Kiedyś skakaliśmy dla zabawy 
z wozu i ten chłopiec starszy ode mnie spadł i złamał rękę w łokciu.

– A kiedy wybuchła wojna? 
– 1 września 1939 roku 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 Nowej i mama przepisała mnie do szkoły  
w Józefowie. Wyszłyśmy przed dom, a nasi lokatorzy z synem na werandzie jedli śniadanie. 
Nagle widzimy: leci samolot, jedna łuna ognia i dymu. Mama mówi do pani Hertzowej: – 
Pani zobaczy, chyba się samolot pali – i zdążyła to wymówić, jak usłyszeliśmy buch, buch, 
buch, trzynaście bomb rzucił niemiecki samolot nad Józefowem. Chcieli zbombardować 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 Przybyłko – szedł ulicą i został trafiony. Zginęło wtedy dziesięć osób. 
Na naszym cmentarzu ich groby są blisko siebie. Ja byłam ranna w brodę. To była ostatnia 
bomba, która wybuchła – trzynasta. Samolot jeszcze leciał, cały czas się palił i spadł za 
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Świdrem. Piloci wyskakiwali z płonącego samolotu – opowiadała mi mama koleżanki, która 
to widziała, ale zginęli. Trzech młodych Niemców wtedy zginęło.

– A po tym bombardowaniu gdzie Babcia mieszkała? 
– Jak rodzice zginęli, to ja mieszkałam z dziadkami w tym gospodarczym domu. Bo 
nasz dom był zburzony.

– Przez całą wojnę? 
– Tak, aż do zamążpójścia mieszkałam tam, bo to było wszystko zrujnowane przez bombę.

– Babciu, a jak wyglądał Józefów po wojnie? 
– Strasznie, wszystko było brudne, zniszczone, zburzone. Kiedyś – zaraz po wojnie – 
pamiętam, wstajemy rano, a do Józefowa samochodami przywieziono ludzi z gruzów 
Warszawy, do pustych józefowskich domów, których było tutaj pełno. Nam też chcieli 
dać ludzi, dokwaterować, ale jak zobaczyli, że to jest tak bardzo zrujnowane, to dali 
spokój. Jednak w końcu się jacyś ludzie wprowadzili i mieszkali chyba dwa lata. 
Potem zaczęliśmy dom remontować.

– A dużo ludzi mieszkało wtedy w Józefowie?
– W 1944 roku, jak ja kończyłam podstawówkę w Józefowie w takim drewnianym 
baraczku, to nas kończyło szkołę trzynaście osób, a w Józefowie było wtedy podobno 
sześć tysięcy ludzi.

– A w czasie wojny babcia normalnie chodziła do szkoły? 
– Tak, do trzeciej klasy chodziłam tam, gdzie przy Leśnej stoi do dziś drewniak, do 

Bolesław Stanisław Kołodziej, mąż Janiny, [19??].  
Fot. ze zbiorów J. Kołodziej.

Janina Kołodziej, 1966.
Fot. ze zbiorów J. Kołodziej.
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czwartej klasy chodziłam do pana Sołowieja – tego domu już nie ma. A potem już do 
drewniaczka.

– Tam, gdzie teraz jest szkoła jedynka?
– Tak, na tym samym placu tam były dwie czy trzy klasy, był pokój kierownika, to był pan 
Orzażewski [Orzażewski Kazimierz], i mieszkali tam również woźni, państwo Jarząbkowie 
z kilkorgiem dzieci, w pokoju z kuchnią. Potem tam postawili nową szkołę.

– Babciu, a józefowski kościół w czasie wojny ucierpiał? 
– Na szczęście nie ucierpiał, a wiesz Szymku, że część placu pod budowę kościoła dał 
mój stryjek?

– A dużo ludzi chodziło wtedy do kościoła? 
– Bardzo religijni byli ludzie wtedy. Muszę ci powiedzieć, że byli dla siebie tacy 
serdeczni, otwarci, nie było takiej gonitwy, takiego zabiegania. Jeden drugiemu bardzo 
pomagał. Moja babcia była bardzo religijna, we wszystkie święta i uroczystości, i na 
nabożeństwa chodziliśmy do kościoła; ja znam mnóstwo pieśni i modlitw. Roraty, 
Gorzkie Żale, Drogę Krzyżową – zawsze chodziłyśmy. Ja byłam bielanką, śpiewałam 
w chórze. Tu, gdzie teraz jest nowa szkoła, koło kościoła, były zakonnice drugiego 
stopnia; była jedna z Niemiec, był Francuzka, Włoszka, Polka – nazywałyśmy 
je paniami z białego domku. Jak rodzice zginęli, to one się mną zajęły z księdzem 
proboszczem. W związku z tym, że nie byłam u pierwszej komunii, to one mnie 
przygotowały i 21 października 1939 roku otrzymałam pierwszą komunię. To było  
w sobotę, przygotowały mnie panie z białego domku i ksiądz proboszcz pomagał.

– A skąd pochodził dziadek? 
– Dziadek urodził się w Józefowie [w Jarosławiu] i mieszkał przy Jarosławskiej. Babcia 
miała pięcioro dzieci i była z szóstym – twoim dziadkiem – w drodze, kiedy jej mąż zapadł 
na galopujące suchoty i w ciągu dwóch tygodni zmarł. Rodziną opiekował się męża ojciec, 
Wojciech; została kobieta sama z dziećmi, była bieda, więc teść jej pomagał, jak mógł.

– A jak babcia poznała dziadka? W Józefowie? 
– Dziadek był w wojsku, wyszedł z wojska w 1947 roku w lutym, ja wtedy śpiewałam w chórze, 
śpiewała ciotka Wanda, ciotka Cześka; one były starsze o 10 lat i śpiewały już długo w chórze, 
a ja krócej. To one mnie swatały, a ja początkowo w ogóle nie chciałam słuchać, nie podobał 
mi się. Jak przychodził, to zawsze babcię w rękę pocałował i mówił „Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus”, a ja do pokoju i uciekałam oknem do koleżanki, taką miałam Siwkównę Polę, 
i do niej, jej rodzice sklep prowadzili, albo do ciotki Marysi. Tak, początkowo strasznie nie 
chciałam. A potem dobrze żyliśmy. Wiesz, że teraz, gdy budowali ulicę – ten kawałek Nowej 
do ulicy Cichej – to koparka wykopała niewypał bomby. Jak przyjechali saperzy, to okazało się, 
że to był niewypał, ostatnia bomba, która wypadła z tego niemieckiego samolotu.

– Babciu, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś opowiesz mi  
o swoim życiu.





III
PO SĄSIEDZKU





131

Maciej Trzaskowski

Miasto i Gmina Karczew na Urzeczu
Inicjatywa powołania i wydawania „Rocznika Karczewskiego” powstała  

w środowisku Towarzystwa Przyjaciół Karczewa, które swą tradycją nawiązuje do 
Obywatelskiego Towarzystwa Miłośników Karczewa powołanego przez starostę 
warszawskiego Stanisława Okulicza w 1926 roku. W roku bieżącym TPK obchodzi 
zatem 90-lecie swojego powstania.

Idea „Rocznika” pojawiła się spontanicznie na kanwie ożywienia kulturalnego  
i społecznego naszego środowiska. Niemałą rolę odegrała w tym działalność 
prof. Mariana Rębkowskiego, dr. Łukasza Maurycego Stanaszka oraz Roberta 
Lewandowskiego. Pasje tych ludzi pobudziły nasze zainteresowania bogactwem 
środowiska kulturowego i historycznego oraz wskazały nam obowiązek stworzenia 
przekazu pisemnego dla naszych współmieszkańców i następnego pokolenia. Okazało 
się, że nasza przestrzeń kulturowa traktowana wielowymiarowo zawiera bogactwo 
pozytywnych wydarzeń, znakomitych postaci oraz materialnych pozostałości  
– pomników przeszłości, takich jak pałac w Otwocku Wielkim, kościół parafialny  
w Karczewie, ślady twórczości E. M. Andriollego etc.

Pierwszy tom „Rocznika Karczewskiego” otwiera artykuł prof. M. Rębkowskiego 
dotyczący pragenezy Karczewa i znaczenia rycerskiego gródka, jakim była 
nieistniejąca już miejscowość Duda – własność stolnika czerskiego Wita, protoplasty 
rodu Karczewskich. Artykuł postuluje konieczność przeprowadzenia badań 
archeologicznych. Jacek Ducki, potomek Duckich-Karczewskich, zamieścił pierwszą 
oficjalną próbę pogłębionej genealogii tego rodu. Artykuł Bogdana Trzepałki, 
zilustrowany autorskimi rycinami, dotyczy rdzennego, drewnianego budownictwa 
Karczewa. Tekst dr. Łukasza Maurycego Stanaszka wpisuje karczewskie tradycje  
w klimat Urzecza oraz uświadamia czytelnikowi znaczenie tego regionu etnograficznego 
dla naszej lokalnej historii. Kilka artykułów Zygmunta Zakrzewskiego oraz Pawła 
Komosy uzupełniają łurzycki klimat „Rocznika”. Artykuł Jana Balińskiego o 
karczewskim proboszczu, ks. Józefie Stolarskim i jego społecznej działalności 
pokazuje znaczenie społecznikowskiej tradycji, do której wszyscy powinniśmy 
nawiązywać i powracać. Zamknięciem tomu jest praca Lidii Sitek (historyk sztuki) 
na temat barokowego kościoła w Karczewie. Praca ta bazuje na solidnej kwerendzie 
różnych źródeł i stawia nową hipotezę dotyczącą autorstwa architektury karczewskiej 
świątyni, chroniącej nieliczne pamiątki po E. M. Andriollim, który jest nieformalnym 
patronem Towarzystwa Przyjaciół Karczewa, o czym świadczy kamień ku jego 
pamięci zlokalizowany przy centralnym wejściu na teren przykościelny.

„Rocznik” ukazał się na przełomie lat 2014/2015 w pierwszym nakładzie 600 szt. 
oraz doczekał się dodruku w ilości 200 szt. na przełomie lat 2015/2016 – i jest jeszcze 
do nabycia w MGOK Karczew lub w TPK. Druk został sfinansowany ze środków 
Urzędu Miejskiego oraz MGOK Karczew.



132

„Rocznik Karczewski”, 2014, okładka nr III. Przywilej marszałka Franciszka Bielińskiego, AGAD.  
Skan ze zbiorów M. Trzaskowskiego. 
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„Rocznik Karczewski”, 2014, okładka nr II. Przywilej króla Augusta III Sasa dla miasta Karczewa, AGAD.  
Skan ze zbiorów M. Trzaskowskiego. 
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Marzenna Szymańska

„I love my Świdermajer Bike”
Mieszkanką Józefowa jestem od 2006 roku, choć pierwsze siedem lat życia spędziłam 

w sąsiedniej Falenicy i linia otwocka była stale obecna w moim życiu.
Po przeprowadzce do Józefowa, a konkretnie do Michalina, zaczęłam coraz bardziej 

interesować się tym pięknym miejscem na ziemi. Dzięki życzliwości i otwartości wielu 
mieszkańców naszego miasta mogłam bliżej poznać jego historię, piękną architekturę  
i przyrodę. Gdy już nieco ugruntowałam swoją wiedzę, poczułam potrzebę, aby przekazać 
ją innym. Świetną okazją do tego był Festiwal Otwarte Ogrody, podczas którego 
organizowałam wycieczki rowerowe. Każda wycieczka miała inny temat, prowadziła 
inną trasą. Jednak niezależnie od charakteru zawsze jej uczestnicy mieli okazję „dotknąć 
kawałka prawdziwego Józefowa”, poznać ciekawe miejsca i ludzi zamieszkujących nasze 
miasto. Festiwal ma miejsce w maju, gdy przyroda wyjątkowo bujnie budzi się do życia, 
wielu uczestników wycieczek, zwłaszcza tych spoza linii otwockiej, przyznawało później, 
że nasze miasto wygląda jak przedsionek raju.

Jako że z wykształcenia jestem fotografem, zawsze starałam się też zaszczepić  
w innych bakcyla józefowskiego fotoreportera. Podczas warsztatów fotograficznych, jakie 
miałam możliwość prowadzić przez lata w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie,  
a które od dwóch lat prowadzę w falenickim Centrum Kultury, organizowałam plenery 
fotograficzne w Józefowie. Także podczas wspomnianych wycieczek rowerowych 
zachęcałam do zabrania ze sobą aparatów fotograficznych. Uważam, że nasze miasto jest 
kopalnią ciekawych fotograficznych motywów. Przede wszystkim z uwagi na lokalne 
perły architektury – świdermajery, zarówno te stare, jak i nowe. Ale również ze względu 
na wyjątkowo piękną przyrodę, lasy, rzeki i wspaniałe ogrody. Do uwiecznienia tego 
wszystkiego nie jest konieczny kosztowny aparat fotograficzny. Dziś dobre zdjęcia można 
wykonać telefonem komórkowym. To, co jest potrzebne, to przede wszystkim chęć, by 
wyruszyć w drogę, wrażliwość na otaczający świat i mapa Józefowa.

Zachęcam wszystkich do poznawania naszego miasta. A tych, którym brakuje 
motywacji, aby rozpocząć wędrowanie, zapraszam na organizowane przeze mnie wycieczki 
i fotograficzne plenery. W planach także wycieczki konne!

Józefów, wycieczki rowerowe, plenery 
fotograficzne, wycieczki konne.  
Źródło www.baobabystudio.com
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Festiwal Otwarte Ogrody 2015 w Józefowie. Fotografie z wydarzenia Świdermajer Bike Picnic.
Źródło https://www.facebook.com/swidermajerteam/
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Festiwal Otwarte Ogrody 2015 w Józefowie. Mapa wydarzenia Świdermajer Bike Picnic.
Źródło http://www.andriollowka.pl/
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Trasa rajdu rowerowego Wawer – Falenica – Jozefów – Świder – Karczew. Źródło: http://dotkniecielinii.pl
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Andrzej Rukowicz

Rajd rowerowy ,,Śladami ciuchci”
i koncert na sto dzwonków1

Kolej dojazdowa wąskotorowa Jabłonna-Karczew powstawała etapami. W styczniu 
1901 r. uruchomiono trasę do Wawra, ale dopiero 16 kwietnia 1914 r. nastąpiło uroczyste 
otwarcie ostatniego odcinka Wawer-Karczew. Dzięki m.in. popularnej ciuchci znacznie 
rozwinęły się miejscowości letniskowe położone wzdłuż jej trasy. ,,Kurier Warszawski” 
w 1914 r. informował „Nowa kolej da niewątpliwie warszawiakom możność łatwiejszego 
przenoszenia się za miasto dla odpoczynku i wywczasów na świeżem powietrzu”.

Właśnie na „świeżem powietrzu”, z okazji 101 rocznicy uruchomienia kolejki na 
odcinku Wawer-Karczew, 31 maja 2015 r. obyła się druga edycja rajdu rowerowego 
„Śladami ciuchci”. Trasa rajdu pokrywała się z historyczną trasą kolejki: Wawer – Kaczy 
Dół (Międzylesie) – Falenica – Józefów – Świder – Otwock – Karczew. Uczestnikom, 
zebranym w pobliżu dawnego dworca kolejki w Wawrze, o jej historii opowiedział dr 
Zbigniew Tucholski. Rajd przybliżył kolejową i wielokulturową historię linii, architekturę 
drewnianą, piękno rzeki Świder, tożsamość Urzecza oraz wędliniarskie tradycje Karczewa.

Dziennikarz „Linii Otwockiej” pisał: „Magiczny czas spędziliśmy w falenickiej 
filii WCK, gdzie w krótką, ale pełną odniesień podróż w czasie zaprosili nas Karolina 
Cicha i Bart Pałyga. Zagrali utwory z projektu »Wszystkimi językami«”. Tak, to 
był urzekający koncert zakończony pieśnią, do której wykonania Karolina zaprosiła 
wszystkie... rowerowe dzwonki.

W Józefowie uczestnicy rajdu odwiedzili Ogród Miasteczko Świdermajer oraz 
Świdermajer Bike Picnic (zorganizowane w ramach VII Festiwalu Otwarte Ogrody), 
gdzie otrzymali odblaskowe kamizelki rowerowe upamiętniające józefowskie 
wydarzenie. Trasa rajdu prowadziła dalej do mostu na rzece Świder, gdzie była 
wystawa o kolejce (TPO), a następnie przez Otwock do Karczewa. W Karczewie 
przy pomniku (parowozie) powitał uczestników gwizd i dym samowarka. Burmistrz 
Karczewa uroczyście powitał i zaprosił wszystkich na poczęstunek oraz do obejrzenia 
wystawy m.in. przypominającej wędliniarskie tradycje miasta.

Z przyjemnością informuję, że wszystko wskazuje na to, iż 16 kwietnia 2016 r., a więc  
dokładnie w 102 rocznicę uruchomienia trasy Wawer-Karczew, również pojedziemy 
rowerami „śladami ciuchci”. Tym razem rajd wyruszy z Karczewa. Jednym z głównych  
współorganizatorów wydarzenia, tak jak w poprzednich edycjach, jest Dzielnica Wawer.  
Liczymy, jak zwykle, na sponsorów, a przede wszystkim na liczny udział rowerzystów w rajdzie.

1. Więcej informacji na http://dotkniecielinii.pl
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Ajdacki Paweł

Aplikacja mobilna
„Szlaki Mazowsza”

Aplikacja mobilna „Szlaki Mazowsza” została stworzona w ramach projektu  
o tej samej nazwie1. Jest to praktyczne narzędzie dla nowoczesnego turysty, pozwala-
jące na nawigację po szlakach turystycznych Mazowsza oraz dające dostęp do bogatej 
bazy informacji o najciekawszych miejscach położonych w ich pobliżu. Aplikacja ko-
rzysta z tych samych danych o obiektach i szlakach, które są prezentowane na stro-
nie i geoportalu znajdujących się pod adresem www.mazowsze.szlaki.pttk.pl. Projekt 
„Szlaki Mazowsza” ma na celu popularyzację turystyki aktywnej, wzbogacenie bazy 
informacyjnej dla turystów oraz wdrożenie nowego produktu turystycznego w posta-
ci regionalnego systemu szlaków turystycznych. W aplikacji zintegrowanej ze stroną 
internetową znaleźć można np. szlak przechodzący przez Legionowo, szlak czarny 
biegnący przez Świdry Wielkie do Białej Góry czy też pętlę biegnącą szlakiem żółtym 
Augustów-Rożki.

Aplikacja mobilna umożliwia przeglądanie na mapie wszystkich szlaków pie-
szych Mazowsza oraz szlaków rowerowych znajdujących się w południowej części 
regionu. Do każdego szlaku przyporządkowane zostały obiekty, a wśród nich cieka-
we miejsca krajoznawcze, przyrodnicze (parki krajobrazowe, rezerwaty, zbiorniki 
wodne itp.) oraz inne obiekty atrakcyjne dla turysty. Znaleźć tu można także wiele 
informacji na temat wsi i miast, przez które przebiegają szlaki. Na trasie wycieczki 
pojawi nam się np. informacja o takich miastach jak Pułtusk lub Grodzisk Mazo-
wiecki czy też o wsi Adamów lub Czersk. Wśród interesujących miejsc znajdziemy 
np. Rezerwat „Okólny Ług”, Centrum Rzeźby Polskiej w miejscowości Orońsko czy 
też wiele zespołów parkowo-pałacowych.

Do każdego ze szlaków znajdujących się w aplikacji przypisane są interesujące 
miejsca znajdujące się w jego pobliżu. Można także zobaczyć jego profil wyso-
kościowy, kolor oznakowania w terenie, a także przejrzeć dane o długości szlaku 
oraz odległości innych szlaków lub obiektów od aktualnego położenia użytkow-
nika. Aplikacja daje nie tylko możliwość nawigowania po wybranym szlaku, ale 
także opcję wskazania dojazdu do wybranego punktu oraz wyszukania ciekawych 
miejsc w pobliżu.

Wszystkie szlaki dostępne w aplikacji zostały zaznaczone zbiorczo na mapie 
różnymi kolorami, odpowiadającymi kolorom szlaków w terenie. Aplikacja wyko-
rzystuje technologię GPS i działa w trybie offline.

1. Źródło: http://mazowsze.szlaki.pttk.pl/aplikacje
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Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka – utworzony w latach 1986-1988, obejmuje południowo-wschodnią 
część Warszawy, Józefów, Otwock, Karczew oraz gminy: Wiązowna, Celestynów, Osieck, Sobienie-Jeziory, Kołbiel, Pilawa.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowiecki_Park_Krajobrazowy
Zob.: http://www.parkiotwock.pl/index.php/mazowiecki-park-krajobrazowy 
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Marlena Lewandowska

Szlaki turystyczne w Józefowie i okolicy1

Portal „Szlaki turystyczne Mazowsza” prezentuje wszystkie piesze szlaki turystyczne 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na terenie województwa 
mazowieckiego oraz szlaki rowerowe znajdujące się w południowej jego części. 

Szlaki turystyczne przechodzące przez Józefów oraz ich oznaczenie 

 
Białek, Węzeł Szlaków – Świdry Małe MPK
Na szlaku m.in.:
Józefów – kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej,
Józefów-Michalin – kościół pw. św. Jana Chrzciciela,
Okolice Emowa – pomnik lotników. 

 
Karczew, Las – Błota MPK
Na szlaku m.in.:
Karczew – kościół pw. św. Wita,
Karczew – historyczne miasto, rynek,
Józefów – rezerwat Wyspy Zawadowskie.

 
Garwolin PKP – Glinianka PKS
Na szlaku m.in.:
Garwolin – miasto,
okolice Łucznicy – pomnik powstańców 1863 r.,
Łucznica – zespół parkowo-dworski,
Osieck – kościół pw. św. Bartłomieja i św. Andrzeja i okolice,
Okolice Zabieżek – rezerwat Czarci Dół, 
Celestynów – pomnik poświęcony żołnierzom AK, 
Celestynów – dwór Radzin,
Celestynów – ośrodek PAN,
Otwock – dawne kasyno, obecnie Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego,
Otwock – pensjonat Górewicza, Uzdrowisko Gurewicza, willa „Gurewiczanka” – kiedyś 
różne nazwy określające dzisiaj ten sam budynek w stylu nadświdrzańskim (świdermajer),
 
1. Szczegółowy opis szlaków zawiera portal http://mazowsze.szlaki.pttk.pl/szlaki-turystyczne
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Otwock – ratusz, dworzec kolejowy, kościół pw. św. Wincentego à Paulo, 
Józefów – rezerwat Wyspy Świderskie,
Radiówek – osiedle mieszkaniowe,
Kopki – młyn,
Glinianka – kościół pw. św. Wawrzyńca.
 

 
Międzylesie PKP – Józefów PKP
Na szlaku m.in.:
Zagórze – dworek Rodziewiczówny,
Okolice Emowa – pomnik lotników,
Józefów – centrum miasta, pomnik Łączniczki AK.

Szlaki turystyczne w okolicy Józefowa oraz ich oznaczenie 

 

Falenica PKP – Borowa Góra
Na szlaku m.in.:
Warszawa-Falenica – budynek stacji,
Aleksandrów – osiedle warszawskiej dzielnicy Wawer.
 

 
Marysin Wawerski – Anin PKP
Na szlaku m.in.:
Marysin Wawerski – kościół pw. św. Feliksa,
Marysin Wawerski – Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego, 
Wesoła – Kamień Piłsudskiego,
Stara Miłosna – kościół pw. św. Antoniego Padewskiego,
Stara Miłosna – uroczysko Zielony Ług,
Warszawa-Anin – kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski.

 
Radość PKP – Okuniew PKS
Na szlaku m.in.:
Okolice Góraszki – uroczysko Zielony Ług,
Wiązowna – rezerwat Świder,
Wiązowna – kościół pw. św. Wojciecha,
Wiązowna – wieś położona nad Mienią,
Halinów – dawniej wieś Skruda (Skrudzianki), miasto Halinów,
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Długa Kościelna – wieś położona nad rzeką Długą,
Okuniew – wieś położona przy dawnym trakcie stanisławowskim.
  

 
Otwock PKP – Meran
Na szlaku m.in.:
Otwock – pomnik ofiar wojny przy ul. Reymonta oraz przy ul. Karczewskiej,
Otwock – Muzeum Ziemi Otwockiej,
Otwock – zabytkowy dworzec kolejowy.

 
Sępochów – Otwock PKP
Na szlaku m.in.:
Kołbiel – historyczna wieś nad rzeką Świder,
Sępochów – wieś nad rzeką Świder,
okolice Bociana – rezerwat Bocianowskie Bagno,
okolice Celestynowa – Centrum Edukacji Leśnej,
Celestynów – pomnik żołnierzy AK,
Lasek – ośrodek PAN,
Otwock Śródborów – kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi,
Otwock – pomnik ofiar wojny przy ul. Reymonta oraz przy ul. Karczewskiej,
Otwock – Muzeum Ziemi Otwockiej,
Otwock – zabytkowy dworzec kolejowy.
 

 
Pilawa PKP – Łucznica PKS
Na szlaku m.in.:
Pilawa – miasto,
Łucznica – wieś.

 
Osieck, rynek – Stara Wieś PKP
Na szlaku m.in.:
Osieck – kościół pw. św. Bartłomieja i św. Andrzeja oraz okolice,
okolice Ponurzycy – rezerwat Czarci Dół,
Ponurzyca – wieś,
Lasek – ośrodek PAN,
Stara Wieś – wieś.
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Świder PKP – Zamlądz 
Na szlaku m.in.:
Świder – dawne letnisko (należące do Gminy Falenica Letnisko), kolebka 
architektury nadświdrzańskiej znanej pod nazwą świdermajer.

 
Świdry Wielkie MPK – Biała Góra
Na szlaku m.in.:
Otwock – kościół pw. św. Wincentego à Paulo,
Otwock – pensjonat Górewicza, Uzdrowisko Gurewicza, willa „Gurewiczanka” – 
kiedyś różne nazwy określające dzisiaj ten sam budynek w stylu nadświdrzańskim 
(świdermajer), 
Otwock – dawne kasyno, obecnie Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego,
Okolice Karczewa – rezerwat Na Torfach.

 
Rembertów PKP – Warszawska Obwodnica Turystyczna Zalesie Górne PKP
Na szlaku m.in.:
Rembertów – kościół pw. Matki Bożej Zwycięskiej,
Wesoła – Kamień Piłsudskiego,
Marysin Wawerski – Mazowiecki Park Krajobrazowy,
okolice Góraszki – uroczysko Biały Ług,
okolice Pogorzeli – rezerwat Pogorzelski Mszar,
Pogorzel – pomnik żołnierzy AK,
Biała Góra – fortyfikacje niemieckie, Przedmoście Warszawskie (Brückenkopf 
Warschau),
Otwock Wielki – zespół pałacowo-parkowy,
okolice Nadbrzeża – rezerwat Łachy Brzeskie,
Góra Kalwaria – historyczne miasto położone na wysokiej skarpie nadwiślańskiej,
Góra Kalwaria, Marianki – Wieczernik, kościółek z 1674 r.,
okolice Ługówki – Chojnowski Park Krajobrazowy.

Podczas korzystania z powyższych informacji należy pamiętać, że szlaki rowerowe 
prezentowane na portalu nie są szlakami PTTK. 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze nie odpowiada również za stan 
szlaków turystycznych wytyczonych przez inne instytucje lub organizacje.
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Ścieżka Brzegi Andriollego zrealizowana w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody 2010 w józefowskiej części Brzegów  
Andriollego. Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.
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Źródło: http://mazowsze.szlaki.pttk.pl/
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Wiesława Grzegrzółka, Agnieszka Laskowska,
Maria Młynarska, Krzysztof Ślesicki 

Biogramy zmarłych pracowników
Szkoły Podstawowej nr 1 w Józefowie

Biogramy zmarłych pracowników SP nr 1 w Józefowie pochodzą  
z wewnątrzszkolnego, bibliotecznego pisma redagowanego przez Krzysztofa 
Ślesickiego „ExLibris” (nr 1/2012). Autorami biogramów, na prawach rękopisu ze 
skutkami prawnymi, są: Wiesława Grzegrzółka, Agnieszka Laskowska, Maria 
Młynarska i Krzysztof Ślesicki. Prezentowane noty biograficzne są początkiem 
podjętych kompleksowych działań dokumentacyjnych dotyczących historii SP nr 1 
w Józefowie. Należą do nich: pozyskiwanie, ewidencja, opracowanie i udostępnianie 
materiałów i informacji o historii szkoły. Wyniki tych prac będą prezentowane 
sukcesywnie, tak by uzupełnione i poprawione złożyły się na zwartą publikację. 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.

BIOGRAMY PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

Barcicka Jadwiga, 1906-1972
Pracowała w naszej szkole od roku 1937 jako nauczycielka matematyki.  
W latach 1944-1950 pełniła funkcję kierownika szkoły. Brała czynny udział 
w tajnym nauczaniu, roznosiła biuletyny i gazetki wydawane w podziemiu, 
słuchała tajnego radia i rozpowszechniała informacje wśród ludności. Wraz  
z ówczesnym kierownikiem szkoły, Kazimierzem Orzażewskim, rozprowadziła 
wśród mieszkańców Józefowa szkolne książki i mapy, które po wojnie wróciły 
na swoje miejsce. Dzięki staraniom jej i Komitetu Budowy Szkoły w Józefowie, 
budowę naszej szkoły wstawiono do planu sześcioletniego i już w październiku 
1950 roku kilka klas umieszczono w częściowo wykończonym budynku. Jako 
znana przedwojenna druhna działała przez wiele lat jako instruktorka harcerska, 
organizowała obozy i wyjazdy dla dzieci. Będąc pracownicą Polskiego Czerwonego 
Krzyża, niosła pomoc potrzebującym i ofiarom wojny, zbierała także fundusze  
i wysyłała paczki do obozów jenieckich.
Po odejściu w roku 1950 z naszej szkoły pracowała jako wychowawczyni w Sanatorium 
Neuropsychiatrii w Józefowie (obecnie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla 
Dzieci i Młodzieży, tzw. GONG), a następnie została kierownikiem nowo utworzonej 
tam szkoły podstawowej. Odeszła z pracy zawodowej w latach 1969-1970. Pochowana 
na cmentarzu parafialnym w Józefowie, numer kwatery SF10/20.

Biegański Władysław, 1904-1977
Był kierownikiem naszej szkoły w latach 1954-1969. Honorowy obywatel miasta 
Józefowa. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski. 
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Brodziak Ignacy, ?-1982
Uczył w naszej szkole języka polskiego, był także zastępcą kierownika, Władysława 
Biegańskiego.

Filipek Bolesław, 1920-?
Ukończył Uniwersytet Łódzki. W naszej szkole pracował do roku 1977, nauczał 
geografii, prowadził kronikę szkolną oraz kółko turystyczno-krajoznawcze. 

Figiel Mirosław, ?-?
Prowadził w naszej szkole zajęcia praktyczno-techniczne.

Humięcki Wacław, ok. 1928-2009
Uczył w naszej szkole matematyki.

Kajka Cecylia, 1931-2007
Ukończyła liceum pedagogiczne. Rozpoczęła pracę w naszej szkole w roku 1960. 
Pochowana na cmentarzu parafialnym w Józefowie, numer kwatery SB03/8. Jej 
córką jest Lidia Piechucka, dzisiaj nauczycielka języka angielskiego i geografii  
w józefowskim gimnazjum.

Kamiński Edward, ?-?
Nauczyciel zajęć praktyczno-technicznych.

Konieczny Feliks, ?-?
Był nauczycielem fizyki oraz zastępcą kierownika szkoły, Władysława Biegańskiego.

Kosek Dorota, 1944-2006
Ukończyła studium nauczycielskie w 1966 roku. Specjalizacja: filologia rosyjska; 
uczyła tego języka w naszej szkole.

Kozak Eulalia, 1937-2011
Ukończyła ZSN w 1966 roku. Specjalizacja: filologia polska. Pełniła funkcję sekretarza 
ogniska ZNP.

Łysak Kazimiera, 1900-1980
Była nauczycielką w naszej szkole w latach 1937-1968. W czasie wojny brała czynny 
udział w tajnym nauczaniu. 

Majzner Krzysztof, 1954-2007
Był wychowankiem naszej szkoły, w której następnie pracował jako nauczyciel 
wychowania technicznego od roku 1978 do 1991. Prowadził kółko modelarskie 
i fotograficzne, przygotowywał dekoracje na szkolne imprezy, brał udział  
w licznych pracach użytecznych na rzecz placówki. Pracował także społecznie 
dla miasta, m.in. w Radzie Programowej Miejskiego Ośrodka Kultury, był 
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również społecznym inspektorem pracy. Pochowany na cmentarzu parafialnym  
w Józefowie, numer kwatery NE34/7.

Matusiak Barbara, 1948-2011
Ukończyła Uniwersytet Łódzki. W latach 1994-2004 pracowała z naszymi uczniami 
jako nauczycielka historii, a następnie doradca metodyczny. 

Niementowska Michalina, 1910-?
Ukończyła seminarium nauczycielskie w roku 1929. Pracowała w naszej szkole jako 
nauczyciel przedmiotowy i nauczyciel-bibliotekarz.

Nowak Jadwiga, 1895-1982
Ukończyła Uniwersytet Warszawski. Specjalizacja: filologia polska. Była harcerką, 
czynną uczestniczką dwóch wojen światowych, żołnierzem Armii Krajowej, brała 
udział w tajnym nauczaniu w Warszawie. Pracowała w józefowskiej szkole od 1945 
roku jako kierowniczka biblioteki. Została wyróżniona odznaczeniami państwowymi 
i wojskowymi. 

Okrąglewska Ludwika, 1917-2012
Ukończyła liceum pedagogiczne w 1950 roku. W roku 1952 zatrudniła się 
jako nauczycielka fizyki i matematyki w naszej szkole i pracowała tu 20 lat. 
Nadzorowała pracę Samorządu Szkolnego oraz Szkolnej Kasy Oszczędności. 
Po przejściu na emeryturę opiekowała się wychowankami Domu Dziecka  
w Miedzeszynie, była także aktywną działaczką w sekcji emerytów ZNP. 
Pomagała bezdomnym i swoim uczniom. Została odznaczona Złotym Krzyżem 
Zasługi i Złotą Odznaką ZNP. 

Ostromecka Anna, 1943-2006
Ukończyła LO PKN w Mławie w 1964 roku. Była nauczycielką w klasach I-IV  
w SP nr 1 przez ponad 40 lat, uczyła techniki, była także wychowawcą w świetlicy. 
Wznowiła po wielu latach prowadzenie kroniki szkolnej, zapoczątkowała plastyczną 
dekorację ścian szkolnych, udział placówki w akcjach charytatywnych. Działała  
w ZHP, organizowała wiele wycieczek dla uczniów i nauczycieli. Współpracowała 
z pismem samorządowym „Józefów nad Świdrem”, pisała o Józefowie. Pochowana 
na cmentarzu parafialnym w Józefowie, numer kwatery SF01/39.

Ostaszewska (imię?), ?-?
Najprawdopodobniej była nauczycielką plastyki.

Orzażewski Kazimierz, ?-?
Był kierownikiem szkoły w latach 1936-1944. Inicjator budowy obecnego gmachu.

Podwińska Anna, 1908-1977
Ukończyła seminarium nauczycielskie w 1933 roku. W czasie wojny prowadziła tajne 
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nauczanie w Warszawie. W naszej szkole pracowała w latach 1955-1973. Prowadziła 
Szkolną Kasę Oszczędzania. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. 

Schollenberger Janina, 1910-2000
Ukończyła seminarium nauczycielskie w 1931 roku. W naszej szkole pracowała 
w latach 1944-1972 jako nauczyciel biologii. Była także szkolnym opiekunem 
społecznym na terenie gminy Józefów. Działała w ZHP, Lidze Kobiet, PKPS (Polskim 
Komitecie Pomocy Społecznej) i ZNP. Została odznaczona m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi, Złotą Odznaką ZNP i dyplomami PKPS.

Staszkiewicz Apolinary, ?-?
Był kierownikiem szkoły do roku 1936.

Szczech Bronisława, 1923-1976
Ukończyła seminarium nauczycielskie w 1959 roku. Uczyła od ok. 1951 r. matematyki  
i fizyki. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Józefowie, numer kwatery 
SG08/24,25. Jej córka, Bożena Szczech-Banasik, uczyła do niedawna matematyki  
w józefowskim gimnazjum. 

Szymańska Apolonia, 1896-1978
Ukończyła seminarium nauczycielskie w 1916 roku. W latach 1947-1970 pracowała  
w naszej szkole jako nauczyciel w klasach I-IV. Została odznaczona Złotą Odznaką ZNP.

Ścięgosz Stanisława, 1916-? 
Ukończyła liceum pedagogiczne w 1953 roku. W naszej szkole pracowała od 1963 
roku. Uczyła języka polskiego. Pełniła funkcję skarbnika ogniska ZNP.

Świesiulska Janina, 1893-1995
Pracowała przez wiele lat w naszej szkole. Została odznaczona złotą odznaką ZNP. 
Pochowana na cmentarzu parafialnym w Józefowie, numer kwatery SG02/42.

Wasilewska Krystyna, 1944-1996
Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w 1970 roku jako magister sztuk. 
Rozpoczęła pracę w naszej szkole w roku 1972. Uczyła muzyki, pracowała także jako 
pedagog szkolny. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Józefowie, numer kwatery 
NB04/13.

Wolniewicz Janina, 1917-1997
Ukończyła seminarium nauczycielskie w 1927 roku. W latach II wojny światowej  
i okupacji prowadziła tajne nauczanie. Była nauczycielką matematyki związaną  
z naszą szkołą do końca działalności zawodowej. Po raz pierwszy odeszła na emeryturę 
w roku 1962, ale potem kilkakrotnie zawieszała emeryturę i pracowała dalej, nawet 
na pełnym etacie. Członkini kolegium karno-administracyjnego przy PURN Józefów. 
Członkini Komitetu Rodzicielskiego z ramienia Rady Pedagogicznej. Przez 10 lat 
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była przewodniczącą Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Józefowie. Za aktywność 
dla rozwoju Józefowa została uhonorowana Medalem Pamiątkowym z okazji 
25-lecia uzyskania praw miejskich. Pochowana z mężem na cmentarzu parafialnym  
w Józefowie, numer kwatery SG06/12.

Wolniewicz Kazimierz, 1905-2002
Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Łęczycy w 1927 roku. Walczył na froncie 
podczas kampanii wrześniowej, później był żołnierzem AK, a w 1945 roku został 
wcielony na kilka miesięcy do II Armii WP. Od roku 1956 wraz ze swoją żoną 
Janiną mieszkał w Józefowie i pracował w naszej szkole, także jako nauczyciel- 
-bibliotekarz. Uczył matematyki i geografii. W roku 1968 przeszedł na emeryturę, 
ale pracę zawodową (w niepełnym wymiarze) kontynuował do roku 1972. Wraz 
z żoną przez ponad 60 lat należał do ZNP. Był działaczem ruchu spółdzielczego 
„Społem” i zaangażowanym członkiem Ligi Ochrony Przyrody, przez 10 lat 
prowadził koło LOP przy SP 1. Współpracował z Bronisławem Kowalskim,  
z którym budował pomnik na Górze Lotnika. Został odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi, Złotą Odznaką Honorową „Za zasługi dla Warszawy”, Złotą Odznaką 
ZNP i Złotą Odznaką LOP. Pochowany wraz z żoną na cmentarzu parafialnym  
w Józefowie, numer kwatery SG06/12.

Woźnicka Maria, ?-1978 
Nauczycielka w naszej szkole, instruktorka harcerska we Włocławku. Pochowana na 
cmentarzu parafialnym w Józefowie, numer kwatery SH02/139/140.

Wójcicka Maria, 1913-1976
Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie, studiowała także pedagogikę 
w Warszawie. Specjalizacja: filologia polska, historia. Organizowała akademie  
i uroczystości szkolne, czuwała nad ich stroną artystyczną. Działa także w sekcji 
wychowania w Radzie Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Otwocku. Była 
zastępcą dyrektora szkoły, T. Balikowskiego. Pochowana na cmentarzu parafialnym  
w Józefowie, numer kwatery SC11/8.

Zyskowska Ludwika, 1901-1994
Ukończyła Instytut Pedagogiczny w 1950 roku. W józefowskiej „jedynce” pracowała 
przez dwadzieścia lat jako nauczyciel geografii i języka rosyjskiego. Podczas okupacji 
hitlerowskiej prowadziła tajne nauczanie. Przez siedemdziesiąt lat należała do Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Była opiekunem PCK. Została odznaczona Złotą Odznaką 
ZNP i Złotym Krzyżem KEN. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Józefowie, 
numer kwatery SB25/22.

BIOGRAMY PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

Jarząbek Józefa, 1914-1995
Pracowała wiele lat w józefowskiej szkole podstawowej jako starsza woźna. W czasie 
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II wojny światowej przechowała w swoim domu godło i flagi oraz dokumenty szkoły, 
pełniła także funkcję łączniczki. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Józefowie, 
numer kwatery SE03/50.

Makowiecka Janina, 1906-1992
Miała wykształcenie nauczycielskie. W latach 1958-1975 była kierownikiem stołówki 
w naszej szkole.

Sobczak Stanisław, ?-?
Był woźnym w naszej szkole przed Janem Szyprem.

Styburska Janina, 1925-2000
Pełniła obowiązki starszej woźnej do roku 1986. Pochowana na cmentarzu parafialnym 
w Józefowie, numer kwatery NB10/26.

Szyper Jan, 1944-1989
Wieloletni woźny, dozorca i konserwator.

BIOGRAMY OSÓB ZASŁUŻONYCH  
DLA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Strykier-Wiśniewska Hanna, ?-?
Wieloletnia przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego w latach dziewięćdziesiątych. 
Pochowana na cmentarzu parafialnym w Józefowie, numer kwatery NE17/16.

„Wilno. Modlitwa harcerzy ze szkoły w Józefowie nad grobem Marii z Bilewiczów Piłsudskiej i sercem jej syna Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego”. Źródło: Szkoła Podstawowa nr 1 w Józefowie, biblioteka, kroniki, 1936-1949.
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„Defiladę harcerek ze szkoły w Józefowie prowadzi p. Jadwiga Barcicka, nauczycielka, instruktorka harcerska, późniejsza 
kierownik szkoły. Zdjęcie wykonane prawdopodobnie na Krakowskim Przedmieściu, na wysokości Kościoła Sióstr Wizy-
tek. W tle po prawej stronie hotel Bristol”. Źródło: Szkoła Podstawowa nr 1 w Józefowie, biblioteka, kroniki, 1936-1949.

„Uczniowie szkoły podstawowej w Józefowie z p. kierownikiem szkoły Kazimierzem Orzażewskim. Po prawej stronie w tle 
pierwszy drewniany budynek szkoły. Po wybudowaniu głównego gmachu szkoły nazywany barakiem. Po wojnie rozebrany. 
Dziś na jego miejscu znajduje się biblioteka i świetlica szkolna.” Źródło: Szkoła Podstawowa nr 1 w Józefowie, biblioteka, 
kroniki, 1936-1949.
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Mirosław Grodzki

Akcja „Wstążka”
Harcerze ze Szczepu ZHP Józefów im. Roberta G. Hamiltona organizują na 

cmentarzu w Józefowie przed Dniem Wszystkich Świętych akcję oznaczania biało-
-czerwoną wstążką grobów, w których spoczywają osoby zasłużone dla naszej 
Ojczyzny. W ten sposób chcemy pielęgnować pamięć o ludziach, którzy zapisali się 
na kartach historii naszego kraju jako zesłańcy i więźniowie okupantów hitlerowskich  
i stalinowskich, żołnierze w służbie Polski oraz inni, którzy udowodnili swoje 
oddanie Ojczyźnie.

Docelowo chcemy wydać publikację zawierającą biogramy i wspomnienia tych osób 
pozyskane od rodzin. Bliskich takich osób prosimy o kontakt w celu wskazania takich 
grobów (jeżeli nie wynika to wprost z treści wpisu na pomniku) i uzyskania szerszej 
informacji o życiorysie tych osób1. Telefon: 695 890 366, mail: zhp@michalin.pl

Nazwiska osób, których groby na cmentarzu w Józefowie oznaczono biało-czerwoną 
wstążką:

Baraban Michał, żołnierz, odznaczony Virtuti Militari;
Białoprotrowicz Jadwiga, podporucznik VII okręgu „Obroża”;
Bieńkowski Wacław, poległ w bitwie pod Budziszynem;
Broda Piotr Sebastian, instruktor ZHP i Harcerz Orli;
Brogowska Józefa z d. Morzycka ps. „Basia”, żołnierz AK; 
Busiło Gwidon ps. „Giewont”, kurier Komendy Głównej AK;
Cacko Konstanty Feliks, rozstrzelany 2 marca 1944 r.;
Choroś Józef, żołnierz AK, więzień obozów syberyjskich; 
Ciechomski Stanisław, żołnierz AK;
Dąbrowski Feliks, zginął w Oświęcimiu;
Deptuch Stanisław, zginął w 1941 r. we Lwowie – za ukochane miasto;
Fijałkowski Jerzy, więzień obozu Biełogoje, żołnierz AK;
Frezer Katarzyna ps. „Katarzyna”; 
Gacki Ignacy, zginął w obozie zagłady;
Głouszek Józef, uczestnik Powstania Warszawskiego;
Gniadek Stanisław (II), rozstrzelany, żołnierz AK;
Gniadek Stanisław, legionista, rozstrzelany, żołnierz AK;
Gniadek Wacław, żołnierz AK;
Gniazdek Stanisław, legionista, żołnierz AK;
 
1. Z pewnością lista osób, których groby na cmentarzu w Józefowie powinny być oznaczane biało-
-czerwoną wstążką nie jest pełna i wymaga jeszcze wiele pracy. Redakcja „Rocznika Józefowskiego” 
przyłącza się do apelu harcerzy ze Szczepu ZHP Józefów im. Roberta G. Hamiltona.
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Gniazdek Stanisław ps. „Janusz”, wawelberczyk, żołnierz AK;
Gniazdek Wacław Jan ps. „Bieliniak”, żołnierz AK; 
Goliszewski Zbigniew, zginął w Oświęcimiu;
Graziewicz Zbigniew, żołnierz AK;
Groszek Zdzisław, żołnierz WP;
Groszek Kazimierz, żołnierz WP;
Gryga Stanisław, żołnierz AK;
Haniewicz Jan, żołnierz;
Hejnik Halina, łączniczka AK;
Hejnik Marian, żołnierz;
Jak Daniel ps. „Góral”;
Jasiński Jan, żołnierz AK;
Kaftański Janusz ps. „Doman”, oficer AK w grupie „Jerzyki”;
Kamiński Piotr, żołnierz Legionów;
Katanowski Karol, zamordowany przez okupantów w czasie Powstania;
Katanowski Ryszard, podchorąży, oddał życie za Ojczyznę we wrześniu 1939 r.;
Kieliszczyk Henryk, więzień Mauthausen-Gusen;
Kisiel Władysław Józef ps. „Krakus”, żołnierz AK, więzień obozów komunistycznych; 
Kłosiewicz Zbigniew, żołnierz AK;
Kolenda Wacław, harcmistrz zasłużony dla ZHP, żołnierz AK; 
Kowalewski Stanisław Józef, walczył w Powstaniu Warszawskim;
Kowalik Feliks ps. „Zagłoba”, ksiądz, żołnierz AK;
Kwieciński Romuald, oficer odznaczony krzyżem Virtuti Militari;
Lech Julianna, zmarła 21 czerwca 1932 r., współfundatorka kościoła w Józefowie;
Łuniewski Zbigniew, uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz AK;
Maciejewski Ryszard, więzień Majdanka;
Maj Robert, lotnik;
Majewski Mieczysław, lotnik;
Makowski Stanisław ps. „Tomek”, żołnierz AK;
Malinowski Wincenty, ksiądz, harcmistrz ZHP, więzień obozów koncentracyjnych;
Maliszewski Mieczysław, zmarł w obozie niemieckim; 
Morzycka Zofia ps. „Angielka”, żołnierz AK; 
Narowiecki Jerzy Cezary, odznaczony krzyżem AK; 
Niebuda Stanisław ps. „Biały”, oddz. „Szarego”, żołnierz AK; 
Podgórski Stanisław, zamordowany w Stutthofie;
Rozwadowska Kamilla, żołnierz AK;
Rusak Eufema, zesłaniec syberyjski;
Ryłka Zenona, zginęła w 1939 r.;
Rzeźnik Janina, żyła 13 lat, zginęła 20 września 1944 r.;
Sarnecki Wacław, zginął w Powstaniu Warszawskim;
Sieradzin Tadeusz, uczestnik wojny 1939 r.;
Sierpiński Józef, żołnierz AK;
Skowroński Stanisław, zginął w Powstaniu Warszawskim, grób symboliczny;
Skrobiński Włodzimierz, żołnierz AK;
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Skulski Bohdan, więzień obozów sowieckich i niemieckich, żołnierz AK;
Sochaj Edward, żołnierz Batalionów Chłopskich;
Stemler Józef ps. „Jan Dąbski”, zastępca dyrektora Departamentu Prasy i Informacji 
Delegatury Rządu RP na Kraj, jeden z szesnastu przywódców Polskiego Państwa 
Podziemnego uprowadzonych do Moskwy w 1945 r.;
Stemler Józef, żołnierz Legii Akademickiej, poległ 2 sierpnia 1944 r. za wolność tych, 
co żyją;
Szpundar Stanisław, żołnierz AK;
Szymczak Janusz, żołnierz AK;
Tłuchowski Zygmunt, uczestnik walk 1939 r., więzień obozu koncentracyjnego, 
żołnierz WP;
Turbacz Wiesław, lotnik;
Wieczorek Alfred ps. „Tatar”, żołnierz AK;
Woźniakowska Krystyna, żołnierz AK;
Woźniakowski Mieczysław, żołnierz AK. 

Fot. ze zbiorów M. Grodzkiego.





163

Sebastian Warlikowski

Władysław Józef  Kisiel ps. „Krakus” – niezłomny 
żołnierz podziemia niepodległościowego

Historia podziemia niepodległościowego, Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych, to 
dramatyczne, acz chwalebne losy walczących o wolną Polskę żołnierzy, którzy chcieli stać 
nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż 
do ofiary życia. Przebiegli komuniści, zainstalowani przez Moskwę w celu sowietyzacji  
i podporządkowania ziem polskich imperialnym planom Związku Sowieckiego, chcieli 
jak najszybciej i przy możliwie jak najmniejszym rozgłosie zdławić zbrojny opór po wojnie, 
zapewniając sobie tym samym opinię pluralistycznego państwa wśród zachodnich kręgów 
politycznych. W tym celu dopuścili się dwukrotnie podstępu, którym było ogłoszenie tzw. 
amnestii. W rzeczywistości były to łapanki, w następstwie których zamordowano bądź 
skierowano do więzień tysiące polskich patriotów. Pierwsza amnestia została ogłoszona w roku 
1945, druga zaś w roku 1947. Jedną z osób, które ujawniły się po ogłoszeniu drugiej amnestii, był 
Władysław Józef Kisiel „Krakus”, po wyjściu z więzienia w roku 1954 mieszkaniec Józefowa.

Urodził się 16 marca 1921 r. w Karasiówce (dziś to już Ryki). W roku 1941 wstąpił 
w szeregi Związku Walki Zbrojnej (późniejsza Armia Krajowa), gdzie otrzymał 
pseudonim „Krakus”. Trzy lata później został wcielony do oddziału leśnego Mariana 
Bernaciaka „Orlika”. W lipcu 1944 r., gdy Sowieci zbliżali się do Dęblina, oddział  
„Orlika” w ramach Akcji „Burza” uratował przed zniszczeniem ważne obiekty  
 

Na pamiątkę dla Rodziny, Władek. Fotografia wykonana podczas wojny w Zakładzie Fotograficznym Czesławy Terleckiej  
w Radomiu przy ul. Kilińskiego 15 [ok. 194?, przed 1945]. Podpis na odwrocie (od lewej): Władek Kisiel, Zygmunt Kultys, 
Waldemar. Na pamiątkę dla Rodziny, Władek. Fot. ze zbiorów I. Kisiel.
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wojskowe i gospodarcze, a także uchronił mieszkańców przez wywózką i znęcaniem 
się przez wycofujących się żołnierzy niemieckich.

Podziemie niepodległościowe bardzo szybko zdało sobie sprawę, że Sowieci i polscy 
zdrajcy-komuniści nie mają zamiaru traktować polskich patriotów jako właścicieli ziem, 
na które wkraczają. W cieniu grożących represji i możliwości zamordowania żołnierzy 
„Orlik” podjął decyzję o rozwiązaniu oddziału. Stało się to po nieudanej próbie marszu 
na pomoc walczącej Warszawie w czasie powstania, jednak nagromadzenie jednostek 
sowieckich, które biernie obserwowały wykrwawianie się stolicy, uniemożliwiało 
jednocześnie walczącym oddziałom przedarcie w celu pomocy. Reaktywował go w marcu 
1945 r., wybierając tym samym drogę inną niż ta z ostatniego rozkazu gen. Leopolda 
Okulickiego „Niedźwiadka” z 19 stycznia 1945 r., która rozwiązywała AK1.

24 kwietnia 1945 roku „Krakus” brał udział w akcji na Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego w Puławach, gdzie oddziały podziemia uwolniły wielu  
 
1. Ostatni rozkaz dzienny dowódcy Armii Krajowej:

ŻOŁNIERZE SIŁ ZBROJNYCH W KRAJU!
Postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej Polski 
przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczymy od roku 
1939. W istocie bowiem – mimo stwarzanych pozorów wolności – oznacza to zmianę jednej okupacji 
na drugą, prowadzoną pod przykrywką Tymczasowego Rządu Lubelskiego, bezwolnego narzędzia  
w rękach rosyjskich.
Żołnierze! Od 1 września 1939 r. Naród Polski prowadzi ciężką i ofiarną walkę o jedyną Sprawę,  
dla której warto żyć i umierać: o swą wolność i wolność człowieka w niepodległym Państwie.
Wyrazicielem i rzecznikiem Narodu i tej idei jest jedyny i legalny Rząd Polski w Londynie, który 
walczy bez przerwy i walczyć będzie nadal o nasze słuszne prawa.
Polska, według rosyjskiej receptury, nie jest tą Polską, o którą bijemy się szósty rok z Niemcami,  
dla której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiano ogrom męki i zniszczenie Kraju. Walki  
z Sowietami nie chcemy prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie 
suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym społecznie Państwie Polskim.
Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę tracić wiary, że wojna 
ta skończyć się może jedynie zwycięstwem jedynie słusznej Sprawy, tryumfem dobra nad złem, 
wolności nad niewolnictwem.
Żołnierze Armii Krajowej !
Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej 
niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami 
Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla 
siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce 
oraz by Wam ułatwić dalszą pracę – z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK.
W imieniu służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną pracę.
Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i 
demokratycznej Polsce.
Niech żyje Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska.
Dowódca Sił Zbrojnych w Kraju
(-) Niedźwiadek
Gen. Bryg.
M.p. 19 stycznia 1945.



165

więźniów. Kolejną spektakularną akcją było rozpędzenie 1 maja komunistycznego wiecu  
w miejscowości Kock i zorganizowanie wiecu antykomunistycznego. W czasie wycofywania 
się z Kocka, najprawdopodobniej pod Annówką, doszło do potyczki z grupą operacyjną Urzędu 
Bezpieczeństwa. 10 (źródła podają także 14 bądź 15) czerwca „Krakus” brał udział w rozbiciu 
posterunku Milicji Obywatelskiej w Żelechowie, skąd – według relacji samego „Krakusa” – 
miano uprowadzić kilkunastu milicjantów; niektórzy z nich mieli zostać rozstrzelani. 

Po ogłoszeniu pierwszej „amnestii” (uchwalona 22 lipca 1945 r., weszła w życie 
niemal miesiąc później – 21 sierpnia), w której „przestępstwem” nazywano walkę  
o wolną Polskę prowadzoną z Sowietami i komunistami, „Krakus” nie ujawnił się. Wraz 
z pozostałymi w oddziale już jesienią 1945 r. podjął nieudaną próbę odbicia posterunku 
MO w Dęblinie (całością dowodził Franciszek Jerzy Jaskulski „Zagończyk”). W 1946 
r. oddział, w którym walczył „Krakus”, brał udział w kolejnych walkach – 5 lutego 
we wsi Czernic, w marcu w akcji na pociąg koło stacji Leopoldów, gdzie rozładowano 
12 wagonów mąki, której część zabrała ludność. Także w marcu, dziesiątego dnia 
miesiąca, w Gończycach oddział stoczył walkę, gdzie zostało zabitych dwóch Sowietów 
oraz porwano ppłk. sowieckiego, szofera, starostę powiatu garwolińskiego i inspektora 
szkolnego z Garwolina (całością akcji dowodził wtedy Wacław Kuchnio „Spokojny”). 
Były to najprawdopodobniej ostatnie walki, w których brał udział „Krakus”.

Kolejna „amnestia” została uchwalona 22 lutego 1947 roku. Ponad miesiąc później,  
25 marca 1947 r., w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego ujawnił się 
Władysław Józef Kisiel. Zdał broń – PPSz, TT (popularną tetetkę) i 14 sztuk amunicji do 
niej, jeden granat obronny angielski, magazynek do Visa oraz należący do Bolesława Mikusa 
„Żbika” pistolet Walter. Nie był jedyny, bowiem wśród ujawniających się był m.in. „Spokojny”,  
a także większość osób z oddziału, w którym wcześniej walczył „Krakus”. Jak tłumaczyć 
ujawnienie się „Krakusa” po ogłoszeniu „amnestii”? Najprawdopodobniej prowadzone 
były wcześniej negocjacje w imieniu tych, którzy chcieli się ujawnić (tak było chociażby  
w przypadku „Spokojnego”, który otrzymał zapewnienie względnego spokoju w zamian za 
ujawnienie się). Jednak tym, co mogło mieć wpływ na podjęcie tych negocjacji, była miłość 
żołnierzy do swoich wybranek. Jak wspomina żona „Krakusa” (w tamtym czasie jeszcze 
narzeczona), Irena Kisiel, nie pozwoliła mu na dalszą konspirację i ukrywanie się.

Po ujawnieniu się „Krakusa” państwo Kisielowie zdecydowali się wziąć ślub 
6 września 1947 roku i zamieszkali w Warszawie na Mokotowie, u rodziny Pani 
Ireny. Obecnie nie można odpowiedzieć na pytanie, co działo się do 6 czerwca 1948 
roku, kiedy do ich mieszkania wpadli „Spokojny” wraz z żoną Zofią „Zosią”. Jak się 
okazało, zapewnienia komunistów dotyczące ujawnienia były kłamstwem, bowiem  
6 czerwca około trzeciej nad ranem do domu „Spokojnego” w Radości2 przyszli ubecy; 
według wspomnień Pani Ireny Kisiel było ich trzech, może czterech3. Wywiązała się  
 
2. Przed II wojną światową popularna miejscowość letniskowa, dziś część dzielnicy Wawer, położonej 
w prawobrzeżnej części stolicy.
3. Warto dodać, że „Spokojny” po tym, gdy się ujawnił, przeniósł się wraz z żoną w okolice Wrocławia, 
skąd musiał się wyprowadzić, bowiem zorientował się, że jest śledzony przez ubeków.
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strzelanina, „Spokojny” zabił jednego ubeka, drugiego zaś ranił. Następnie z żoną 
zaczęli uciekać w kierunku Mokotowa, do „Krakusa”. W przeprawie przez Wisłę 
pomógł im przewoźnik, który dał im także skromne ubranie (uciekali bez zastanowienia, 
wszystko rozgrywało się przecież w nocy lub wczesnym rankiem). Dotarli na miejsce, 
prosili o pomoc w znalezieniu ukrycia. Spędzili razem kilka godzin. Nakarmieni, 
umyci i ubrani („Krakus” podarował swój ślubny garnitur, a żonie „Spokojnego” Pani 
Irena podarowała najlepszą sukienkę) udali się wraz z „Krakusem” w okolice placu 
Mirowskiego, gdzie mieszkała znajoma rodzina, państwo Cyganowie.

Czesław Cygan, żołnierz AK, znajomy „Krakusa” z okolic Ryk, przyjął „Spokojnego” 
i „Zosię”. Udało im się spędzić spokojnie jedną noc. 8 czerwca, a więc podczas drugiej 
nocy po ucieczce, dom państwa Cyganów został otoczony przez UB, MO (Milicję 
Obywatelską) i KBW (Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego). „Spokojny” chciał 
walczyć, jednak od myśli tej odwieść miała go żona, która nie chciała zemsty ze 
strony ubeków i przelewu niewinnej krwi rodziny, która dała im schronienie. Wyjście 
zatem było jedno: „Spokojny” strzelił sobie w głowę, to samo po nim uczyniła „Zosia”. 
Zwłoki zabrali ubecy, nieznane jest do dziś miejsce ich pochówku.

Nieświadomy niczego „Krakus” po powrocie z pracy 8 czerwca chciał udać się 
do domu Czesława Cygana, jednak nie zdążył, bowiem późnym wieczorem, około 
godziny 23, „Krakus” wraz ze szwagrem został zabrany przez funkcjonariuszy. Pani 
Irena nie została zabrana, ponieważ była w ciąży, poza tym od samego początku, tzn. 
od momentu gdy ubecy wpadli do mieszkania na Mokotowie, „Krakus” utrzymywał, 
że żona o niczym nie wie.

Machina „komunistycznej sprawiedliwości” działała szybko i zdecydowanie. 
Ubecy zabrali „Krakusa” w celu przesłuchań do Aresztu Śledczego przy ulicy 
Rakowieckiej 37. Był to więzienie, w którym mordowali najpierw funkcjonariusze 
NKWD, później rodzimi komuniści, gdzie katowano i zabito strzałem w tył głowy 
rotmistrza Witolda Pileckiego (zaledwie dwa tygodnie wcześniej – 25 maja 1948 
roku). Żona „Krakusa”, będąc w ciąży, podejmowała próby spotkania z mężem, 
gdy ten przebywał w areszcie. Zobaczyła go dopiero w dniu ogłoszenia wyroku, 
tj. 12 czerwca 1948 roku. Chciała podejść do niego, jednak nie pozwolono 
jej. Męża widziała z daleka. Między 8 a 12 czerwca „Krakus” musiał być 
torturowany, bowiem jak wspomina Pani Irena, wyglądał jak wrak człowieka – 
skrajnie wychudzony, siny od pobić, z powodu wyszukanych tortur stosowanych 
przez komunistów szedł okrakiem. Został skazany na podstawie art. 7 dekretu  
z 13 czerwca 1946 roku4.

4. Dekret z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 
Państwa. Rozdział I. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu. Art. 7: Kto, działając na 
szkodę Państwa Polskiego, gromadzi lub przekazuje wiadomości, dokumenty, lub inne przedmioty 
stanowiące tajemnicę państwową lub wojskową, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat  
5 lub dożywotnio albo karze śmierci.
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Władysław Józef Kisiel po ogłoszeniu wyroku przebywał w kilku więzieniach 
do 6 marca 1954 roku. Pierwszym miejscem odbywania kary było Centralne 
Więzienie Rawicz, gdzie zamordowano m.in. Kazimierza Pużaka (13 kwietnia 
1950 roku) – niepodległościowego działacza socjalistycznego, przewodniczącego 
Rady Jedności Narodowej w latach 1944-1945. Dziś wiemy, że panowały tam 
okropne warunki – nieprawdopodobne przepełnienie, zimno oraz insekty. Później 
„Krakusa” skierowano do Centralnego Obozu Pracy w Potulicach. Następnie trafił 
do Strzelec Opolskich, więzienia o wyjątkowym rygorze, gdzie musiał pracować  
w kamieniołomach. Przez cały czas odbywania „kary” Pani Irena podejmowała 
próby spotkania się z mężem. Udało się to tylko raz, właśnie w Strzelcach 
Opolskich: Pani Irena, pilnowana przez strażników, siedziała z dala od męża pod 
oknem, „Krakus” zaś stał w dalszej części sali, otoczony strażnikami ze wszystkich 
stron. Mogli zamienić ze sobą jedynie kilka zdań.

Zapewne dzięki ciężkiej pracy „Krakus” wyszedł na wolność trzy miesiące przed 
zbliżającym się końcem wyroku, wspomnianego 6 marca 1954 roku. Jak wspomina 
Pani Irena Kisiel oraz jej córka, Pani Małgorzata, „Krakus” nigdy nie chciał mówić, co 
przeżył w więzieniu, płakał5. Być może osobą, która poznała jakiś strzępek informacji 
o tamtym okresie życia „Krakusa”, był Zygmunt Kultys „Lis” – przyjaciel „Krakusa” 
i żołnierz oddziału „Orlika”, który również ujawnił się w 1947 roku. „Krakus” często 
odwiedzał go w Rykach. Zapamiętała to jego córka, wspomniana Pani Małgorzata, 
którą Tata zabierał ze sobą do Ryk, jednak tak organizował czas, aby nigdy nie 
uczestniczyła w rozmowach, jakie panowie ze sobą prowadzili.

Wyjątkowo widocznymi obrażeniami po przesłuchaniach i odsiadywaniu „wyroku” 
były problemy z paznokciami, pod które zapewne w czasie tortur wbijano mu zapałki. 
Więzienie wymęczyło go fizycznie i psychicznie w sposób skrajny, po 1954 r. nie 
pozbierał się psychicznie, a do 1948 r. był to silny i zrównoważony człowiek. Zmarł 
14 września 1977 r. w Otwocku. To, co przeżył w tamtym czasie, zapewne zabrał ze 
sobą do grobu.

Cześć i chwała bohaterom!

5. Dziś wiemy nieco więcej o samych więzieniach. Jak pisał m.in. o Rawiczu i Strzelcach Opolskich 
prof. T. Wolsza: Skazani przebywali tam w prymitywnych i ponurych celach zamalowanych na czarno, 
z małym dostępem powietrza i światła dziennego, bez możliwości spacerów, kontaktów z bliskimi, bez 
paczek i listów, na dodatek z ciągłymi szykanami i obelgami ze strony straży więziennej.
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Edward Wymysłowski1

ŚWIDER

Po pięknej, malowniczej krainie
Powoli majestatycznie
Rzeka Świder płynie.
Żłobi koryto swoje
Wolno i mozolnie,
By na jego brzegach
Brzęczały świerszcze polne.
Przez bory, łąki i pola okolicy
Płynie spokojnie, powoli
W kierunku naszej stolicy,
Upaja się wonnością,
Świeżutkiej żywicy,
Samotnie płynie przez łąki
I mokradeł runo.
Nad jego wodami
Białe chmury suną.
Najpiękniej nad Świdrem
O rosie poranka,
Można czasem zobaczyć
Na wilgotnym brzegu,
Jak główkę wychyla
Błękitna sasanka.
Świder płynie
Przez trawy i wrzosy
A w jego głębinach
Kąpią się niebiosy.
Mija w swoim biegu
Mieszkańców siedliska
I siedzących ludzi
Na brzegu urwiska.
Świder na swoich falach
Niesie śmiechy i gwary,
A płaczące wierzby
Kąpią swe konary.
Świder płynie i marzy,
By chociaż raz jeden
Na falach nieść żeglarzy.
 

1. E. Wymysłowski, Wiersze wybrane, Józefów 2005.
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Chciałby się zatrzymać
W zielonym gaju,
Tam, gdzie powietrze zdrowsze,
Żeby podziwiać kochane Mazowsze
Tu są nocki cieplejsze
I niebo jaśniejsze.
Świder w swojej drodze
Mija czasem pałac
I wieśniaczą chatę lichą,
To znów pachnącą łąkę cichą.
Na drodze Świdra są pagórki
I pełne ptactwa rozlewiska,
Wszystko takie piękne,
Trzeba zobaczyć z bliska.
Bywa, że jeleń do lasu goni,
Może zatrzyma się na chwilę,
By obraz swój zobaczyć w toni,
Nad Świdrem przelatują rybitwy,
Czasem pije wodę lis chytry.
Mali chłopcy urządzają
Na brzegach Świdra gonitwy.
Dziewczyna po kolana w wodzie,
W mokrej sukience, kąpie swoje włosy.
Zmęczone podróżą słoneczko
Zniża się do ziemi,
By świat ozłocić
Promieniami swymi.
W szeptach Świdra
Zawarta jest nasza historia cała,
Bywa w niej klęska
I bywa też chwała.
Świder od wieków
Niezmiennie toczy swoje fale
W słotach jesiennych
I w letnim upale.
Ciągle Świder płynie,
Póki w falach Wisły nie zginie.
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SŁOWO O UE

Czasy nowe tworzymy, historii jeszcze nie ma.
Nową wspólnoty wielkość czy też zamętu otchłań.
Praca jest to wielka i ogromny temat.
Ludzie i ich historia nowym splątani,
Na ustach mowa, tak różna rozliczna, 
Zwyczaje i serca nie zawsze mają ideę styczną.

Dopiero zaczęta, a kiedy będzie skończona praca,
Gdy każdy naród w swoją stronę pcha ramieniem.
Czyniąc dla wszystkich, lecz „moje” ciągle wraca.
Spoczniesz, a inny przyciśnie cię kamieniem.

Dla przyszłych pokoleń jeszcze praca wielka,
Nieskażony kontynent wspólnym sumieniem
Kładł się będzie na przyszłości wielekroć cieniem.

                                                           10 maja 2004 r.

ZAGUBIONY DZIEŃ

Pośród dróg naszych zagonów,
Życiem znaczonej wstęgi,
Czyhających złych ludzkich demonów,
Gnieżdżą się przebrzmiałych marzeń pręgi.
Rodzi się to, co najpiękniejsze,
Z resztek błysku padłego gromu.
Porzucone co dzikie i najsmutniejsze.
Dymu smugą znaczone na opuszczonym domu.
Młodzieńcze swawolne lata
Uczą, w co mamy wierzyć.
Każdy dzień zgubiony to strata.
Czym płacz burzy można zmierzyć?
Dni straconych czas nowy nie wynagrodzi.
Lata wahań i płochej miłości.
Nowe w trudach wciąż się rodzi.
Owoc zbierze wśród radości.
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Michał Burdziński1

* * *

na boskich wczasach
w otwockich lasach
jestem Lelija co bąki zbija
czasem łagodna i często żmija
ochoczo szukam tu włóczykija
kwieciście chcę się jemu przedstawić
wady odstawić pąk swój wystawić
na pożądania oczarowania
pąsy i dąsy
wąsy i kąsy
kłody i ody
wzwody
zawody
jestem Lelija
niczyja nadal
wiek mi już mija
urodę śmierć spija
a włóczykija nie liczy się kasa
o której trąbi warszawska prasa
musi chłop wyjąć innego asa
w szalonych czasach
na śnionych wczasach

* * *

zgłaszam wniosek formalny
o zwołanie Konwentu Seniorów
na rzecz plakatu dla Świdra City
bodaj jednego w całej historii
w odcienie pralin chabry i mrzonki
fiołków żółcienie albo rozmaryn
dlaczego
dlaczego
Iwonicz Truskawiec Rymanów-Zdrój
i Zakopane i Druskienniki
sypią hasłami z beczki Narcyza
szczerzą ząbeczki jak superpyza

1. M. Burdziński, Świder City, maszynopis.
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promują się błyszczą w oparach eko
od wieku świecą w ryzach art déco
a my
plakaty
gdzieście nasze plakaty
czemuż ślęczymy w minimuzeach
to już się stało tamto minęło
jedynie zdjęcia w czerni i bieli
do licha z jakością diabli ją wzięli
plakaty
nieście natychmiast nasze plakaty
Panie Marszałku
Wysoka Izbo
starszyzna się dowie
w końcu podpowie
trzeba się ruszyć
to tak nie wolno
to nie może być
tylko dziura
dziura metafizyczna

* * *

lubię wydmy
lubię w parku fontannę
wolę skromne wzniesienia od żadnych
wolę secesję konarów od falistości asfaltu
wolę hamak w igliwiu niż poliwęglan z gresem
wolę podróbkę Szwajcarii od braku jednej i drugiej
lubię przedwojnie
lubię wrażliwość
wolę działanie od skazy
lubię chodniki proste
lubię prostotę mądrości
wolę żywe oblicze Anulki niż jej uśmiech na fotografii
wolę tort na żydowskim stole od świeczek na pomniku zagłady

* * *

wypatrzyłem przedwczoraj lub trochę wcześniej
w poniedziałek o szóstej dwie albo później
przy prostej dróżce do stacyjki Michalin
ten odcień złotego
zachodzący brąz
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na pniach limb
nareszcie
jak w Tatrach

* * *

mam dwadzieścia kilka lat
ocalałem
przed liczbą gadżetów
próbowałem podsycać wrażenie
że wielka wojna była dawno temu
że zdobyliśmy wiedzę podziału
na proste i krzywe
na pokorę i bunt
na realność i wirtualność
lecz jestem pyszny i ci oznajmiam
że wielka wojna kipi w najlepsze
na wielu frontach i wielu poziomach
tego globu
mam dwadzieścia siedem lat
trzymanych jak złoto
w duszyczce

* * *
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Łukasz Maurycy Stanaszek1

PAMIĘĆ O URZECZU

Przeszły lata, przeszły wieki,
chaty już porosła trawa.
Dziś już widać coraz bardziej,
jak rozrosła się Warszawa...

Nowe drogi zamiast Wisły
nowe szlaki wyznaczają.
Tylko jeszcze Urzeczanie
o tradycji pamiętają...

W dawne stroje wilanowskie
ubierają się ochoczo.
Pieśni, tańce zapomniane
wciąż są przez nich odgrywane.

URZECZEni, Łurzycanki
to są nazwy dla Was nowe.
Już Wam spieszę z wyjaśnieniem:
to zespoły są ludowe.

Jest ich wiele na Urzeczu
od Powsina po Sobienie,
bo tradycja, drogie dzieci,
jest dziś w Polsce w dużej cenie.

Flis Festiwal we wsi Gassach
– tam jest lepiej niż na wczasach!
Możesz poczuć się flisakiem
– flis-dziewczyną, flis-chłopakiem!

Możesz rybek tu zjeść worek,
poznać, co to jest siuforek.
Możesz wypić soku szklankę,
pokosztować też wiślankę.

 
 
 
1. Zob. Ł. M. Stanaszek, Nadwiślańskie Urzecze, Piaseczno 2015.
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Gdy już jadła posmakujesz,
to na Wiśle pożeglujesz.
Dowiesz się tam od flisaków,
czemu w rzece nie ma raków.

Co to łodzie są pychowe...
co to żagle są rozprzowe...
Czemu zimą nie spławiają?
Czy ze sobą sieci mają?

Zapytacie, drogie dzieci:
po co wszystkie te zabiegi?
Czy nie lepiej w domu siedzieć
i o wszystkim nic nie wiedzieć?

Tylko co, gdy ktoś się spyta:
skąd jesteście dzieci moje?
Czy tradycje ojców znacie?
Pieśni, tańce jakieś macie?

Zamiast obyć się milczeniem,
lepiej wiedzieć, co się rzecze.
Ten nasz region na Mazowszu
nadwiślańskim zwą Urzeczem! 
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Fragment okładki książki Ł. M. Stanaszek, Nadwiślańskie Urzecze, Piaseczno 2015.
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Józef Mart1

JÓZEFOWSKIM HARCERZOM

Płonie ognisko w lesie, a serca płoną w nas.
Kto pieśń naszą poniesie tu w józefowski las?
Spleciemy nasze ręce i utworzymy krąg.
Jesteśmy dziećmi ziemi i mamy tysiąc rąk.
One budować będą szczęśliwe przyszłe dni,
Za nami wszyscy pójdą: on, ona, ja i ty.
Jesteśmy tutaj w lesie. Las wita wszystkich nas.
Pieśń naszą w dal poniesie nawet do bliskich gwiazd.
Kto do nas jeszcze przyjdzie i serce swoje da,
Zapali z nami ogień, podrzuci swoje drwa.
Ten przyjacielem będzie po wszystkie nasze dni.
Czekamy tutaj wszyscy: on, ona, wszyscy, my.

JÓZEFOWSKIM GIMNAZJALISTOM

Rozejdą się po świecie.
Każdy ma jakąś myśl.
Zdobywać swój Everest
I dalej w górę iść.
Są jeszcze Himalaje.
Niejeden trudny szlak.
Tu w kraju, poza krajem
Ludzkiej wielkości znak.
Pójdą przez życie sami,
Połączą w pary się.
Poniosą swój dynamit,
Odnajdą się we mgle.

 

1. J. Mart, Józefowskie rymy, Józefów 2015.
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MÓJ STARY DĄB

Stary dąb
Rośnie wciąż,
Rosną na nim liście.
Ptaki też
Chcą z nim żyć,
Mają jakąś misję. 

Nawet Mieni
Nikt nie zmienił,
Płynie jak przed laty.
Rośnie las
Wokół nas
Jak zawsze bogaty.

ŻYCIE PRZYRODY

Słyszę, jak trawa rośnie.
Czy wy to też słyszycie?
Ja tutaj potrafię dostrzec
Ciche przyrody życie.
Mową ptaków potrafię
W tej ciszy się zachwycić
I tym, co tutaj najmilsze,
Duszę własną nasycić.
Potrafię zrozumieć
Szum lasu, jego dźwięki
I strumyk szumiący blisko,
I szept jego tak piękny. 
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Fragment okładki książki J. Mart, Józefowskie rymy, Józefów 2015.
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Adolf Rudnicki1

Józefów
Józefów – to sosny i piasek. W pobliżu kolejki wąskotorowej piaski są takie, że noga 

po łydkę grzęźnie. Sosny oswojone są niejako przez parkany, pośród których stoją 
domki drewniane, brzydkie jak wozownie. Jeszcze tylko na Bałutach spotyka się ten 
styl budownictwa. Fabrykanci łódzcy dla swych robotników stawiali szopy podobne 
do tych, jakie warszawscy drobni kamienicznicy i drobni kupcy, fryzjerzy i stróże 
pobudowali dla siebie. Pobudowali dla siebie, a kończyło się na tym, że sami tłoczyli 
się w jednej klitce, a resztę odnajmowali po słonych cenach zamożniejszym latem, 
emerytom zimą. Aby kapitał „odrzucał”.

Z nastaniem lata zjeżdża się tu [do Józefowa] Warszawa. Przywozi zadymione płuca, 
nadszarpnięte nerwy, rondle i łóżka. Rozkłada pledy na chudej murawie, nastawia 
patefony, wydobywa karty do brydża – i zaczyna wypoczywać. Dla pełności sjesty 
panny z Muranowa przywożą książki w skrzyniach. Na dworcu tutejszym, podobnym 
do ptaka z rozpostartymi skrzydłami, zjawiają się fryzjerzy z Twardej z brzęczącymi 
neseserkami, ukrywającymi blaszane pędzle i tanie mydło do golenia. Nowe siły 
chwytają Józefów w swe łapy; duch handlu zmienia puste sklepy, jedne w sodowiarnie, 
inne w czytelnie, jeszcze inne w sale tańca z odpowiednio głośnym jazzem. Ruchliwy 
duch reklamy – przyrodni brat ducha handlu – ozdabia parkany i słupy ogłoszeniami 
o tanich a wygodnych pensjonatach (pięciorazowy posiłek dzienny, smaczny i obfity!), 
o eleganckich fryzjerach, o precyzyjnych manicurach, o bezbolesnych pedicurach,  
o świetnych praczkach, o lodach we wszystkich gatunkach i smakach. Panny włażą 
w długie jedwabne spodnie, kształtniejsze shorty. Długo oraz krótkospodnie poddają 
swe ciała gorącemu słońcu z pyszną brawurą dojrzałych kobiet. I tak oto miejscowość 
gładka jak stół, brzydka jak ulica Przeskok zaczyna dźwięczeć życiem miłych rzeczy 
inaczej określanych tu na miejscu, ale tak właśnie wspominanych później.

Kwitnie Józefów latem i zrozumieć to należy pod każdym możliwym względem. 
Kwitnie i wre zarówno na dworcu podobnym do ptaka sposobiącego się do lotu, jak  
i w obrębie wszystkich miejscowych parkanów. Ruch trwa w dzień i w nocy.  
W południe megafony wołają zmysłowym wołaniem, które działa jak czad. Jednakże 
prawdziwy szał zaczyna się dopiero z nastaniem wieczoru. Wymizerowani, ziemiści 
muzykanci, ubrani na biało, wciągają murzyńskie maski o wargach czerwonych jak sok 
malinowy i dają znak do rozpoczęcia obłędu, który chichocze w morderczym foksie, 
zawodzi w melodyjnym tangu, przynosi zamyślenie w dystyngowanym bostonie, pieni 
się w kujawiaku. Józefów żyje tylko przez dwa miesiące w roku, ale wtedy – jak się  
 
1. A. Rudnicki, Ucieczka z Jasnej Polany, Warszawa 1949. Opowiadanie Józefów należy do cyklu opowiadań 
Epoka pieców (Szekspir, 1948; Ucieczka z Jasnej Polany, 1949, wydanie łączne powiększone Żywe i martwe 
morze, 1952), w których autor stworzył sugestywny obraz zagłady Żydów w czasie II wojny światowej. 
Utwory te, uznane za najlepsze w twórczości A. Rudnickiego, zostały przetłumaczone na wiele języków. 
Cytowany fragment opowiadania (s.8-11, 19-20) przedstawia obraz Józefowa w pamięci autora. Zob.  
J. Wróbel, Miara cierpienia. O pisarstwie Adolfa Rudnickiego, Kraków 2004.
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to nazywa w języku fachowców – żyje na sto dwa. Chociaż – jeśli szukacie ciszy, 
znajdziecie ją tu również. Pustynię w pobliżu kolejki wąskotorowej, tam gdzie noga 
po łydkę grzęźnie, noc przemienia w rzekę srebrną. Brodzi się w tym srebrze, wiaterek 
igra – delikatny jak muślin, podlega się lekkiemu drżeniu, wzrok biegnie ku niebu, 
które jest jak druga rzeka, oczy otwierają się szeroko, jak tylko mogą, serce dyszy 
świętem. Ale bez słów. Samą ciszę sączy ten jasny, duży księżyc.

Nagle – odbywa się to w sposób dla każdego nagły – już się nie widzi istot w długich 
i krótkich spodniach; rozsądnookie właścicielki czytelń wraz ze swymi filozoficznie 
nastrojonymi małżonkami zaczynają opróżniać półki; eleganccy, renomowani fryzjerzy 
sięgają po zapomniany i dziwny szczegół mody – kapelusz i opanowanym subtelnym 
kroczkiem, znamionującym bon-ton, drobią w stronę dwuskrzydłowej stacji; z kiosków 
wytaczają ostatnie syfony; po wymizerowanych bladych muzykantach ani śladu! Zaczyna 
się odwrót jakby w popłochu, popłochu nie widać, ale tym niemniej czuje się go. Nawet ci, 
których pierwotnie ucieszyła nagła pustka, pakują się teraz pospiesznie, olśniewa ich nowa 
myśl, że urlop da się właśnie całkiem dobrze zakończyć w okolicach placu Teatralnego. 
Już zapomnieli, że dopiero tydzień temu z zapałem uciekli stamtąd. Józefów się kończy. 
Październik jak październik, choć są to naturalnie tylko słowa. Nie ma trudniejszej pory. 
Słońce w październiku ma coś ze szlochu ludzkiego.

W Józefowie niewiele jest drzew liściastych, jedynie w pobliżu stacji znajduje 
się trochę kasztanów i klonów, są i orzechy. Właśnie w październiku piękno ich 
osiąga granice nasyconej dojrzałości. I oto, co natura wyrabia ze swym dziełem: 
wysiliwszy się, aby wznieść do wyżyn, poczyna skubać gałąź za gałęzią, żywym 
pięknem zaśmiecać rowy i drogi. W listopadzie nie ujrzysz na ulicy na raz więcej 
niż trzy osoby. Dobre maniery nie pozwalają im nawiązać znajomości. Milczą, 
ale czują wobec siebie ciekawość podobną do tej, co psy wobec psów, jedne 
dzieci wobec drugich. Przypominają ostatnie egzemplarze rodzaju ludzkiego.  
W listopadzie i w grudniu na stacji, podobnej do ptaka, w rannych godzinach kręci 
się kilka osób z podniesionymi kołnierzami i potupując nogami z zimna biegnie 
to w jedną, to w drugą stronę. Wyjadą niebawem. Wrócą późną nocą, pobiegną 
szybko do swych domów, dadzą się obwąchać i obszczekać ugłaskanym psom,  
a potem zamkną się na siedem spustów.

Latem Józefów jest na przestrzał otwarty, zimą zamknięty, odseparowany, jak gdyby 
u sąsiada panowała dżuma. Sporo domów ma okna pozabijane. Stoją niezamieszkałe. 
Ale zarówno zaludnione, jak i puste przypominają fortece, które zerwały łączność 
ze sobą. Sklepik Walerego Posrebrzanego staje się jedynym miejscem, gdzie można 
zaspokoić instynkt towarzyski. W Józefowie zimowym gorycz samotności trzeba było 
wypić do dna. W tymże Józefowie w miesiącu grudniu umierał Joel. Nie wiem, czy 
Seweryn zdawał sobie sprawę, że wysyła mnie nie do chorego, lecz konającego. (...)

Piszę te słowa we Lwowie w roku 1940, z dala od ojczyzny. Pośród nas wielu mamy 
takich, którym sam dźwięk „Józefów” wyciska łzy z oczu. Zjada ich tęsknota, mają 
wiele innych jeszcze powodów. Ja nie płaczę wraz z nimi. Ale jakże mi się nie wzruszać 
tą jak stół płaską, jak ulica Przeskok brzydką miejscowością podwarszawską, skoro 
jej pejzaż sprzągł się w moich wspomnieniach z człowiekiem, który w oczach moich 
stąpał po Ziemi Obiecanej?
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Fragment strony tytułowej opowiadania Józefów. A. Rudnicki, Ucieczka z Jasnej Polany, Warszawa 1949.
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Informacje o autorach
Ajdacki Paweł (ur. 1970 w Otwocku) – mieszkaniec Otwocka, Prezes Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Otwock, regionalista, krajoznawca. 

Borkowicz Jacek (ur. 1957 w Żyrardowie) – historyk, publicysta, pisarz i podróżnik. 
Specjalizuje się w problemach etnicznych Europy Środkowej i Wschodniej.  
W Józefowie mieszka od ukończenia pierwszego roku życia. 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Borkowicz

Burdziński Michał (ur. 1986 w Częstochowie) – komparatysta, entuzjasta literatur  
i sztuk wizualnych Europy Środkowej, wyznawca makroregionu i perspektywy 
internacjonalnej. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego 
w Częstochowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie doktorant na 
Uniwersytecie Warszawskim. Idealista, wielbiciel Tatr i nadmorskich spacerów. Tomik 
poezji „Świder City”, który wkrótce ukaże się drukiem, kumuluje wewnętrzne rozszczepienia  
i sprzeciwy nadwrażliwej jednostki na fali jej dojrzewania. Jest mieszaniną dawnych, 
aktualnych i projektowanych krajobrazów życia, architektury i natury, zaklętych  
w trójkącie przemijania: Jura – Skalne Podhale – Nadświdrze.
 
Grodzki Mirosław (ur. 1973 w Warszawie) – mieszkaniec Józefowa, instruktor 
harcerski, organizator obozów dla młodzieży.

Grzegrzółka Wiesława – sekretarz w Szkole Podstawowej nr 1 w Józefowie.

Hen Józef (ur. 1923 w Warszawie), właściwie Józef Henryk Cukier – polski pisarz, 
publicysta, dramaturg, scenarzysta i reportażysta żydowskiego pochodzenia. W 1944 
r. przyjął pseudonim literacki „Hen”, który z czasem zaczął mu służyć za nazwisko. 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Hen.

Kołodziej Janina (ur. 1929 w Rudzie Opalin koło Włodawy nad Bugiem) – nestorka 
rodu Kołodziejów, z domu Piętka, od urodzenia mieszka w Józefowie. 

Kołodziej Szymon (ur. 2000 w Warszawie) – uczeń trzeciej klasy Gimnazjum nr 1  
w Józefowie, wnuk Janiny Kołodziej. 

Korwin-Mikke Małgorzata (ur. 1950 w Warszawie) – ukończyła studia na 
Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego w 1973 r., pracę magisterską  
z zakresu archiwistyki napisała pod kierunkiem prof. Ireneusza Ihnatowicza. Do 1984 
r. pracowała w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (dziś Narodowe Archiwum 
Cyfrowe). Potem gospodyni domowa. 

Krasnodębska Agnieszka (ur. 1970 w Garwolinie) – absolwentka polonistyki na 
Uniwersytecie Warszawskim; redaktor, korektor, animator kultury, autorka tekstów 
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edukacyjnych z zakresu historii sztuki i języka polskiego, miłośniczka Józefowa  
i świdermajerów. Współpracuje m.in. z Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii 
Żydów Polskich, Wydawnictwem Świdermajer.

Laskowska Agnieszka – nauczyciel-bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 1  
w Józefowie.

Lewandowska Marlena (ur. 1991 w Warszawie) – laureatka Młodzieżowego Konkursu 
Krajoznawczego PTTK „Poznajemy Ojcowiznę” (2004), od 2009 r. wolontariuszka 
Fundacji Andriollego.

Lewandowski Robert (ur. 1964 w Otwocku) – historyk, publicysta, popularyzator życia 
i twórczości Elwiro Michała Andriollego, historii letnisk linii otwockiej i architektury 
nadświdrzańskiej (architektury świdermajer). Ważniejsze formy aktywności: założył 
i prowadzi Wydawnictwo Świdermajer (od 2005), założyciel i prezes Fundacji 
Andriollego (od 2009), współorganizator Roku Andriollego na Mazowszu (2011), autor 
projektu Świdermajer XXI wieku (2009), Kronenberg, Andriolli i wilegiatura (2011), 
Miasteczko w stylu świdermajer (2015), założyciel i redaktor naczelny czasopisma 
„Rocznik Józefowski” (od 2015), twórca portalu www.swidermajer.pl (2005). 

Mart Józef (ur. 1933 w Józefowie koło Biłgoraja) – mieszkaniec Józefowa od 1958 r., 
nauczyciel, miłośnik historii, poeta.

Młynarska Maria – nauczycielka języka polskiego, w latach 1991-1998 dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Józefowie.

Oktabiński Krzysztof (ur. 1953 w Warszawie) – historyk kultury, regionalista, 
absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Publicysta i działacz społeczny z Wiązowny koło Otwocka. 
Inicjator pomników memorialnych czynu zbrojnego na Mazowszu i w stolicy. 
Członek Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Otwockiego Towarzystwa Naukowo- 
-Kulturalnego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 

Rudnicki Adolf (ur. 1909 w Żabnie – zm. 1990 w Warszawie) – polski pisarz prozaik i eseista. 
Pierwotnie nazywał się Aron Hirschhorn. Pochodził z chasydzkiej rodziny żydowskiej. 
Debiutował w 1930 r. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej, został wzięty do niewoli,  
z której uciekł. W latach 1940-1941 przebywał we Lwowie, gdzie był członkiem Narodowego 
Komitetu Żydowskiego. 17 września 1940 r. wstąpił do Związku Radzieckich Pisarzy 
Ukrainy. Od 1942 r. przebywał w Warszawie, gdzie działał w podziemiu kulturalnym.  
W 1944 r. wstąpił jako ochotnik do Armii Krajowej. Brał udział w powstaniu warszawskim. 
Po wojnie mieszkał w Łodzi, a później w Warszawie. Znaczącym motywem twórczości 
A. Rudnickiego jest martyrologia Żydów. Określenie „epoka pieców” pochodzi od tytułu 
jednego z jego utworów. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Rudnicki.
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Rukowicz Andrzej (ur. 1948 w Piotrkowie Trybunalskim) – ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Warszawie, architekt wnętrz i animator kultury. Sygnatariusz 
Porozumienia Linia Otwocka. Propagator ochrony dziedzictwa kulturowego, 
w tym architektury nadświdrzańskiej. Inicjator i współorganizator przejazdów 
pociągu trakcji parowej. Twórca projektu Dotknięcie linii, w ramach którego 
miało miejsce wiele wydarzeń, m.in. poświęconych postaci i działalności 
Kazimierza Szpotańskiego.

Sobczyński Leszek (ur. 1969 w Warszawie) – mieszka w Józefowie, ukończył Szkołę 
Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodniczy, Oddział Architektury 
Krajobrazu, z tytułem mgr inż. architekt krajobrazu. Należy do Polskiego Towarzystwa 
Dendrologicznego, działa aktywnie społecznie i ekologicznie, związany z Józefowem 
od wielu pokoleń.
 
Stanaszek Łukasz Maurycy (ur. 1976 w Otwocku) – antropolog i archeolog, kustosz 
dyplomowany, kierownik Pracowni Antropologicznej w Państwowym Muzeum 
Archeologicznym w Warszawie, popularyzator nauki, badacz i odkrywca Urzecza 
(gwar. Łurzyce), podwarszawskiego mikroregionu etnograficznego.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ukasz_Maurycy_Stanaszek
 

Szymańska Marzenna (ur. 1977 w Warszawie) – urodzona w Międzylesiu 
(Warszawa), wychowana w Falenicy, od dziesięciu lat mieszkanka Józefowa. 
Odpowiada za edukację filmową w Kinokawiarni Stacja Falenica. Prowadzi warsztaty 
fotograficzne w falenickiej filii Wawerskiego Centrum Kultury. Animator kultury  
i społecznik. W wolnym czasie można ją spotkać na rowerze lub na koniu. Posiada 
wyższe wykształcenie artystyczne (łódzka „Filmówka”) i pedagogiczne (studia 
podyplomowe). Menadżer szkoły językowej w Warszawie. Współwłaścicielka 
studia fotograficznego BAOBABY STUDIO, www.baobabystudio.com

Ślesicki Krzysztof – nauczyciel-bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 1 w Józefowie. 
Historyk, zajmuje się biografistyką. 

Trzaskowski Maciej (ur. 1958 w Karczewie) – mieszkaniec Karczewa, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Karczewa, redaktor „Rocznika Karczewskiego”, regionalista, 
miłośnik historii, Kołbielszczyzny i Urzecza. 

Warlikowski Sebastian (ur. 1990 w Golubiu-Dobrzyniu) – historyk, doktorant 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kustosz Izby Pamięci Pułkownika 
Kuklińskiego w Warszawie.

Wymysłowski Edward (ur. 1931 w Kowalewicach Nowych – zm. 2010 w Józefowie) 
– mieszkaniec Józefowa, malarz, rysownik, poeta.
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SŁOWA KLUCZOWE1

„ROCZNIK JÓZEFOWSKI” 2015, Tom 1

1. NASZE TEMATY

Robert Lewandowski
Andriolli, wilegiatura, świdermajer. Wstęp do dyskusji o dziejach Józefowa i okolic

Słowa kluczowe:
Andriolli, Anielin, Świdry Małe, rzeka Świder, Brzegi Andriollego, wilegiatura, 
Kolej Nadwiślańska, Kolej Jabłonowska, kolej wąskotorowa Wawer-Karczew, 
linia otwocka, letnie mieszkania, podwarszawskie letniska, letnisko, Falenica, 
Jarosław, Otwock, Radość, Józefów, Świder, historyzm, architektura uzdrowiskowa, 
architektura nadświdrzańska, architektura letniskowa, weranda, świdermajer – 
drewniana architektura, neoświdermajer.

Łukasz Maurycy Stanaszek
Józefów na Urzeczu

Słowa kluczowe:
Świdry Małe, Wisła, Powiśle, Nadwiśle, nadwiślańskie Urzecze, Urzeczanie, Urzyce, 
Łurzycanki, Łurzycoki, Mazowsze, Mazowszanie, regiony etnograficzne, strój 
wilanowski, flisacy, oryle, olędrzy, olęder.

Jacek Borkowicz
Trzeci rozbiór Polski na obszarze późniejszego Józefowa w świetle XVIII-wiecznych  
i XIX-wiecznych źródeł kartograficznych

Słowa kluczowe:
Galicja, Prusy, 3 rozbiór Polski, granica, topografia, Wiązowna, Miedzeszyn, Świdry 
Małe, Świdry Pruskie, Józefów.

Małgorzata Korwin-Mikke
Józefów dawniej i dziś, jak budowano i jak mieszkano 

Słowa kluczowe: 
Leopold Kronenberg, Kolej Nadwiślańska, Kolej Jabłonowska, Karczew, Świder, 
Józefów, Jarosław, Emilianów, Anielin, Michalin, Błota, Rycice, Elwiro Michał 
Andriolli, Brzegi, Świdry Małe, „Benkówka” – osada i willa, świdermajery.

1. Słowa kluczowe pochodzą od autorów lub nawiązują do tekstu publikowanego w „Roczniku 
Józefowskim”.
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Krzysztof Oktabiński
Po prostu Józefów

Słowa kluczowe:
Józefów, Michalin, Letnisko Falenica, Wawer.

Leszek Sobczyński
Dąb na Dębince w Józefowie 

Słowa kluczowe: 
Józefów, Świdry Małe, Dębinka, dąb szypułkowy (Quercus robur L.), pomnik 
przyrody, drzewo w kulturze, drzewo w cywilizacji.

Robert Lewandowski
Imiona Andriollego. Materiały źródłowe

Słowa kluczowe:
Elwiro Michał Andriolli, polski malarz, rysownik, ilustrator, grafik, dokumenty, 
metryka chrzcielna, akt ślubu, testament, Natalia Andriolli.

2. WSPOMNIENIA

Józef Hen
Michalin

Słowa kluczowe:
Józef Hen, letnisko Michalin, letnisko Józefów, letnisko Falenica, Świder, linia 
otwocka, Żydzi, Żydówki, Otwock, Karczew, Wiązowna, willa „Kronówka”, 
Muranów.

Janina Kołodziej, Szymon Kołodziej, Agnieszka Krasnodębska
Moje dzieciństwo w Emilianowie

Słowa kluczowe:
letnisko Emilianów, letnisko Józefów, Piętka, Kołodziej.

3. PO SĄSIEDZKU

Maciej Trzaskowski
Miasto i Gmina Karczew na Urzeczu

Słowa kluczowe:
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Towarzystwo Przyjaciół Karczewa, „Rocznik Karczewski”, Karczew, Urzecze, 
Otwock Wielki, Andriolli.

Marzenna Szymańska
„I love my Świdermajer Bike”

Słowa kluczowe:
Józefów, Festiwal Otwarte Ogrody w Józefowie, Świdermajer Bike Picnic, rajd 
rowerowy, fotografia, świdermajer.

Andrzej Rukowicz
Rajd rowerowy ,,Śladami ciuchci” i koncert na sto dzwonków

Słowa kluczowe:
dotknięcie linii, linia otwocka, kolej wąskotorowa, Urzecze, Wawer, rajd rowerowy, 
świdermajer, wystawa, koncert, Karolina Cicha, Kazimierz Szpotański, Ferio Wawer.
 
Paweł Ajdacki
Aplikacja mobilna „Szlaki Mazowsza”

Słowa kluczowe:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, PTTK, szlaki Mazowsza. 

Marlena Lewandowska
Szlaki turystyczne w Józefowie i okolicy

Słowa kluczowe:
turystyka, rzeka Świder, józefowska ścieżka „Brzegi Andriollego”, Józefów, 
Mazowiecki Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody, Mazowsze. 
 

4. JÓZEFOWSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Wiesława Grzegrzółka, Agnieszka Laskowska, Maria Młynarska, Krzysztof Ślesicki 
Biogramy zmarłych pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Józefowie 

Słowa kluczowe:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Józefowie.
 
Mirosław Grodzki
Akcja „Wstążka”

Słowa kluczowe:
cmentarz, groby, grób, bohater, wstążka, harcerze, pamięć, Józefów.
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 Sebastian Warlikowski
Władysław Józef  Kisiel ps. „Krakus” – niezłomny żołnierz podziemia 
niepodległościowego

Słowa kluczowe:
Armia Krajowa (AK), Żołnierze Niezłomni, Żołnierze Wyklęci, „Orlik”, „Spokojny”, 
Urząd Bezpieczeństwa (UB), komuniści, Rakowiecka, Rawicz, Strzelce Opolskie, 
więzienie, areszt śledczy, Witold Pilecki, August Emil Fieldorf „Nil”. 
 

5. KĄCIK LITERACKI

Edward Wymysłowski
Świder…

Słowa kluczowe:
Edward Wymysłowski, przemijanie, Józefów, rzeka Świder, poezja regionu.
 
Michał Burdziński 
na boskich wczasach w otwockich lasach…

Słowa kluczowe:
poezja regionu, linia otwocka, uzdrowisko, letnisko, przemijanie.

Łukasz Maurycy Stanaszek
Pamięć o Urzeczu

Słowa kluczowe:
Wisła, Powiśle, Nadwiśle, nadwiślańskie Urzecze, Urzeczanie, Urzyce, Łurzycanki, 
Łurzycoki, Mazowsze, Mazowszanie, regiony etnograficzne, strój wilanowski, poezja 
regionu, pamięć, flisacy, oryle, olędrzy, olęder.

Józef Mart
Józefowskim harcerzom…

Słowa kluczowe:
Józef Mart, poezja regionu.

Adolf Rudnicki 
Józefów

Słowa kluczowe:
Adolf Rudnicki, prozaik, letnisko Józefów, Żydzi.
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KEYWORDS1 “THE YEARBOOK OF JÓZEFÓW” 
[”ROCZNIK JÓZEFOWSKI”] 2015, Volume 1

1. OUR TOPICS

Robert Lewandowski
Andriolli, wilegiatura, świdermajer. Wstęp do dyskusji o dziejach Józefowa i okolic 

[Andriolli, villegiatura (holiday resort), świdermajer (wooden architecture style). 
Introduction to the discussion about the history of Józefów and its environs]

Keywords:
Andriolli, Anielin, Świdry Małe, the river Świder, Andriolli’s Brzegi, villegiatura 
(holiday resort), Vistula Railway Line, Jabłonowska Railway Line, Wawer-Karczew 
narrow-gauge railway line, Otwock line, summer houses, summer resorts located 
near Warsaw, summer resort, Falenica, Jarosław, Otwock, Radość, Józefów, Świder, 
historism, spa architecture, architecture style of the Świder riverside area, summer resort 
architecture, verandah, świdermajer – wooden architecture style, neoświdermajer.

Łukasz Maurycy Stanaszek
Józefów na Urzeczu

[Józefów on the Vistula Riverside]

Keywords:
Świdry Małe, Wisła, Powiśle, Nadwiśle, the Vistulan Urzecze, Urzeczanie, Urzyce, 
Łurzycanki, Łurzycoki – the people of Urzecze, men/women from Urzecze, the Vistulan 
Riversiders, Mazovia, Mazovians, ethnographic regions, Wilanowski traditional folk 
costume from Urzecze, flisacy, oryle (plural) – the Vistula river boatmen; olędrzy (plural) 
– descendants of settlers from Frisia and the Netherlands who settled in Poland. 

Jacek Borkowicz
Trzeci rozbiór Polski na obszarze późniejszego Józefowa w świetle XVIII-wiecznych  
i XIX-wiecznych źródeł kartograficznych

[The Third Partition of Poland as reflected in the area of the later Józefów in the 
light of the 18th and 19th – century cartographic sources]

Keywords:
Galicia, Prussia, the Third Partition of Poland, border, topography, Wiązowna, 
Miedzeszyn, Świdry Małe, Świdry Pruskie, Józefów.

1. Translated by Małgorzata Członka, cmag@poczta.onet.pl
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Małgorzata Korwin-Mikke
Józefów dawniej i dziś, jak budowano i jak mieszkano 

[Józefów past and present –  architecture and life]

Keywords:
Leopold Kronenberg, Vistula Railway Line, Jabłonowska Railway Line, Karczew, 
Świder, Józefów, Jarosław, Emilianów, Anielin, Michalin, Błota, Rycice, Elwiro 
Michał Andriolli, Brzegi, Świdry Małe, “Benkówka” – the settlement and the villa, 
examples of the świdermajer architecture.

Krzysztof Oktabiński
Po prostu Józefów

[Józefów – as simple as that]

Keywords:
Józefów, Michalin, Letnisko Falenica, Wawer.

Leszek Sobczyński
Dąb na Dębince w Józefowie 

[The oak tree in Dębinka area of Józefów]

Keywords:
Józefów, Świdry Małe, Dębinka, pedunculate oak tree (Quercus robur L.), natural 
monument, tree in culture, tree in civilisation.

Robert Lewandowski
Imiona Andriollego. Materiały źródłowe

[Andriolli’s names. Source materials]

Keywords:
Elwiro Michał Andriolli, Polish painter, draughtsman, illustrator, engraver, identity 
papers, baptism certificate, marriage certificate, testament, Natalia Andriolli.

2.  MEMOIRS

Józef Hen
Michalin

[Michalin]
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Keywords:
Józef Hen, Michalin summer resort, Józefów summer resort, Falenica summer 
resort, Świder summer resort, Otwock line, Jews, Jewish women, Otwock, Karczew, 
Wiązowna, “Kronówka” villa, Muranów.

Janina Kołodziej, Szymon Kołodziej, Agnieszka Krasnodębska
Moje dzieciństwo w Emilianowie

[My childhood in Emilianów]

Keywords:
Emilianów summer resort, Józefów summer resort, Piętka, Kołodziej.

3. IN THE NEIGHBOURHOOD

Maciej Trzaskowski
Miasto i Gmina Karczew na Urzeczu

[The town and Municipality of Karczew on the Vistula Riverside]

Keywords:
Karczew Friends’ Society, “Rocznik Karczewski” (the “Yearbook of Karczew”), 
Karczew, Urzecze, Otwock Wielki, Andriolli.

Marzenna Szymańska
”I love my Świdermajer Bike”

Keywords:
Józefów, Open Gardens Festival in Józefów, Świdermajer Bike Picnic, bike rally, 
photograph, świdermajer architecture style.

Andrzej Rukowicz
Rajd rowerowy ,,Śladami ciuchci” i koncert na sto dzwonków

[“Choo-choo train” trail bike rally and one hundred bell concert]

Keywords:
“Touching the Line” [Dotknięcie Linii] Project, Otwock  line, narrow-gauge railway 
line, Urzecze (Vistula Riverside), Wawer, bike rally, świdermajer architecture style, 
exhibition, concert, Karolina Cicha, Kazimierz Szpotański, Ferio Wawer.

Paweł Ajdacki
Aplikacja mobilna „Szlaki Mazowsza”
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[“Mazovia Trails” mobile application]

Keywords:
PTTK (Polish Tourist and Sightseeing Society), Mazovia trails.

Marlena Lewandowska
Szlaki turystyczne w Józefowie i okolicy

[Tourist trails in Józefów and its environs]

Keywords:
Tourism, the river Świder, Józefów trail “Brzegi Andriollego”, Mazovian Landscape 
Park, nature reserves, Mazovia.

4. JÓZEFÓW BIOGRAPHICAL DICTIONARY

Wiesława Grzegrzółka, Agnieszka Laskowska, Maria Młynarska, Krzysztof 
Ślesicki 
Biogramy zmarłych pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Józefowie 

[Brief biographies of the deceased employees of Primary School no 1 in Józefów]

Keywords:
Primary School no 1 in Józefów 

Mirosław Grodzki
Akcja „Wstążka”

[”Wstążka” (Ribbon) Action]

Keywords:
cemetery, graves, grave, hero, ribbon, scouts, remembrance, Józefów.

Sebastian Warlikowski
Władysław Józef  Kisiel ps. „Krakus” – niezłomny żołnierz podziemia 
niepodległościowego

[Władysław Józef Kisiel ps. “Krakus” – unbroken soldier of underground resistance]

Keywords:
Home Army (AK), Unbroken Soldiers, Cursed Soldiers, “Orlik”, “Spokojny”, Public 
Security Office (UB),  communists, Rakowiecka – Mokotów Prison, Rawicz Prison, 
Strzelce Opolskie Prison, Witold Pilecki, August Emil Fieldorf “Nil”.
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Edward Wymysłowski
Świder…

[The river Świder…]

Keywords:
Edward Wymysłowski, transience, Józefów, Świder, regional poetry.

Michał Burdziński 
na boskich wczasach w otwockich lasach…

[Brilliant holidays in Otwock forests]

Keywords:
regional poetry, Otwock line, summer resort, transience.

Łukasz Maurycy Stanaszek
Pamięć o Urzeczu

[Remembering Urzecze (Vistula Riverside)]

Keywords:
Vistula River, Powiśle, Nadwiśle, nadwiślańskie Urzecze, Urzeczanie, Urzyce, Łurzycanki, 
Łurzycoki – the people of Urzecze (Vistula Riverside), Mazovia, Mazovians, ethnographic regions, 
Wilanowski traditional folk costume, memory, flisacy, oryle (plural) – the Vistula river boatmen, 
olędrzy (plural) – descendants of settlers from Frisia and the Netherlands who settled in Poland.

Józef Mart
Józefowskim harcerzom…

[To Józefów scouts…]

Keywords:
Józef Mart, regional poetry.

Adolf Rudnicki 
Józefów

[Józefów]

Keywords:
Adolf Rudnicki, prose writer, Józefów summer resort, Jews.
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SUPLEMENT

***

Publikacje „Rocznika Józefowskiego” mają na celu zachęcić do poznawania prze-
szłości przodków i budowania lokalnej tożsamości przez dokumentowanie historii.

Świadkami minionych lat są stare fotografie, archiwalne dokumenty, stare pocztów-
ki, listy, mapy, grafiki, książki, czasopisma, druki ulotne, rodzinne pamiątki i wspo-
mnienia oraz wszelkie artefakty, przedmioty związane z historią Józefowa i okolic.

Fundacja Andriollego, działając pro publico bono na rzecz rozwoju społeczności 
lokalnej i regionalnej, wspiera od 2009 roku, merytorycznie lub przez dofinansowa-
nie, działania związane z popularyzowaniem lokalnej historii, tradycji i architektury. 
Od 2015 roku Fundacja Andriollego patronuje również inicjatywom „Rocznika Józe-
fowskiego” zmierzającym do powstania monografii miasta Józefowa oraz powołania 
Muzeum Józefowa. 

***

Jesienią 2015 roku Fundacja Andriollego zawarła porozumienie o współpracy z Za-
kładem Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej na przeprowadzenie konkursu dla studentów studiów drugiego stopnia 
na najlepszy projekt realizowany w ramach działań pn. „Rewitalizacja centrum miasta 
Józefowa polegająca na odbudowie historycznej osi miasta”.

Celem konkursu było uzyskanie optymalnej pod względem urbanistycznym, funk-
cjonalnym i estetycznym architektonicznej koncepcji remontu, adaptacji, rozbudowy 
lub odtworzenia wybranych obiektów budowlanych na terenie miasta Józefowa zloka-
lizowanych przy ulicach Wyszyńskiego i Wawerskiej.

W konkursie wzięły udział prace dziewięciu zespołów projektowych. Rozstrzy-
gnięcie konkursu nastąpiło w styczniu, a wszystkie zgłoszone prace będą prezentowa-
ne i omawiane podczas Festiwalu Otwarte Ogrody 2016 w Józefowie1.

RL

1. Informacje o terminach będą podawane na stronie: https://www.facebook.com/swidermajerteam/
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Fundacja Andriollego

wspierając działania redakcji „Rocznika Józefowskiego” 
i Wydawnictwa Świdermajer 

w przygotowaniu kolejnych publikacji,

wypożyczy do skanowania
lub zakupi 

stare fotografie, archiwalne dokumenty, pocztówki,
listy, mapy, grafiki, książki, czasopisma, druki ulotne, 

rodzinne pamiątki
oraz wszelkie artefakty, przedmioty 

związane z historią Józefowa i okolic (linia otwocka).

Realizując powyższe zadanie 
we współpracy z warszawskim Antykwariatem Kwadryga,

dojeżdżamy do zainteresowanych osób 
na terenie całej Polski

oraz poza krajem.

Płacimy gotówką lub przelewem bankowym.

Kontakt telefoniczny +48 605 035 774






