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Prezentujemy Paƒstwu kolejny odcinek relacji
Êwiadków i uczestników wydarzeƒ, rozgrywajàcych
si´ w Wilanowie przed wybuchem i w czasie II wojny Êwiatowej.
W I tomie Ad Villam Novam opublikowano dziennik Wilhelma
Osseckiego i „Pami´tnik Warszawiaka” Ilzy Glinickiej. Głównà parti´ tej cz´Êci serii stanowi „Akcja Wilanów” – wspomnienia Pana
Krzysztofa Głuchowskiego, opracowane w jego prywatnej Oficynie
Komputerowej i wydane po raz pierwszy w 1991 r. Tekstowi temu
towarzyszà wspomnienia ludzi znajàcych Wilanów z czasów przed
wybuchem II wojny Êwiatowej. O Wilanowie opowiadajà osoby, które w nim si´ wychowywały, mieszkały i pracowały. Sà to: Pani Zofia Piwarska (mieszkanka Wilanowa od 1931 r., pracownik Muzeum w Wilanowie w latach 1951–2011), Pani Helena Czarnecka
(urodzona w Wilanowie w 1921 r. i mieszkajàca w nim do dzisiaj),
Pan Stanisław Wenerski (który prze˝ywszy 99 lat, sp´dził wi´kszoÊç
swego dorosłego ˝ycia w Wilanowie) i zmarły 14 lipca 2011 r. w wieku 101 lat, Pan Jan Kazimierczak – postaç znana ka˝demu wilanowianinowi, nauczyciel i wychowawca wielu ich pokoleƒ, pracujàcy
w szkole w Wilanowie ju˝ w latach 30. ubiegłego wieku.Wspomnienia zyskały prezentowanà form´ po opracowaniu rozmów przeprowadzonych i nagranych na przestrzeni lat 2006–2010 przez
dr Ew´ Klekot z Instytutu Archeologii i Etnologii UW1 oraz Piotra Szpanowskiego – pracownika Muzeum Pałacu w Wilanowie.
Wa˝nà rol´ w nich odgrywa opis rezydencji wilanowskiej dokonywany przez osoby, które pami´tajà jà ze swych bytnoÊci na jej terenie lub ze wzgl´du na wykonywanà w jej obr´bie prac´. Liczne
szczegóły pozwalajà sobie wyobraziç rezydencj´, w czasach, kiedy
była oÊrodkiem majàtku ziemskiego, a Wilanów był wsià stojàcà dopiero na poczàtku drogi do urbanizacji. Dla lepszego zapoznania
czytelnika z opisywanymi miejscami zamieszczamy zdj´cie lotnicze
Wilanowa oraz plan „Folwarku Wilanowskiego” z 1943 r., na którym
zaznaczono te obiekty, o których mowa w publikowanych wspomnieniach.
Pewne szczegóły, które mogłyby byç niezrozumiałe dla czytelnika, zostały wyjaÊnione w przypisach, chocia˝ generalnie wspomnienia publikujemy po to, by utrwaliç klimat, ogólny wizerunek Wilanowa z czasów, kiedy wchodził w ostatnià faz´ swych dziejów, jako wsi i dóbr

WST¢P

Wst´p

1

Dr Ewa Klekot opublikowała wyniki swoich badaƒ prowadzonych w Wilanowie w wydawnictwie
podsumowujàcym konferencj´ „Genius Loci. To˝samoÊç miejsca w kontekÊcie historycznym
i współczesnym”, która odbyła si´ w Muzeum Pałacu w Wilanowie w grudniu 2007 r., w art. zatyt.
„Mi´dzywojenny Wilanów jako podwarszawska miejscowoÊç we wspomnieniach dawnych mieszkaƒców”.

7

kksiazka ost 7:Layout 1

8.12.2011

20:17

Page 9

byli miejscowi kolaboranci (w efekcie spłon´ły ich 4 zagrody, a ˝ycie
straciło kilkunastu z nich). Akcja odwetowa skierowana była przeciwko
niemieckim kolonistom, którzy w maju 1943 r. krwawo rozprawili si´
z çwiczàcymi w okolicy członkami AK (4 zabito, innych wydano Gestapo). W samym Wilanowie w czasie akcji osłonowej przeprowadzono
skuteczny atak na posterunek ˝andarmerii (obecnie zajmowany przez
pub „Złoty Król”). Niepowodzeniem zakoƒczył si´ zaÊ szturm na
kwatery lotników niemieckich w pałacowej kordegardzie, w którym
została ranna mama Pana Krzysztofa Głuchowskiego – Wanda
Głuchowska ps. „Justyna”, a gdzie po stronie AK padli tak˝e zabici.
Cała „Akcja Wilanów” kosztowała ˝ycie 5 ˝ołnierzy AK.
Pan Krzysztof Głuchowski, wówczas młody rezydent pałacu wilanowskiego, zaprzyjaêniony z córkami Adama i Beaty Branickich,
przekazuje nam swà wiedz´ na temat przygotowaƒ do Akcji Wilanów. Relacjonuje tak˝e nieudany atak na kordegard´ i wydarzenia,
które nastàpiły tu˝ po nim, kiedy w ukryciu przed Niemcami musiano zajàç si´ rannà Wandà Głuchowskà, i kiedy du˝ym ryzykiem
obarczone było nawet pochowanie dwóch ˝ołnierzy AK zabitych
w czasie akcji i pozostawionych przez Niemców pod kordegardà.
Poni˝ej zamieszczamy biogram autora „Akcji Wilanów”, który jeszcze jako gimnazjalista wstàpił do AK, póêniej brał udział w akcjach
konspiracyjnych i z bronià w r´ku uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po upadku Powstania, po przejÊciu przez niemieckie
obozy jenieckie, trafił do 2 Korpusu Polskiego. Po demobilizacji
nie wrócił do Polski, oddanej w sowieckà stref´ wpływów. Obecnie
mieszka w odległej Brazylii, aktywizujàc miejscowe Êrodowisko polonijne i publikujàc materiały wspomnieniowe, których list´ znaleêç mo˝na w biogramie.
Tekst i materiał ilustracyjny został opublikowany w wersji opracowanej przez Krzysztofa Głuchowskiego – redakcja pozwoliła sobie
jedynie poddaç go drobnej korekcie i wzbogaciç go o przypisy objaÊniajàce wyst´pujàce w nim niektóre terminy.
Piotr Szpanowski
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urodził si´ 29 listopada 1926 r. w Warszawie. W czerwcu 1939 r. ukoƒczył
6-klasowà Szkoł´ Rodziny Wojskowej, po czym zdał egzaminy do Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie.
W Warszawie w czasie okupacji był uczniem szkół zawodowych. Niezale˝nie zdawał egzaminy gimnazjalne w tajnym Gimnazjum Górskiego, gdzie przed samym Powstaniem zdał do czwartej klasy.
Od sierpnia 1941 r., jeszcze w Zwiàzku Walki Zbrojnej, przekształconym
póêniej w Armi´ Krajowà, brał udział w konspiracji pod pseudonimem
„JuraÊ”, poczàtkowo w Kompanii Kadeckiej, a od wrzeÊnia 1943 r.
w 7 Pułku Ułanów Lubelskich AK kryptonim „Jeleƒ” w plutonie 1112.
Niezale˝nie brał pomocniczy udział w akcji Wilanów Kedywu Komendy Głównej AK 26 wrzeÊnia 1943 r. oraz w akcjach przeprowadzanych przez Kedyw Okr´gu Warszawskiego na terenie Wilanowa.
W Powstaniu był w plutonie 1112 jako ochrona Komendy Głównej
Armii Krajowej i Delegatury Rzàdu na Kraj w fabryce Kamlera na
Woli, a nast´pnie na Starówce, gdzie pluton stał si´ odwodem dowódcy Warszawa Północ płk. „Wachnowskiego” – Ziemskiego. Za
Starówk´ odznaczony Krzy˝em Walecznych oraz awansowany do
stopnia starszego ułana. Po kapitulacji przeszedł przez obozy jenieckie oraz komenderówk´ w München Gladbach, gdzie był ranny
w czasie nalotu amerykaƒskiego. Po wyzwoleniu przedostał si´ przez
Holandi´, Belgi´ i Francj´ do Włoch, do 2 Korpusu Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, dowodzonego przez gen. Andersa, gdzie
dołàczył do odtworzonego tam 7 Pułku Ułanów Lubelskich.
Odkomenderowany, ukoƒczył Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców
Karpackich, zdajàc matur´ ju˝ w Anglii. Po ukoƒczeniu studiów i uzyskaniu dyplomu Chartered Engineer pracował w angielskiej firmie CAVLucas, specjalizujàc si´ w systemach wtryskowych do silników diesla.
W 1970 r. został wysłany do filii w Hiszpanii jako kierownik in˝ynierii
sprzeda˝y. Nast´pnie w 1974 r. objàł stanowisko kierownika in˝ynierii
i sprzeda˝y oryginalnego wyposa˝ania w filii w São Paulo w Brazylii.
Od 1978 r. znów pracował w Anglii, był odpowiedzialny za łàcznoÊç z filià firmy w Blois i La Rochelle we Francji w zwiàzku z wprowadzaniem
pompek CAV na samochodach osobowych Forda i Fiata.
Na terenie Emigracji w Londynie w latach 1947–1970 był kierownikiem Kr´gu Starszoharcerskiego, członkiem Kierownictwa Starszego Harcerstwa, członkiem Naczelnej Rady ZHP (posiada Złotà
Odznak´ ZHP), członkiem Zarzàdu Zjednoczenia Polskiego w Wiel-
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KRZYSZTOF
G∑UCHOWSKI1

1

Biogram Krzysztofa Głuchowskiego został opracowany przez niego samego 18 lipca 2011 r.
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kiej Brytanii, członkiem Zarzàdu Koła 7 Pułku Ułanów Lubelskich,
członkiem Naczelnej Rady Koła Armii Krajowej, członkiem Zarzàdu Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, jednym z twórców i pierwszym długoletnim skarbnikiem Polskiego
OÊrodka Społeczno- Kulturalnego (POSK) w Londynie.
O˝eniony z Brazylijkà Lais z domu Ottoni Barbosa, po przejÊciu na
emerytur´ w 1988 r. osiedlił si´ w Rio de Janeiro, gdzie rozpoczàł
działalnoÊç dziennikarskà i publicystycznà, piszàc do prasy polonijnej z „Dziennikiem Polskim” w Londynie i „Nowym Dziennikiem” w Nowym Jorku na czele oraz do prasy krajowej.
Był jednym z zało˝ycieli Instituto Brasileiro da Cultura Polonesa.
Kolekcjoner, zajmuje si´ w szczególnoÊci poszukiwaniami XIX-wiecznych poloników angielskich i hiszpaƒskich, wÊród których, mi´dzy innymi, odkrył nieznane dotàd artykuły o tematyce polskiej, opublikowane w okresie powstania 1863 r. w redagowanym przez Karola Dickensa
tygodniku „All the Year Round”. Dokonane przez siebie tłumaczenia
tych materiałów wydrukował w stworzonej przez siebie Oficynie Komputerowej w Rio de Janeiro jako wydania bibliofilskie w minimalnych
nakładach (od 8 do 25 egzemplarzy). Ukazały si´: Wstà˝ka Zofii, Zwój
nut, Polska, Polska walka o ˝ycie, Polski dezerter, Tylko jeden pokój, Gdy porzàdek panował w Warszawie, Wymarsz na Syberi´, Wizyta w rosyjskim wi´zieniu, Trzej uchodêcy, Pomocnik geometry,
Ucieczka z Syberii, Jak Profesor Gaster nauczał ducha, Spod pióra
Polaka i Za polskà spraw´ oraz Wielki niedêwiedê i polska gwiazda. Jedno z tłumaczeƒ – Pomocnik geometry, ukazało si´ w 1996 r.
w lubelskim kwartalniku „Akcent”, nr 1(63), str. 111–123. Przygotował
tak˝e opracowanie postaci Sir Williama Arthura White’a – wicekonsula brytyjskiego w Warszawie w okresie powstania styczniowego i póêniejszego ambasadora brytyjskiego w Istambule, które opublikowano
w XXII tomie „Tek Historycznych” Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii, którego autor opracowania był członkiem, oraz szkic w j´zyku angielskim Dickens and Poland, który ukazał si´ na wiosn´ 2002 r. w wydawnictwie stowarzyszenia The Dickens
Fellowsip „The Dickensian”, no. 456, vol. 98, part 1.
W swej Oficynie Komputerowej w Rio de Janeiro, wydał równie˝ jako publikacje bibliofilskie wspomnienia W Kompanii Kadeckiej
Armii Krajowej i Akcja Wilanów, Dziadek Ziółkowski, Czarodziej
polskiego słowa, Wspomnienia dziadka, Stryj Lech Głuchowski,
zbiór artykułów W´drówka po Êwiecie oraz tłumaczenie Levante de
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Varsóvia Ubaldo Soares – Powstanie w Warszawie. Jest autorem
wspomnieƒ, które ukazały si´ w Anglii: W Polskim Londynie 1947–
1970 – Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1999 (wyjàtki ukazały
si´ w Nr.122 „Zeszytów Historycznych” Instytut Literacki, Pary˝,
grudzieƒ 1997 str. 54 - 172) i w 2009 r. drukowane były w odcinkach
w londyƒskim „Dzienniku Polskim” oraz Âladami pradziadów –
PFK Londyn 2001, których druk w odcinkach nastàpił w 2010 r.,
równie˝ w londyƒskim „Dzienniku Polskim”. W Polsce ukazały si´
jego ksià˝ki Dickens i Polska, Akademia Polonijna Cz´stochowa
2003 i Czarodziej polskiego słowa Lars Antyki, Włocławek 2004.
W 2006 r. przygotował z pomocà Konsulatu RP ekspozycj´ o Powstaniu Warszawskim 1944 w Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
powtórzonà na Universidade do Estado do Rio de Janeiro w 2007 r.
CD wystawy w j´zykach portugalskim, polskim i angielskim rozprowadził do licznych bibliotek i muzeów polskich i zagranicznych z Bibliotekà Narodowà, Bibliotekà Jagielloƒskà, Bibliotekà Ossolineum,
Muzeum Powstania Warszawskiego, Library of Congress, British Library, Imperial War Museum, RAF Museum, USA Air Force Museum, South African Air Force Museum na czele.
W 2010 r. przygotował przezrocza na CD, w wersjach polskiej i angielskiej, o historii niezwykłej Szkoły Karpackiej – Gimnazjum i Liceum
3 Dywizji Strzelców Karpackich, działajàcej w latach 1943–1948, i rozesłał do wybranych bibliotek oraz muzeów polskich i zagranicznych.
We współpracy z Muzeum Farmacji w Warszawie, korzystajàc z internetu, na odległoÊç zorganizował wieczór poÊwi´cony swej matce – mgr Wandzie Głuchowskiej ps. w AK „Justyna”, który odbył
sie w lokalu muzeum 8 marca 2011 r.
Od 2004 r. jest członkiem zarzàdu Stowarzyszenia Korespondentów
Prasy Zagranicznej w Brazylii (ACIE) i jego obecnym sekretarzem.
Jest członkiem Institution of Mechanical Engineers, Stowarzyszenia
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (posiada Złotà Odznak´
STP), Zwiàzku Pisarzy Polskich na Obczyênie, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (posiada Złotà Odznak´ oraz Krzy˝ SPK), Koła Armii Krajowej, Koła 7 Pułku Ułanów Lubelskich.
Jest laureatem Nagrody Zwiàzku Pisarzy Polskich na Obczyênie.
Wyró˝niony za swà prac´ w Associa˜ão dos Correspondentes da Imprensa Estrangeira.
Odznaczenia: Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝
Walecznych, Krzy˝ Armii Krajowej (nr 3316), Medal Wojska, brytyjski War Medal.
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Armii Krajowej ju˝ od dawKONSPIROWANIE W
na konspirowaliÊmy razem
Z MAMÑ z mamà . W czasie pierwszej wojny Êwiatowej ma-
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ma sama, majàc kilkanaÊcie lat, pracowała w POW2 i była bibliotekarkà tej organizacji na terenie Łodzi, a w roku 1920 zgłosiła si´ do
wojska i pracowała w szpitalu wojskowym.
Ojciec – Stanisław Stefan Głuchowski3, miał równie˝ wiele konspiracyjnych wspomnieƒ z dzieciƒstwa i młodoÊci.
W 1907 roku, po wpadce w Cz´stochowie, stryj Janusz 4 likwidował drukarni´ PPS5, którà miał na poddaszu domu, gdzie mieszkali, w Hucie Raków koło Cz´stochowy. Pras´ wyniesiono, natomiast na podłodze pozostały setki rozrzuconych czcionek. Na poddasze mo˝na si´ było dostawaç jedynie poprzez dziur´ w dachu.
Trzeba było wyleêç na zewnàtrz, odwinàç pap´ i odsunàç deski.
Poniewa˝ mo˝na to było uczyniç jedynie w nocy, dwunastoletni ojciec, któremu powierzono zadanie zebrania czcionek, musiał przesiedzieç na poddaszu prawie całà dob´. Po listopadzie 1918 roku ojciec, wraz z szesnastoletnim stryjem Lechem 6, znaleêli si´
w szeregach 7 Pułku Ułanów Lubelskich, który stworzył i którym
dowodził stryj Janusz.
Mimo to, a mo˝e właÊnie dlatego, ojciec uwa˝ał, ˝e jestem za młody i miast si´ nara˝aç, powinienem si´ przyzwoicie uczyç.
Mama była bardziej liberalna i nawet od czasu do czasu prosiła mnie
o drobne przysługi, jak na przykład opisanie wszystkich drogowskazów niemieckich na czterech rogach skrzy˝owania Nowego
Âwiatu i Alei Jerozolimskich. Nie było to zresztà takie łatwe, gdy˝
drogowskazów było mnóstwo, we wszystkich kolorach t´czy, pełnych skrótów i kodów, a Szwabów p´tało si´ tam bez liku. Spacerowałem wi´c sobie oboj´tnie i po zapami´taniu dwu czy trzech tablic w´drowałem do jednej z pobliskich bram, aby je dokładnie
opisaç: kształt tablicy, kolor tła, liter, obwódek, typ liter i wreszcie
treÊç. O to, dlaczego stateczna pani magister interesowała si´ niemieckimi drogowskazami, oczywiÊcie nie pytałem. Wiedziałem, ˝e
mama, tak jak zresztà wszyscy w rodzinie, siedziała po uszy w po-

Wanda Głuchowska (1901–1976), ps. „Justyna”. W 1945 r. wi´zieƒ w obozie w Rembertowie.
POW – Polska Organizacja Wojskowa.
3
Stanisław Stefan Głuchowski (1893–1962) – do wojny kierownik biura Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP.
W AK dowódca plutonu WSOP, wi´zieƒ Pawiaka, brał udział w Powstaniu Warszawskim. [przyp. autora]
4
Janusz Głuchowski (1888–1964) – póêniejszy generał dywizji, dowódca Jednostek Wojska w Wielkiej Brytanii.
5
PPS – Polska Partia Socjalistyczna.
6
Lech Głuchowski (1902–1944) – póêniejszy dowódca 7 Pułku Ułanów Lubelskich AK; poległ w Powstaniu
Warszawskim. [przyp. autora]
1
2
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jednym pociàgiem z „Lenà”. „Margerita” z „Jankà” nast´pnym pociàgiem. Bilet kolejowy mamy, który przechował si´ cudem, podaje wyjazd z Radomia 18.11.1942 pociàgiem Pz 1153 o godzinie 6.57.
„Danusia” pozostała w Radomiu jeszcze tydzieƒ, aby „odczekaç”
mo˝liwoÊç spotkania si´ z Niemcem, który jà legitymował.
Komunikaty radiowe z Londynu i Sztokholmu, przedrukowane
w podziemnym „Echo” i „A.R.”, podały, ˝e „w dniu 16.11.42 polskie
oddziały partyzanckie wysadziły pod Radomiem niemiecki pociàg
wojskowy. Zgin´ło 200 Niemców, straty w sprz´cie bardzo znaczne”.
Mama brała udział w zwiadach do innych akcji:

18
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– z „Margerità” do Sokołowa – most na rzece Krznie
– z „Ewà” do Terespola – most na Bugu
– z „Jankà”, „Halinà” i „Andà” – linie telefoniczne
– z polecenia „Sławy” zawiozła paczk´ z płytami do Krakowa.
W Warszawie:
– inwigilacja agentki Gestapo10 Chylewskiej z „Jankà”
na nasypie na Saskiej K´pie i z „Renià” w mieÊcie
– obserwacja domu Wilcza 71 z „Zofià”
– obserwacja na Krakowskim PrzedmieÊciu z „Henrykà”
– obserwacja na Grójeckiej.
Poczàtkowo mama pracowała, jak to si´ mówiło, za pierwszym stołem,
czyli w ekspedycji w aptece Bukowskiego, na rogu Marszałkowskiej
i Piusa XI11, które to miejsce stało si´ punktem kontaktowym dla
„Leny” i wielu innych osób. GdzieÊ pod koniec 1942 roku lub w poczàtkach 1943 mama obj´ła licencj´ apteki przy ul. Kruczej 28 i od
tego czasu miejsce to stało si´ prawdziwà przystanià AK. Patrzàc
wstecz, ciarki mnie przechodzà. Jak mi mówiła mama, w aptece była cz´sto magazynowana broƒ i materiały wybuchowe, nocowało tam
szereg członkiƒ Dysku, „Lena” wykorzystywała jà jako lokal kontaktowy. Pami´tam, jak stryj Lech u˝ywał aptek´ na swoje kontakty
7 Pułku Ułanów Lubelskich – „Jeleƒ”. Ciotka Halszka „wisiała” tam
ciàgle na telefonie. Pami´tam te˝ jak ciotka Irka Fiedorowicz – „Anda”, z zawodu lekarka, spotykała si´ w aptece w sprawach AK z młodymi klerykami z jakiegoÊ seminarium pod Warszawà. Wyglàdało to

10

„Gestapo” – Geheime Staatspolizei (niem.), Tajna Policja Paƒstwowa, niemiecka nazistowska tajna policja
polityczna.
11
Ul. Piusa XI – obecnie ul. Pi´kna w Warszawie.
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troch´ dziwnie. „Anda” – młoda, atrakcyjna dziewczyna z utlenionymi na platynowo włosami, i Êwi´tobliwie wyglàdajàcy młodziankowie w sutannach stanowili raczej niespodziewany kontrast!
Dzi´ki Bogu nie było wsypy ani w Dysku, ani w aptece mamy.
W sierpniu 1943 roku mama poprosiła mnie, abym pomógł cioci
Halszce Głuchowskiej, bo si´ rozchorowała dekoratorka, która miała przygotowaç wieniec na Grób Nieznanego ˚ołnierza na 15 sierpnia, i nie było nikogo, kto by mógł jà zastàpiç. Moja samotna piàtka z reklamy ze Szkoły Zgromadzenia Kupców nareszcie mogła si´
przydaç! Chodziło o zrobienie z kwiatów białego orła na czerwonym
polu. Wieniec przygotowaliÊmy w naszym domu na ˚oliborzu przy
Pogonowskiego 9. Ogromnà, szczelnie wypchanà walizk´ kwiatów
dostarczyła pani Konstancja Starzyƒska, kuzynka paƒstwa Branickich. Pracowała ona w zarekwirowanych przez Niemców szklarniach
wilanowskich, hodujàcych wówczas kwiaty wyłàcznie dla hitlerowskiej elity12. Nigdy w ˝yciu nie widziałem tylu białych i czerwonych
goêdzików! Materiału nie brakowało. Na metrowym arkuszu tektury narysowałem orła. Wzorowałem si´ na stylizowanym orle Paƒstwowej Odznaki Sportowej13. Po odłamaniu łodyg wciskałem główki goêdzików w przygotowane otwory w tekturze tak, ˝e z płatków
utworzył si´ jednolity zarys orła na czerwonym tle. W szponach trzymał on białà tarcz´ z czerwonà kotwicà Polski Walczàcej.
Nie wiem, jakim cudem udało si´ paniom z Małego Sabota˝u 14 zanieÊç tego ogromnego orła na Grób Nieznanego ˚ołnierza, opodal
którego stale chodziły niemieckie warty. Dokonały jednak tego cudu i na Âwi´to ˚ołnierza grób był pi´knie udekorowany. Wymagało to nie lada odwagi!
Dopiero z ksià˝ki ŁàcznoÊç, Sabota˝, Dywersja Kobiety w Armii
Krajowej15 si´ dowiedziałem pseudonimu ciotki Halszki – „Józefa”, i tego, ˝e była komendantkà oddziału kobiecego Małego Sabota˝u, okr´gu ˚oliborz. Ciotka Halszka, malutka, drobniutka, „nadrabiała minà”. Przed wojnà była pilotem szybowcowym i działała

Niemieckie władze okupacyjne dokonały konfiskaty dóbr wilanowskich Adama Branickiego na podstawie rozporzàdzenia Generalnego Gubernatora z 24 stycznia 1940 r. o konfiskacie majàtku prywatnego
w Generalnym Gubernatorstwie (Ordynacji Konfiskacyjnej).
13
Paƒstwowa Odznaka Sportowa (P.O.S.) została ustanowiona w 1930 r., by zaÊwiadczaç o sprawnoÊci
fizycznej osób wojskowych i cywilnych. Nadawano jà od 1931 r. w trzech klasach (złota, srebrna, bràzowa)
– ka˝da klasa miała 4 stopnie.
14
Mały Sabota˝ – kategoria działaƒ skierowanych przeciwko okupacji niemieckiej, polegajàca np. na
umieszczaniu antyniemieckich i patriotycznych haseł na murach, oÊmieszaniu zarzàdzeƒ okupanta
i demaskowaniu jego działaƒ propagandowych.
15
Halina Martinowa „Dorota”, DISK. ŁàcznoÊç, sabota˝, dywersja. Kobiety w Armii Krajowej,
wyd. Zarzàd Główny Koła Armii Krajowej, Londyn 1985.
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w warszawskim klubie wioÊlarek, którego, o ile wiem, wszystkie
członkinie w czasie wojny były bardzo czynne w AK.
Orzeł nie był mà pierwszà usługà dla ciotki Halszki. Ju˝ uprzednio
zrobiłem dla niej stempel kotwicy Polski Podziemnej, którym piecz´towały chodniki i mury na 3 maja. Nie był to specjalnie udany
pomysł. Stempel miał ponad 20 centymetrów, był ze sklejki z przymocowanym do niej filcem i miał drewniany uchwyt. CałoÊç była
trudna do ukrycia, tym bardziej ˝e cz´sto nasycany tuszem filc
okropnie brudził. Rezultaty nie były zachwycajàce. Piecz´cie kotwic
na chodnikach i murach wydawały si´ mikroskopijne, tyle ˝e było
ich du˝o, szczególniej na Feliƒskiego przy koÊciele. Oprócz Małego
Sabota˝u ciocia Halszka zaanga˝owana była w akcji „N”16, rozsyłajàc setki listów do Niemców z czarnà propagandà. W 1944 roku działała równie˝ jako opiekunka, tzw. ciotka, dla nowo zrzuconych cichociemnych 17. Jeden z nich przed samym Powstaniem mieszkał
w naszym domu przy Pogonowskiego 9. Dowiedziałem si´, kim jest,
bo osioł chwalił mi si´ przywiezionà z Anglii, wbrew wszystkim zakazom, naszywkà małego spadochronu z kołnierza battledresu18. Ciocia Halszka kiedyÊ opowiadała mi, jak si´ okropnie bała w czasie akcji przeciw niemieckim pokazom filmowym na placu Wilsona. Akcja
polegała na tym, ˝e w tłum oglàdajàcy propagandowy film niemiecki wmieszały si´ członkinie patrolu Małego Sabota˝u i na dany znak
wywołały panik´, wołajàc: „łapanka, łapanka!!”. Tłum natychmiast
rozbiegł si´ na wszystkie strony. Malutkà cioci´ Halszk´ jedynie słup
latarni, koło którego przezornie stan´ła, uratował od stratowania.
Najwi´ksze jednak nasze wspólne prze˝ycia z mamà, zwiàzane były
z Akcjà Wilanów.

Akcja Wilanów

Istniejà w ˝yciu wydarzenia, które prze˝ywamy z takim nat´˝eniem, ˝e pozostajà wyryte w naszej pami´ci
z najmniejszymi szczegółami, tak jak je widzieliÊmy i odczuwaliÊmy.
Tak te˝ było z wypadkami zwiàzanymi z Akcjà Wilanów, przeprowadzonà przez Kedyw19 Komendy Głównej Armii Krajowej. Obecnie

Akcja „N”– akcja dezinformacyjno-propagandowa Armii Krajowej prowadzona w latach 1941–1944 jako
element walki psychologicznej z okupantem niemieckim. Prowadzono jà za pomocà wydawanych
konspiracyjnie pism i broszur w j´zyku niemieckim, które miały na celu dezorientacj´ i osłabianie
morale ˝ołnierzy i wybranych grup społeczeƒstwa niemieckiego.
17
Cichociemni – ˝ołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie zrzucani nad okupowanà Polskà na
spadochronach w celu przyłàczania si´ do szkolenia i kierowania podziemnym ruchem oporu.
18
Battledress (ang.) – mundur polowy armii brytyjskiej i formacji z nià sprzymierzonych.
19
Kedyw – Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej.
16
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jesienny. SpacerowaliÊmy po alejkach neorenesansowego ogrodu
kwiatowego z geometrycznymi wzorami strzy˝onego bukszpanu, obramowujàcymi krzaczki miniaturowych ró˝.
Przez jakiÊ czas było to królestwo greckiego ˝ółwia. Nagle na ulicach
Warszawy, bardzo na czasie, bo ˝ółw był symbolem sabota˝u przemysłowego pod hasłem „pracuj powoli”, pojawiły si´ setki opancerzonych zwierzaków. Mówiono, ˝e jeden z warszawskich czarnorynkowych krezusów, jak było wówczas w zwyczaju, kupił od Niemców
na Êlepo zawartoÊç zaplombowanego wagonu kolejowego. Po otwarciu na dyskretnej bocznicy okazało si´, ˝e wagon pełny był greckich
˝ółwi, prawdopodobnie przeznaczonych na zup´ dla jakiegoÊ polowego szpitala niemieckiego. KtoÊ przywiózł jednego do Wilanowa
i odtàd spacerował on wÊród bukszpanów, dopóki nie utopił si´
w basenie otaczajàcym fontann´. Okazało si´, ˝e ˝ółwie ze skał Olimpu nie sà zbyt dobrymi pływakami!
Mama zobowiàzała mnie do tajemnicy. Powiedziała mi, ˝e przygotowywana jest akcja dywersyjna w Wilanowie i potrzebne sà informacje o posterunku lotników niemieckich kwaterujàcych w kordegardzie pałacu oraz o kwaterach ˝andarmów w budynku starej
ober˝y naprzeciw koÊcioła25, gdzie z drugiej strony prowadzili restauracj´ 26 i mieszkali paƒstwo Szkudelscy. TrudnoÊç polegała na
tym, ˝e nie wolno mi było wtajemniczaç nikogo z lokalnych członków Podziemia ani si´ te˝ zbytnio wypytywaç, aby nie zwróciç uwagi. Ograniczyło to znacznie liczb´ szczegółów, które mogłem mamie
dostarczyç, opierajàc si´ jedynie na własnych obserwacjach. OczywiÊcie nie byliÊmy z mamà jedynymi osobami, które przeprowadzały
zwiady przed akcjà. Istnieje na przykład Êwietny szkic wn´trza kwatery ˝andarmów niemieckich i posterunku policji granatowej zrobiony przez kogoÊ, kto musiał pod jakimÊ pretekstem wejÊç do tych
pomieszczeƒ.
Z czasem dowiedziałem si´ od mamy, ˝e akcja rozpocznie si´ 26 wrzeÊnia 1943 r. o godzinie 22.00 i ˝e b´dzie ona brała w niej udział.
Nadszedł wyznaczony dzieƒ. Pami´tam, byłem w pokoju szkolnym,
gdy punktualnie o 22.00 usłyszałem od strony bocznej bramy wjazdowej gwałtownà strzelanin´ i silne wybuchy. Po paru minutach
w kierunku południowo-wschodnim na niebie wykwitła łuna.
W latach szeÊçdziesiàtych zrobiłem notatki z rozmów z mamà.
Mama opowiadała mi, ˝e odprawa przed akcjà odbyła si´ przy ulicy Filtrowej, bodaj w oficynie, gdzie był magazyn broni. Było tam wiele

Mowa o koÊciele pw. Âwi´tej Anny w Wilanowie.
Obecnie jest to restauracja „Wilanów”.
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osób zgłaszajàcych si´ po uzbrojenie. Mama pobrała pistolet typu
FN kal. 7,65 mm27 oraz dwie filipinki28, które wło˝yła do obszernej
torby. Z Filtrowej, w towarzystwie jednego z chłopców, dojechała
tramwajem na dolnà Ksià˝´cà, gdzie koło szpitala była przesiadka
na tramwaj jadàcy do Wilanowa. Na Ksià˝´cej towarzysz mamy poznał jà z innym chłopcem, który oddał jej paczk´ ze stenem29 i amunicjà, zawini´tymi w koc. Do Wilanowa pojechali wszyscy troje tym
samym tramwajem, ale ka˝de osobno. Chłopcy wsiedli innym wejÊciem, a mama próbowała si´ dostaç przodem. W pewnej chwili podał jej r´k´ i wyciàgnàł na stopieƒ stojàcy tam Niemiec, podciàgnàł równie˝ paczk´ ze stenem. Mama wysiadła na koƒcowym przystanku, skàd poszła na cmentarz. Jak mi opowiadała, było ciemno,
gał´zie si´ ruszały i był niezwykły nastrój, bardzo nadajàcy si´ do
opisania przez literata. Mama cała dr˝ała jak osika. W pewnym momencie podszedł do niej jeden z chłopców i nachyliwszy si´, poznajàc, powiedział: „a to pani, jak to dobrze, ˝e jest pani z nami”.
Podziałało to na mam´ jak balsam. Póêniej kolejno schodzili si´ ró˝ni chłopcy, „Słoƒ”, „Cielak” i inni, dajàc rzeczy na przechowanie
i ostatnie polecenia. Tutaj mała dygresja. Jak młodzi byli oni wszyscy. Mama miała wówczas 42 lata, wyglàdała o dziesi´ç lat młodziej,
a tymczasem jeden z nich, Zdzisław Wnorowski „Pirat”, w swych
wspomnieniach pisze: „...przydzielono nam przewodniczk´, starszà
panià...”.
Na cmentarzu mama była przy kaplicy jako łàczniczka „Giewonta”.
Jak mi mówiła, był to bardzo przyjemny człowiek, Poznaniak, niskiego wzrostu, wr´cz mały. Mama jeêdziła z nim uprzednio do Wilanowa dwa razy na rozpoznanie terenu. Pierwszym razem padał
ulewny deszcz. Zaczepił ich wtedy wartownik niemiecki. pytajàc:
„Wo gehen Sie?”30.
„Giewont”, mówiàcy dobrze po niemiecku, wytłumaczył mu, ˝e przyjechali obejrzeç pałac i mimo deszczu chcà to uczyniç. Niemiec puÊcił
ich. Za drugim razem była pi´kna pogoda. Obeszli wtedy cały teren
akcji – streif´ , kordegard´ i z tyłu za pałacem, by rozpatrzyç mo˝liwoÊci ewentualnego odwrotu. Byli wtedy w Wilanowie około dwu godzin. Mama miała znaç drog´ zarówno do streify, jak i do lotników.
W czasie akcji z cmentarza szła przy „Giewoncie”, ale póêniej dostała
rozkaz pójÊcia z oddziałem z kompanii „Felek”, idàcym do lotników.

Pistolet typu FN – pistolet Browning M1910/22 produkowany przez belgijskie zakłady FN Herstal.
Filipinka – granat r´czny ET-40 filipinka produkowany przez konspiracyjne wytwórnie Armii Krajowej.
29
Sten – STEN – brytyjski pistolet maszynowy produkowany od 1941 r. Steny, dzi´ki prostocie ich
konstrukcji, produkowano równie˝ w konspiracyjnych warsztatach w okupowanej Polsce.
30
„Wo gehen Sie?” – niem. – „Dokàd Paƒstwo idà”?
28
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porcelanowy, jakby przedpokój kolumnowego, sala jadalna, salon,
bilardowy, skàd przez głównà sieƒ dotarłem do ogromnej, pi´trowej Białej Sali. O ile w innych komnatach znałem rozmieszczenie
mebli i poruszałem si´ po ciemku bez trudnoÊci, o tyle w tej olbrzymiej Sali, wystawionej przez Augusta II Mocnego, sytuacja była
trudniejsza, było tam bowiem pełno drewnianych skrzyƒ, rol papieru i worków z wiórami przygotowanych do pakowania eksponatów
muzealnych. Niemcy nosili si´ wówczas z zamiarem wywiezienia, czego si´ da 32. JakoÊ po omacku dotarłem, wÊród tego labiryntu
skrzyƒ, do drzwi wiodàcych na wàskie, kr´te schodki kamienne
wie˝y zegarowej33. Przez całà mà w´drówk´ trzàsłem si´ ze strachu
przed duchami, którymi w opowiadaniach pałac był tak zaludniony. Jednak mój okropny l´k przed jak najbardziej rzeczywistym
gestapo był bardzo przekonujàcym bodêcem, który parł mnie naprzód! Kamienne schodki wznosiły si´ wàskim Êlimakiem, aby na
wysokoÊci hełmu wie˝y wejÊç na obszerny pomost, na którym znajdowała si´ maszyneria zegarowa. Z boku stała tam drabina oparta
w górze o jednà z belek podtrzymujàcych dzwony zegara. Belki te
były na wysokoÊci około pi´ciu metrów. Moja skrytka mieÊciła si´
pod najwy˝szà cz´Êcià hełmu wie˝y, w południowo-wschodnim, bardziej odległym z dwu otworów, przez które, z umocowanych na górze
bloków, zwisały liny ci´˝arów zegara. Wdrapawszy si´ po drabinie,
przedostałem si´ po belkach do mojej skrytki i schowałem pistolet mamy. W drodze powrotnej poprzez belki zaczepiłem nogà
o młotek dzwonu i, ku memu przera˝eniu, na całà okolic´ rozległo si´ pojedyncze uderzenie zegara, który przez cały czas wojny milczał. Wracajàc, niewiele myÊlałem o duchach. Zupełnie zaprzàtało
mà głow´ pytanie: jak b´d´ tłumaczyç, gdzie byłem, je˝eli przyjechało ju˝ gestapo?
Dzi´ki Bogu Niemcy jakoÊ si´ nie kwapili. Wróciłem do pokoju babci i zameldowałem mamie, ˝e pistolet jest ju˝ dobrze schowany. Dostałem wtedy nowe zadanie. Gdy tylko zacznie Êwitaç miałem pójÊç
pod okno i sprawdziç, czy nie ma tam Êladów krwi.
Wróciłem wi´c na gór´, aby sobie troch´ odpoczàç, a tu z miejsca zostałem zawezwany do pani Beaty Branickiej34. Ku memu przera˝eniu powiedziała mi ona, ˝e w łó˝ku, pod materacem, ma ni mniej

Autor prawdopodobnie był Êwiadkiem przygotowaƒ do wywiezienia z pałacu wilanowskiego, na
polecenie władz okupacyjnych, najwartoÊciowszych obiektów rzemiosła artystycznego, które w 14 skrzyniach,
mi´dzy 29 paêdziernika a 10 listopada 1943 r., trafiły do magazynów Muzeum Narodowego w Warszawie.
Stamtàd wywieziono je do magazynów Hansa Franka na Wawelu.
33
Mowa jest o południowej wie˝y pałacu w Wilanowie.
34
Maria Beata Branicka (1896–1976), z domu Potocka z Rymanowa, ˝ona Adama Branickiego.
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ni wi´cej tylko nowiutki niemiecki karabin Mauser wz. 98. Nale˝ał
on do Janusza Radomyskiego, który akurat tej nocy był na çwiczeniach podchorà˝ówki. Niezwykłe to były czasy, gdy arystokratyczne panie sypiały na tak niespodziewanych przedmiotach! Jako ˝e
byłem jedynym m´˝czyznà w domu, na mnie spadł obowiàzek ukrycia cacuszka. Doszedłem do wniosku, ˝e na nowà wypraw´ na wie˝´ jest ju˝ nieco za póêno i zdecydowałem ukryç karabin na poddaszu nad łazienkami. Mo˝na si´ tam było dostaç po drabince przez
szklane drzwiczki z matowymi szybami, znajdujàce si´ ponad drzwiami pomieszczenia, gdzie był zlew. Stryszek był niski, pod stosunkowo płaskim dachem. Ârodek przestrzeni zajmowały szklane Êwietliki łazienki i dwu ubikacji. Poruszaç si´ tam było mo˝na jedynie na
czworakach po podłodze w ni˝szej cz´Êci, gdzie dach opadał klinem.
Podłoga pokryta była słomà i pod nià ukryłem karabin, wcisnàwszy
go dobrze w kàt.
Pozostawało jedynie oczekiwanie, co b´dzie dalej...

Rano, skoro Êwit, poszedłem pod okno
pokoju babci. Zaledwie szarzało. Na kolanach, r´koma badałem powierzchni´ pod oknem i nie zauwa˝yłem plam krwi, które tam były.
Przez całe ˝ycie do dziÊ nie mog´ sobie tego darowaç! W par´ godzin
póêniej pod okno podeszli Niemcy. Według mamy chyba byli to wojskowi i zdaje si´ trzech. Oglàdali ziemi´, zaglàdali przez szyby do
wewnàtrz, stali, debatowali, odchodzili, przychodzili, ale do pałacu
nie weszli i ostatecznie odeszli. Nie wiem, jaka tarcza ochraniała Wilanów, w ka˝dym razie musiała byç ona mocna35!
W mi´dzyczasie w pałacu odbywały si´ narady, co robiç dalej. Pani
Beata Branicka zdecydowała, ˝e jedynie koƒmi b´dzie mogła wywieêç
mam´ z Wilanowa. Plan był nast´pujàcy: Marysia Branicka36 miała
poleciç stangretowi Antoniemu zaprzàc araby do landa i podjechaç
pod frontowe drzwi południowego skrzydła pałacu. Było to polecenie niezwykłe, bo w czasie wojny wejÊcie to nie było normalnie u˝ywane, ale chodziło o to, aby przy wsiadaniu do landa było jak najmniej Êwiadków. W tym samym celu Anna Branicka miała zadanie
zatrudnienia całej słu˝by na górze. Uczyniła to, przemeblowujàc swój

35

Z dost´pnych dokumentów wynika, ˝e niemiecka administracja okupacyjna w stosunkach z rodzinà
Branickich unikała represji z tego wzgl´du, i˝ jej losem oficjalnie interesowała si´ włoska rodzina
królewska. Osłona ta zapewne znikn´ła niedługo po opisywanych wydarzeniach, tj. po 18 paêdziernika
1943 r., kiedy Włochy, po zawarciu rozejmu z Aliantami, wypowiedziały wojn´ Rzeszy.
36
Marysia Branicka – Maria Helena Branicka (1923–1989), najstarsza córka Adama Branickiego.
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Sà tam jeszcze trzy dokumenty: 1) Szkic posterunku ˝andarmerii
i policji granatowej w rogu identyfikacja 000 „Alek” (czyli „Kołczan” – Eugeniusz Koecher poległ na Woli 8.8.44 - przyp. KG);
2) Raport „Andrzeja” („Morro” – Andrzej Ramocki, poległ na
Czerniakowie 15.09.1944 –przyp. KG) d-cy plutonu SAD do d-cy
kompanii „Rudy” datowany 28.09.1943, podaje bardzo krótki opis
likwidacji streify; 3) Raport pchr. „Włodka” Nr 1000 Do dowódcy plutonu II, datowany 28.09.1943 nast´pujàcej treÊci:
Melduj´, ˝e podczas akcji „W” brałem udział jako osłona Stena
/niedziałajàcy/. Po zaatakowaniu przez nieprzyjacielski PM rzuciłem filipink´ w kierunku wroga. Przez chwil´ pozostałem przy
rannym Smukłym, który padł obok mnie, wykonałem skok w kierunku npla. Rozwini´cie dalsze ataku według meldunku Maçka
[Maciej Bittner – rozstrzelany na Pawiaku 28.02.1944 – przyp. KG].
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Ad Villam

Po daniu sygnału wycofania doszedłem pod dowództwem Cielaka
do mniemanego punktu koncentracji, gdzie spotkałem si´ z Maçkiem. Powrót taki sam jak Maçka.

45

Niestety nie znam meldunku „Maçka” 45 o ataku na lotników niemieckich.
Istnieje wiele wspomnieƒ i opisów Akcji Wilanów 46, ale nawet obszerna i szczegółowa analiza w pracy Anny Borkiewicz-Celiƒskiej
Batalion „ZoÊka”47, jest niekompletna, gdy˝ autorce nie był znany
raport „Giewonta”. Lecz nawet przy wszystkich dokumentach na
wiele pytaƒ brak b´dzie odpowiedzi, a w szczególnoÊci przebieg akcji na lotników kwaterujàcych w kordegardzie pałacu wilanowskiego pozostanie tajemnicà tych, którzy ju˝ odeszli na wiecznà wart´.

Według Anny Borkiewicz dokument ten i wiele innych dotyczàcych Akcji Wilanów znajduje si´
w zespole zw. Archiwum Miłosława Cieplaka (AMC) w IH PAN, teczka A. 309/60/1 (przyp. autora).
46
Patrz Bibliografia (przyp. autora).
47
Patrz Bibliografia (przyp. autora).
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zacz´ła si´ od stwierdzeWSPOMNIENIA Rozmowa
nia Pana Jana Kazimierczaka, i˝ inPANA JANA
formacje zawarte w liÊcie Pana Miłkosia sà przesadzone, choKAZIMIERCZAKA* cia˝
faktycznie w czasie woj1

Wspomnienia Pana Jana Kazimierczaka

ny wykupił dzieła sztuki i przekazał je do Muzeum w Wilanowie. Nastàpiło to po zaj´ciu Wilanowa przez wojska w´gierskie jesienià 1944 r.2
W tamtym czasie wieÊ Wilanów była wysiedlona – pozostawiono tylko mieszkaƒców folwarku ze wzgl´du na koniecznoÊç opieki nad zwierz´tami. Pan Kazimierczak po wysiedleniu mieszkał w Józefosławiu
pod Piasecznem. Tam dotarła do niego plotka, ˝e „w Piasecznie Niemcy sprzedajà obrazy z Wilanowa”. Postanowił jà sprawdziç na miejscu, gdzie spotkał ˝ołnierza w´gierskiego, który zaoferował do sprzeda˝y dwa małe obrazy zwini´te w rulon. ˚ołnierz, wygłaszajàc rodzaj
usprawiedliwienia: „wojna ˝ywi ˝ołnierza”, za˝àdał za nie dwóch paczek papierosów. Pan Kazimierczak dostarczył mu papierosy, pytajàc,
czy ktoÊ jeszcze sprzedaje obrazy. ˚ołnierz miał odpowiedzieç, ˝e
w Wilanowie do wywiezienia przygotowanych jest 30–40 obrazów,
a wykupiç mo˝na je za wódk´. Pan Kazimierczak kupił zatem dwie
butelki wódki i dał je W´growi z proÊbà o wykupienie obrazów i schowanie ich w Wilanowie – sam bał si´ tam jechaç, poniewa˝ była to
wówczas strefa przyfrontowa, a w´gierski komendant Wilanowa miał
byç wyjàtkowo nie˝yczliwy. Czy ˝ołnierz w´gierski wywiàzał si´ z obietnicy – tego Pan Kazimierczak nie wie. Dwa zakupione obrazy zabrał
do miejsca swego ówczesnego zamieszkania i tam je schował – na r´ce
Benedykta Tyszkiewicza (kustosza Muzeum w Wilanowie)3 przekazał
je w 1946 lub 1947 r. Pan Kazimierczak nie uwa˝a, by dzisiaj mógł je
zidentyfikowaç. Były małe – ok. 20 × 30 cm i przedstawiały krajobrazy. Pan Kazimierczak nie słyszał, by ktoÊ inny w tym czasie tak˝e
odkupywał wilanowskie obrazy.

* Tekst powstał na bazie notatki Piotra Szpanowskiego z 6 stycznia 2009 r., sporzàdzonej po rozmowie
z Panem Janem Kazimierczakiem.
1
Dnia 4 wrzeÊnia 2008 r. do Muzeum Pałacu w Wilanowie wpłyn´ło pismo autorstwa Pana Zygmunta
Miłkosia, który piszàc o wojennym rabunku dzieł sztuki z kolekcji wilanowskiej, wspomniał, i˝ ponad
czterdzieÊci obrazów uratował od grabie˝y Pan Jan Kazimierczak, który miał je przechowaç, a po wojnie
przekazaç muzeum wilanowskiemu. Wspomnieç nale˝y, ˝e Pan Jan Kazimierczak (ur. 16.05.1910
zm. 5.07.2011 r. – to jeden z najbardziej zasłu˝onych wilanowian, wychowawca wielu ich pokoleƒ jako
nauczyciel (ju˝ w latach II RP) i dyrektor wilanowskiej szkoły. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie
poinformował Pana Kazimierczaka o ww. piÊmie i poprosił go o spotkanie w celu wyjaÊnienia u êródła
wàtku ratowania wilanowskich dzieł sztuki. Pan Kazimierczak zgodził si´ na spotkanie, które ostatecznie
doszło do skutku w dniu 22 grudnia 2008 r. w jego wilanowskim mieszkaniu. Rozmow´ z Panem
Kazimierczakiem, w obecnoÊci jego siostrzenicy, przeprowadził Piotr Szpanowski.
2
5 Dywizja Kawalerii Honwedów pod dowództwem gen. László Szabó zaj´ła Wilanów na przełomie sierpnia
i wrzeÊnia 1944 r.
3
Benedykt Tyszkiewicz kierował Muzeum w Wilanowie w latach 1948–1950.
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w nim dosyç cz´sto przed wybuchem wojny, poniewa˝ był nauczycielem młodych Dynowskich8. Pan Kazimierczak znał ówczesnego
kustosza muzeum, chocia˝ nie pami´tał jego nazwiska9. Dowiedziawszy si´, ˝e kustosz nazywał si´ Ossecki, stwierdził, i˝ w wilanowskim
koÊciele pw. Âwi´tej Anny znajduje si´ namalowany przez niego obraz
przedstawiajàcy Âwi´tà Teres´.

Hansa Franka. Wiosnà 1944 r. nakazano ewakuacj´ do Krakowa mebli pałacowych. Akcja, która zachowywała
pozory ewakuacji, skoƒczyła si´ wraz z wybuchem Powstania Warszawskiego i wkroczeniem do Wilanowa
oddziałów wojsk niemieckich i w´gierskich. ˚ołdacki rabunek trwał do koƒca 1944 r. Z zapisanej w kronice
Muzeum Narodowego w Warszawie relacji Stanisława Lorentza, który 28 stycznia 1945 r. utworzył
w opuszczonym i obrabowanym przez okupantów pałacu wilanowskim Oddział Muzeum Narodowego
w Warszawie, wynika, ˝e pozostała w nim tylko 1/5 przedwojennych zbiorów.
7
Jan Morawiƒski – z polecenia Stanisława Lorentza opiekował si´ Wilanowem od wiosny 1941 r. do grudnia
1944 r., kiedy został ranny. Był pierwszym powojennym kustoszem paƒstwowego Muzeum w Wilanowie,
kierujàc nim od koƒca stycznia 1945 do 10 stycznia 1946 r.
8
Władysław Dynowski był dyrektorem Zarzàdu Pałaców dóbr wilanowskich.
9
Kustoszem Muzeum w Wilanowie przed wybuchem II wojny Êwiatowej był Wilhelm Ossecki (1892–1958;
grafik, malarz, pedagog), wyznaczony na opiekuna zbiorów wilanowskich przez Paƒstwowy Bank Rolny po
ustanowieniu na nich 21 lipca 1933 r. zastawu bankowego. PBR powierzył Osseckiemu funkcj´ kustosza na
wniosek Ministerstwa Wyznaƒ Religijnych i OÊwiecenia Publicznego, które nadzorowało wówczas sprawy
polskiego muzealnictwa. W latach 30. XX w. Ministerstwo zaliczało zbiory zgromadzone w pałacu
w Wilanowie do zbiorów publicznych.
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WSPOMNIENIA
PANI TERESY
PIWARSKIEJ*

*

WieÊ Wilanów

Nazywam si´
Teresa Piwarska, ale „urz´dowo”
mam na imi´ Zofia. Mieszkam
w Wilanowie od urodzenia – od
1931 r. Dom, w którym si´ urodziłam, znajduje si´ przy ulicy Obornickiej 8. Był drewniany, ale teraz
ma inny wyglàd. Jest to parterowy domek z bardzo ładnym – musz´ sama pochwaliç – ogródkiem, za który bratowa dwa lata temu
(w 2004 r.) dostała nagrod´ Prezydenta Miasta Warszawy w konkursie „Warszawa w kwiatach”. Przed wojnà była to cz´Êç Wilanowa, gdzie były ju˝ prywatne parcele – od obecnej ulicy Biedronki
do ulicy Wiertniczej – i domy nie takie jak teraz, tylko drewniane
– przewa˝nie jednospadowe. Cały ten pas ziemi sprzedał na działki,
jak on si´ nazywał... - Pan Popławski? Mój dziadek pracował wtedy
w dzier˝awionym majàtku w Powsinie u paƒstwa Obidziƒskich. Był
tam karbowym. Moja babcia nie chciała, ˝eby moja mama mieszkała tak jak ona. Kiedy wi´c mamie przypadła krowa, to dziadkowie jà sprzedali i za nià kupili plac w Wilanowie, który mama dostała. A póêniej, kiedy tata pracował, wybudował dom – drewniany,
na biało wyprawiony. W taki sposób place kupowali wszyscy, którzy
tam zamieszkali. Mieli par´ złotych i pokupowali te place – jeden
przy drugim. To nie były rodziny zamo˝ne, tylko przewa˝nie rodziny robotnicze. Na przykład mieszkał tam i szewc, i pan, który był
cieÊlà, którego zatrudniali w Warszawie, kiedy stawiali jakieÊ nowe
domy. Mój ojciec pracował u Haberbuscha, w wytwórni piwa na Grzybowskiej. Mama pracowała dorywczo – wtedy to było zupełnie inaczej,
nie było takiego p´du: „Ty masz to. Ja musz´ mieç to samo”. Na tej
ulicy akurat mieszkali tacy, co nie brakowało im chleba, no bo raczej
ka˝dy miał prac´ i jakoÊ trzeba było si´ z tego utrzymaç – lepiej czy gorzej. Gdy jakiÊ gospodarz prosił, ˝eby pomóc, to mama, czy ktoÊ, szli
na ileÊ tych dni do niego i tak po prostu dorabiali. Dalej mieszkał pan,
który był listonoszem – w jego domu mieszkajà teraz wnukowie. Był
to ładny domek – ju˝ murowany. Inny pan pracował w gazowni. Tak
rz´dem były te domki. Nast´pna rodzina – zamieszkiwała murowany
domek, a póêniej został tam wybudowany du˝y, pi´trowy dom – no to
ju˝ na te czasy du˝y, ale nie wiem, jak ci paƒstwo si´ nazywali. A jeszcze stał taki mały, zupełnie maleƒki, drewniany domek – pomaraƒczowo-˝ółty, i rosły przy nim ró˝ne kwiaty. Jego właÊcicielka miała sklep

Tekst wspomnieƒ powstał na podstawie wywiadu przeprowadzonego 4 sierpnia 2006 r. przez Ew´
Klekot oraz rozmowy z Panià Zofià Piwarskà, którà zarejestrował 26 lutego 2009 r. Piotr Szpanowski.

kksiazka ost 7:Layout 1

8.12.2011

20:18

Page 45

Pałac w Wilanowie od strony ogrodu,
widok na alkierz i galeri´ północnà, lipiec 1944,
Muzeum Pałac w Wilanowie

Wspomnienia Pani Teresy Piwarskiej

gdzieÊ na Czerniakowskiej. taki, jak to kiedyÊ było – „mydło i powidło”. A ju˝ przy samej Wiertniczej był plac, na którym po wojnie był
skład w´gla. A jeszcze powracajàc do Obornickiej, to wyglàdała zupełnie inaczej. Teraz tu stojà du˝e domy, a z dawnych tylko dwa jeszcze
zostały, które były wybudowane pewnie gdzieÊ koło 1925 roku, wczeÊniej ni˝ nasz. Kwitło wtedy ˝ycie nie takie jak teraz. Wszyscy sàsiedzi
si´ znali. Domy były na kluczyk zamkni´te, a furtki stały otwarte. To
na noc przymykali, ale nikt si´ nie bał. W lecie w tych małych parterowych domkach otwierali na noc okna i spali spokojnie. DziÊ tego nie
ma. Wszyscy si´ znali. Ka˝dy wiedział, co, kto, u kogo.
Wilanów był nie tylko przy ulicy Obornickiej. Była te˝ główna ulica Wiertnicza, na którà wtedy si´ mówiło „goÊciniec”. A ulica Obornicka to „przez
wieÊ”. Mówiło si´: „któr´dy idziesz?” – „przez wieÊ”. To była zwykła,
wiejska droga, która biegła od ulicy Biedronki a˝ do samej alei, teraz –
Wilanowskiej. A na ulic´ Janczarów to mówiło si´ „przez pole”, bo tam
były pola mi´dzy domkami. Po jednej i po drugiej stronie Janczarów, były to pola uprawne, nale˝àce do wilanowskich gospodarzy. Mo˝na powiedzieç, ˝e w tym czasie były dwie grupy mieszkaƒców: ci, którzy pracowali
w Warszawie, i gospodarze. Cała ulica Biedronki, od koÊcioła do krzy˝a,
który jest przy rozwidleniu ulicy Biedronki i Łuczniczej, to były gospodarstwa i zabudowania mieszkalne wilanowskich rolników. Ulica
Biedronki była tylko Êrodkiem wybrukowana.
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A dalej znowu, mi´dzy wsià a goÊciƒcem, przy goÊciƒcu1 stało kilka
domów. Domy, które stojà do tej pory: biały domek, który kupił pan
Olechowski, bardzo ładny, domek nauczyciela – pana Kalinowskiego, po przeciwnej stronie jeszcze stoi. Bo niektóre domki nie były
spalone przez Niemców. Nast´pny domek, w starym stylu, stoi mi´dzy ju˝ nowymi, dobudowanymi. To sà pozostałoÊci – bo mi´dzy tymi to inne domy zostały spalone2. I dalej dom, który teraz jest ju˝
bardzo zniszczony, szary, z takà jakàÊ, jak to si´ nazywało – pompejaƒska czerwieƒ. On jest ju˝ stary i zniszczony. To był bardzo ładny
dom. A.., i jeszcze taki mały dom stoi przy nim, pod Êwiatłami, tam,
jak si´ pierwsze Êwiatła zaczynajà. Jedno pi´tro ma na pewno. Sklep
teraz jest na dole, a przy nim stał dom, który rozebrali – nie był spalony, spadkobiercy go rozebrali.
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Pa∏ac, park i ogrody w Wilanowie

1

Na tyłach ulicy
Biedronki, po wschodniej stronie zabudowaƒ gospodarskich były dwa
miejsca, przez które mogliÊmy wtedy przechodziç na tak zwany ogród...
Jedno przejÊcie jeszcze jest i znajduje si´ mi´dzy zabudowaniami Paƒstwa Gàsiorowskich i Paƒstwa WiÊniewskich – tam, gdzie jest pomnik
jeƒców radzieckich pomordowanych przez Niemców3. Tam było wejÊcie na „ogród”, gdzie była górka poroÊni´ta trawà, na tej górce rosły
drzewa, i tam był piach, gdzie bawiły si´ dzieciaki. Panie, które nie pracowały, w lecie chodziły tam z dzieciakami, siedziały tam sobie i, jak
to kiedyÊ, dziergały. I ja chodziłam tam z mamà w lecie i tam si´ bawiłam. W lecie zje˝d˝aliÊmy z tej górki przez kanałek, w którym chlapały si´ dzieciaki. Kanałek płynàł od takiego stawu4, który był w parku
i brzydko si´ nazywał – wszyscy nazywali go „gówniakiem”... Tam, przy
moÊcie5, był nagrywany fragment filmu „Noce i dnie”, w którym widaç, jak staw był poroÊni´ty nenufarami. Był te˝ zaroÊni´ty cały rz´sà,
wi´c okoliczni mieszkaƒcy, co mieli gospodarstwa i hodowali kaczki
i g´si, to chodzili ze starymi durszlakami i łapali t´ rz´s´. Kanałek nie
miał połàczenia z tym tak zwanym stawem – płyn´ła tylko stró˝ka,
w której było widaç nawet piach. Nie zawsze mo˝na było po tej stró˝-

Mowa o ulicy Wiertniczej.
Wilanów został cz´Êciowo spalony przez Niemców po upadku Powstania Warszawskiego.
3
Mowa o posesjach przy ul. Biedronki (pierzeja wschodnia) znajdujàcych si´ nieopodal skrzy˝owania
z ulicà Obornickà.
4
Obecnie jest to fragment Jeziora Wilanowskiego od zachodu oblewajàcy wysp´ z Pomnikiem Bitwy
Raszyƒskiej, a który ma połàczenie z jeziorem przez zatok´ północnà i przesmyk pod Mostem
Rzymskim.
5
Most Rzymski prowadzàcy na wysp´ z Pomnikiem Bitwy Raszyƒskiej.
2
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na cypel i mo˝na było wejÊç i do Altany Chiƒskiej8, a dzieciaki w lecie kàpały si´ w jeziorze i siadały na tych schodkach przy pomniku9.
Odgrodzony był tylko park prywatny Branickich, czyli jego południowa strona. Ogrodzenie zrobione było z ˝elaznych pr´tów, a ciàgn´ło si´ od pergoli, która jest przy prawym skrzydle pałacu, do Jeziora Wilanowskiego.
Na przedpolu parkowym to zupełnie inaczej wyglàdało. Było ju˝ ceramiczne ogrodzenie. Koło Domku Dozorcy10 był drewniany szlaban
z takimi kołowrotkami. A tu, gdzie stojà gara˝e, był wygrodzony teren gdzie stała „rajtszula”, nie „uje˝d˝alnia”11. Ka˝dy mówił: „koło
rajtszuli”. I tam był jeszcze ogród zagrodzony płotem zrobionym
z wikliny. Nie wiem, co tam uprawiali, ale w ka˝dym razie były tam
zagony. To było koło dzisiejszej ulicy Stanisława Kostki Potockiego,
po jej lewej stronie, jak si´ idzie do Urz´du Dzielnicy. Po prawej stronie te˝ było zagrodzone – chyba siatkà… Rosły tam krzaki i stał transformator elektryczny12. To było koło Komisarii13, która te˝ była ogrodzona i od północy mieszkali w niej paƒstwo Dynowscy z rodziny
paƒstwa Branickich, a od strony południowej mieszkał pan doktór
Buczkiewicz14, który leczył wszystkich wilanowian. Na tyłach Komisarii był ogród – ja tam byłam tylko jeden raz, ale wiem, ˝e rosły tam
ró˝e. PoszliÊmy tam z ochronki i zbieraliÊmy płatki ró˝y przed Bo˝ym Ciałem, ˝eby były do sypania na procesj´. Przy Areszcie15 te˝
był ogród, w którym coÊ rosło, ale nie było widaç co, bo przy drodze rosły wysokie krzaki. Przy Hetmaƒskiej16 na przykład nie było
˝adnego ukoÊnego przejÊcia, tylko to było całe ogrodzone ogrodzeniem ceramicznym. Tak sobie przypominam, ˝e mówili, ˝e tam była jatka, tzn. ˝e tam był rzeênik. A na ogrodzonym terenie coÊ rosło. Pami´tam, ˝e nie wiedziałam, co to jest – to była taka roÊlina
wysoka, która miała zielone „piórka” jak koper i rosła wysoko. A póêniej si´ dopiero dowiedziałam, od mojej bratowej, która pracowała
w czasie okupacji w ogrodzie, ˝e to były szparagi. W czasie okupacji
ogrodnikiem wilanowskim był pan Płucienniczak17 i u niego praco-

Altana Chiƒska znajduje si´ w parku wilanowskim u nasady cypla prowadzàcego do Mostu Rzymskiego.
Pomnik Bitwy Raszyƒskiej stojàcy na wyspie w parku wilanowskim.
10
Por. budynek oznaczony literà „Z” na planie z 1943 r.
11
Por. budynek oznaczony literà „T” na planie z 1943 r.
12
Por. budynek oznaczony literà „L” na planie z 1943 r.
13
Por. budynek oznaczony literà „M” na planie z 1943 r.
14
Antoni Buczkiewicz – „lekarz domowy i majàtkowy w Wilanowie…”, za: A. Branicka-Wolska, Listy nie
wysłane, Warszawa 1993, s. 97, przyp. 1.
15
Por. budynek oznaczony literà „K” na planie z 1943 r.
16
Domek Lanciego – obecnie restauracja „Pod Karabelà”. Por. budynek oznaczony literà „C” na planie z 1943 r.
17
Leon Płucienniczak, od 1938 r. kierownik szklarni ogrodu wilanowskiego.
9
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wała młodzie˝ wilanowska, mi´dzy innymi Helena Czarnecka18 – moja bratowa. Pracowała przy kwiatach w inspektach, które znajdowały si´ za Oran˝erià19. One tam były i po wojnie, kiedy nale˝ały do
PGR. A szkółka była mi´dzy Aresztem a Komisarià. Pomidory były
hodowane w czasie okupacji na terenie mi´dzy Figarnià20 a szpalerem
– tam gdzie teraz jest fontanna. Pracowała tam siostra mojej bratowej – Maria Sobieraj. Ona pracowała te˝ w magazynie21 koło budynku dzisiejszego Urz´du Dzielnicy, ale i w ogrodzie na przedpolu przy
szparagach. Wiem, ˝e zawsze mówiło si´, ˝e przed wojnà były sklepy
wilanowskie, jeden podobno na Bagateli (w Warszawie), gdzie wozili
to wszystko z ogrodów – te˝ i kwiaty hodowane w gospodarstwie za
Oran˝erià. Wiem, ˝e były to ładne kwiaty i mieszkaƒcy Wilanowa te˝
mogli je kupowaç. W sklepach wilanowskich były te˝ owoce – jabłka
były specjalnie wybierane. Sady były przy Vogla – w tej chwili ju˝ nie
istniejà. Olbrzymi sad był za Wilanówkà na Zawadach.
Archiwum majàtku było w Kordegardzie22 – zajmowało cały dół. Kiedy zacz´łam prac´ w Muzeum (w 1951 r.), jeszcze w niej było, ale ju˝
formalnie przej´te przez archiwum główne23. Przyje˝d˝ała tu do niego z archiwum pani Stebelska; zabrano je, kiedy zacz´li remontowaç
Kordegard´. Po wojnie na górze mieszkały jeszcze panie Klochowiczówny24, one chyba ju˝ przedtem pracowały w majàtku. Wiem, ˝e
jedna – Anna Klochowicz – pracowała, kiedy ju˝ my tu przyszliÊmy.
Mieszkały tam jeszcze przed wojnà, bo jako dziecko zapami´tałam,
˝e przychodziły do koÊcioła, siadały sobie zawsze pod ambonà
i to było ich miejsce. Nigdy nikt tam nie siedział, tylko te panie.
W Kordegardzie mieszkali te˝ Paƒstwo Jakubowscy. Pan Jakubowski25, zdaje si´, był kasjerem. W Oficynie Kuchennej przed wojnà
mieszkali Siedaczowie i Sobotniakowie. Pan Siedacz26 to był młody
człowiek – to ten stolarz, którego opisała w swojej ksià˝ce Anna Branicka. Sobotniakowie27 to była rodzina zwiàzana z Branickimi –

Por. zamieszczone w niniejszym tomie wspomnienia Heleny Czarneckiej.
Por. budynek oznaczony literà „I” na planie z 1943 r.
20
Por. budynek oznaczony literà „H” na planie z 1943 r.
21
Por. budynek oznaczony literà „P” na planie z 1943 r.
22
Por. budynek oznaczony literà „W” na planie z 1943 r.
23
Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD).
24
„Anna, Maria i Irena Klochowiczówny, rezydentki stale mieszkajàce w Wilanowie w oficynie pałacowej,
córki byłego administratora Białej Cerkwi”, za: A. Branicka-Wolska, op.cit., s. 97, przyp. 3.
25
Mieczysław Jakubowski – „główny buchalter biura w Wilanowie…”, za: ibid., s. 97, przyp. 4.
26
Aleksander Siedacz – „OleÊ Siedacz, wychowanek ochronki roskiej, który był w Wilanowie stolarzem…”, za: ibid., s. 11.
27
Np.: „Eugeniusz Sobotniak, długoletni rzàdca majàtku Wilanów”, „Helena Sobotniak […], długoletnia
garderobiana w Wilanowie”, „Irena Sobotniak […], córka garderobianej…”, za: ibid., s. 97, przyp. 8; 131,
przyp. 3; 161, przyp. 1.
19
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pracownicy majàtku. A w dzisiejszej Szenicówce28, pami´tam z czasów
okupacji, mieszkał pan Szenic29.
Dalej był folwark, jako dziecko raz tam byłam – „na kurnikach” nad
jeziorem. To był czworak i mieszkali tam ludzie. Niedaleko, na terenie, który schodzi do wody, stał taki „drewniak”30, chyba jeszcze
stoi, w którym mieszkała pani Kozłowska. Z tego, co si´ dowiedziałam od mamy, to wynikało, ˝e Kozłowscy dzier˝awili jezioro.
W Morysinie byłam raz wtedy, kiedy Niemcy zaj´li ju˝ naszà szkoł´
w Wilanowie i utworzyli w niej fabryk´, a wszystkie dzieci musiały
chodziç do szkoły podstawowej na Powsinku. I wtedy raz mieliÊmy
wycieczk´ do Morysina. PoszliÊmy wałem nad jeziorem tam, gdzie
była chyba polana, rosły drzewa, nie było tyle krzaków i był pałacyk.
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Szko∏a

W Wilanowie była ochronka, czyli przedszkole, i ja do niego
chodziłam. Było ono w budynku dawnego szpitala31. Dochodzàc do koÊcioła ulicà Biedronkà, po prawej stronie jest teren koÊcielny, a po lewej
stronie, przed ogrodzeniem muzealnym, jest odbudowany dom32. Za tym
domem zaraz, w gł´bi, było przed wojnà przedszkole; mieszkali tam te˝
lokatorzy – pracownicy dóbr wilanowskich. Przedszkole było na górze;
prowadziły je dwie stare panny – ochroniarki. Była te˝ tam Êliczna kapliczka.
Przedszkole zajmowało dwie sale – du˝à i małà: dla maluchów i dla tych
starszych. Jak si´ szło do pierwszej klasy, to trzeba było byç w tej starszej
grupie. WłaÊcicielem budynku byli Braniccy i za ochronk´ si´ płaciło, bo
pami´tam, ˝e jak idàc do przedszkola, zgubiłam pienià˝ek, to mama musiała daç drugi. Wpłacało si´ albo kwartalnie, albo raczej miesi´cznie –
chyba 2 złote, czy coÊ takiego? Przedszkole niby było dla pracowników
majàtku, ale w tym okresie, kiedy ja chodziłam, to było tam bardzo mało dzieci z majàtku Branickich a wi´cej gospodarskich, np. moja kole˝anka Maryna Kotaƒska. Była młodsza ode mnie, ale chodziłyÊmy razem.
Ja chodziłam wczeÊnie, ju˝ od 4 lat, i lubiłam chodziç, ale mojego brata
to moja mama musiała zabieraç, bo wolał z nià w domu siedzieç.
W Wilanowie przed wojnà była szkoła, ale nie taka jak teraz. Do obecnej szkoły mo˝na zajrzeç i zobaczyç tablic´ pamiàtkowà poÊwi´conà kierownikowi33, który przyczynił si´ do wybudowania tej przedwojennej

Por. budynek oznaczony literà „J” na planie z 1943 r.
Andrzej Szenic – we wspomnieniach Anny Branickiej-Wolskiej wyst´puje jako mà˝ Zofii Starzyƒskiej
(od 1945 r.), spokrewnionej z Beatà Branickà (A. Branicka-Wolska, op. cit., s. 175, przyp. 4 i s. 254).
30
Por. budynek oznaczony literà „R” na planie z 1943 r.
31
Szpital Âwi´tego Aleksandra.
32
Dom Doktora. Por. budynek oznaczony literà „E” na planie z 1943 r.
33
Adam Worobczuk – rozstrzelany przez Niemców w Palmirach.
28
29
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Wojna

U zbiegu Janczarów i Obornickiej stoi domek, który był
przed wojnà jeszcze niewykoƒczony i tam była piwnica, wi´c my,
którzy mieszkaliÊmy blisko, chroniliÊmy si´ w niej, kiedy wojna wybuchła. To był nasz schron. Mój ojciec był na wojnie. W 1939 r. Niemcy wzi´li go do niewoli jako jeƒca, w 1941 zwolnili go, poniewa˝ był
chory. Zmarł w 1943 r.
W 1944 r. myÊmy wczeÊniej wiedzieli, ˝e Powstanie wybuchnie. Wtedy
ciotka, która mieszkała na Kredytowej, przyjechała rano i z mojà mamà
pojechały do Powsina po ˝ywnoÊç. Do siebie ciotka ju˝ nie mogła dojechaç i chyba ju˝ od Czerniakowskiej musiała wróciç do Wilanowa. OczywiÊcie mojego brata wtedy nie było, bo on ju˝ dwa dni przed tym poszedł
do Powstania, jako 16-letni chłopak. A ja siedziałam sama i czekałam, ˝e
nie ma mamy. A tam w Warszawie brata mamy te˝ ju˝ nie było, bo poszedł walczyç, a w domu została trójka takich dzieci nieletnich. I bomba
im od razu wpadła, jak bombardowali Niemcy. Akurat w samà oficyn´,
od wewnàtrz. I oni jakoÊ przeszli na ulic´ Ogrodowà. Jak Niemcy zacz´li wyp´dzaç, to wyprowadzili całà ludnoÊç z Ogrodowej i oni trafili do obozu w Pruszkowie tak, jak ich zabierali. Dzieci sandałki, krótkie skarpeteczki, chłopak w krótkich spodenkach i w koszulce, a dziewczynki
w letnich sukieneczkach te˝, bo wszystko zostało w domu.

34
35

Por. budynek oznaczony literà „X” na planie z 1943 r.
Por. wspomnienia Jana Kazimierczaka publikowane w niniejszym tomie.
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szkoły. Nie wiem dokładnie, w którym roku ona została wybudowana. To
była siedmioklasowa szkoła. W szkole trzeba było mieç fartuszek, biały
kołnierzyk i chłopcy te˝. Nie było to ˝adnym wstydem, kiedy miało si´
sweterek, a były pocerowane łokcie, bo wiadomo, ˝e dzieci je wydzierały.
Bardzo było przestrzegane, ˝eby dzieci miały białe kołnierzyczki, fartuszki
– dziewczynki i chłopcy. A jak chłopiec nie miał, to marynareczk´ jakàÊ
czy sweterek. W czasie okupacji Niemcy zaj´li t´ szkoł´ na fabryk´ i pana Worobczuka w 1940.., nie.., od razu w 1939 go zabrali i zastrzelili
w Palmirach – jego, ksi´dza proboszcza Krawczyka i jeszcze nauczycieli
z Powsina i Zawad. Ale była te˝ szkoła, w takim czerwonym budyneczku34
przy ulicy Przedatki – tak si´ jakoÊ dziwnie nazywa ta mała uliczka. To
była dawna szkoła czteroklasowa, a póêniej to ju˝ siedmioklasowa. Tu byli tacy nauczyciele, którzy naprawd´ posiadali wiadomoÊci. Moi koledzy,
którzy stamtàd wyszli, byli uczniami liceum Batorego, Słowackiego,
a w mi´dzyczasie chodzili jeszcze na tajne komplety. Był tam nauczycielem pan Jan Kazimierczak35, który uczył j´zyka polskiego i historii; i to
był wybitny człowiek, który naprawd´ chciał dzieci nauczyç.
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Oran˝eria
– elewacja frontowa,
przed 1939,
Muzeum Pałac
w Wilanowie

A w Wilanowie domy przy Wiertniczej Niemcy spalili po Powstaniu,
a˝ do naszej ulicy Obornickiej. Jak skoƒczyło si´ Powstanie, my byliÊmy w Powsinie, bo Niemcy nas wysiedlili. To pewnie był paêdziernik, ale był pi´kny, słoneczny dzieƒ i wybrałyÊmy si´ ze starszà ode mnie kole˝ankà Hanià Deruzównà i jej siostrà Jadzià do
Wilanowa: MówiłyÊmy sobie: „Chodêcie, pójdziemy do domu, zobaczymy, co jest, bo mo˝e b´dzie mo˝na coÊ zabraç”. Niemcy wiedzieli, ˝e ktoÊ przyjdzie, ale do dzieci si´ tak nie przyczepiali. W domu
była taka wykopana piwnica, bo dom nie był murowany, gdzie na zim´ chowało si´ kartofle, warzywa, i tam w tej piwnicy były schowane, zakopane nasze paltka i ró˝ne inne rzeczy. Ale w koƒcu poszła po
to mama, bo zbli˝ała si´ zima. I Niemcy mam´ złapali i przyprowadzili do Kordegardy, gdzie siedziała 24 godziny. Nie wypuÊcili jej na
noc – wróciła do Powsina dopiero nast´pnego dnia.
A 17 stycznia 1945 r. to był pi´kny dzieƒ, ale pami´tam, tragiczny te˝ był…
A kiedy podjechali do nas ˝ołnierze na takich małych konikach, a my
byłyÊmy ju˝ takimi dorastajàcymi dziewczynkami, to córka dzier˝awcy
mówiła: „chowajcie si´, chowajcie”, bo nie wiadomo było, czego si´ spodziewaç. Tak si´ wszyscy Ruskich bali. Ale wtedy przyjechali właÊnie nasi polscy ˝ołnierze. A Niemcy ju˝ poprzedniego dnia opuÊcili te tereny.
Zaraz po wyzwoleniu mama od razu dała nam tobołki – to, co wzi´liÊmy
z Wilanowa, pierzynk´, jakieÊ poduszki i tak szliÊmy do Wilanowa.
A do pałacu Rosjanie chyba nie wkroczyli. Tu polskie wojsko chyba weszło. Ale zaraz pojawił si´ tutaj profesor Lorentz z Muzeum Narodowego,
który chyba przebywał w Podkowie LeÊnej. Bo on od pierwszego dnia,
jak tylko wyzwolona została Warszawa, to ruszył zaraz ratowaç Muzeum
Narodowe i zbiory, i Wilanów, jako ˝e jeszcze pani Branicka mu powierzyła opiek´ nad zbiorami. Ale tego osobiÊcie nie widziałam – w muzeum zacz´łam pracowaç w 1951 r. W ka˝dym razie z widzenia znałam
pierwszego powojennego kustosza muzeum – pana Morawiƒskiego (pami´tam, ˝e on był bardzo przystojny), panià Morawiƒskà zresztà te˝ i ich
małà córeczk´ – Agnieszk´.
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WieÊ Helena Czarnecka, z domu Słu˝ewska – urodziłam si´
w 1921 r. w Wilanowie. Obecnie
mieszkam przy ul. Obornickiej,
ale przedtem mieszkałam na ul.
Janczarów. Jako dzieci bawiliÊmy si´ wsz´dzie, nie było ulic takich
jak dzisiaj – błoto było wsz´dzie. Jak chłopi jeêdzili furmankami, to
tak rozjeêdzili błoto, ˝e było nawet na Janczarów. Do szkoły chodziłam w Wilanowie. Nie była taka jak teraz, była bardzo niska. A póêniej dopiero jà odbudował kierownik, który był na Powsinku, Pan
Kazimierczak – mój wychowawca. I on odbudował t´ szkoł´ i ju˝ była murowana, i w Êrodku zupełnie inna.

WSPOMNIENIA
PANI HELENY
CZARNECKIEJ*

Park był tylko po lewej stronie ulicy Stanisława Kostki Potockiego – po prawej stronie ogrody. Przed wojnà zdarzało si´ nam chodziç do parku, tam, gdzie był kawałek rzeki (Jezioro Wilanowskie) i gdzie były krzewy. Mostek si´ zrobiło, ˝eby
przejÊç i my ˝eÊmy przechodzili od strony wsi. Tam park nie był
zagrodzony. ChodziliÊmy dalej na most1 i na wysp´2. A mój przyszły mà˝ zawsze w zim´ chodził na ły˝wy - mówiliÊmy ˝e na Morskie Oko. Z parku pałacowego dzieciaki gonili – pilnował go wtedy
taki Gnich, a Królak3 był przy bramie.
W czasie wojny pracowałam w ogrodzie, tam, gdzie szklarnia; pracowało nas chyba z pi´ç osób. Tam były inspekty… i kwiatki, przewa˝nie kwiatki, alpejskie fiołki, chryzantemy, a nawet w budynku to
pomidory – w szklarni. Pracowałam tam do Powstania, bo póêniej
nas z Wilanowa wyrzucili. Ogród prowadził Pan Płucienniczak 4 –
mieszkał w Domu Ogrodnika5. A jeszcze tam takim głównym to był
Kanabus – „Głuchy” Kanabus, a nie Henryk Kanabus. I on w ogóle
dbał o wszystko i ładnie to robił. Płucienniczak miał jeszcze ogródki
tu po prawej stronie dzisiejszej ulicy. Te wszystkie zabudowania to
ju˝ nale˝ały do Branickich. W tych ogrodach uprawiało si´ pomidory.
Ja tam nie pracowałam, bo tym ju˝ ktoÊ inny si´ zajmował. Tam

*

Tekst wspomnieƒ powstał na podstawie rozmowy z Panià Helenà Czarneckà, którà zarejestrował
13 grudnia 2010 r. Piotr Szpanowski.
1
Most Rzymski łàczàcy park wilanowski z wyspà parkowà.
2
Wyspa z pomnikiem Bitwy Raszyƒskiej.
3
Andrzej Królak – „długoletni, bardzo lubiany i popularny pracownik Wilanowa, odêwierny przy
frontowej bramie pałacu…”, za: A. Branicka-Wolska, Listy nie wysłane, Warszawa 1993,
s. 96, przyp. 2.
4
Leon Płucienniczak – od 1938 r. kierownik szklarni ogrodu wilanowskiego.
5
Por. budynek oznaczony literà „G” na planie z 1943 r.

Wspomnienia Pani Heleny Czarneckiej

Park i ogrody
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Brama neogotycka
na polach morysiƒskich,
kopia fotografii
Bronisława Mieszkowskiego,
przed 1914, Muzeum Pałac
w Wilanowie

Wojna

Pami´tam wybuch wojny – mieszkałam wtedy na Janczarów, obok była piwnica. UciekaliÊmy z domu do tej piwnicy i w niej
si´ spało. To był taki schron. Ale z czasu, kiedy weszli Niemcy, nie
pami´tam nic szczególnego. Kiedy wybuchło Powstanie, wtedy szło
wojsko i ka˝dy si´ chował. A póêniej Niemcy powiedzieli, ˝e takie
i takie ulice trzeba opuÊciç. I tak si´ poszło, na piechot´. My ˝eÊmy
szli drogà na Wolic´, prosto, póêniej pod gór´, na skarp´, i tam znowu prosto do lasu, przez las i ju˝ tam gdzie ˝eÊmy mieszkali. Tam widziałam, jak Branickich wieêli. Te woziki to były takie małe i oni na
ich. Wojsko to byli W´grzy14. Póêniej tam, gdzie ˝eÊmy mieszkali,

12

By dostaç si´ do Morysina làdem, nale˝ało, podobnie jak i dzisiaj, objechaç Jezioro Wilanowskie od
południa.
13
Pochodzàca z połowy XIX wieku neogotycka brama zamykajàca od wschodu alej´ na osi pałacowej,
zamieszkana była jeszcze w latach 80. XX w.
14
Na przełomie sierpnia i wrzeÊnia 1944 r. w rejonie Wilanowa stacjonowały oddziały w´gierskie
sprzymierzone z Niemcami.

Wspomnienia Pani Heleny Czarneckiej

Braniccy te˝ jeêdzili do Morysina. Mieli takie koniczki i furmanka była, taka fajna, dostosowana do tego. I dookoła jeêdzili z tamtej strony12.
A na polach na Morysinie przewa˝nie był rabarbar. Aleja była i tam
w Bramie te˝ ktoÊ mieszkał13. Całe Zawady to te˝ były ogrody.
Po wojnie, jak ktoÊ pracował, to dostał działk´ na Morysinie. I nawet my ˝eÊmy mieli tam działk´.
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zabrakło miejsca, to mieszkaliÊmy u Płucienniczaka. On miał budynek i kawał ziemi. I my ˝eÊmy tam mieszkali. Póêniej, jak ju˝ było wyzwolenie w styczniu, to samochody, to wszystko szło, a my ˝eÊmy na ulic´ weszli i machaliÊmy. Do Wilanowa wracaliÊmy pieszo,
z tobołeczkami.

Braniccy

Branicka to była taka owszem, owszem sobie. Sprowadziła du˝o pracowników ze wschodu – z Rosi15. I tu oni mieszkali w Kuchni. Jeden – ogrodnik, o˝enił si´ z mojà siostrà. W Kuchni ich trzech mieszkało.
W koÊciele Braniccy mieli lo˝´, to ju˝ nie wolno było tam wchodziç.
No, ale my ˝eÊmy ich tam widzieli. Widziałam te˝ pogrzeb Branickiego – został pochowany pod koÊciołem16.

15
16

Mowa o majàtku Branickich w Rosi na Grodzieƒszczyênie – obecnie BiałoruÊ.
Adam Branicki zmarł 2 grudnia 1947 r. i został pochowany w podziemiach koÊcioła Êw. Anny w Wilanowie.
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WieÊ Nazywam si´
Stanisław Wenerski. Urodziłem si´ 1 kwietnia
1912 r. w Klikawie koło
Góry Puławskiej (powiat
puławski). W Wilanowie mieszkam od 1930 r. Zamieszkałem na samym
koƒcu Wilanowa – teraz mieszka tam mój brat. To była wtedy Droga
Wiejska, póêniej była Sielanki, a póêniej zrobili na Biedronki, a Sielanki jest ju˝ troch´ dalej. Kiedy wtedy szedłem od p´tli, to tylko
„plantem” si´ szło. Tak to specjalnie ulic nie było, chodników nie było,
domy to policzyłbym na tych palcach. Wszystkich nazwiska znałem,
tyle było domów, a teraz to ju˝ nie mog´ w ogóle poznaç. W 1930 r.
mieszkałem w samym koƒcu Wilanowa z bratem na komornym. Pracowałem wtedy u Braci Borkowskich S.A. – Zakłady Elektrotechniczne; byłem przedstawicielem firmy, a póêniej dopiero si´ w˝eniłem
tutaj. W Wilanowie gospodarstwem si´ zajàłem, kiedy teÊcia rozstrzelali
Niemcy. Do pracy u Braci Borkowskich wciàgnàł mnie brat. Przyjechałem z Góry Puławskiej jako młody chłopak – miałem 18 lat. Pami´tam,
kiedy stanàłem przed prezesem i mówi´ prezesowi: „ja si´ na wsi wychowałem, ja nie znam ˝elazek – u nas nie było pràdu”. Popatrzył tak na
mnie i mówi: „klienci Pana nauczà, dostanie Pan prospekty”. A jeszcze
mi prezes powiedział: „musi byç Pan ubrany czysto, ogolony co dzieƒ,
bo jak Pan idzie do klienta, to nie mówi Pan, ˝e Pan Wenerski przyszedł,
tylko firma Bracia Borkowscy – przedstawiciel”. Bracia Borkowscy mieli
fabryk´ na Grochowskiej, a w Alejach Jerozolimskich pod numerem szóstym – pi´kny sklep. Tam było i biuro, i to stamtàd miałem wyjechaç
jako przedstawiciel na obr´b Elektrowni Pruszkowskiej, to znaczy na
Pruszków, Piastów, Włochy, Ursus – tam miałem pracowaç. I tak było.
Za miesiàc czasu toÊmy z bratem ju˝ tysiàcami sprzedawali. Byłem
przedstawicielem, kiedy powołali mnie do słu˝by wojskowej. Powołali
mnie do Cytadeli – to był 1934 rok. Póêniej te˝ pracowałem jeszcze
u Borkowskich, ale w mi´dzyczasie w˝eniłem si´ tutaj. Âlub wzi´liÊmy
w 1937 roku w koÊciele Êw. Krzy˝a, bo tam ˝ona była chrzczona. ˚ona
była atrakcyjna, obstawiona była w Wilanowie, bo była bogata. Ojciec
teÊcia miał sklep w Wolicy, a póêniej rzeêniczy sklep na Powsinku. Mój
teÊç to był pan oczytany (mam jego zdj´cie – elegant w kapeluszu,
z laseczkà). Poznał si´ i o˝enił z Marià Paulinà. Najpierw był u rodziców
w sklepie na Powsinku, a póêniej wynajàł sklep na koƒcu Wilanowa,

WSPOMNIENIA
PANA STANIS∑AWA
WENERSKIEGO*

Wspomnienia Pana Stanis∏awa Wenerskiego

*

Tekst wspomnieƒ powstał na podstawie rozmowy z Panem Stanislawem Wenerskim, którà zarejestrował
25 maja 2009 r. Piotr Szpanowski.
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Widok od strony wsi Wilanów na koÊciół pw. Êw. Anny, lata 20. XX w.,
Muzeum Pałac w Wilanowie

a póêniej troszk´ si´ dorobił i kupił tu pół gospodarstwa i stary dom
– w 1914 r. postawiony. To był drewniany dom, najstarszy tutaj, który
wcià˝ stoi. Mój teÊç miał ziemi po hrabim najwi´cej w Wilanowie –
przeszło 10 hektarów. To nie było tak du˝o, ale to były działki budowlane. Tu gdzie szpital psychiatryczny, to była działka 2200 metrów,
za którà przed wojnà dawali po 8 zł. Pami´tam, nie chciał jej sprzedaç,
bo nie potrzebował. I ja na tym gospodarstwie zostałem nieoczekiwanie, bo ja byłem urz´dnikiem – przedstawicielem firmy, pracowałem
sobie z teczuszkà, a póêniej, ni z tego, ni z owego, teÊcia rozstrzelali i ja
musiałem zostaç na gospodarstwie.

Pa∏ac, park i ogrody w Wilanowie

Park Wilanowski
przed wojnà nie był tak zadbany jak teraz. Brama była zamykana
a w niej stał Stasiu Królak1 w uniformie. W dzieƒ trzeba było płaciç, jak si´ wchodziło, póêniej park był zamykany.
Tak zwany dziki park, tam, gdzie jest pamiàtka Bitwy Raszyƒskiej2, był
akurat vis a vis mojej działki, która dochodzi do samej wody. Teraz
jest tam woda, bo maszyny wykopały wszystko, wyrzuciły na mojà
działk´, wyrównały i tam mo˝na teraz pływaç kajakiem. A przed wojnà
był tylko błotnisty kanał, który mo˝na było przejÊç. Rzuciło si´ jakieÊ

1

Stanisław był synem Andrzeja Królaka – por. „Andrzej Królak – długoletni, bardzo lubiany
i popularny pracownik Wilanowa, odêwierny przy frontowej bramie pałacu…”, za: A. Branicka-Wolska,
Listy nie wysłane, Warszawa 1993, s. 96, przyp. 2.
2
Pomnik Bitwy Raszyƒskiej znajdujàcy si´ na wyspie w parku wilanowskim.
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kamienie, czy coÊ i si´ przechodziło. I dalej było du˝e drzewo. Była
zwiàzana z nim taka historia, ˝e wysoko w tym drzewie był taki drewniany krzy˝yk. Ja nie wiedziałem, co to jest? KtoÊ mi powiedział, ˝e
to jest pamiàtka po tym, kiedy dwoje młodych chciało si´ pobraç,
a rodzice im nie pozwalali, wi´c tam popełnili samobójstwo, pod tym
drzewem. MyÊmy si´ tam kàpali i przepływali na drugà stron´. Póêniej tam nagrywali „Noce i dnie”, tutaj przy tym moÊcie3. Ten park
nie był zagrodzony – granica była w kanale, a dalej był dziki park,
a tu było nasze gromadzkie. Jak ja to zastałem, to była brama czerwona wjazdowa i wejÊciowa przy naszych domach, pi´kna brama4.
WłaÊcicielem tej działki był policjant, nie podobało mu si´ to
i podkopywał jà, podkopywał i ona si´ póêniej rozpadła. Nie wiem,
jak wywieêli gruzy. Jak mówiłem, w tej cz´Êci parku nie było ogrodzenia. Mieli go grodziç; długi czas le˝ały takie grube betonowe
słupy, ale nie grodzili i ludzie to porozbierali – nawet u mnie jest
kawałek.
A przy Stanisława Kostki Potockiego był ju˝ taki park tak, jak teraz
jest. A koło Komisarii5 było pole uprawne.
A tutaj, gdzie jest teraz restauracja6, w tym domu ostatnio było wojsko
i anteny na całà Europ´. A przedtem to mieszkał tam administrator
˚aboklicki7. A dookoła mo˝e były jakieÊ tam zagoniki. A bli˝ej, to
domki były; mieszkał tam doktor, póêniej przedszkole było. Znałem
˚aboklickiego – kierował gospodarstwem. Był i hrabia Dynowski8,
ale ja tam z nimi nie bywałem, tylko to, co mi hrabianka powiedziała,
jak u niej chwil´ posiedziałem. Tam si´ drzwi nie zamykały…
A za Oran˝erià9 hodowałem warzywa, wtedy kiedy to było ju˝ paƒstwowe. W tych szklarniach tam, gdzie była kiedyÊ ochronka10. Moja
córka chodziła tam jeszcze do ochronki. Tam były tylko szklarnie –
kwiaty, kwiaty, wsz´dzie kwiaty. Ja hodowałem kapust´, a oni kwiaty.
Ja miałem wst´p, konia ode mnie brali, jak potrzebowali.

Most Rzymski prowadzàcy na wysp´ z Pomnikiem Bitwy Raszyƒskiej.
Nieistniejàce ruiny pseudorzymskiego łuku triumfalnego – pierwotnie wejÊcie północne do parku
wilanowskiego. Ruiny poło˝one były na terenie posesji przy obecnej ul. Biedronki, w rejonie jej
skrzy˝owania z ul. Obornickà.
5
Por. budynek oznaczony literà „M” na planie z 1943 r.
6
Budynek zwany Szenicówkà – obecnie restauracja Villa Nuova. Por. plan – budynek oznaczony
literà „J”.
7
Stanisław ˚aboklicki – „Administrator Dóbr” odpowiedzialny za sprawy rolne w „Zarzàdzie pałaców
i gospodarstwa rolnego” – jednostce podlegajàcej Głównemu Zarzàdowi Dóbr i Interesów hr. Adama
Branickiego.
8
Władysław Dynowski – „Dyrektor Zarzàdu Pałaców” w wilanowskim „Zarzàdzie pałaców i gospodarstwa
rolnego”.
9
Por. plan – budynek oznaczony literà „I”.
10
Ochronka mieÊciła si´ w budynku Szpitala Êw. Aleksandra. Por. plan – budynek oznaczony literà „F”.
4

59

60

Ad Villam

kksiazka ost 7:Layout 1

8.12.2011

20:18

Page 60

Brama w formie łuku triumfalnego – obecnie nieistniejàca,
kopia fot. Bronisława Mieszkowskiego, 1914, Muzeum Pałac w Wilanowie

Ogrody to były cały czas, jak na Zawady jedziemy. Teraz je likwidujà, po prawej i po lewej stronie. Wr´ga był wielkim ogrodnikiem.
Słynne ogrody tu były. Taki in˝ynier Jansz11 sprowadził pierwszy
raz rabarbar, tu na te pola. Na Zawady. Do folwarku najpierw wprowadził. I sadzili na Morysinie.
Na Morysinie mój wujo mieszkał, póêniej si´ pobudował. Hrabina
mu dała tutaj działk´ – Wolski si´ nazywał. To był taki łowczy, chodził z hrabim na polowanie, fuzj´ podał, postawił na stanowisko –
posad´ miał jak złoto. A mieszkał na Morysinie, hodował sobie krowy, przyje˝d˝ał sobie rowerkiem do biura, gdzie si´ wszyscy spotykali. Biuro było tutaj, gdzie teraz jest Kordegarda12, a po drugiej
stronie była stajnia 13 – wozy, konie były. Rano to si´ tu wszyscy
spotykali.

11

Karol Jansz – dyrektor „Ogrodów Willanowskich Adama Hr. Branickiego”.
Por. plan – budynek oznaczony literà „W”.
13
Por. plan – budynek oznaczony literà „U”.
12
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Tak, jak prze˝yłem Modlin, to Powstania tak nie prze˝yłem. Byłem w 32 pułku14. Niemcami dowodził Strauss15 i z nim
si´ uło˝ył nasz Thommée16, ˝e poddamy si´, bo po Warszawie ju˝
rzucili całe lotnictwo na nas. Uło˝ył si´ z Niemcami, ˝e poddamy
si´, ale ˝eby wszystkich zwolnili, i zwolnili wszystkich. PosiedzieliÊmy w Działdowie w parowozowni, póêniej przyjechałem do domu
i konspirowałem. Âciàgałem tych bidaków, co pozabijali ich po polach, na cmentarz.
Dziewczyny Branickich nale˝ały do AK i ja nale˝ałem. To wszystko było
konspiracja, ale nie spotkaliÊmy si´ w AK dlatego, ˝e one nale˝ały do
„Obro˝y”17, a ja do „Baszty”18 i do „Oazy”19 na Sadybie. A one to była
„Obro˝a” wokół Warszawy. WiedzieliÊmy o sobie, o tym, ˝e jesteÊmy
w konspiracji, tyle o ile, nie chcieliÊmy bardzo wiedzieç. Bo to same domysły, to wpadnie ktoÊ, to póêniej zaraz…
Pami´tam t´ strzelanin´ tutaj w 1943 r.20, ale nie brałem w tym
udziału. Tylko wiedziałem. MyÊmy zlikwidowali w Wilanowie konfidenta, to nie był volksdeutsch, ale taka łachudra. Mieszkał w Wilanowie, chodził z bronià. Przychodził wieczorami tam, gdzie był
sklep Antosiewicza, jak figurka. Listopad, ciemno, to z latarkà.
MyÊmy wiedzieli, kiedy ma przyjÊç, i Grabowski stanàł za drzewem.
Kiedy wyszedł, troch´ podpity chyba, z latarkà i z rewolwerem, Graboszczak łupnàł go, a ja od razu ruszyłem przez pastwisko po
ciemku daç wiadomoÊç tam, gdzie mieliÊmy całe „gniazdo” u Gustowskiego. Tam do piekarni a˝ latałem, a na drugi dzieƒ wyniosłem
si´ do Skolimowa na cały dzieƒ. Tam miałem znajomych. Chcieli,
˝eby 100 czy 50 Polaków wystrzelali. Ale Niemcy machn´li r´kà,
dla nich to był pies i ju˝. Było dwóch innych – jeden w gminie
mieszkał, drugi po niemiecku „szprechał”. Jak był sp´d koni, to je
zabierali; nam par´ razy zabrali i on tym wszystkim dowodził. A ten
pierwszy, jak kogoÊ rozstrzelali, to on zawsze przyjechał, rower miał
taki pi´kny, zawsze tam si´ wiercił. Ale póêniej si´ dowiaduj´, ˝e
obydwu prowadzili przez te pola i w tamte krzaki, i tam ich łupn´li.

32 pułk piechoty WP brał udział w trwajàcej do 29 wrzeÊnia 1939 r. obronie Twierdzy Modlin.
Adolf Strauss – niemiecki generał, dowódca II Korpusu Armijnego atakujàcego Twierdz´ Modlin
we wrzeÊniu 1939 r.
16
Wiktor Thommée – polski generał, od połowy wrzeÊnia 1939 r. dowódca obrony Twierdzy Modlin.
17
„Obro˝a” – jednostka Okr´gu Warszawskiego Armii Krajowej obejmujàca powiat warszawski
(bez Warszawy). Wilanów nie znajdował si´ wówczas w granicach Warszawy.
18
„Baszta” – jednostka zbrojna Armii Krajowej w sile pułku, walczàca w czasie Powstania Warszawskiego
na Mokotowie.
19
„Oaza” – batalion Armii Krajowej w ramach warszawskiego Obwodu Mokotów AK, działajàcy
na Sadybie i Czerniakowie.
20
Por. zamieszczone w tym tomie wspomnienia Krzysztofa Głuchowskiego, pt. Akcja Wilanów.
14
15
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W Powstaniu ja działałem na Sadybie, ale póêniej si´ stamtàd wycofałem. Miałem blisko; dobrze, ˝e nie byłem w ÂródmieÊciu, stamtàd
bym si´ nie wycofał. A tu było êle, nie było broni, to wycofałem si´
po prostu na brzuchu na swoje pole.
Pami´tam W´grów. Tyle, ˝e nas wyrzucili z Wilanowa do Wolicy, bo tu
front był na Zawadach. ˚e rabowali, to wiem. Pami´tam, rower
miałem i wsadziłem go gdzieÊ pod szyny, ale i to, te W´gry, dranie, mi
wyciàgn´li. I tam dalej, jak na Augustówk´ si´ szło, to tam była cała
warta. Wsz´dzie tutaj słu˝b´ mieli W´grzy21.
Wyzwolenie było 17 stycznia. Na Wolicy stała artyleria niemiecka
i myÊmy tam mieszkali. Tu był front, ale czasami przyje˝d˝aliÊmy
zobaczyç, jak jest, a w ostatni dzieƒ, to był wtorek, pami´tam, w Piasecznie był targ, ale jakoÊ zaciàł si´ ruch. Ale tak przed wieczorem
znowu ruch jest i Niemcy na podwody łapali, a ja miałem szkapin´
i miałem wóz. Nie wiem, pi´ç czy szeÊç wozów, czy cztery, złapali
i do Imielina; naładowali nam amunicj´ artyleryjskà i mieliÊmy
przywieêç to do Wolicy. Słoƒce nad zachodem, a ja patrz´, a ulicà
od Pyr samochód za samochodem… Niemcy w tych białych
ko˝uchach…, o tak jadà.., tak uciekajà. A nasz Niemiec si´ kr´ci…
Załadowali, to jedziemy do Wolicy. PrzyjechaliÊmy, pami´tam jak
dziÊ, ten Niemiec si´ trz´sie, ale nie mo˝emy odchodziç, bo jedziemy dalej. Ju˝ oni byli popakowani, ju˝ si´ wynosili stàd, a ja ryzykant byłem. On odszedł, a ja konia wyło˝yłem, wziàłem do stajni
wóz i zostawiłem z tymi pociskami, a konia schowałem. On przyleciał, konia nie ma…, to z głupia frant złapał innego. A inni wrócili
z Zachodu bez wozów i bez koni.

Braniccy

Kiedy pracowałem w Alejach Jerozolimskich pod
szóstym, raz widziałem wilanowskiego zielonego Packarda. Jechała
nim słu˝ba hrabiego Branickiego22 – Rowicki23 i kto jeszcze tam
siedział, nie wiem. Samochód przejechał, a niedługo potem piechotà szedł hrabia z laskà. Packard pojechał, a hrabia idzie. On
miał na Smolnej biuro24 i miał swojego kierowc´, a Stachowiak25

Na przełomie sierpnia i wrzeÊnia 1944 r. Wilanów zaj´ła 5 Dywizja Kawalerii Honwedów pod
dowództwem gen. László Szabó, nale˝àca do sprzymierzonej z Niemcami armii w´gierskiej.
22
Adam Branicki (1892–1947) – syn Ksawerego Branickiego, ostatni właÊciciel dóbr wilanowskich przed
ich nacjonalizacjà w 1945 r.
23
„Stanisław Rowicki […] od 14 roku ˝ycia pracował w Wilanowie: najpierw jako goniec, potem wysłano
go na kurs samochodowy i został szoferem.”, za: Anna Branicka-Wolska, op. cit., s. 146, przyp. 2.
24
Mowa o kamienicy Branickich przy ul. Smolnej 40.
25
Jan Stachowiak – „wieloletni szofer mojej matki [Beaty Branickiej]”, za: Anna Branicka-Wolska,
op. cit., s. 264, przyp. 1.
21
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był kierowcà hrabiny. Z hrabinà wi´cej mo˝na było si´ dogadaç,
z nim to mało było mowy. Hrabina26 to była nad podziw uczynna
kobieta. Ja pami´tam swoich dziedziców, gdzie mój ojciec pracował, to „jaÊnie Pani” kazała mówiç na siebie. A ta – ile ja pami´tam
– sierot ze wschodu przywiozła „w koszyczku”, jak to si´ mówi.
Ale przed wojnà, to pami´tam, Heniek rzàdził tu wszystkim. Henryk
Kanabus27 był tutaj kamerdynerem całe ˝ycie. To był mój najlepszy
kolega. Jak mój wujek coÊ chciał załatwiç, to mówił: „hrabina hrabinà,
ale czy si´ Henio zgodzi?”. Pierwsze słowo miał Heniek prawie we
wszystkim. Od hrabiny dostał ten drewniany dom, co dzisiaj stoi przy
Stanisława Kostki Potockiego28. Kiedy zmarł w 1959 r., to wzi´ła go jego
rodzina. Zaraz po wyzwoleniu gospodarzył na Morysinie, na parku,
w Êrodku tam była ziemia, dwa konie i tam wszystko uprawiał. Póêniej
on dostał t´ ziemi´ poniemieckà, co ja po nim wziàłem, na Zawadach.
Jak Braniccy przyjechali z Syberii29, to na komorne musieli si´ wynieÊç. A ja w mi´dzyczasie zostałem biegłym na całà Warszaw´ – rzeczoznawcà do szacunku działek, gruntów. Umarł ktoÊ, sprzedał, to
ja musiałem oszacowaç do podatku; 10 lat nim byłem w wydziale
finansowym na Lindleya. Tam mnie podała dzielnicowa rada.
Przysłali zawiadomienie, bo ktoÊ si´ dopatrzył, ˝e in˝ynierowie od
samochodów i od mebli szacujà ziemi´. Kazali wziàç rolnika. Przysłali
pismo – dostałem zawiadomienie, ˝eby si´ zgłosiç na Lindleya. Poszedłem i znowu stanàłem przed naczelnikiem: „Panie naczelniku,
ja si´ nie znam, ja nie obmierz´ budynku” – uÊmiechnàł si´ i mówi:
„Pan krokami zmierzy…”. Póêniej in˝ynierowie mi´dzy sobà mówili:
„Wenerskiemu dajcie dyplom” – bo ja byłem bez dyplomu. Miałem
Mokotów, a póêniej całà Warszaw´ dali mi do szacunku. Ja właÊnie
i hrabiance szacowałem te par´ działek. Ona dopiero wtedy stan´ła na
nogi. To było w Aninie par´ działek budowlanych, nie wiem ile – czy
4, czy 5, czy 6 – w ka˝dym razie nie za du˝o. W ich sprawie przyszła
do wydziału. Mówià: „sprzeda Pani, a trzeba oszacowaç.., a tam Wenerski z Wilanowa”. O.., to si´ ucieszyła. Przyjechała samochodem
i zabrała mnie. Hrabianka mieszkała na Piusa. Wyprowadziła si´
stamtàd, jak jej oszacowałem te działki. Złapała par´ złotych i kupiła
na Lenartowicza will´ wypalonà i do dziÊ jà ma.

26

Maria Beata Branicka (1896–1976) – z domu Potocka z Rymanowa, ˝ona Adama Branickiego.
Henryk Kanabus – od 1926 r. pracownik administracji dóbr wilanowskich (oficjalnie był intendentem
majàtku Wilanów) i zaufany rodziny Branickich.
28
Por. plan – budynek oznaczony literà „S”.
29
Rodzina Branickich do jesieni 1947 r. była internowana w obozie w Krasnogorsku pod Moskwà.
Na Syberi´ nigdy nie trafiła.
27
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