
©ypla 

 

 

 

 

MAGNA WOLA VARSOVIENSIS  

MOICH PRZODKÓW  

MIEJSCE NA ZIEMII… 

 

 

 

 

 

 

 



©ypla 

 

2 | S t r o n a  
 

WSTĘP 

Z opowiadań dziadka zapamiętałem, że korzenie spokrewnionej ze mną 

linii rodu Tykwińskich wywodzą się z Dóbr Wielka Wola i Czyste, w których 

znajdowała się kolonia (wieś) Koło – tak kiedyś nazywał się fragment 

współczesnej dzielnicy warszawskiej Koło, mieszczący się obecnie między 

ulicami Obozowa, Zawiszy, Banderii, Elekcyjna, Młynarska. Dobra Wielka Wola 

i Czyste w średniowieczu nosiły nazwę Magna Wola Varsoviensis.  

Podstawowym źródłem wiedzy o historii moich przodków „po kądzieli” 

były dokumenty odnalezione w trzydziestu trzech zachowanych tomach starych 

Księgach Wieczystych Dóbr Wielka Wola i Czyste, przechowywanych  

w Archiwum X Wydziału Ksiąg Wieczystych mieszczącego się w Warszawie,  

Al. Solidarności 58. Długi proces badawczy tych ksiąg pozwolił na odkrycie 

części historii mojej rodziny, a także historii dóbr w których rodzili się i umierali.  

Z ksiąg poznałem między innymi część dat urodzin i śmierci w rodzinie 

Tykwińskich, co z kolei pozwoliło na zbudowanie w miarę rzetelnych drzew 

genealogicznych linii rodowych oraz gałęzi bocznych męskich i żeńskich. 

Kolejnym źródłem, w którym mogłem potwierdzić zebrane informacje było 

Archiwum Archidiecezji Warszawskiej mieszczące się w Warszawie przy ulicy 

Dewajtis 3, a także Archiwum Państwowe w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło. 

W tych właśnie instytucjach uzyskałem kopie większości dokumentów 

reprodukowanych w niniejszym opracowaniu. Źródłami uzupełniającymi,  

o których należy wspomnieć były: korespondencja  prowadzona z żyjącymi 

krewnymi, poszukiwania na warszawskich cmentarzach, a także Internet. 

Rozpoczynając swoje poszukiwania genealogiczne odnalazłem 

pewne poszlaki umożliwiające zbudowanie hipotez dotyczących rodziny 

mojego pradziadka – Władysława Tykwińskiego. W częściowo zachowanych 

aktach kościelnych parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Woli 

oprócz jego potomków pochodzących z dwóch kolejnych małżeństw, 

odnalazłem także informacje o innych Tykwińskich żyjących w tej parafii na 

przełomie XIX i XX wieku. Wielokrotnie występowali jako rodzice chrzestni 

lub jako świadczący o zgonie.  Tego rodzaju „posługi” wykonywali z reguły 

najbliżsi (rodzice, rodzeństwo, kuzyni), ewentualnie osoby zaprzyjaźnione, 

np. sąsiedzi. W omawianych przypadkach nastąpiła zbieżność tych dwóch 

możliwości – świadkami wydarzeń byli krewni mieszkający w sąsiedztwie.  

W ten właśnie sposób możliwe było odnalezienie Eleonory Tykwińskiej i jej 

męża Wacława Malanowskiego oraz Franciszka i Anieli Tykwińskich.  

W początkowej fazie poszukiwań nie miałem jednak żadnych dowodów 

pozwalających na odtworzenie faktycznych powiązań rodzinnych. 

Rozwiązanie większości zagadek przyniosła analiza Ksiąg Wieczystych 
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Dóbr Wielka Wola i Czyste i wynikające z tego poszukiwania  

prowadzone w Klukowie oraz innych, sąsiednich mazowieckich parafiach.  

Swoje poszukiwania rozpocząłem od zapoznania się z historią 

miejsca, o którego związkach z moimi przodkami byłem przekonany… 

MAGNA WOLA VARSOVIENSIS   

Najstarsze wzmianki o tych okolicach pochodzą z 1367 roku  

i pojawiają się w trakcie sporu o dziesięcinę, toczonego pomiędzy biskupem 

poznańskim, a plebanem kościoła w Zegrzu nad Narwią
1
. Wieś Wielka Wola 

początkowo była własnością książęca, później królewską. Grunty wsi dzielono 

na gospodarstwa, które przeważnie obejmowały jedną włókę ziemi.2 Niektóre  

z gospodarstw były oddawane przez księcia rycerzom, a z czasem 

mieszczanom, którzy wznosili tu swe siedziby i rezydencje. W 1428 roku  

Wielka Wola i wchodzące w jej skład okoliczne wsie, takie jak Koło i Czyste 

należały do rycerza Gotarda z Rakowa.3 Do Gotarda, a później do jego 

potomków należały również współczesne Szczęśliwice i Rakowiec.4 

W historycznym okresie kształtowania się Warszawy pojawiają się 

zapiski mówiące o Magna Wola Varsoviensis  - Wielka Wola Warszawska.  

W tamtych czasach w okolicach Wielkiej Woli (Czyste lub Czisthe) znajdowały 

się rozlewiska, z których wypływało kilka zapomnianych już rzeczek, takich jak 

Potok Służewiecki, Sadurka, Drna. Początki udokumentowanej historii obszaru, 

na którym mieszkali moi przodkowie sięgają drugiej połowy XIII wieku.  

Pierwsi osadnicy zastali teren niezagospodarowany, pokryty licznymi 

łąkami, lasami i zastoiskami wodnymi. Te lokalne utrudnienia mają ścisły 

związek z nazwą wsi, bowiem Wolami, Wólkami, Wolicami nazywano osady 

zwalniane na określony czas z powinności płatniczej wobec właściciela 

(księcia). Była to forma rekompensaty za poniesione nakłady i trudy przy 

zagospodarowywaniu terenu ponoszone przez osadników.  Według 

„Encyklopedyji Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga” Wola, „to nazwa wielu 

wsi na ziemiach polskich, pochodząca z czasów kolonizacji na prawie 

niemieckim, kiedy to osadom świeżo lokowanym dawano na kilka lat wolność 

(wola, lgota) od danin (stąd Wola, Wólka, Wolica, Lgota, itp.). Jedną  

z takich Wól jest zachodnie przedmieście Warszawy, gdzie od 1575 roku 

                                                           
1
 http://www.przewodnik.wola.waw.pl/page/index.php?str=1004 

2
 włoka to około 15 ha 

3
 http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/nazwywa3.html 

4
 Szczęśliwice - Nazwa pochodzi od wsi Stenclewice, która w XVI wieku należała do rodziny  

  Stenclewskich, potomków Gotarda.  
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odbywały się elekcje królów i gdzie w obronie szańca poległ 6 IX 1831 roku 

bohaterską śmiercią gen. J. Sowiński”5 

Ówczesne pola wolskie rozciągały się na zachód od ulicy Towarowej,  

a zabudowania skupiały się przy głównym trakcie (obecnie ulica Wolska). 

Centrum wsi Wielka Wola stanowił drewniany kościół, zastąpiony po potopie 

szwedzkim murowanym (obecnie kościół św. Wawrzyńca). Wieś książęca, którą 

nazwano Wielką Wolą Warszawską była kształtem zbliżona do prostokąta – od 

południa dochodziła do pól Rakowca, od zachodu do Odolanowa, od północy 

do Górców. W momencie włączenia Księstwa Mazowieckiego do Królestwa 

Polskiego w 1526 roku, Wielka Wola była największą królewską wsią 

podwarszawską. 

W 1575 roku wieś Wielka Wola wkracza na karty zarówno polskiej, jak  

i europejskiej historii, jako stałe miejsce wyborów władców Polski. Decyzją 

sejmu konwokacyjnego błonia pod wsią Wola wybrano na stałe miejsce elekcji 

królów polskich. Na polach wolskich (okolice obecnej ulicy Elekcyjnej) w latach 

1575 – 1764 odbyło się w sumie dziesięć elekcji w trakcie, których wybrano 

dziewięciu kolejnych królów Rzeczypospolitej: Stefana Batorego, Zygmunta III 

Wazę, Władysława IV, Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, 

Jana III Sobieskiego, Augusta II, Stanisława Leszczyńskiego (dwukrotnie), 

Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pamięć o tych wydarzeniach przetrwała w 

nazewnictwie wolskich ulic: Elekcyjna, Obozowa, Banderii, Wolność oraz 

osiedla Koło. Ulica Elekcyjna upamiętnia lata 1575-1764, w których odbywały 

się kolejne elekcje; ulica Obozowa w odległej przeszłości była drogą polną 

wiodąca do wsi Babice. W dobie Królestwa Kongresowego prowadziła do obozu 

artylerii pieszej, stąd też wzięła się jej nazwa.6 Historia Koła związana jest  

z wolnymi elekcjami - nazwa wywodzi się od Koła Rycerskiego, czyli miejsca, 

gdzie stawało zgromadzenie posłów ziemskich. Na pamiątkę tych wydarzeń  

w 1997 r. u zbiegu ulic Obozowej, Ostroroga i Sołtyka wzniesiono obelisk 

Electio Viritim. 7 “Elekcja Stanisława Augusta”. 

Elekcje królewskie miały olbrzymie znaczenie historyczno-polityczne  

i były pierwszym europejskim demokratycznym systemem wyborów władz 

państwa. Elekcje oznaczały dla Woli przyspieszenie jej rozwoju gospodarczego. 
                                                           
5
 „Encyklopedyja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga”, tom 18, str. 188, Kraków (reprint   

   Warszawa 1995) 
6
 J.Osowski, Warszawa i jej ulice. O pochodzeniu nazw, Warszawa 2004 

7
 „Obelisk Electio Viritim wzniesiony w 400-lecie stołeczności Warszawy na dawnym polu  

   elekcyjnym w miejscu szopy senatorskiej i koła rycerskiego gdzie w latach 1575-1764 obrano  
   dziesięciu kolejnych królów Polski" - tak brzmi napis na obelisku, który stoi na rogu ulic  
   Młynarskiej i Obozowej. Pomnik, autorstwa Stanisława Michalika, wystawiony został w 1997   
   roku przez Oddział Wola Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Kolumna pomnika pochodzi  
   z ruin wypalonego we wrześniu 1939 r. Pałacu Kronenberga. Na szczycie 4,5    
   metrowego monumentu znajduje się odlana z brązu ażurowa korona. Pomnik ozdobiony jest  
   płaskorzeźbą z brązu odwołującą się do symbolu „pojednania” z obrazu Canaletta “Elekcja  
   Stanisława Augusta”. 
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Wraz z magnaterią i szlachtą przybywały całe rzesze kupców, handlarzy  

i rzemieślników. Wielu z nich po zakończeniu elekcji  osiedlało się na Woli na 

stałe, budowali swoje warsztaty, fabryczki, sklepiki i domy. Liczne zabudowania 

i drewniana świątynia (w rejonie obecnego skrzyżowania ul. Redutowej  

i Wolskiej) świadczyły o randze i zamożności tej osady. 

W czasie wyboru króla na środek pola elekcyjnego wystawiano obraz 

Matki Bożej Pocieszenie zwanej także Elekcyjną z kościoła św. Stanisława przy 

ulicy Bema. Niezwykle ciekawa jest historia tego obrazu. Chociaż historyczne 

źródła podają, że obraz został namalowany w 1621 roku, to jednak wiadomo,  

że towarzyszył elekcjom królów polskich na pobliskich polach Woli już od 1575, 

aż do 1764 roku. Na czas wolnych elekcji obraz przenoszony był na pola 

elekcyjne, gdzie umieszczano go w specjalnej szopie – kaplicy. Przed 

wizerunkiem Maryi modlili się elektorzy. Między elekcjami Matka Boża 

Elekcyjna czczona była w kościele św. Stanisława, a każdorazowy proboszcz 

był kustoszem tego wizerunku. Po Powstaniu Listopadowym, kiedy kościół 

został zamieniony na cerkiew, obraz przechowywany był w domowej kaplicy 

rodziny Biernackich, właścicieli dóbr Woli i Czyste. Po wybudowaniu nowego 

kościoła w 1861 r. obraz znalazł w nim już swoje stałe miejsce. Na fotografiach 

w parafialnej kronice można zobaczyć bardzo liczne wota przy tym obrazie, 

które zostały rozgrabione lub zniszczone w czasie ostatniej wojny. Świadczy to 

o wielkim kulcie, jakim Matka Boża była otaczana. Aż do 1997 roku obraz 

pokrywała srebrzona XIX-wieczna sukienka. Kiedy z okazji 400-lecia 

stołeczności Warszawy odsłaniano przy ul. Młynarskiej obelisk „Electio Viritim”, 

który upamiętnia historyczne miejsce elekcji królów, uroczystościom 

towarzyszyła również Matka Boża w swym elekcyjnym wizerunku. Korzystając  

z okazji, że obraz opuścił swoje stałe miejsce przechowywania, postanowiono 

poddać go konserwacji. Prace trwały prawie trzy lata. W ich trakcie zdjęto 

sukienkę, kilka warstw farby i odsłonięto pierwotny, widoczny dzisiaj, przepiękny 

wizerunek Matki Bożej Pocieszenia. Oryginalny obraz wrócił na swoje miejsce 

do kościoła bez XIX-wiecznej sukienki. Kopia obrazu, na którą nałożono 

pozostałą sukienkę, przekazana została w marcu 2000 roku do kaplicy 

polskiego parlamentu. 8  

Dziś osiedle Koło jest najbardziej znane z targu staroci, który odbywa się 

tutaj od kilkudziesięciu lat w soboty i niedziele. 

Od XVI wieku na terenie dzisiejszej Woli zaczęły powstawać jurydyki: 

Leszno, Nowolipie, Grzybów, Bielino, Waliców, Czyste. Były to tereny  

w obrębie miasta i na gruntach podmiejskich wydzielone z zakresu działania 

sądownictwa i administracji miejskiej, będące w prywatnym posiadaniu 

magnaterii, szlachty, duchowieństwa lub klasztorów – inaczej prywatne 

                                                           
8
 P. Chmieliński, U Matki Bożej Elekcyjnej,  Tygodnik Katolicki Niedziela, Edycja Warszawska nr   

  46/2003, [w:] http://www.niedziela.pl/ 
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miasta 
9
. Rozwój Woli związany jest ściśle z jej dogodnym położeniem na 

ruchliwym szlaku handlowo-komunikacyjnym prowadzącym od nadbrzeży Wisły 

poprzez obecne ulice: Długą, Leszno, Górczewską, w kierunku Sochaczewa. 

Postępujący rozwój gospodarczy przyniósł wytyczenie nowej, równoległej drogi 

handlowej wzdłuż ulic Senatorskiej, Elektoralnej i Wolskiej.  

Po przeniesieniu rezydencji królewskiej z Krakowa do Warszawy Wola 

stała się wsią podstołeczną, a wokół niej powstają mniejsze wsie i jurydyki.  

Z czasem właścicielami okolicznych folwarków stawali się również mieszczanie. 

Drogi narolne, stanowiące granice pomiędzy wsiami, zmieniają się w szlaki 

komunikacyjne, które z czasem stają się ulicami. Do rozwoju wsi Wielka Wola 

przyczyniły się liczne parcelacje gruntów przeprowadzane przez kolejnych 

właścicieli: ministra saskiego Henryka Briihla i jego syna Alojzego, 

podskarbiego wielkiego koronnego Adama Ponińskiego i bankiera Karola 

Schultza. 

 

W 1770 roku na rozkaz marszałka Lubomirskiego Warszawę otoczono 

wałami, tzw. okopami Lubomirskiego, które miały chronić Warszawę przed 

epidemiami. U wylotu głównych szlaków komunikacyjnych ustawiono rogatki 

miejskie - wjazd do Warszawy od strony zachodniej prowadził przez rogatki 

wolskie wystawione na rogu obecnych ulic Chłodnej i Wolskiej. Za wałami 

zaczęło powstawać przedmieście, gdzie oprócz domów mieszkalnych 

budowano także liczne warsztaty i manufaktury – było to spowodowane niższą 

niż w Warszawie ceną gruntów.  Powstawały rezydencje pałacowo-ogrodowe, 

które wyznaczyły ulicę Dworską (obecna ulica Kasprzaka). Wieś Wola nabierała 

posmaku przedmieścia, stała się miejscem wypadów warszawiaków na 

majówki, pikniki i zabawy. Po wytyczeniu cmentarzy wyznaniowych 

(katolickiego, luterańskiego, kalwińskiego i żydowskiego) stało się miejscem 

pogrzebowych uroczystości i wiecznego spoczynku tysięcy warszawiaków. 

Swojemu położeniu na skrzyżowaniu szlaków handlowych Wola zawdzięczała 

zarówno swój rozwój, jak też częste upadki. Rozwój przerywany był wielokrotnie 

przez różnego rodzaju wojny i ataki zbrojne. Można tu wymienić chociażby 

potop szwedzki w czasie, którego w latach 1655-56 zniszczona została 

większość zabudowań wsi. Okopy Lubomirskiego nie obroniły Woli przed 

kolejnymi atakami zbrojnymi. Wojska pruskie idące na Warszawę w 1794 roku 

zniszczyły wieś, a kolejne spustoszenia przyniosły bitwy kampanii napoleońskiej 

i Powstania Listopadowego. 

 

Zniesienie jurydyk w 1794 roku ustaliły rozwój gospodarczy Warszawy – 

dzięki temu na wschód od okopów Lubomirskiego mogła powstać Dzielnica 

Zachodnia, a obszar poza okopami zaczęto już oficjalnie nazywać 

                                                           
9
 powstawanie jurydyk zostało zapoczątkowane przez ustawę sejmową z 1559 roku, a     

   zlikwidowane ostatecznie  uchwaloną 18 kwietnia 1791 ustawą zwaną „Prawem o miastach  
   królewskich", która weszła w życie dopiero w roku 1794 
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Przedmieściem Wolskim… Gospodarstwa rolne występujące na tym nowym 

przedmieściu stolicy przyczyniały się do rozwoju określonych gałęzi przemysłu 

takich jak gorzelnictwo, garbarstwo, sadownictwo. Nieograniczony jurydykami 

rozwój miasta powodował, że wzrastało zapotrzebowanie na żywność, dzięki 

czemu mniejsze gospodarstwa rolne zmieniały się w duże firmy warzywniczo-

ogrodnicze.  

 

Na terenie przedmieścia wolskiego rozwijało się także młynarstwo – od 

pierwszej połowy XVIII wieku powstało tu ponad 100 wiatraków, co jest dosyć 

zagadkowe, ponieważ do obsługi potrzeb mieszkańców ówczesnej Warszawy  

i zaopatrzenia piekarń w zupełności wystarczyłoby kilka młynów wodnych  

i wiatrowych. Młyny przeważnie mielą mąkę, jednak Wolskie młyny mełły także 

słód10 używany w procesie browarniczym. Na Woli rozwijał się przemysł 

browarniczy, który w wyniku zapotrzebowania na słód był jednym  

z podstawowych odbiorców produkcji młynarskiej. Z tego właśnie powodu wiele 

wiatraków budowano w bezpośrednim sąsiedztwie browarów, a bardzo często 

właściciele tych ostatnich stawali się też właścicielami młynów. Szacuje się, że 

ponad połowa całkowitej produkcji młynów wiatrowych przeznaczone było 

właśnie na potrzeby przemysłu browarniczego. Pod koniec XVIII stulecia jest 

ich już na Woli około dwudziestu wiatraków. Czas największej prosperity 

wiatraków na wolskich polach przypada jednak dopiero na połowę wieku XIX, 

kiedy to jest już ich blisko sto. Duża liczba wiatraków spowodowała również 

duże zapotrzebowanie na młynarzy, a nie każdy mógł nim zostać. Profesja ta 

miała własny cech, obowiązkowo więc, każdy chętny do wykonywania tego 

zawodu, musiał odbyć termin czeladniczy u mistrza młynarskiego. W archiwach 

można odnaleźć „nazwiska około 250 młynarzy, a było ich z pewnością więcej. 

Co ciekawe, wśród adeptów tej trudnej i ciężkiej sztuki znalazły się nawet dwie 

kobiety”. 11 Wybór Woli na „stolicę” warszawskich wiatraków nie był 

przypadkowy - najsilniejsze wiatry w rejonie Warszawy wieją z zachodu, zatem 

otwarta i prawie niezabudowana przestrzeń ówczesnej wsi Wola była wręcz 

idealnym miejscem.  Dodatkowym atutem Woli była spora liczba naturalnych 

wzniesień, które zagospodarowano w celu maksymalnego wykorzystania siły 

wiatru. To, co było podstawowym walorem wiatraków stało się również 

powodem ich częściowej zagłady. Różnego rodzaju działania wojenne 

prowadzone wielokrotnie na przedpolach Warszawy przyczyniały się do 

niszczenia wiatraków, które stanowiąc dobre punkty obserwacyjne stawały się 

celem ostrzału i podpaleń.   

 

Większość zbudowanych na Woli młynów wiatrowych to tzw. koźlaki12, 

ale przynajmniej jeden należał do typu holenderskiego. Zbudowano go na 

                                                           
10

 ziarenka pszenicy i jęczmienia moczone w celu kiełkowania, a następnie ponownie suszone 
11

 T.Kasperczyk, Wiatraki na Woli [w:] Wola czytania, kwiecień 2009, nr 1 (04), s.5 
12

 konstrukcja „koźlaków” powodowała, że obracał się cały budynek, stabilna była jedynie jego  
   podstawa 
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terenie Powązek, a rozebrano wraz z rozbudową cmentarza i ponownie złożono 

na Placu Broni, gdzie stał jeszcze przez kilka lat.  

 

Wiatraki były wpisane w krajobraz Woli przez ponad 150 lat, nie dotrwały 

jednak do naszych czasów. Nie wiadomo, kiedy dokładnie zbudowano pierwszy 

wolski wiatrak i nie wiadomo również, kiedy zniknął ostatni. Prawdopodobnie 

było to w 1916 roku, kiedy rozebrano wiatrak na ulicy Bema – „nie jest jednak 

pewne czy faktycznie był to ostatni wiatrak na Woli, gdyż na późniejsze mapy 

wojskowe Warszawy nanoszono, przez jakiś czas jeszcze, dwa punkty 

lokalizujące wiatraki.” 13 Wspomnieniem po wiatrakach na Woli pozostaje 

jedynie nazwa osiedla - Młynów i ulica Młynarska, „niegdyś pełna licznej ciżby, 

pokrytych mąką młynarczyków, dziś spokojna i trochę zapomniana. Pozostało 

także popularne w XIX wieku powiedzenie „na Woli wiatraków do woli”. 14  

 

Zbierając materiały opisowe do tej części opracowania na jednej ze stron 

internetowych natrafiłem na mapę Warszawy z 1916 roku15, na której 

zaznaczonych było 15 wiatraków w obrębie ulic Obozowa, Młynarska, 

Młynarska Tylna, Górczewska, Szosa Kaliska. Ulice Ożarowska i Zawiszy 

jeszcze wtedy nie istniały, na mapie był jednak zaznaczony ich przyszły zarys. 

Na planie miasta w bezpośrednim sąsiedztwie domu moich przodków 

mieszczącego się we wsi Koło pod N° 170 zaznaczono 8 wiatraków. Być może 

były to jedynie pozostałości, ruiny dawnych budowli, które dla precyzji 

zaznaczono tylko na mapie. Pewne jest natomiast to, że moi pradziadowie 

przed wspomnianym wcześniej 1916 rokiem, z okien swojego domu mogli 

obserwować skrzydła wiatraków majestatycznie obracające się pod wpływem 

zachodniego wiatru.  

 

                                                           
13

 I.Zalewski, Wiatraki na Woli, Warszawa 2005 
14

 Op.cit. Wiatraki na Woli… 
15

 Plan Warszawy miara 1:17 500, Pharus rok 1916 [w:] http://www.trasbus.com 



©ypla 

 

9 | S t r o n a  
 

wieś Koło Nº 170

 
Plan Warszawy z 1916 – w czerwonych kółkach zaznaczyłem wiatraki;  

zieloną linią przyszły zarys ulicy Obozowej Średniej (Środkowej) w przyszłości Ożarowskiej 
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Bardzo możliwe, że ten właśnie fragment wsi Wielka Wola uwiecznił na 

jednym ze swoich obrazów Bernardo Bellotto zwany Canaletto. 

 

 
„Elekcja Stanisława Augusta" - Canaletto, w tle widoczne wiatraki na Woli  

 

Wracając do historii stron rodzinnych moich przodków po kądzieli należy 

wspomnieć o następnych niezwykle ważnych etapach w rozwoju Warszawy  

i Woli – budowa Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w 1845 roku oraz zniesienie 

granicy celnej pomiędzy Rosją a Królestwem Polskim. Rosyjskie rynki zbytu, 

powstanie węzła kolejowego i związanego z nim zaplecza pozwalały na rozwój 

przemysłu metalowego i maszynowego. Wola stała się terenem głównych 

stacji towarowych lewobrzeżnej Warszawy: stacji towarowej Kolei 

Warszawsko-Wileńskiej oraz stacji przeładunkowej. Na Woli swoje fabryki 

miały znane zagraniczne rodziny takie jak Norblin, Fraget z Francji, Machlejd 

ze Szkocji, Wank pochodzący z dzisiejszej Holandii czy Borman z Saksonii. 

Niedaleko rodzinnego domu moich przodków, w zachodnim fragmencie wsi 

Koło swoją fabrykę zbudował Urlich z Łużyc Dolnych. Przez pewien czas ten 

fragment Koła będzie nosił nazwę Urlychów. W Parafii św. Stanisława, do której 

należeli moi przodkowie Ulrychowie zawierają śluby, a w przyszłości rodzą się 

ich dzieci.  

 

Wydarzenia Powstania Styczniowego 1863 roku na pewien czas 

zahamowały rozwój Woli. Okres popowstańczej stagnacji kończy się w 1875 

roku, kiedy to splantowano okopy Lubomirskiego. Od tego czasu Warszawa 

coraz bardziej zaczyna wychodzić ze swoich administracyjnych granic. 

Zacierają się również różnice pomiędzy miastem, a jego przedmieściami.  
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W 1889 roku włączono w administracyjne granice Warszawy część 

Przedmieścia Wolskiego leżącego pomiędzy ulicą Towarową, którą wytyczono 

na miejscu wałów, a nasypami kolejowymi otaczającymi Warszawę (w tym 

ulice: Przyokopowa, Karolkowa i Młynarska).  Wzrosła liczba ludności Woli:  

z 9 tysięcy w 1890 roku do 40 tysięcy w 1915 roku. Oprócz właścicieli 

fabryk, rzemieślników czy kupców, większą część populacji wolskiej 

stanowili robotnicy najemni. Wola była konglomeratem nie tylko wyznaniowym, 

ale i narodowościowym. W dobrych stosunkach sąsiedzkich i gospodarczych 

żyli tu Polacy, Niemcy, Rosjanie, Żydzi oraz potomkowie Tatarów, Gruzinów  

i Holendrów.  

 

Przesunięcie granic Warszawy spowodowało ożywienie w budownictwie 

mieszkaniowym – oprócz imponujących rezydencji budowano również tanie 

kamienice czynszowe, w których mogli zamieszkać napływający do Warszawy 

robotnicy i urzędnicy zatrudniani w ciągle rozwijającym się przemyśle.  Dawna 

wieś Czyste leżące w pobliżu Koła w XIX wieku stała się miejscem popularnym, 

niemal jak Bielany – tam odbywały się zabawy ludowe i świąteczne wycieczki 

za miasto. W 1890 roku wśród właścicieli majątków (dóbr) Wielka Wola i Czyste 

wymienia się rodziny Biernackich, Rodkiewiczów i Pieńkowskich. To właśnie od 

nich odkupiono parcele o łącznej powierzchni 6,7 hektara pod budowę Szpitala 

Starozakonnych w Warszawie16 – żydowskiej placówki medycznej 

funkcjonującej w latach 1902–1943 w Warszawie17. Przez wiele lat szpital ten 

uważany był  za jeden z najlepszych i najnowocześniejszych w Polsce.18  

Na cały kompleks szpitalny składało się osiem osobnych pawilonów szpitalnych 

z oddziałami: chirurgicznym, okulistycznym i ginekologicznym, chorób skórnych 

i wenerycznych, chorób płucnych, gardlanych i usznych, chorób zakaźnych, 

wewnętrznych i nerwowych, chorób umysłowych oraz położniczym z pracownią 

naukową. Ponadto, budynek administracyjny, dom przedpogrzebowy, 

synagoga, kuchnie, pralnie, lodownie, kotłownia, wozownie, stajnie, komora 

dezynfekcyjna, magazyn żywnościowy, dom dla służby, przytułek dla 

rekonwalescentów i inne mniejsze budynki. W sumie było siedemnaście 

budowli o różnym przeznaczeniu.19 

 

 

                                                           
16

 http://www.diapozytyw.pl/pl/site/slady_i_judaica/warszawa_szpital_starozakonnych 
17

 Po zakończeniu II wojny światowej do opuszczonych pawilonów znów wprowadził się szpital     
    św. Ducha,  który później został przemianowany w Szpital Miejski nr 1. W latach 50.   
    przeniesiono tu także  Szpital Wolski, który znajduje się tu do dnia dzisiejszego. 
18

 Budowę szpitala uchwalono na posiedzeniu Komitetu 26 czerwca 1890. Plan został      
   zatwierdzony przez Warszawską Radę Miejską Dobroczynności Publicznej w kwietniu 1893, a   
   w maju rozpoczęto budowę. W fundamenty przyszłej synagogi szpitalnej wmurowano kamień   
   węgielny - umieszczona tam została puszka zawierająca kilkanaście numerów czasopism  
   warszawskich oraz dwujęzyczny tekst spisany na pergaminie prezentujący historię budowy   
   szpitala.  
19

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital_Starozakonnych_w_Warszawie 
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Wybuch l wojny światowej ponownie zagroził rozwojowi Woli, tym 

bardziej, że uciekający z Warszawy Rosjanie wywozili ze sobą w głąb Rosji nie 

tylko wyposażenia zakładów przemysłowych, ale także zatrudnionych w nich 

pracowników. Na przełomie 1915 i 1916 roku Rosjan zastępują Niemcy. 

Zarządcą części byłej Kongresówki, w tym i Warszawy, był generał gubernator 

Hans von Beseler. Wola zawdzięczała mu odzyskanie, pod koniec 1916 roku, 

kościoła p.w. św. Wawrzyńca, który przez Rosjan był zamieniony na cerkiew 

oraz włączenie do Warszawy podmiejskich osiedli takich jak wieś Wola, Czyste 

i Koło – miało to miejsce 8 IV 1916 roku. Obszar Stolicy zwiększył się o 1300 

hektarów, a przyłączony obszar nazwano Wolą pod cyrkułem. W tym mniej 

więcej okresie decyzją władz pruskich i austriackich sprowadzono do Warszawy 

jeden z oddziałów II Brygady Legionów. „Stacjonowali oni na Woli, mając swoje 

koszary w budynkach fabryki Towarzystwa Akcyjnego Gerlach i Pulst. 

Natomiast oficerowie byli przyjmowani na kwatery w domach mieszkańców 

dzielnicy. Obecność kapelana w oddziale starano się wykorzystać do 

dodatkowych nacisków na władze niemieckie domagając się przywrócenia 

nabożeństw w kościółku na Reducie Wolskiej. Uzyskano dzięki temu zgodę na 

uroczyste obchody rocznicy powstania listopadowego na reducie 

Sowińskiego”.20 Przy tej okazji postawiono tam pamiątkowy, drewniany krzyż,  

ku uczczeniu bohaterskiego obrońcy Woli - generała Józefa Longina 

Sowińskiego.  

 

Wszystko, co dobre ma swój koniec – rok 1917 przynosi gwałtowny 

werbunek do Wermachtu, internowano Legiony Piłsudskiego, a samego 

komendanta aresztowano. Akcja werbunkowa spotkała się na Woli  

ze stanowczym sprzeciwem całego społeczeństwa, co przejawiało się w coraz 

częstszych demonstracjach. To z kolei było przyczyną licznych aresztowań, 

którymi Prusacy starali się zdusić nieposłuszeństwo mieszkańców Warszawy. 

Wola stała się schronieniem dla wielu działaczy niepodległościowych, którym 

udało się zbiec z obozów i więzień. Rozpoczęły się konspiracyjne 

przygotowania do ostatecznej rozprawy z zaborcami naszej ojczyzny, którzy 

byli coraz bardziej osłabieni przez trwającą zbyt długo wojnę. W listopadzie 

1918 roku doszło do ostatecznego rozliczenia z Niemcami. W dniu  

11 XI 1918 roku nadeszła długo wyczekiwana niepodległość. Za koniec 

istnienia Królestwa Polskiego uznaje się 22 XI 1918, kiedy Józef Piłsudski,  

po przejęciu 14 XI władzy od Rady Regencyjnej (formalnie, jako regent), zmienił 

ustrój Polski z monarchistycznego na republikański. Rozpoczyna się okres 

zwany dwudziestoleciem międzywojennym.  

Okres odradzającego się Państwa, to kolejny etap w rozwoju dzielnicy.  

Na terenie Woli rozwinął się przemysł ciężki, powstawały fabryki zarówno  

z kapitałem polskim, jak i z udziałem zagranicznym. Na Woli znajdowało się 

                                                           
20

 K.Mórawski (red.), Historia Woli, Warszawa 2005  
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ponad 800 zakładów zatrudniających łącznie około 45 tys. pracowników.  

W 1934 r. zakończono elektryfikację Woli. Koncentracja firm i zakładów 

(zwłaszcza branży metalowej, maszynowej, spożywczej i garbarskiej) 

zadecydowała na wiele lat o wizerunku Woli, jako regionu przemysłowego. 

Powstały nowe osiedla, między innymi im. S. Żeromskiego przy ul. Obozowej, 

czy słynne z zabudowy blokowej Koło – powstawały tu wzorcowe budynki 

Towarzystwa Osiedli Robotniczych, Pracowników Poczty i Telegrafów, miasto-

ogród Jelonek, wiele szkół i szpitali. W latach trzydziestych ubiegłego wieku 

największą społeczność Woli stanowili Żydzi (prawie 40%).  

W dniu 1 IX 1939 roku wybucha II wojna światowa. Wola po raz kolejny 

staje się terenem walk o Warszawę. Wstępu do miasta na wolskiej reducie 

bronił 40 pp „Dzieci Lwowa", pod dowództwem por. Zdzisława Pacak - 

Kuźmirskiego zadając dotkliwe straty oddziałom niemieckim. W okresie okupacji 

na terenie Woli działał bardzo prężnie ruch oporu, prowadzący sabotaże  

w wielu przejętych przez Niemców zakładach przemysłowych. W 1940 roku  

z części Woli wydzielono dzielnicę żydowską.21 W dniu 19 V 1943 roku 

wybucha Powstanie w Getcie, które po bohaterskiej walce żydowskich 

powstańców zostaje całkowicie zdławione, a dzielnica zrównana z ziemią.  

W dniu 1 VIII 1944 roku wybucha Powstanie Warszawskie to najtragiczniejszy 

okres w historii Woli. W tej dzielnicy trwało zaledwie 5 dni22 - tutaj walczyli 

między innymi żołnierze III Obwodu Armii Krajowej i zgrupowanie „Radosław" 

pod dowództwem płk Jana Mazurkiewicza, a także bataliony „Parasol"  

i „Zośka". Niemcy skierowali swoje pierwsze uderzenie przeciwko Powstańcom 

właśnie na Wolę, a główne uderzenie prowadzono ul. Wolską. W tym czasie 

Heinrich Himmler rozkazał:  „każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać 

żadnych jeńców"… W czasie Powstania łącznie zginęło lub zostało 

zamordowanych około 50 tysięcy mieszkańców Woli, spalono i zburzono 81% 

budynków mieszkalnych.  

Położenie Woli, najbardziej na zachód wysuniętej części Warszawy, 

przez całe stulecia było dla niej z jednej strony dobrodziejstwem, z drugiej zaś 

narzucało rolę fortu obronnego. Tędy szły wrogie wojska, tu sypano szańce, 

tutaj ginęli nie tylko obrońcy, lecz także ludność cywilna. W ciągu swych długich 

dziejów przeżyła Wola wiele ciężkich chwil i dramatycznych kolei losu – zawsze 

była zachodnim szańcem Warszawy, która niejednokrotnie przedmiot 

zainteresowania nieprzyjacielskich armii – „uderzenia wojsk wroga zazwyczaj 

nadchodziły od zachodu, czyli przez Wolę. Tak było w 1794 roku podczas 

insurekcji warszawskiej, w czasie powstania listopadowego i bitwy warszawskiej 

                                                           
21

 Getto warszawskie zostało utworzone przez okupacyjne władze hitlerowskie 2 X 1940. W tym   
    dniu szef dystryktu Fischer podpisał oficjalne zarządzenie o utworzeniu getta wraz z   
    załącznikiem wymieniającym ulice graniczne "dzielnicy żydowskiej". 
22

 w niektórych rejonach Powstańcy walczyli przez 10 dni, a w okolicach ul. Srebrnej kompania  
     l Batalionu Zgrupowania AK „Chrobry 11" trzymała swój posterunek do kapitulacji Powstania 
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roku 1831, podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939.” 23 Udziałem tej 

części miasta były też tragedie getta warszawskiego i powstania 1944 roku. 

Tak mniej więcej wyglądał obszar, w którym na przestrzeni kolejnych 

dziesięcioleci zamieszkiwali moi przodkowie po kądzieli.  

W czasach współczesnych dla mojego prapradziadka Franciszka 

właścicielami dóbr Wielka Wola i Czyste był między innymi ród Biernackich 

herbu Poraj. O rodzie tym można z powodzeniem napisać osobną powieść. 

Wywodzą się prawdopodobnie z Biernatek w powiecie kaliskim – Paprocki 

pisze, bowiem o nich, że „idą od Kalisza". Akta pyzdrskie z lat 1391-1398 

wspominają o dziedzicach na Biernatkach i Biernacicach (wieś obecnie nie 

istnieje). W XV stuleciu Biernaccy pojawiają się na Podlasiu i tam zakładają 

wieś Biernaty. Cytuje ich także, jako szlachtę zagrodową, Metryka Litewska  

z 1528 roku. Dekret o rodowitości familii urodzonych Biernackich herbu Poraj  

z 1816 roku wywodzi tę rodzinę „z starożytnej familii polskiej,  

w województwach podlaskim, kaliskim i Księstwie Mazowieckim przed wiekami 

rozgrodzonej”.24 

 

Herb rodu Biernackich 

Biernaccy to ród, który w minionych wiekach, swoimi licznymi 

pokoleniami zasiedlał obszary dzisiejszego Mazowsza, Wielkopolski, Podlasia.  

W Galicji wylegitymowali się ze szlachectwa w 1782 roku w sądzie ziemskim 

lwowskim, a w Królestwie Polskim w latach 1837-1862.  W dawnej ziemi 

mielnickiej istniało kilka wsi noszących nazwę Biernaty Stare, Biernaty Średnie, 

Biernaty Wólka etc., które w części również należały do Poraitów Biernackich. 

Właśnie z Biernat pochodził Jan Chryzostom Biernacki – pradziad Stanisława 

Biernackiego żyjącego w czasach współczesnych mojemu pradziadkowi 

                                                           
23

 M. Puternicka, Przewodnik po dzielnicy Wola, Warszawa 2003 
24

 S.Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904-1938 

http://3.bp.blogspot.com/_Jo-vKOvVvyU/SJuVbZWQAnI/AAAAAAAAAK8/lDL3EW20-Ms/s1600-h/image002.jpg
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Władysławowi Tykwińskiemu. Stanisław Biernacki był synem Adama Michała 

Biernackiego  h.Poraj (ur.1824) i Juli Pancer h.własny (ur.~1830), a wnukiem 

Rocha Biernackiego (ur.1787).  

Z czasem wolscy Biernaccy wysprzedawali swoje dobra dzieląc je na 

drobne nieruchomości. Możliwe, że przełom XVII/XIX wieku przyniósł 

pogorszenie ich sytuacji materialnej. Podział dóbr Wielka Wola i Czyste  

w części należącej do rodziny Biernackich rozpoczęto 19 IV, a zakończono  

19 VIII 1879 roku. W tamtym okresie właścicielem 5/12 części stanowiących 

45514 ½ łokcia kwadratowego był Michał Adam Biernacki – tę część kolonii 

oznaczono literą „G”. Ten właśnie fragment kolonii został podzielony na 

mniejsze działki i odsprzedany mieszczanom i bezrolnym chłopom osiedlającym 

się na obrzeżach Warszawy.  
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HISTORIA ULICY OŻAROWSKIEJ (BANDERII) 

 

Gniazdo rodzinne Tykwińskich na przestrzeni wieków zmieniało swoją 

nazwę i istotę. Początkowo był to jeden z domów we wsi Koło wchodzącej  

w skład Dóbr Wielka Wola i Czyste, oznaczony numerem gminnym 170. 

Początek XIX wieku zmienia wieś Koło w kolonię Koło, zmianie ulega również 

numeracja domów.  

przyszła ulica Zawiszy

przyszła ulica Ożarowska  

Plan Warszawy z 1916 roku (fragment Koła i Woli) 
źródło: http://www.trasbus.com 
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W latach 1915 i późniejszych, jako oznaczenie nieruchomości podaję się 

nazwę kolonia N° 628A – jest to numeracja dominialna. Wraz z rozwojem 

Warszawy w okresie międzywojennym kolonia Koło staje się częścią zachodniej 

dzielnicy Warszawy – Woli, a ulica, przy której stał dom moich pradziadków  

i dziadków uzyskuje nazwę. Niektóre źródła podają, że „niegdyś na planie 

Warszawy widniały aż trzy ulice o tej nazwie. Poza właściwą Obozową była 

jeszcze Obozowa Środkowa (dziś Ożarowska) i Obozowa Tylna (dziś 

Czorsztyńska)”.25 Według innych nazwa Obozowa Środkowa była pierwotną 

nazwą tej ulicy i obowiązywała jeszcze w 1916 roku, poczym zmieniono jej 

nazwę na Ożarowska.26 Na planie Warszawy z 1916 roku27 nie odnalazłem 

jednak ani nazwy Ożarowska, ani Obozowa Środkowa lub Średnia. Przyszła 

ulica Ożarowska i Zawiszy zaznaczone były tylko konturem, a więc teoretycznie 

już były ujęte w planach urbanistycznych.  

 
Plan Warszawy z 1924 roku (fragment) 

źródło: http://www.trasbus.com 

                                                           
25

 Op.Cit. J.Osowski, Warszawa i jej ulice… 
26

 http://www.trasbus.com/histzmianyulic.htm 
27

 Plan Warszawy miara 1:17 500, Pharus rok 1916 [w:] http://www.trasbus.com 
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Na fragmencie planu Warszawy z 1924 roku,28 przedstawiony ulica 

Zawiszy już istnieje, a ulica przy której mieszkali moi przodkowie nazywa się 

Sejmowa – w opisywanym później akcie notarialnym nr 83 z 14 III 1923 roku 

zamieszczonym w tomie XXVII str.274-276, jako miejsce zamieszkania 

Zygmunta – przyrodniego brata mojego dziadka, podaje się właśnie ulicę 

Sejmową 15. Wynika z tego, że taka nazwa obowiązywała w 1923 roku. Między 

1924, a 1926 rokiem na planach miasta pojawia się już nazwa Ożarowska, 

która zastępuje wcześniejszą nazwę.  

 
Plan Warszawy z 1926 roku (fragment) 

źródło: http://www.trasbus.com 

                                                           
28

 Plan Wielkiej Warszawy, Towarzystwo Technograf, Warszawa 1924  
    [w:] http://www.trasbus.com 
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Na przedstawionym fragmencie z planu Warszawy z 1926 roku29 można 

zauważyć, że ulica Ożarowska w dalszym ciągu łączyła ze sobą dwa odcinki 

Obozowej zaledwie kilkaset metrów za ulicą Magistracką.  

W kolejnych latach ulica Ożarowska znacznie się wydłuża, aż z czasem 

dochodzi do ulicy Księcia Janusza. Na planie Warszawy z 1947 roku, czyli na 

jednej z pierwszych powojennych map Warszawy, ulica Ożarowska biegnie 

równolegle do Wawrzyszewskiej i Zawiszy. Ciągnie się od Elekcyjnej, przecina 

Deotymy, Magistracką oraz trakcję kolejową i na wysokości Rawskiej biegnie 

ukośnie w kierunku Obozowej.30 

 
Plan Warszawy z 1947 roku (fragment) 

źródło: http://www.trasbus.com 

W okresie powojennym w okolicach ulicy Ożarowskiej powstaje baza 

transportowa PKS, która dzieli niejako ulicę na dwa niepowiązane ze sobą 

fragmenty – jeden z dojazdem od ulicy Obozowej, a drugi od strony ulicy 

Deotymy. Ten nienaturalny podział doprowadził do powstania dwóch osobnych 

                                                           
29

 Plan Miasta Stołecznego Warszawy, Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych Ruch S.A.,  
    Warszawa 1926, [w:] http://www.trasbus.com 
30

 Szczegółowy plan M.St. Warszawy z najnowszymi nazwami ulic, skala 1:25000,  
    Warszawa 1947, [w:] http://www.trasbus.com 
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ulic. Pierwsza z nich to Banderii, której długość wyznaczyły ulice Gostyńska  

i Radziewie. Druga – Ożarowska, zaczynała się przy ulicy Księcia Janusza  

i przecinając Andrychowską, Ciołka, Deotymy, Magistracką dochodzi, jako 

ślepa ulica do Al. Prymasa Tysiąclecia.  

15
19

Zdjęcie satelitarne (okolice ulicy Banderii - współcześnie)  
źródło: http://www.wikimapa.pl 

Ze starych, przedwojennych zabudowań pozostała tylko kamienica pod 

nr 19 i fragmenty budynków przy ulicy Zawiszy. Obszar między ulicami 

Radziewie i Gostyńską został zabudowany nowoczesnymi apartamentowcami 

Pirelli PKO.  

Kolonia N° 628 w Dobrach Wielka Wola i Czyste 

Wcześniejszy sposób numeracji nieruchomości – 628a świadczy o tym,  

że została ona w jakimś czasie wydzielona z większej nieruchomości tj. 628.  

W Księgach Wieczystych Dóbr Wielka Wola i Czyste przy kolonii Koło, oprócz 

numeru 628a figurują również nieruchomości: 628, 628B i C. Czasami numery 

te łamane są przez nr 170, czyli wcześniejsze oznaczenie całej nieruchomości 

(numer gminny) . Numer 170 posiadała również nieruchomość N° 628A 

należąca do rodziny Tykwińskich. – taka forma zapisu numeracji pojawia się  

w później przytaczanych dokumentach z 1912 i 1917 roku.  
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Pierwotnymi właścicielami Dóbr Wielka Wola i Czyste, w tym również 

kolonii oznaczonej numerem dominialnym 628, była wspominana wcześniej 

rodzina Biernackich. W 1879 roku zgodnie z rejestrem pomiarowym dóbr 

Wielka Wola i Czyste, jako właściciela kolonii oznaczonej Nr 628 o powierzchni 

10 687 1/2 łok. kw., zapisano Wincentego Holemana31. Od 14 II 1879 roku 

nowym właścicielem kolonii staje się Gustaw Zyk, który własnoręcznym 

testamentem z dnia 13 II 1881 roku przepisuje cały majątek na swoją siostrę 

Emilie Hahn z domu Zyk32. Zaledwie dwa lata później, w październiku 1883 

roku, nowym właścicielem kolonii staje się Jan Wilhelm Zorge (Sorge ?), który 

za całą kolonię zapłacił 1400 rubli.33 Kolonia została podzielona na trzy części 

oznaczone Nr 628 (4629 1/2 łok.kw.); Nr 628a (3307 1/2 łok. kw.) i Nr 628b 

(2750 1/2 łok. kw.).  

W 1886 roku Jan Zorge odsprzedaje połowę swojej własności żonie – 

Annie Magdalenie z domu Murzin (vel Murzyn), córce Ernesta w zamian za 

„sumę posagową”.34 Dla działek Nr 628 i 628b wydzielono oddzielną księgę pod 

nazwą „Kolonia Koło N 628, 628b / 170, powiatu Warszawskiego”. Co wiemy  

o małżeństwie Zorge? Na wstępie powstaje pierwszy problem – Zorge, czy 

Sorge? W księgach hipotecznych Kolonii w Dobrach Wielka Wola i Czyste 

nazwisko to jest zapisywane właśnie w tych dwóch formach. Nie wiadomo, 

jakiego byli wyznania – prawdopodobnie byli ewangelikami lub luteranami.  

W rejestrach urodzeń, ślubów i zgonów katolickiej parafii św. Stanisława 

Biskupa Męczennika na Woli nie odnalazłem zapisów świadczących  

o związkach tej rodziny z kościołem katolickim. Na tej podstawie można 

przypuszczać, że byli narodowości niemieckiej lub holenderskiej. Nazwisko 

Zorge występowało już w XV wieku i pochodzi od niemieckiej nazwy osobowej 

„sorge”, czyli troska, niepokój, obawa. Taką nazwę nosi również gmina  

w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osterode am 

Harz. Nazwisko Zorge można także odnaleźć w holenderskich portalach 

genealogicznych. Jan Wilhelm Zorge był synem Johanna Zorge (vel. Sorge)  

i Julianny z domu Poppe (vel. Popow, Ponow) – małżeństwo od 28 XI 1845 

roku. Żoną Jana Zorge była Anna Magdalena z domu Murzin (?). Wiadomo 

również, że miał siostrę – Emilię Franciszkę urodzoną 10 X 1849 roku, która  

27 IV 1872 roku wyszła za mąż za Adolfa Reinholda Webera. Jan Wilhelm 

Zorge zmarł 23 II 1916 roku, a jego siostra Emilia w dniu 12 VII 1929 roku.  

Małżeństwo Zorge było prawdopodobnie bezdzietne – wśród 

spadkobierców majątku nie wymienia się dzieci, tylko bliższych i dalszych 

                                                           
31

 poz. 70,  zbiór dowodów księgi VI Kolonii w Dobrach Wielka Wola i Czyste 
32

  Akt nr 141 z dnia 14 II 1879 sporządzony w Warszawie przed rejentem Józefem Żółkowskim  

      – w zbiorze dowodów pod Nr 2 księgi kolonie Koło N 628, 628b/170 
33

 Akt nr 346 z dnia 10 X 1884 sporządzony w Warszawie przed rejentem Konstantym Łąckim  
     – w zbiorze dowodów pod Nr 6 księgi kolonie Koło N 628, 628b/170 
34

 Akt nr 1093 z dnia 21 XII 1886 sporządzony w Warszawie przed rejentem Julianem  
    Sobolewskim  – w zbiorze dowodów pod Nr 7 księgi kolonie Koło N 628, 628b/170 
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krewnych obojga małżonków. Po śmierci Anny Magdaleny 1/4 odziedziczył jej 

mąż – Jan Wilhelm, a 3/4 przypadło siostrzeńcowi Anny – Janowi Krzysztofowi 

Wehner. Po śmierci Jana Wilhelma 1/4 dziedziczy jego siostra – Emilia 

Franciszka.  Część działki należąca wcześniej do Emilii Weber w bliżej 

nieokreślonym czasie stała się własnością rodziny Krauze – początkowo 

Michała, a później jego dzieci: Michała juniora i Emy Shollz z domu Krauze.  

W dniu 20 III 1920 roku część działki została przepisana na Edwarda Michała 

Krauze. W dniu 28 VI 1926 roku 7/8 części działki N° 628B należącej do Jana 

Krzysztofa Wehnera odkupuje małżeństwo Antoni i Helena Jagnieszczak  

za kwotę 4.638zł. Pozostał 1/8 tej część działki (193,21 sążni²) przypada jego 

córce Wilhelminie Wehner. Antoni Jagnieszczak syn Błażeja i Józefy z domu 

Gładysz pochodził z parafii łaskarzewskiej w powiecie garwolińskim.  

Był wdowcem po zmarłej Katarzynie z domu Banasiewicz, z którą miał dwoje 

dzieci: Zofię Annę i Władysławę. Po raz kolejny ożenił się w dniu 20 VI 1920 

roku również z wdową Heleną z domu Kumosz po zmarłym małżonku 

Leśniewska, urodzoną w 1886 roku, córką Franciszka i Józefy z domu 

Domańska. Helena przed ślubem z Antonim mieszkała w Warszawie przy  

ul. Dzikiej 37. Po śmierci Antoniego wychodzi za mąż po raz trzeci i nosi 

nazwisko Baka. Córka Antoniego Jagnieszczaka – Zofia Anna urodziła się  

31 XII 1911 roku. W dniu 31 I 1932 roku wychodzi za mąż za Władysława 

Wlazeł syna Józefa i Marianny z domu Grandys. Zofia Anna Wlazeł po śmierci 

ojca figuruje w Księgach Wieczystych jako jedna z właścicieli kolonii  

N° 628B. Od 1937 roku właścicielką tej części działki N° 628B staje się 

Władysława Orłowska (akt kupna nr 32 spisany 21 X 1937 roku) . Bardzo 

możliwe, że nową właścicielka to druga córka z pierwszego małżeństwa 

Antoniego Jagnieszczaka.  

W 1930 roku w Księdze Wieczystej przy działce N° 628B występują dwa 

działy: działka o powierzchni 155,18 sążni² należąco do Władysława Michała 

Krauze i jego dzieci: Wiktora, Marcina, Ludwika, Edwarda, Karola, Natali oraz 

działka o powierzchni 193,21 sążni² należąca do małżeństwa Atoni i Helena 

Jagnieszczak. Rodzina Krauze jest prawdopodobnie ostatnim właścicielem tej 

części działki przed wybuchem II Wojny Światowej. Część należącą do rodziny 

Jagnieszczak w kolejnych latach, aż do końca 1937 roku zmienia kilkakrotnie 

właścicieli lub jest dziedziczona przez spadkobierców. Dwie części kolonii  

N° 628B z czasem zostają przemianowane na ul. Ożarowska 13 i 13A (obecnie 

nosi nazwę Banderii). W księgach wieczystych tej nieruchomości odnalazłem 

zapiski dotyczące Hieronima Kordek s. Franciszka i Józefy z domu Topolska. 

Pan Hieronim miał brata Stanisława zamieszkałego w piętrowej kamienicy 

mieszczącej się przy dawnej ulicy Ożarowskiej 19. Ci dwaj panowie pojawią się 

jeszcze raz w dalszej części tej opowieści. 

Kolonia 628C powstała w 1886 roku. W dniu 21 XII 1886 roku aktem  

N° 1091 sporządzonym u rejenta Juliana Sobolewskiego z działki nr 628  
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za sumę 210 rubli zostaje sprzedana powierzchnia 1400 łokci kw. (102,04 

sążni). Właścicielem działki staje się Julia Morawska.  W późniejszym okresie 

nieruchomość dziedziczą jej kolejni potomkowie. 

W dniu 10 X 1893 roku aktem notarialnym nr 1579 mój pradziadek 

Władysław i jego żona Jadwiga nabywają od małżeństwa Jan i Anna Zorge 

(Sorge) za kwotę 562 rubli i 14 kopiejek nieruchomości o powierzchni 3307 1/2 

łok. kw oznaczoną numerem dominialnym 628a.35  Można wysnuć hipotezę,  

że małżeństwo Zorge mogło być w jakiś sposób powiązane z Władysławem 

Tykwińskim lub jego pierwszą żoną – Jadwigą Nawrocką.  O ile nie były to 

koligacje rodzinne, pod uwagę należy również brać zależności innego rodzaju, 

np. Tykwińscy mogli w przeszłości pracować dla rodziny Zorge i pod koniec XIX 

wieku za ich pośrednictwem zostali osadzeni (osiedleni) w Dobrach Wielka 

Wola i Czyste. Oryginał aktu notarialnego przechowywany w Archiwum Ksiąg 

Wieczystych jest w stanie totalnego rozkładu, co w znacznym stopniu utrudnia 

jego przetłumaczenie na język polski. Z ocalałych fragmentów tego aktu wynika 

jednak, że związek małżeństwa Tykwińskich z nieruchomością oznaczoną  

nr 628A należy datować już na 1885 rok. W paragrafach 1-3 aktu zaznacza się, 

że małżonkowie Tykwińscy użytkują nieruchomość od czerwca 1885 roku na 

podstawie ustnej umowy z właścicielami, za co płacą czynsz 62 ruble  

40 kopiejek. Fakt związku Władysława i Jadwigi Tykwińskich z kolonią 628A  

w latach wcześniejszych niż data oficjalnego spisania aktu (1893) wydają się 

potwierdzać akty urodzenia ich dzieci. Pierworodny syn Wacław urodził się  

w 1891, a córka Helena w 1893 roku – oboje we wsi Koło pod numerem 

dominialnym 628A (numer gminny 170).  

 

                                                           
35

 Akt nr 1579 z dnia 10 X 1893 sporządzony w Warszawie przed rejentem Adolfem  
   Aleksandrowiczem  – w zbiorze dowodów pod Nr 61 księgi kolonie w Dobrach Wielka Wola i  
   Czyste, Tom XXVII 
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Akt notarialny z 1893 roku nr 1579 (str.1) 

 



©ypla 

 

25 | S t r o n a  
 

Informacje o powyższej transakcji mają swoje odniesienie w kolumnie 

zlewkowej tomu XIII, gdzie wymienia się pierwszych właścicieli dóbr, w które 

wchodziła działka nr 628 z późniejszymi podziałami. Jako pierwotnych 

właścicieli  wymienia się rodzinę Biernackich: „Stanisława Józefa Biernackiego, 

Witolda Sylwestra Biernackiego, Michała Zachariasza Biernackiego, Józefa 

Biernackiego oraz Halinę Rudnicką.”36 Wyżej wymienieni to rodzeństwo – dzieci 

Stanisława Biernackiego37 i wspomnianej w akcie wdowy – „Cecylii ze 

Szmideckich Biernackiej.”38  

 
Akt nr 287 zaświadczający zobowiązania Biernackich   

Obok treści aktu Nr 287 dokonano ręcznego wpisu „628a – Tykwiński” 

oraz umieszczono pieczątkę hipoteczną z wpisem o treści: „N°288 Na wpis 

treści z wniosku N° 83 str. 275 t.XXVII”. Z zapisu tego wynika, że w tomie XXVII 

ksiąg wieczystych kolonii w Dobrach Wielka Wola i Czyste na stronie 275 

zapisany jest akt nr 83 dotyczący nieruchomości zapisanej pod nr 288. Również 

na następnej stronie znajdują się pieczęcie określające kolejne akty, tj.: nr 17 

(str.81/82, tom XXXII); nr 32 – trzykrotnie (str. 151-153 tom XXVIII). Pozostałe 

pieczęcie określają nieruchomość zapisaną pod nr 270.  

                                                           
36

 Księgi hipoteczne Kolonii w Dobrach Wielka Wola i Czyste, Akt N° 287, tom XIII, s.90 
37

 Stanisław Biernacki herbu Poraj, ur. 1 VI 1854 roku w Dobrach Wielka Wola i Czyste, syn  
   Adama Michała Biernackiego i Julii Pancer herbu własnego 
38

 Cecylia Szmidecka herbu Kowal, ur.17 VI 1860 w Brwinowie, córka Józefa Roberta  
    Szmideckiego i Cecylii Michaliny Tyzler 
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Wpisy w kolumnie zlewkowej przy nr 270 i 288 

 

Analiza aktów notarialnych wyszczególnionych w kolumnie zlewkowej 

przy nr 288 pozwoliła na ustalenie historii nieruchomości oznaczonej numerem 

gminnym 170 i dominialnym 628a, a przy okazji rzuciła również pewne światło 

na historię spokrewnionej ze mną rodziny Tykwińskich.  

W akcie nr 83 z dnia 14 III 1923 roku wpisanym w Księdze Wieczystej 

Kolonii w Dobrach Wielka Wola i Czyste zapisano: 

 „Działo się w mieście stoł. Warszawie dnia czternastego marca tysiąc 

dziewięćsetnego dwudziestego trzeciego roku. Do Kancelarji Wydziału 

Hipotecznego Ziemskiego Sądu Okręgowego w Warszawie stawił się Zygmunt 

Tykwiński, zamieszkały i zamieszkanie prawne obierający w Warszawie przy 

ulicy Sejmowej  

N° 15 i załączając do zbioru dowodów tej księgi pod N 61,62, 63, 64 wypis aktu 

zeznanego przed Adolfem Aleksandrowiczem, rejentem w Warszawie w dniu 28 

września 10 października 1893 roku N 1579, akty zejścia Władysława 

Tykwińskiego i Jadwigi Tykwińskiej oraz plan, zaprojektował treści następujące: 

Dział III Kol. Główna N 288/ t. XIII 

Prawo wieczystej dzierżawy Kolonii we wsi Koło, oznaczonej N 628 a,  

o przestrzeni 3307 1/2 łok. kw. przysługuje Władysławowi i Jadwidze 

małżonkom Tykwińskim podług następującego wywodu. Stosownie do rejestru 

pomiarowego dóbr Wielka Wola i Czyste, powiatu Warszawskiego, 
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znajdującego się pod N 70 t. VI w zbiorze dowodów tej księgi, w obszarach 

niniejszych znajdowała się kolonia oznaczona  

N° 628 przestrzeni 10687 1/2 łok.kw., należąca stosownie do tegoż rejestru do 

Wincentego Holemana, który na mocy aktu zeznanego przed Józefem 

Żółkowskim, b.rejentem w Warszawie, w dniu 2/14 lutego 1879 roku N 141, 

złożonego do zbioru dowodów pod N 2 księgi kolonie Koło N 628, 628b / 170 

powiatu Warszawskiego, powyższą kolonię sprzedał Gustawowi Zyk, a ten 

testamentem własnoręcznym  

z dnia 1 lutego 1881 roku cały swój majątek zapisał siostrze swej Emilji Hahn; 

na mocy zaś aktu zeznanego przed Konstantym Łąckim, b.rejentem w 

Warszawie,  

w dniu 28 września 10 października 1883 roku N 346, złożonego do zbioru 

dowodów pod N 6 księgi kolonia Koło N 628, 628b / 170, powiatu 

Warszawskiego, Emilja Hahn, odziedziczoną w spadku po bracie Gustawie Zyk 

kolonię N 628 sprzedała Janowi Wilhelmowi Zorge za 1400 rubli. Następnie Jan 

Wilhelm Zorge kolonię tę podzielił na trzy części oznaczone N 628 przestrzeni 

4629 1/2 łok.kw.; N 628a przestrzeni 3307 1/2 łok. kw.; N 628 b przestrzeni 

2750 1/2 łok. kw.; na mocy zaś aktu zeznanego przed Julianem Sobolewskim b. 

rejentem w Warszawie, dnia 9/21 grudnia 1886 roku N 1093, złożonego do 

zbioru dowodów pod N 7 księgi Kolonia Koło N 628, 628b / 170, tenże Zorge 

połowę swojej własności sprzedał żonie swojej Annie Magdalenie Zorge, w 

zamian sumy posagowej. Z wyżej wymienionej kolonji N 628 wydzielone zostały 

działki oznaczone N 628, 628b i także wydzielone w oddzielnej księdze pod 

nazwą Kolonia Koło N 628, 628b / 170, powiatu Warszawskiego. A ponieważ 

Jan Wilhelm i Anna Magdalena małżonkowie Zorge na mocy aktu zeznanego 

przed Adolfem Aleksandrowiczem, b.rejentem w Warszawie, w dniu 28 

września 10 października 1893 roku N 1579 działkę oznaczoną N 628a 

przestrzeni 3307 1/2 łok. kw. sprzedali Władysławowi i Jadwidze małżonkom 

Tykwińskim za 562 rb. 14 kop., przeto prawo wieczystej dzierżawy przepisano 

jak wyżej. Wniesiono na mocy powyższego aktu N 1579, na wniosek z dnia 14 

marca 1923 roku N 83. 

Dział III Kol. zlewk. obok 288 (t.XIII) 

Po śmierci Władysława i Jadwigi małżonków Tykwińskich, właścicieli wieczystej 

dzierżawy kolonji N 628a we wsi Koło, obok pod N  (puste miejsce) zapisanej 

toczy się postępowanie spadkowe. Wniesiono na wniosek z dnia (d.j.w.). 

Stawający załącza do zbioru dowodów tej księgi pod N 65 wypis aktu 

zeznanego przed Adolfem Aleksandrowiczem b. rejentem w Warszawie, w dniu 

2/14 kwietnia 1899 roku.Przeczytano, przyjęto, podpisano.(-podpis Zygmunt 

Tykwiński-)(-podpis Notariusz-)”39 

 
                                                           
39

 tom XXVII str.274-276 
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Z aktu poznajemy historię nieruchomości i jej kolejnych właścicieli od 

1879 roku. Mój pradziadek, wraz ze swoją pierwszą żoną Jadwigą, w dniu  

10 X 189340 za sumę 562 ruble i 14 kopiejek nabyli niezabudowany plac od 

Jana Wilhelma i Anny Magdaleny małżonków Zorge na dowód czego  

w kancelarii rejenta ziemskiego Adolfa Aleksandrowicza sporządzono akt 

oznaczony nr 1579.41 Do dokumentacji aktowej powinny być dołączone n/w 

dokumenty ujęte pod kolejnymi numerami ewidencyjnymi: 

 Nr 61wypis z aktu 1579 z 10 X 1893 rok 

 Nr 62 akt zgonu Władysława Tykwińskiego 

 Nr 63 akt zgonu Jadwigi Tykwińskiej 

 Nr 64 plan podziału  

 N 65 wypis aktu z 14 IV 1899 roku. 

W rzeczywistości w zbiorze dokumentów odnalazłem tylko i wyłącznie 

dowód oznaczony nr 61 – pozostałe zaginęły. Na stronach  90-94 tomu XXVIII 

Księgi Wieczystej Kolonii w Dobrach Wielka Wola i Czyste znajduje się projekt 

aktu notarialnego42 dotyczącego postępowania spadkowego po Jadwidze  

i Władysławie Tykwińskich oraz ich dzieciach: Helenie, Wacławie i Marii. Projekt 

został przekreślony, a w jego miejsce w Księdze Wieczystej wpisano akt 

dotyczący innych osób i nieruchomości. W tej samej księdze na stronach  

148-153 sporządzono kolejny akt o zbliżonej treści, datowany na dzień  

11 XII 1925 roku. W akcie możemy przeczytać: 

„Dnia jedenastego grudnia tysiącdziewięćsetnego (sic!) dwudziestego piątego 

roku do Kancelarii Wydziału Hipotecznego Ziemskiego Sądu Okręgowego  

w Warszawie stawił się Zygmunt Tykwiński zamieszkały i zamieszkanie prawne 

odbierający w kol. Łaszczów powiatu Tomaszewskiego i oświadczył, 

 co następuje. 

Po śmierci Władysława i Jadwigi małżonków Tykwińskich posiadających prawo 

wieczystej dzierżawy Kolonji (sic!) N 628a we wsi koło oznaczonych w Dziale III 

pod N° 288 tej księgi, ogłoszone zostało postępowanie spadkowe, oczem (sic!) 

przekonywa odpowiednio wzmianka oraz załączone pod N° 29 do zbioru 

dowodów tej księgi świadectwo Pisarza Hipotecznego z dnia 26 kwietnia 1924 

roku, z którego wiadomo również, że odnośne publikacje zamieszczone  

były w odpowiednich gazetach i terminie do zamknięcia  

wyznaczonym był dzień 3 października 1923 roku w tutejszej kancelaryji (sic!).  

Po tem (sic!) wyjaśnieniu stawający (sic!) oświadczył,  

że spadek po zmarłej Jadwidze Tykwińskiej przeszedł z mocy prawa na rzecz 

stawającego (sic!) Zygmunta Tykwińskiego oraz rodzonych jego sióstr i brata 

Heleny Tykwińskiej, Wacława Tykwińskiego i Marji (sic!) Tykwińskiej  

                                                           
40

 zgodnie z obowiązującym w zaborze rosyjskim kalendarzu juliańskim było to 28 IX 1893 roku 
41

 poz. 61 - zbiór dowodów księgi hipotecznej tom XXVII kolonii w Dobrach Wielka Wola i  
   Czyste 
42

 Akt N° 22 z 1924 roku – Księga Wieczysta kolonii w Dobrach Wielka Wola i Czyste  
     tom XXVII str.90-94 
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w częściach równych na rzecz narodzonych dzieci spadkobierczyni; wskutek 

zaś śmierci Heleny Tykwińskiej zmarłej w 1912 roku jej 1/8 część odziedziczona 

w spadku po matce Jadwidze Tykwińskiej przeszła z mocy prawa w czwartej 

części na rzecz jej ojca Władysława Tykwińskiego i w pozostałych 3/4 

częściach na rzecz braci i sióstr rodzonych – Zygmunta Tykwińskiego, Wacława 

Tykwińskiego, Marji (sic!) Tykwińskiej i przyrodnich – Czesława Tykwińskiego, 

Lucyny Tykwińskiej i Mieczysława Tykwińskiego w odpowiednich częściach; 

wskutek zaś śmierci Wacława Tykwińskiego zmarłego w 1915 roku jego 19/128 

części odziedziczone w spadku po zmarłej matce Jadwidze Tykwińskiej  

i siostrze Helenie Tykwińskiej przeszły z mocy prawa w czwartej części na 

rzecz jego ojca Władysława Tykwińskiego i w pozostałych 3/4 częściach na 

rzecz braci i sióstr: rodzonych – Zygmunta Tykwińskiego i Marji (sic!) 

Tykwińskiej i przyrodnich – Czesława Tykwińskiego, Lucyny Tykwińskiej  

i Mieczysława Tykwińskiego w odpowiednich częściach;  

wreszcie wskutek śmierci Marji (sic!) Tykwińskiej zmarłej w 1917 roku jej 

1919/10240 części, odziedziczone w spadku po matce Jadwidze Tykwińskiej, 

siostrze Helenie Tykwińskiej i bracie Wacławie Tykwińskim przeszły  

z mocy prawa w czwartej części na rzecz jej ojca Władysława Tykwińskiego  

i w pozostałych 3/4 częściach na rzecz braci i sióstr: rodzonych – Zygmunta 

Tykwińskiego i przyrodnich – Czesława Tykwińskiego, Lucyny Tykwińskiej  

i Mieczysława Tykwińskiego w odpowiednich częściach. Następnie zmarł 

Władysław Tykwiński i jego współwłasność oraz części odziedziczone w spadku 

po dzieciach, czyli razem (4/8+1/32+19/512+1919/40960)= 25199/40960 

przeszły na mocy prawa na rzecz stawającego (sic!) Zygmunta Tykwińskiego, 

Czesława Tykwińskiego, Lucyny Tykwińskiej i Mieczysława Tykwińskiego w 

częściach równych jako rodzonych dzieci spadkodawcy, przyczem (sic!) 

pozostałej po Władysławie Tykwińskim wdowie Eleonorze Tykwińskiej 

przysługuje dożywocie na 1/5 części spadku. Na dowód pokrewieństwa 

stawający (sic!) załącza do zbioru dowodów tej księgi pod N 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36 akt urodzenia swego, akty śmierci Heleny Tykwińskiej, Wacława 

Tykwińskiego i Marji (sic!) Tykwińskiej oraz akty urodzenia Czesława 

Tykwińskiego, Lucyny Tykwińskiej i Mieczysława Tykwińskiego. Co do stempla 

spadkowego stawający (sic!) załącza do zbioru dowodów tej księgi pod  

N 37, 38, 39, 40, 41 zawiadomienie Urzędu Skarbowego na m.st. Warszawę  

z dnia 1 grudnia 1923 roku N 897 i cztery nakazy płatnicze tegoż Urzędu z d.  

30 listopada 1923 roku za N 898, 899, 900 i 901. Na zasadzie powyższego 

stawający (sic!) wnosi do Wydziału Hipotecznego o zamieszczenie 

postępowania spadkowego po Jadwidze i Władysławie małżonkach 

Tykwińskich i przepisanie praw wieczystej dzierżawy kolonji (sic!) N 628a  

we wsi Koło na imię jego stawającego (sic!) w 140591/327680 częściach i na 

imię Czesława Tykwińskiego w 62363/327680 częściach, Mieczysława 

Tykwińskiego w 62363/327680 częściach i Lucyny Tykwińskiej  

w 62363/327680 częściach z uwzględnieniem dożywocia dla Eleonory 

Tykwińskiej i w tym celu projektuje treści następujące: 
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Dział III Kol. zlewk. obok N 288 (t XIII) 

Prawa wieczystej dzierżawy kolonji (sic!) N 628a we wsi Koło powierzchni 3307 

1/2 łok.kw obok N 288 na rzecz Władysława i Jadwigi małżonków Tykwińskich 

zapisane, wskutek ich śmierci i po wykonaniu formalności postępowania 

spadkowego przeszły na rzecz: a) Zygmunta Tykwińskiego w 140591/327680 

częściach, b) Czesława Tykwińskiego w 62363/327680 częściach, c) 

Mieczysława Tykwińskiego  

w 62363/327680 częściach, d) Lucyny Tykwińskiej w 62363/327680 częściach 

podług następującego wyjaśnienia: Po śmierci Jadwigi Tykwińskiej, należąca do 

niej połowa przeszła z mocy prawa na rzecz narodzonych jej dzieci  

a) Zygmunta Tykwińskiego, b) Heleny Tykwińskiej, c) Wacława Tykwińskiego  

d) Marji (sic!) Tykwińskiej w częściach równych.  

W skutek zaś śmierci Heleny Tykwińskiej jej 1/8 część odziedziczona w spadku 

po matce Jadwidze Tykwińskiej przeszła z mocy prawa w czwartej części na 

rzecz jej ojca Władysława Tykwińskiego, a w pozostałych 3/4 częściach na 

rzecz braci i sióstr rodzonych – Zygmunta Tykwińskiego, Wacława 

Tykwińskiego i Marji (sic!) Tykwińskiej oraz przyrodnich – Czesława 

Tykwińskiego, Mieczysława Tykwińskiego i Lucyny Tykwińskiej; wskutek zaś 

śmierci Wacława Tykwińskiego jego  19/128 części odziedziczone w spadku  

po zmarłej matce Jadwidze Tykwińskiej i siostrze Helenie Tykwińskiej przeszły 

z mocy prawa w czwartej części na rzecz jego ojca Władysława Tykwińskiego  

i w pozostałych 3/4 częściach na rzecz braci i sióstr: rodzonych – Zygmunta 

Tykwińskiego i Marji (sic!) Tykwińskiej i przyrodnich – Czesława Tykwińskiego, 

Mieczysława Tykwińskiego i Lucyny Tykwińskiej. Wreszcie wskutek śmierci 

Marji (sic!) Tykwińskiej zmarłej w 1917 roku jej 1919/10240 części, 

odziedziczone w spadku po matce Jadwidze Tykwińskiej, siostrze Helenie 

Tykwińskiej i bracie Wacławie Tykwińskim przeszły z mocy prawa w czwartej 

części na rzecz jej ojca Władysława Tykwińskiego i w pozostałych 3/4 

częściach na rzecz braci i sióstr: rodzonego – Zygmunta Tykwińskiego  

i przyrodnich – Czesława Tykwińskiego, Mieczysława Tykwińskiego  

i Lucyny Tykwińskiej. A ponieważ zmarł również Władysław Tykwiński  

i należąca do niego połowa oraz część odziedziczona w spadku po dzieciach 

czyli  razem 25199/40960 części, przeszły z mocy prawa na rzecz rodzonych 

jego dzieci  

a) Zygmunta Tykwińskiego, b) Czesława Tykwińskiego, c) Mieczysława 

Tykwińskiego, i d) Lucyny Tykwińskiej w częściach równych, przeto prawo 

wieczystej dzierżawy przepisano jak wyżej. Wniesiono na wniosek z dnia  

11 grudnia 1925 roku za N 32 t XXVIII. 

Dział III Kol. zlewk. obok N 288 wykr. (t XIII) 

Wpis o postępowaniu spadkowym po Władysławie i Jadwidze małżonkach 

Tykwińskich, obok pod N 288 zapisany, wykreślono na wniosek z dnia (d.j.w). 
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Dział III Kol. zlewk. obok N 288 (t XIII) 

Czyni się wzmiankę, że na 1/5 części 25199/40960 częściach odziedziczonych 

przez Zygmunta, Czesława, Mieczysława i Lucynę rodz. Tykwińskich, po ojcu 

ich Władysławie Tykwińskim służy dożywocie Eleonorze Tykwińskiej wdowie. 

Wniesione na wniosek (d.j.w). Przeczytano, przyjęto, podpisano. Na str. 149  

w wierszu 28  zakreślono <Władysławie> 

Podpisy (-) Zygmunt Tykwiński, Notariusz (podpis nieczytelny).  

Pieczęć opłaty” 43 

W sumariuszu do tomu XXVIII Księgi Wieczystej zostały wykazane 

dokumenty stanowiące dowody do tej księgi. Pod pozycją nr 37 załączone jest 

zawiadomienie „Urzędu Skarbowego na m.st. Warszawę z dnia 1 XII 1923 roku 

N 897”, w którym zapisano:  

 

„Świadectwo 

Urząd Skarbowy do spraw opłat stemplowych i podatku spadkowego na 

m.st. Warszawę zaświadcza, że zgodnie z artykułem 30 przep.  

O opodatkowaniu spadków z dnia 29 maja 1920 roku /Dz.Ust. Nr 49, poz. 300/, 

spadek po zmarłej 22 grudnia 1897 roku Jadwidze Tykwińskiej nie podlega 

opodatkowaniu i nie sprzeciwia się interesom skarbu przepisanie na prawnych 

spadkobierców praw wieczystej dzierżawy kolonji we wsi Koło oznaczonej N° 

628A zawierającej przestrzeń 1653 ¾ kwadratowych łokci 

(-) pieczęć urzędowa, (-) podpis Naczelnik Urzędu.” 44  

 

Świadectwo dotyczy zwolnienia z podatku od połowy nieruchomości 

odziedziczonej po śmierci Jadwigi Tykwińskiej.  

 

 

                                                           
43

 Akt N° 32 z dnia 11 XII 1925 roku – Księga Wieczysta kolonii w Dobrach Wielka Wola  
   i Czyste (tom XXVII str.148-153) 
44

 poz. 37, zbiór dowodów tomu XXVIII Księgi Wieczystej Kolonii w Dobrach Wielka Wola  
   i Czyste  
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Świadectwo Urzędu Skarbowego z 1923 roku 
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W sumariuszu do tomu XXVIII Księgi Wieczystej załączone są kolejne 

dokumenty wystawione przez „Urząd Skarbowy na m.st. Warszawę” stanowiące 

nakazy płatnicze w sprawie podatku spadkowego po śmierci kolejnych 

członków rodziny Tykwińskich. Nakaz nr 898 z dnia 30 XI 1923 roku (nr księgi 

bierczej 747/23) dotyczy podatku w wysokości 93.500 MK po Helenie – zmarłej 

córce Władysława i Jadwigi Tykwińskich. W nakazie możemy przeczytać:  

„zapłacono podatek skarbowy 93.500 MK za spadek po Helenie 

Tykwińskiej zmarłej 27 VI 1912 roku. Spadek dotyczy aktywów 1/8 kolonii 628A 

z całości zawierającej 3307 ½ łokcia  oraz 1/8 części budynku. Łączna wartość 

1 milion MK. Naliczono podatek od spadku: Tykwiński Władysław (ojciec) 

17.000 MK;  Tykwiński Wacław (brat) 25.500 MK; Tykwińska Maria (siostra) 

25.500 MK; Tykwiński Zygmunt (brat) 25.500 MK” 45 

Kolejne dokumenty odnalezione w zbiorze dowodów do tomu XXVIII 

Księgi Wieczystej to nakazy płatnicze dotyczące spadku po śmierci kolejnych 

członków rodziny Tykwińskich. W nakazie nr 899 z dnia 30 XI 1923 roku 

opiewającym na kwotę 162.000 MK wystawionym po śmierci Wacława 

Tykwińskiego czytamy:  

„spadek po Wacławie Tykwińskim zmarłym 26 XI 1915 roku.  

Aktywa: 5/32 kolonii 628A z całości  zawierającej 3307 ½ łokcia² oraz 5/32 

budynku. Wartość 1.500.000 MK. Podatek obliczono: Tykwiński Władysław 

(ojciec) 27.000 MK;  Tykwiński Zygmunt (brat) 67.500 MK;  Tykwińska Maria 

(siostra) 67.500 MK.” 46 

W nakazie nr 900 z dnia 30 XI 1923 roku opiewającym na kwotę 

4.050.000 MK wystawionym po śmierci Marii Tykwińskiej czytamy: 

„spadek po Marii Tykwińskiej zmarłej w dniu 10 I 1917 roku. Aktywa: 

55/256 części kolonii 628A, 55/256 budynku. Wartość 60.000.000 MK. Podatek 

obliczono na: Tykwiński Władysław (ojciec) 450.000 MK;  Tykwiński Zygmunt 

(brat) 3.600.000 MK.” 47 

W nakazie nr 901 z dnia 30 XI 1923 roku opiewającym na kwotę 

3.481.200 MK wystawionym po śmierci Władysława Tykwińskiego czytamy:  

„spadek po Władysławie Tykwińskim zmarłym w dniu 24 IV 1922 roku. 

Aktywa: 639/1024 części kolonii 628A, 639/1024 części budynku. Wartość 

600.038.066 MK. Podatek naliczono na spadkobierców: Tykwińska Eleonora 

(żona) 870.300 MK; Tykwiński Zygmunt (syn) 652.725 MK; Tykwiński Czesław 

                                                           
45

 Ibidem, poz. nr 38 w sumariuszu tomu XXVIII … 
46

 Ibidem, poz. nr 39 w sumariuszu tomu XXVIII … 
47

 Ibidem, poz. nr 40 w sumariuszu tomu XXVIII … 
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(syn) 652.725 MK;  Tykwińska Lucyna (córka) 652.725 MK; Tykwiński 

Mieczysław (syn) 652.725 MK.” 48 

Z dokumentu tego wynika, że Władysław Tykwiński pozostawił w spadku 

639/1024 część działki o powierzchni 3307,5 łokcia kwadratowego, czyli 

2063,96 łokci kwadratowych. Łokieć polski był równy powierzchni 0,576 m², tak 

więc część do której posiadał prawo wieczystej dzierżawy wynosiła 1188,84 m².  

Następny dokument to świadectwo Pisarza Hipotecznego z dnia  

26 IV 1924 roku: 

„Świadectwo 

Pisarz Hipoteczny Kancelaryji Ziemskiej  w Warszawie zaświadcza, że w Nr 26 

z dnia 31 marca 1923 roku i Nr 53 z dnia 4 lipca 1923 roku Dodatku do 

Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Nr 80 z dnia 23 

marca i Nr 173 z dnia 3 października 1923 roku Kuriera Polskiego, 

wydrukowane zostało ogłoszenie następujące: po śmierci Władysława i Jadwigi 

małżonków Tykwińskich,  

współwłaścicieli kolonii 628A we wsi Koło, pow. Warszawskiego toczy się 

postępowanie spadkowe i, że termin do zamknięcia powyższego wyznaczony 

został na dzień 3 października 1923 roku w Kancelaryji Hipotecznej Ziemskiej 

Warszawa dnia 26 kwietnia 1924 (-) podpis, Pisarz Hipoteczny.” 49 

Z przytoczonych dokumentów wynika, jakie udziały w majątku posiadali 

spadkobiercy małżeństwa Tykwińskich żyjący w 1925 roku. Podział spadku 

dotyczył prawa do wieczystej dzierżawy kolonii N° 628a o powierzchni 3307,5 

łokcia², czyli 1.905,12 m² oraz budynku usytuowanego na tej posesji. Po 

przeprowadzonym postępowaniu spadkowym po zmarłych małżonkach 

Jadwidze i Władysławie Tykwińskich, prawo do wieczystej dzierżawy rozkłada 

się w następujący sposób: 

 Zygmunt Tykwiński (syn) – 817,39 m² (140591/327680) 

 Czesław Tykwiński (syn) – 362,576 m² (62363/327680) 

 Lucyna Tykwińska (córka) - 362,576 m² (62363/327680) 

 Mieczysław Tykwiński (syn) – 362,576 m² (62363/327680) 

Druga żona Władysława – Eleonora Tykwińska z domu Rembiewska 

uzyskuje dożywocie na 1/5 z 25199/40960 części odziedziczonych przez syna 

przybranego Zygmunta oraz rodzonych synów i córki:  Czesława, Mieczysława  

i Lucyny.   

                                                           
48

 Ibidem, poz. nr 41 w sumariuszu tomu XXVIII … 
49

 Ibidem, poz. 29 w sumariuszu tomu XXVIII … 



©ypla 

 

35 | S t r o n a  
 

W dniu 4 IV 1939 roku mój dziadek Mieczysław odkupił od swojej siostry 

Lucyny Zadrąg z domu Tykwińska jej część spadkową nieruchomości (62.363 

części z 327.680) na skutek czego stał się właścicielem 124.726 części  

z 327.680, za co zapłacił kwotę 3.200 zł. W treści aktu zapisano: 

„N° kolejny 17 repetytorium 511 

Działo się w mieście stołecznym Warszawie, w Rzeczypospolitej Polskiej dnia 

czwartego kwietnia tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego. Przede mną 

Władysławem Tarnowskim, Notariuszem przy Wydziałach Hipotecznych Sądu 

Okręgowego w Warszawie, w kancelarii mojej w gmachu Hipoteki, przy ulicy 

kapucyńskiej pod N° 6/493 stawili się osobiście mi znani obywatele polscy: 

1. Lucyna z Tykwińskich Zadrągowa, działająca w asystencji męża swego 

Jana Zadrąga, czyli oboje małżonkowie Zadrągowie 

2. Mieczysław Tykwiński, - wszyscy zamieszkali i zamieszkanie prawne 

obierający w Warszawie przy ulicy Ożarowskiej pod N° 15. 

Stawający (sic!) zawarli następującą umowę wyjścia z współdzielności (sic!). 

§1. Stawający (sic!) oświadczyli, iż stosownie do wpisu obok numeru 288 

(dwieście osiemdziesiątego ósmego) w kolumnie zlewkowej w dziale III wykazu 

replikowanej w tej księdze nieruchomości Dobra Wielka Wola i Czyste, dawniej 

powiatu warszawskiego, obecnie w Warszawie położonej, oznaczonej rejestru 

hipotecznego N° 2030 – prawa wieczystej dzierżawy kolonii N° 628 a (sześćset 

dwadzieścia osiem, litera a) we wsi Koło, zawierającej powierzchnię 3307 ½ 

(trzy tysiące trzysta siedem i pół) łokci kwadratowych, w spadku po zmarłych 

Władysławie i Jadwidze małżonkach Tykwińskich przeszło między innymi na 

rzecz oświadczających: Lucyny Tykwińskiej obecnie zamężnej Zadrągowej  

i Mieczysława Tykwińskiego – 623363/327680 (sześćdziesiąt dwa tysiące, 

trzysta sześćdziesiąt trzy/ trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset 

osiemdziesiątych) częściach częściowo będących pod dożywociem Eleonory 

Tykwińskiej – wdowy. 

§2. Po takim wyjaśnieniu Lucyna Tykwińska, obecnie zamężna Zadrągowa 

oświadczyła, iż nie chcąc nadal wspólnie i niepodzielnie posiadać rzeczoną 

Kolonię N° 628a we wsi Koło, w drodze wyjścia z niepodzielności, całe swoje 

niepodzielne 623363/327680 części tejże kolonii N° 628a we wsi Koło, 

posiadanej na prawach wieczystej dzierżawy, w takim stanie, granicach  

i powierzchni, w jakich ta kolonia ma miejsce, jest położona, z takimże (sic!) 

623363/327680 niepodzielnymi częściami tego wszystkiego , co na tejże kolonii 

się znajduje, do niej należy i z natury i przeznaczenia stanowią nieruchomość 

obciążoną jedynie wyżej wymienionym dożywociem Eleonory Tykwińskiej, poza 

tym wolne od wszelkich obciążeń i bez żadnego na rzecz swoją wyłączenia – 

aktem niniejszym sprzedaje na zupełną własność współstawającemu (sic!) do 

tego aktu, bratu swemu Mieczysławowi Tykwińskiemu – współwłaścicielowi 
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tejże kolonii, z tego samego co i ona spadku, za sumę szacunkową dobrowolnie 

wniesioną złotych 3200 (trzy tysiące dwieście), którą otrzymała od nabywcy:  

w ilości 700 (siedemset) złotych gotowizną jeszcze przed tym aktem i przy tym 

akcie, w obecności działającego Notariusza w ilości [500 (pięćset) skreślone] 

400 (czterysta) złotych gotowizną i w pozostałej ilości 2100 (dwóch tysięcy stu) 

złotych wekslami własnymi nabywcy, za gotówkę przyjmuje i z otrzymania w ten 

sposób całego umówionego szacunku niniejszym kwituje, nie zachowuje z tego 

tytułu do nabywcy żadnej pretensji, z dniem dzisiejszym przenosi na nabywcę 

swoje prawa do przedmiotu sprzedaży i zgadza się na przepisanie prawa 

wieczystej dzierżawy do ustąpionej współwłasności na imię nabywcy  

w hipotece i stosownie do niej projektowanej treści. 

§3. W posiadanie nabytej części kolonii nabywca wstępuje z chwilą podpisania 

tego aktu, z prawem do dochodów od dnia dzisiejszego, natomiast  

z obowiązkiem opłacenia z tej części kolonii wszelkich podatków. 

§4. Nabywca Mieczysław Tykwiński oświadczył, iż będąc współwłaścicielem 

praw do tejże kolonii, dokładnie zna stan faktyczny i hipoteczny tejże kolonii 

oraz prawa stawającej (sic!), tym wszystkim się zadawala i akt niniejszy 

akceptuje. 

§5. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi nabywca. 

Wypisy tego aktu wystawione będą stronom w dowolnej ilości. 

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. 

Potrącono w gotowiźnie: opłaty stemplowej 16 zł 10% dodatku 1 zł 60 gr., na 

rzecz kasy miejskiej 8 zł, opłaty hipotecznej 3 zł, za ……….. treści 50 gr. i na 

rzecz Notariusza stosowna do § 8 taksy notarialnej 42 zł i § 32 – 1 zł 50 gr. 

Sprostowanie na str. 78 w wier.27 skreśl. „części”; na str. 79 w wier.24 skreśl. 

„500 (pięćset)”. 

(- podpisy Lucyna z Tykwińskich – Zadrągowa, Jan Zadrąg, Mieczysław 

Tykwiński, Notariusz ) 

(na stronie 81 - 82) 

Treść do wykazu 

Dział III kol. zlewk. obok N° 288 (t XIII) 

Prawa wieczystej dzierżawy kolonii N° 628a we wsi Koło powierzchni 3307 ½ 

łok. kw. obok pod N° 288 na rzecz Lucyny Tykwińskiej w 623363/327680 

częściach zapisane wskutek wyjścia z niepodzielności przeszedł na rzecz 

Mieczysława Tykwińskiego za sumę zł 3200, który będąc właścicielem takichże 

(sic!) praw do tejże kolonii w takichże (sic!) częściach 623363/327680, wskutek 

powyższego nabycia stał się właścicielem tychże praw w 124726/327680 
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częściach. Co tu z mocy aktu z dnia 4 kwietnia 1939 roku za N° 17 t.ks. 

zapisano. 

Odczytano, przyjęto i podpisano. 

Sprostowanie: Na str.81 skreśl. W wier.25 „do” wpisano: „obok”, na str.82 w 

wier.8 popr.: „stał”. 

(- podpisy Lucyna z Tykwińskich – Zadrągowa, Jan Zadrąg, Mieczysław 

Tykwiński, Notariusz )”50 

W skutek spisania tego aktu prawo wieczyste do gruntu rozkłada się  

w następujący sposób: 

 Zygmunt Tykwiński (syn) – 817,39 m² (140591/327680) 

 Czesław Tykwiński (syn) – 362,576 m² (62363/327680) 

 Mieczysław Tykwiński (syn) – 725,152 m² (124726/327690) 

Z zapłaconej wartości 3.200 zł wynika, że 1 m² tej nieruchomości został 

oszacowany na 8,82 zł. Według tego szacunku wartość całej nieruchomości 

wynosiłaby w 1939 roku około 16.803 zł. Całkowita powierzchnia działki wynosi 

3307 1/2 łokcia kwadratowego, czyli 1905,12 m². Z przedstawionych 

dokumentów wynika, że wartość nieruchomości w określonym przedziale 

czasowym, naliczana przez Urząd Skarbowy w roku powstania spadku po 

śmierci jednego z spadkobierców wynosiła: 

 w 1912 rok – 1 000 000 MK. 

 w 1915 rok – 1 500 000 MK, 

 w 1917 rok – 60 000 000 MK, 

 w 1922 rok – 600 038 066 MK, 

Wyżej wymienione wartości nasuwają refleksje związane z siłą nabywczą 

waluty polskiej w latach 1915-1923. W 1918 roku przeciętny kurs dolara 

amerykańskiego wynosił 8 marek polskich. Wojna 1920 roku spowodowała 

konieczność mobilizacji i uzbrojenia armii, największej chyba w dziejach Polski. 

W tym czasie wszelkie zasady emisji pieniądza były łamane, a budżet państwa 

ulegał stałym zmianom – inflacja rosła w zastraszającym tempie. Minister 

Skarbu Władysław Grabski od wiosny 1920 roku planował utworzenie Banku 

Emisyjnego, który miał ustabilizować sytuację finansową państwa, jednak wojna 

z Rosją sowiecką i zrozumiała w tym okresie doraźna polityka finansowa rządu 

przekreśliła te plany.51 W 1922 roku za dolara amerykańskiego trzeba było już 

zapłacić 1780 marek. W 1922 roku wartość nieruchomości należącej do 

                                                           
50

 Akt nr 17 z dnia 4 IV 1939 roku – tom XXXII Księgi Wieczystej Kolonii w Dobrach Wielka   
    Wola i Czyste  
51

 W. Grabski, Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924-1925),  
    Warszawa 1927, s. 10-11 
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Tykwińskich została wyceniona przez „Urząd Skarbowy na m.st. Warszawę” na 

ponad 600 mln MK, czyli ponad trzysta tysięcy dolarów amerykańskich. W 1923 

roku, kiedy wystąpiła hiperinflacja, kurs dolara przekroczył 6 milionów marek. 

Jak wyglądał dom na Ożarowskiej (Banderii)? Początkowo jedynym 

źródłem wiedzy na ten temat były słowa spisane w jednym z listów Ireny 

Szwaczko z domu Tykwińskiej: „pamiętam dom babci Tykwińskiej  

na Ożarowskiej. Był to budynek drewniany, duży i rozłożysty, przy samej ulicy. 

Wejście na podwórko było przez drewnianą bramę, za którą zaraz były ustępy  

i śmietniki, a obok furtka. Po środku podwórza był budynek magla, który chyba 

dawał zarobek babci. Przez środek domu przechodziła sień, a z niej po obu 

stronach były wejścia do obu mieszkań i schody do mieszkania na górze. Okna 

wychodziły na ulicę i podwórze babci, a z góry na nasze. W mieszkaniu 

pamiętam staruszkę miłą, jej jasno blond dorosłą córkę, wielkiego kota 

siedzącego na miękkim krześle i piękną pluszową, zieloną otomanę w pokoju 

[…] później ciocia wyszła za mąż i wyprowadziła się. Babcia umarła, a dom 

wyburzono jeszcze przed wojną, jak również magiel. Budowy naszego domu  

w ogóle nie pamiętam. Na końcu placu później Twój dziadek pobudował dom,  

z którego okno na zdjęciu, które przysłałeś wychodziło na nasz ogródek.”52  

 

Ożarowska około 1936 roku – dziadkowie i mama na ganku domu 

 

                                                           
52

 List od Ireny Szwaczko z domu Tykwińska z 26 II 2011 roku 
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Kilka lat później udało się odnaleźć dokumentację architektoniczną nowego 

domu rodziny Tykwińskich oraz mapy i wyrysy geodezyjne. Z jednego z takich 

dokumentów wynika, że na działce kolonii 628A w latach 30-tych XX wieku 

znajdowały się cztery niepowiązane ze sobą zabudowania. Był to zapewne dom 

letni z gankiem (na końcu placu), nowy dom, budynek gospodarczy (stróżówka  

i szopy) oraz budynek magla.  

 

 
 

Wyrys architektoniczny z lat 30-tych XX wieku – kolonia Nr 628A 

Stary dom został wyburzony około 1926 roku, a nowy dom  

i zabudowania gospodarcze wzniesiono około 1927 roku. Budynek magla 

zburzono w 1937 roku.  

Nowy dom był bardzo duży, podpiwniczony, dwukondygnacyjny.  

Na parterze znajdowała się wydzielona sień z przejściem do kuchni, hol klatki 

schodowej, dwa pokoje mieszkalne, jadalnia i kuchnia ze spiżarnią. Do dwóch 

pokoi można było wejść z holu, ponadto wszystkie pokoje były ze sobą 

połączone (przechodnie). Na piętrze znajdowały się cztery pokoje mieszkalne  

i garderoba. Wejście do domu poprzez szerokie schody i bezpośrednio z ulicy. 

Obok znajdowała się brama prowadząca na podwórko i do budynku 

gospodarczego, składającego się ze stróżówki, dwóch pomieszczeń 

określonych jako szopy i sanitariatu.  Na parterze mieszkała Babcia 

Rembiewska i moi dziadkowie. Na piętrze (do 1929 roku) przyrodni brat mojego 

dziadka – Zygmunt, jego żona i czwórka dzieci.  
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Po zakończeniu II Wojny Światowej z domu moich przodków pozostają 

tylko gruzy, które z czasem zostają uprzątnięte. Ożarowska 15 to w tamtych 

czasach jedynie pusty plac budowlany. Zgodnie z Dekretem z 26 X 1945 roku  

o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, „wszelkie 

grunty w Warszawie przeszły na własność Gminy m.st. Warszawy.”53 

Obowiązujące od 1946 roku prawo rzeczowe54 znosiło własność prywatną.  

W ten właśnie sposób zakończyła się 62-letnia historia  miejsca,  

w którym narodził się mój przodek po kądzieli, jego rodzeństwo i część 

krewnych. 

Lata powojenne to już historia związana z innymi – obcymi ludzi. Skarb 

Państwa wydzierżawił plac nowemu właścicielowi – Panu Kordkowi, który  

z czasem wybudował tu mały sklepik, przez długie lata wrastający  

w „staromłyński” krajobraz.   

 
 

Banderii 15 (dawna Ożarowska 15) około 2006 roku – sklep warzywny pana Kordka  
z ogrodzonym fragmentem podwórka 

Jedna z miłośniczek „starej Warszawy” w swoim fotoblogu napisała:  

„[...] pomiędzy wielkimi budowami, w ich cieniu skryły się gdzieniegdzie relikty  

staromłynowskie, wyglądają jak nie z tego świata, nawet te już powojenne.  

                                                           
53

 Dekret z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze      
   m.st. Warszawy, Dz.U. RP nr 50 z 1945 r., poz.279 
54

 Prawo rzeczowe, Dz.U. RP nr 57 z 1946 r., poz.319 
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Ta tajemnicza chałupka Banderii 15 naprawdę mnie zaskoczyła, nie 

przypuszczałam, że jeszcze coś takiego tu przetrwało, pewnie już niedługo...”55 

O tym miejscu pisali również inni miłośnicy starej Warszawy – widać było 

w nim coś magicznego: „[…] w drewnianej budce z tabliczką Banderii 15 

baaardzo daaawno temu był warzywniak prowadzony przez pana Kordka. 

Biegałem tam często po wspaniały żur (często z własną butelką, bo czasy były 

kryzysowe i z opakowaniami szklanymi bywało krucho). Wnętrze sklepiku 

zawsze spowijał półmrok. W powietrzu unosił się cudowny aromat kiszonych 

ogórków, warzyw (ze szczególnie wybijającymi się ziemniakami) i specyficzny 

zapach rdzewiejącego metalu, pochodzący ze skrzyń-klatek, w których 

trzymane były syfony z wodą sodową.”56
  

 
 

Banderii 15 (dawna Ożarowska 15) około 2006 roku około 2006 roku – sklep warzywny pana 
Kordka (w drugim planie widoczne budynki współczesnego osiedla przy ul. Zawiszy) 

 

Była w tym miejscu jakaś magia… tajemnica zamknięta za furtą dawnego 

małego sklepiku, skryta w gąszczu dzikiego winobluszczu. Od momentu 

wykonania tych zdjęć upłynęło zaledwie kilka lat. Niby niewiele, ale jednak 

wystarczająco, aby magia miejsca gdzieś przeminęła. Dzisiaj po malowniczym 

winobluszczu nie pozostał już nawet najmniejszy ślad. Po środku 

nowoczesnego osiedla, wśród luksusowych apartamentowców pozostała 

samotna opuszczona wyspa ogrodzona surową metalową siatką. Przy ulicy 

pozostał jeszcze relikt przeszłości – zielona budka, sklep pana Kordka.  

 

                                                           
55

 http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,80371,4120801.html?as=3&ias=3&startsz=x 
56

 http://fotoforum.gazeta.pl/72,2,746,70560438,72731310.html 
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Banderii 15 (dawna Ożarowska 15) około 2006 roku około 2006 roku  
( ogrodzenie porosłe dzikim winobluszczem) 

 

 
 

Banderii 15 (dawna Ożarowska 15) 2011 rok 

Obawiam się, że za kolejne kila lat z tego miejsca nie pozostanie już nic, 

co mogłoby nasuwać jakiekolwiek wspomnienia związane z historią moich 

przodków… 


