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Zalesie Dolne ma już
„Życie w wielkich miastach nie wszystkim odpowiada. Znaleźli się ludzie, którzy powiedzieli
sobie pewnego dnia: „Dość mamy Warszawy, jej kurzu i zgiełku” i przenieśli się jako pierwsi
do pięknego starego lasu pod Warszawą, stwarzając tam zaczątek rozwijającego się pięknie „miasta-lasu”. Życie w tym osiedlu potoczyło się pod znakiem pieczołowitej ochrony
otaczającej przyrody leśnej, a pogodna, pełna prostoty atmosfera pociąga każdego, kto się
z nią zetknął.” (fragm. słowa od autora do książki poświęconej pamięci Heleny Radwanowej
Tajemnica uskrzydlonego serca, Warszawa 1948)
								
Maria Kownacka

W

latach dwudziestych XX
wieku właściciele dóbr
wilanowskich i dóbr Wólki Kozodawskiej rozpoczęli parcelację
i wyprzedaż swoich gruntów. Pod
koniec 1925 roku z księgi dóbr
wilanowskich wydzielono część
nieruchomości usytuowanej po
prawej stronie drogi z Piaseczna
do Grójca o nazwie Zalesie-Las.
Na obszarze ponad 93 ha zaprojektowano 347 działek mieszkalnych, ulice, szeroką aleję 3 Maja
zakończoną wielokątnym Placem
Wolności oraz teren sportu i rekreacji dochodzący do ulicy Konopnickiej. Układ urbanistyczny
zaprojektowano, uwzględniając
charakter miejscowości i jej walory krajobrazowe.
Sprzedaże pierwszych działek
nastąpiły w końcu grudnia 1925
roku. W księdze hipotecznej
wprowadzono zapisy dla nowych właścicieli o konieczności
utrzymywania w należytym porządku lasu i okolicznych parceli. Na terenie nieruchomości
Zalesie-Las obowiązywał także
kategoryczny zakaz budowania
jakichkolwiek fabryk, zakładów
przemysłowych i szpitali, cegielni, garbarni, które swoim hałasem i ściekami zanieczyszczałyby powietrze i zakłócały spokój
publiczny, a to pod rygorem rozwiązania i unieważnienia aktu
kupna-sprzedaży. Przy budowie
willi należało zastosować się do
warunków ogólnego obszaru
rozbudowy Zalesia, aby nie naruszyć estetyki poszczególnych
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ulic, przy czym budynki miały
mieć fasady ze wszystkich stron,
tzn. nie mogły mieć tzw. ślepych
ścian, a maksymalna wysokość
budynków ograniczona była do
dwóch pięter. Przy zabudowywaniu i zagospodarowywaniu
działki należało wystrzegać się
nadmiernej wycinki lasu.
Trzy lata później, bo w 1928 roku,
po lewej stronie drogi z Piaseczna do Grójca z księgi dóbr wilanowskich wydzielono kolejny
teren o powierzchni ponad 116
ha, zwany Zalesiem-Adamów od
imienia hrabiego Branickiego. Na
terenie tym zaprojektowano 198
działek mieszkalnych i tereny
użyteczności publicznej takie jak
aleje, drogi, place, parki, a także

wyznaczono teren pod kościół.
Sprzedaży działek towarzyszyły
jednoznaczne zapisane w księdze
hipotecznej zasady określające
w sposób kategoryczny warunki,
zgodnie z którymi można było
wykorzystywać i zabudowywać
nowo nabyte działki letniskowe
na terenie Zalesia-Adamowa.   
Aby zaspokoić „potrzeby człowieka”, określono minimalną

wielkość działki na 3500 m², bo
to człowiek miał być wkomponowany w przyrodę, a nie przyroda podporządkowana człowiekowi. Pierwsze wydzielenia
działek miały miejsce 15 lutego
1929 roku. Nabywcami działek
były przeważnie osoby prywatne. W 1933 roku trzy działki zakupiło Towarzystwo Przyjaciół
Gimnazjum Państwowego im.
E. Plater w Warszawie, a także
kilka działek nabyła gmina miejska w Piasecznie. W 1938 roku
hr. Branicki podarował mieszkańcom Zalesia działkę przy
ul. Modrzewiowej pod budowę
kościoła katolickiego.
Miasto-Ogród Zalesie
Wobec ogromnego popytu na
zalesiańskie działki Tadeusz Zawadzki, właściciel Wólki Kozodawskiej, postanowił wydzielić
ze swojej nieruchomości kolejny teren o powierzchni ponad
51 ha, przeprowadzić parcelację
i korzystnie sprzedać jako działki
budowlane. Tak więc na wiosnę
1929 roku opracowano plan zagospodarowania przestrzennego, dzieląc teren na 289 działek
o przeciętnej pow. ok. 1450 m².
Pomiędzy Alejami Różaną, Pokoju i Wilanowską wydzielono
dużą działkę pod teren sportu
i rekreacji (dziś już zabudowaną).
Główną oś tego bardzo ciekawie
opracowanego układu urbanistycznego stanowi aleja Pokoju
i aleja Zgody.
Parcelacja terenów Zalesia i spo-
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90 lat

sób jego zagospodarowania
uwzględniały założenia bardzo
modnej wówczas idei miasta-ogrodu. Początkowo trzy nowe
osiedla: Zalesie Miasto-Las, Zalesie-Adamów i Zalesie Miasto-Ogród, które znajdowały się
na terenie dzisiejszego Zalesia
Dolnego, traktowano jako miejscowości o charakterze letniskowym. Po uruchomieniu kolejki do
Warszawy coraz więcej osób decydowało się na stałe zamieszkanie w Zalesiu. Przy zakupie działki sugerowano się wielkością,
bliskością rzeki czy odległością
od stacji kolejki jako pierwszego
i głównego środka komunikacji. Ciuchcia odjeżdżała ze stacyjki co godzinę, półtorej. Bum
budowlany w Zalesiu nastąpił
około 1933 roku. Na terenie Zalesia Miasta-Las, Miasta-Ogrodu
i Adamowa budowali domy lepiej
zarabiający urzędnicy warszawscy, naukowcy, przedstawiciele
wolnych zawodów i rzemieślnicy, dla których gustowne, pełne
gracji i wdzięku budynki projektowali m.in. Marian Lalewicz, Karol Siciński, Borys von Zinserling,
Romuald Gutt czy Leon Suzin.
Początkowo główna zabudowa
skoncentrowana była na terenie
Zalesia Miasta-Lasu, szczególnie
w rejonie ulic: 3 Maja, Kopernika
i Anny Jagiellonki. Aleja 3 Maja,

podobnie jak dzisiaj, miała charakter reprezentacyjny, a plac
Wolności był ładnym skwerem
z elegancko przystrzyżonym
trawnikiem, otaczały go krzewy
karagany i akacje. Wzdłuż całej
alei, tak jak i na dzisiejszym placu
Wolności, ustawiono ławeczki.
Było to ulubione miejsce spacerów i spotkań mieszkańców
Zalesia. Dla wielbicieli dużych
leśnych posesji atrakcyjniejszy
był teren Adamowa z działkami
po ok. 4000 m², a dla amatorów
ogródków owocowo-warzywnych teren Miasta-Ogrodu Zalesie, który nie był zalesiony i do
dzisiaj utrzymał taki charakter.   
Zalesie Dolne  
Po wojnie trzy nieruchomości
ziemskie: Zalesie Miasto-Las,
Zalesie-Adamów i Zalesie Miasto-Ogród złożyły się na utworzenie Zalesia zwanego potem
Dolnym (w odróżnieniu od Zalesia Górnego). Zalesie włączono do miasta Piaseczna w 1952
roku na podstawie rozszerzenia
granic administracyjnych Piaseczna (Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 3 maja 1952 r.
w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie
warszawskim). Zalesie jednak zawsze „odstawało” od charakteru
Piaseczna. Podejmowano próby

ujednolicenia całej miejscowości. Wtórne podziały działek
związane z coraz gęściejszą zabudową często niepasującą do
stylu Zalesia spowodowały, że
niektóre działki leśne, szczególnie po prawej stronie, zaczęły się
przekształcać w ogródki kwiatowo-warzywne. W miejscu wyciętych drzew leśnych zaczęto
sadzić „praktyczniejsze” drzewka
owocowe. Doprowadzono tym
samym do zakłócenia równowagi
pomiędzy przyrodą a potrzebami
człowieka. Na szczęście etap sadzenia ziemniaków na działkach
leśnych mamy już za sobą. Nawet uparci właściciele przekonali
się, że las to nie najlepsze środowisko do uprawy warzyw.
Dzisiaj Zalesie Dolne to miasto-las i miasto-ogród z bardzo
ciekawym i na szczęście prawie
niezmienionym układem urbanistycznym, zabudowane pięknymi przedwojennymi willami jak
i współczesnymi dworkami czy
bardziej nowoczesną architekturą. Pomimo upływu lat do chwili
obecnej zachowały się w Zalesiu
klejnoty architektury międzywojennej jak willa „Runo” w stylu okrętowym, liczne budynki
w stylu dworkowym czy modernistycznym. Idea miasta-lasu,
gdzie ludzie żyją w harmonii
z naturą, tak jak to zaproponowano przed 90 laty, sprawdziła
się nie tylko u nas, jest ciągle lansowana przez czołowych urbanistów na świecie. Dzisiaj jednak
tylko najzamożniejsze społeczeństwa mogą sobie pozwolić
na tworzenie miast-ogrodów,
o miastach-lasach już chyba nie
ma mowy. Zrównoważony rozwój Zalesia Dolnego w poszanowaniu jego najcenniejszych
wartości to przede wszystkim
zachowanie tego, dzięki czemu
jest ono tak piękne i cenne dla
wszystkich mieszkańców, tak3
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że tych, o których prawach tak
często się zapomina. Żyje tu ciągle jeszcze dużo dzikich zwierząt.
Sowy, dzięcioły, zimorodki, kumaki, zaskrońce, wiewiórki, zające,

a nawet lisy czy bobry także mają
prawo do godnego życia. Na tle
zurbanizowanego i chaotycznie
zabudowanego Piaseczna Zalesie
ciągle jeszcze wyróżnia się swoim

specyficznym klimatem i niepowtarzalnym charakterem, o tym
wiedzą nie tylko jego mieszkańcy.

Mieszkańcy, którzy szczególnie
zapisali się w historii Zalesia Dolnego to nieżyjący już:
Ewa Krauze - nauczyciel, wychowawca, założyciel i dyrektor
szkoły podstawowej w Zalesiu
Dolnym
Władysław Radwan – prof. pedagogiki, społecznik, założyciel
Towarzystwa Przyjaciół Zalesia
Miasta-Las
Stefan Czarnecki - prof. fizyki, w okresie okupacji oficer AK,
przewodniczący Rady TPZD
Bohdan Połotnicki - prof. SGGW,
przez wiele lat przewodniczący
Rady TPZD
ks. Ireneusz Jędryszek – budowniczy kościoła i wieloletni proboszcz, potem kanonik parafii
NMP w Zalesiu Dolnym, członek
założyciel TPZD

Danuta Guttakowska – malarka,
członek założyciel TPZD
Danuta Jagielska - malarka, członek założyciel TPZD, wieloletnia
radna
Gerard Burzyński – dr nauk leśnych, członek założyciel TPZD,
wieloletni radny
oraz:
Mirosława Walczykowska - historyczka sztuki, przewodnicząca
Rady TPZD w latach 1999 – 2019
(z dwiema rocznymi przerwami),
autorka większości publikacji
o Zalesiu Dolnym i redaktorka
gazety „Zalesie Dolne”, koordynatorka Festiwalu Otwarte Ogrody
w latach 2008-2019
Joanna Kowalska-Nowak – biolog, wieloletni sekretarz Rady
TPZD, prezes Fundacji Dom Zośki w latach 2015-2017

Andrzej Olędzki – artysta plastyk,
członek założyciel TPZD, wieloletni członek Rady, przewodniczący Rady TPZD w roku 2016
Elżbieta Żydak – mgr budownictwa, wieloletni skarbnik, potem
wiceprzewodnicząca Rady TPZD
Bogdan Temoszczuk – były radny
gminy Piaseczno, członek założyciel TPZD
Krystyna Gontarczyk – członek
założyciel TPZD
Anna Darska - dr ekonomii, wiceprzewodnicząca, a potem przewodnicząca Rady TPZD w latach
2015-2016
Wiktor Nowotka - artysta fotografik, wieloletni członek Rady
i Komisji Rewizyjnej TPZD
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GÓRKI SZYMONA
W tym roku mija 20 lat od rozpoczęcia bardzo aktywnych działań Towarzystwa Przyjaciół
Zalesia Dolnego o ratowanie Górek Szymona.

W

1768 roku Franciszek
Ryx otrzymał w nadaniu
królewskim majątek Prażmów,
a także honorowy tytuł starosty piaseczyńskiego. Do majątku
należał browar oraz dwie karczmy: Wyglądówka (położona przy
drodze z Piaseczna do Gołkowa,
w miejscu, w którym skręcało się
do folwarku Wólka Kozodawska) oraz Zielona (znajdowała
się w centrum dóbr). W 1836
roku właścicielem dóbr został
Wincenty Domański. To od jego
nazwiska pochodzi nazwa określająca najstarszą część Zalesia
Górnego - Domanka. W 1898
roku od dóbr Wólka Kozodawska odłączona została „Osada
Borówka”, leżąca na pograniczu z lasem należącym do dóbr
wilanowskich (przy obecnej
ul. Granicznej w Zalesiu Dolnym). Dzisiejsze „Górki Szymona” w Zalesiu Dolnym nazywano
„Góra Borówka”. Przed I wojną
światową Towarzystwo Miłośników Przyrody w Warszawie zbudowało tu stację naukową, która
nosiła nazwę „Leśna Stacja Entomologiczna Towarzystwa Miłośników Przyrody w Borówce”.
W okresie międzywojennym rozpoczęła się parcelacja dóbr Bra-

nickich i Tadeusza Zawadzkiego.
Górki Szymona od tej pory stały
się miejscem rekreacji dla mieszkańców Zalesia, Piaseczna i okolic. Ze względu na dosyć pagórkowaty charakter służyły zimą
do uprawiania sportów narciarskich i saneczkarskich.
Ten stan trwał prawie do końca
XX wieku, choć najpiękniejsza,
najwyżej wzniesiona część Górek, w latach 90-tych została
sprzedana za bezcen (1 dolar/m²)
przez ówczesnego burmistrza
firmie Foxpol. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego
z 1985 roku informacja o prze-

znaczeniu Górek Szymona jako
ogólnodostępnego terenu sportu i rekreacji nie zniechęciła inwestorów.
Zagrożenie dla Górek Szymona
Zalesie Dolne stało się miejscem
bardzo atrakcyjnym do zamieszkania, inwestorzy postanowili
więc zrobić „interes życia”. Na
terenie rekreacyjnym bez prawa
zabudowy otrzymali pozwolenie
na wybudowanie dwóch budynków rekreacyjno-wypoczynkowych (potem miały być kolejne,
projekt założenia przedstawili
nawet w lokalnej prasie).
Kiedy w 1999 roku inwestorzy
rozpoczęli prace budowlane na
Górkach Szymona, wiele osób
nie wierzyło, że uda się jeszcze
ten stan zmienić. Inwestorzy
wiedzieli, że urzędnicy gminni
złamali prawo, wydając warunki
zabudowy, a potem pozwolenie
na budowę budynków pensjonatowo-mieszkalnych na terenie, gdzie obwiązywał zakaz zabudowy. Liczyli jednak na to, że
społeczność lokalna nie będzie
miała tyle siły i determinacji, aby
ich powstrzymać. Przypomnijmy,
że dewastacja unikalnego terenu
i główne prace prowadzone były
w okresie Bożego Narodzenia.
5
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Sąd Administracyjny utrzymały
nakaz o rozbiórce w mocy. Właściciele jednak nie zamierzali niczego rozbierać, a PINB nie był
w stanie tego wyegzekwować.
Betonowe fundamenty i piwnice wylane na wydmach nie tylko
straszyły przez 12 lat, ale były
zagrożeniem dla dzieci i młodzieży bawiących się na terenie
Górek.

Walka mieszkańców
o Górki Szymona
Na wniosek TPZD we wrześniu
1999 roku Wojewódzka Komisja
Ochrony Przyrody ustanowiła
na terenie Górek Szymona zespół przyrodniczo-krajobrazowy
jako formę ochrony cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a 6 stycznia 2000 roku
ukazało się stosowne rozporządzenie Wojewody w Dzienniku
Urzędowym.
Około dwóch tysięcy mieszkańców Zalesia Dolnego, Piaseczna i okolic w mroźne niedzielne
przedpołudnie 23 styczna 2000
roku na apel Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego stawiło
się na Górkach Szymona, aby zaprotestować przeciwko niszczeniu i zabudowie Górek. Obecne
stacje telewizyjne i dziennikarze
przekazali relacje w wielu gazetach i mediach.
27 stycznia 2000 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze
wydało postanowienie o unieważnieniu warunków zabudowy
wydanych przez Urząd Gminy
w Piasecznie jako WYDANE
Z RAŻĄCYM NARUSZENIEM
PRAWA. 16 maja 2000 roku
SKO wydało kolejne orzeczenie
w tej sprawie. Tym razem decyzja była ostateczna. Inwestorzy
wnieśli skargę do NSA.
Determinacja wielu osób, głównie członków Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego, dopro6

wadziła do tego, że Wojewoda
2 lutego 2000 roku wydał nakaz
wstrzymania prac budowlanych
na Górkach Szymona.
16 maja 2001 roku NSA rozpatrzyło skargę inwestora na
decyzje SKO unieważniającą
decyzję o wydaniu warunków
zabudowy. Wyrok odrzucił skargę. W uzasadnieniu NSA potwierdził, że decyzja została wydana
z RAŻĄCYM NARUSZENIEM
PRAWA.
25 maja 2000 roku Wojewoda
Mazowiecki stwierdza nieważność zgody na budowę.
29 czerwca 2001 roku na wniosek TPZD Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego wydał
Nakaz Rozbiórki rozpoczętych
elementów budowy. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, a potem Wojewódzki

Górki Szymona
dla mieszkańców
Cały incydent uprzytomnił wielu osobom, że nie można stać
bezkarnie, gdy łamane jest prawo, nawet jeśli takie działania
podejmuje władza czy urzędnicy gminni. Teraz, po 20 latach,
możemy powiedzieć, że warto
było. We wrześniu 2012 roku
władze gminy po blisko półtorarocznych negocjacjach zakupiły
teren, który, miejmy nadzieję, już
na zawsze pozostanie wspólną
własnością mieszkańców gminy
Piaseczno.
Od połowy 2011 roku trwały negocjacje z dotychczasowymi właścicielami terenu, którzy w związku ze zmianą miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego wystąpili do gminy o odszkodowanie. W drodze prowadzonych rozmów okazało się, że
najkorzystniejszym rozwiązaniem
dla obu stron będzie wykupienie
nieruchomości przez gminę.
25 września 2012 roku gmina
wprowadziła na teren wydm
firmę, która rozebrała pomiesz-
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Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Zalesia i okolic, którzy
w 2000 roku wspierali nas bardzo we wszelkich działaniach
dotyczących ochrony Górek
Szymona przed degradacją i zabudową. Od kilku lat spotykamy
się na Górach Szymona w zupełnie innych okolicznościach.
Teren, o który tak walczyliśmy,
jest nie tylko miejscem wypoczynku i uprawiania sportów
o każdej porze roku, ale - ze
względu na swoje walory przyrodniczo-krajobrazowe, piękne
położenie z widokiem na rzekę Jeziorkę i okoliczne akweny
wodne - jest perłą Piaseczna.
czenia piwniczne i fundamenty po niedokończonej budowie
pensjonatu. Prace rozbiórkowe
objęły odkopanie istniejących
ścian, ich rozbiórkę mechaniczną
włącznie z częścią fundamentową oraz wywóz materiałów
porozbiórkowych i uzupełnienie
miejsc po budynkach piaskiem
kopalnym. Wszystkim nam zależało, aby po tych straszących
betonach nie został żaden ślad,
a cały teren zachował swój specyficzny charakter.
Górki Szymona to unikatowe
miejsce w naszym regionie. O ich

wyjątkowych walorach wypowiedzieli się powołani przez Wojewodę specjaliści w roku 2000. Na
podstawie orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody teren ten został objęty ochroną jako
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy. Gmina Piaseczno przygotowała projekt zagospodarowania
terenu w ten sposób, aby zachować walory Górek i wprowadzić
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców małą architekturę – ławki, oświetlenie, kosze na śmieci,
małą infrastrukturę do ćwiczeń
i zabawy dla dzieci.

Rada Towarzystwa Przyjaciół
Zalesia Dolnego
Przewodnicząca Rady TPZD Mirosława Walczykowska składa
wyrazy podziękowania członkom Towarzystwa, którzy nie
tylko z wielkim zaangażowaniem
poświęcali swój czas, ale wykazali się ogromną determinacją
przez cały okres walki o Górki
Szymona. Szczególne podziękowania składam Joannie Kowalskiej-Nowak,
Andrzejowi
Olędzkiemu, Magdalenie Woźniak, Bogdanowi Temoszczukowi
i Elżbiecie Żydak.
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W poszukiwaniu
dobrych wzorców
Na terenie Zalesia Dolnego coraz trudniej o pustą działkę. Sporo osób sprzedaje nieruchomości, ale ciągle powstają nowe domy, czasami zaskakujące gabarytami i architekturą, zupełnie nie wpisujące się w charakter miejscowości. Warto więc powrócić do starych, klasycznych wzorców.
Lata trzydzieste XX wieku zapisały
się w historii architektury jako najlepszy okres nowoczesnej, modernistycznej zabudowy. Powstawały
wzorcowe wręcz budynki na terenie Gdyni, Warszawy czy Katowic.
Zalesie wówczas przeżywało swój
najlepszy okres. Dla nowych mieszkańców na terenie Zalesia Dolnego
projektowali wille podmiejskie wspaniali architekci, m.in. Karol Siciński,
Marian Lalewicz, Borys von Zinserlig
czy Romuald Gutt. Większośc z tych
realizacji na szczęście dotrwała do
czasów współczesnych. Niektóre
stały się najlepszym wzorcem do
budowy nowych domów. Pozwalam
sobie przypomnieć dwa chyba najciekawsze przykłady zalesiańskich
willi, opisane przez Marka Tomiczka
w Muratorze.
(Murator 10/1997
Architektura i wnętrza)
Willa w Zalesiu
Jednym z modnych przedmieść
Warszawy w okresie dwudziestolecia międzywojennego było
Zalesie Dolne, zwane wtedy
Adamowem na cześć Adama
hrabiego Branickiego, właściciela okolicznych lasów. W tych
malowniczych okolicach powstał w roku 1930 przy ulicy
Jaworowej dom Wacława Staniszewskiego, naczelnego dyrektora Państwowego Banku Rolnego - jednej z najważniejszych
instytucji finansowych w przedwojennej Polsce.
O autorze słów kilka
Twórcą projektu był profesor
Marian Lalewicz (1876-1944),
człowiek-instytucja w dziejach
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architektury polskiej XX wieku.
(...) Uchodził - nie bez powodu
- za czołowego przedstawiciela
akademickiego klasycyzmu, który stosował w najróżniejszych
odmianach. (...) W pierwszej
połowie lat dwudziestych Lalewicz zaprojektował cały szereg
gmachów bankowych, w tym
największy - Bank Rolny w Warszawie. Nie było więc dziełem
przypadku, że naczelny dyrektor tej instytucji zwrócił się do
Lalewicza o wykonanie projektu
domu letniskowego.
Działka
Na narożnej działce u zbiegu ulicy Jaworowej i alei Kalin
wytyczono osiowe założenie
ogrodowe, wznoszące się tarasowo w stronę willi, usytuowanej w tylnej części działki. Sam
budynek - dzięki wspaniałemu
usytuowaniu w głębi posesji

- zaskakuje monumentalnością,
przy jednoczesnej kameralności
wnętrz. Tego typu teatralność
rozwiązań była typowa dla twórczości Lalewicza - tu dała znakomity efekt.
Bryła domu i układ wnętrz
Architekt do stosunkowo wysokiego, piętrowego korpusu dostawił na osi niższy parterowy
aneks, wyodrębniony w fasadzie
półowalnym ryzalitem. W jego
wnętrzu powstał salon otwarty trzema wysokimi, przeszklonymi drzwiami (porte-fenetre)
na taras, obiegający budynek
od frontu. Z tyłu salonu, na osi,
znalazła się klatka schodowa
wiodąca zarówno do pomieszczeń na piętra, jak i na dół do
wysokiego przyziemia, gdzie
usytuowano pomieszczenia gospodarcze: kuchnię, spiżarnię,
służbówkę i kotłownię z piecem
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węglowym firmy Camino (...).
Owalny salon przez dwie pary
dwuskrzydłowych drzwi łączy
się z pomieszczeniami wypoczynkowymi,
umieszczonymi
symetrycznie z obu stron klatki
schodowej. Pokój z prawej strony - patrząc od frontu - spełniał
zapewne pierwotnie funkcje living-roomu. Świadczą o tym widoczne na oryginalnym rysunku
rzutu parteru dwa fotele ustawione wokół owalnego stolika
oraz narożnikowa kanapa. Pokój
z lewej natomiast - to niewielka dwuosobowa sypialnia, a być
może pokój gościnny. Bezpośrednio za nim, w końcu długiego
korytarza, umieszczono pomysłowe schowki - spiżarnie. W salonie natomiast, po obu stronach
drzwi wychodzących na klatkę
schodową, wymurowano dwie

półkoliście od góry wyprofilowane nisze. Wejście główne usytuowano z prawej strony budynku,
w elewacji bocznej. Prowadzą do
niego schody ułożone na nasypie.
Pierwsza kondygnacja to z pewnością cześć sypialna domu.
Góruje nad nią kwadratowy belweder, wyposażony w wielkie
umieszczone centralnie okno,
prowadzące na owalny taras
- pierwotnie prawdopodobnie
solarium. Dwa narożne pokoje
(ten z prawej przedzielono ścianą
na dwa mniejsze), podobnie jak
te piętro niżej, mają duże okna
z dwóch stron z możliwością
wyjścia na niewielkie, dwustronne balkony.
Inspiracje
Trzy elementy: owalny salon
w ryzalicie, prostokątny korpus
oraz belweder z palladiańskim

oknem stanowiły podstawę jednej z wcześniejszych realizacji
Lalewicza - wilii Kerstena w Karelii. Neoklasyczna tradycja architektury willi Staniszewskich
widoczna jest w osiowym założeniu całości, dyspozycji wnętrz:
z salonem i reprezentacyjnymi
pomieszczeniami usytuowanymi
na parterze - podobnie jak w klasycystycznych pałacach - oraz
w zrytmizowaniu elewacji pionami okien i podłużnych wnęk
między nimi.
Owalna forma salonu nawiązuje
do rozpowszechnionego w początku naszego stulecia stylu
“Ludwika XVI”, korzystającego
obficie z form owalnych medalionów i łagodnych krzywizn.
Poszukując pierwowzorów willi,
należałoby zwrócić uwagę na
jeszcze jeden, silnie przetworzony motyw architektoniczny
- “Pałac na Wodzie” w warszawskich Łazienkach. Architektura
niewielkiej, lecz eleganckiej rezydencji króla Stanisława Poniatowskiego była, jak wiadomo,
źródłem inspiracji dla wielu budowli, w większości siedzib ziemiańskich, powstałych w XIX,
a nawet XX wieku. Schemat
kompozycyjny południowej elewacji Pałacu jest w domu Staniszewskich bardzo wyraźny.
		

Marek Tomiczek

Budynek zwany „Willą pod
Skrzydłami” według oryginalnego projektu Mariana Lalewicza został rozebrany przez aktualnych właścicieli. Jego stan
techniczny (a przypomnijmy,
że przez wiele lat stał opuszczony z powybijanymi oknami, bez
drzwi i z dziurawym dachem)
nie dawał szans na jakikolwiek
remont. Nowi właściciele zadbali jednak o sporządzenie dokładnej inwentaryzacji i zbadanie oryginalnych projektów, po
czym zlecili wybudowanie repliki unikatowej willi. Ten świetny
przykład może i chyba powinien
być wzorem dla innych.
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Willa “Okręt”
Willa Nosowiczów, wybudowana w latach trzydziestych naszego wieku, jest typowym
przykładem formy funkcjonalistycznej (w której elementy techniczne i estetyka budynku
podporządkowane są jego funkcji) połączonej z modnym wówczas stylem okrętowym.

Murator nr 8/1997
Architektura i wnętrza.
Autor: Marek Tomiczek
Dom pod miastem
„(...) Teodozy Nosowicz (18821934) - ważna postać w tworzącej się na początku lat dwudziestych nowoczesnej gospodarce
morskiej odrodzonej Polski (m.in.
dyrektor Departamentu Morskiego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu). Nosowicz zamówił projekt domu letniskowego,
a raczej podmiejskiej rezydencji,
u architekta Borysa von Zinserliga (1890-1961). Willa Nosowiczów jest typowym przykładem
modnego w pierwszej połowie
lat trzydziestych stylu okrętowego. Styl ten był na terenie
Warszawy rzadkością, stosunkowo często występował w architekturze podwarszawskich
osiedli letniskowych (np. w Konstancinie) oraz na prowincji.
Dom i ogród
Dwa półkoliście zamknięte ryzality, obszerny, kryty taras na parterze wraz z owalnym balkonem
10

pierwszego piętra stanowią charakterystyczne elementy bryły.
Typowe dla architektury domów
podmiejskich jest bezpośrednie połączenie partii ogrodowej
z wnętrzami dolnej kondygnacji. Naturalnym przedłużeniem
wspomnianego tarasu jest niewielkie podwórze, pierwotnie
wybrukowane mozaiką kamienną, osłonięte od północy ścianą
z arkadami, a od strony wschodniej zakończone pergolą. Pośrodku podwórza umieszczono
prostokątny basenik z kamiennym słupem-wodotryskiem. Od
strony południowej, ale na nieco
niższym poziomie, zakomponowano rosarium, które stanowiło
integralną część (...) ogrodu. (...)
Od strony północnej dostawiono
do głównego obiektu parterowy
budynek gospodarczy, mieszczący mieszkanie dozorcy oraz garaż na dwa samochody. (...)
Parter
Wnętrza rozplanowano racjonalnie, nie rezygnując jednak
z wygody, a nawet pewnego
komfortu: dom wyposażony

został w wodociąg zasilany ze
studni artezyjskiej oraz system
centralnego ogrzewania. Z podjazdu od strony zachodniej, po
kilku stopniach, dostajemy się
do niewielkiego hallu. Po lewej
stronie - mały korytarzyk zakończony wejściem służbowym,
z drzwiami do małego pomieszczenia gospodarczego i wejściem do ubikacji. Na wprost
znajdowało się wejście do dużego pokoju, a po prawej - drzwi
do gabinetu właściciela. Pokój
ten, pełniący pierwotnie funkcję
jadalni, jak i salonu, oświetlają
trzy wysokie okna i przeszklone
drzwi na taras. Znajdują się one
na łuku głównego półokrągłego
ryzalitu od frontu domu. Wspomniany gabinet łączy się bezpośrednio z salonem szerokimi,
wieloskrzydłowymi drzwiami.
W salonie - po przeciwnej stronie łuku ryzalitu - znajduje się
kamienny kominek. Na wprost
gabinetu, pod trójdzielnym, horyzontalnym oknem, usytuowano kredens, a po jego bokach
- kryte boazerią szafy na inne
sprzęty domowe. Pomiędzy salonem a kuchnią znajduje się
też niewielki pokój kredensowy
z dużą szafą ścienną. Z niewielkiego korytarzyka bezpośrednio
za nim dostajemy się do pokoju służbowego z wbudowaną
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w ścianę podręczną spiżarką.
Niewielkie rozmiary kuchni i spiżarni potwierdzają rezydencjonalno-wypoczynkowy charakter
obiektu. Świadczyłoby o tym
również zróżnicowanie wysokości kondygnacji (parter 3,2 m;
I piętro 2,85 m), jak i oryginalny
system zabezpieczeń (drewniane okiennice w salonie oraz kraty ruchome).
Piętro
Schody, pierwotnie pokryte posadzką gumową, prowadzą z hallu na parterze do umieszczonego
centralnie hallu pierwszego piętra. Na poziomie tej kondygnacji
rozplanowano cztery samodzielne pokoje, łazienkę, ubikację
i tzw. pokój szafowy. Trzy pokoje wychodzące na taras i balkon
pierwszego piętra wyposażono
w umywalki. W podwyższonej,
północnej części budynku znalazły się trzy niewielkie pokoje
gościnne.
Piwnice
Dom został całkowicie podpiwniczony pomieszczeniami wysokości 2,7 m. Centralnie usytuowany korytarz prowadzi do
skanalizowanej,
obsługiwanej
przez wodociąg pralni, wyposażonej w piec i bojler. Jej pierwotne wyposażenie - oprócz basenów do bielizny - stanowił też
magiel z elektryczną suszarnią
(!). Do pralni przylegała łazienka dla służby. Pozostałą część
piwnicy zajmowała kotłownia
c.o. o powierzchni 6 m², miejsce
do składowania koksu i węgla,
obszerna spiżarnia, piwnica na
wina i duże pomieszczenie zapasowe.
Instalacje
Niewątpliwie dużą ciekawostką
techniczną było zainstalowanie
w kotłowni filtrów odżelaźniających, przepuszczających pod
ciśnieniem wodę do instalacji
wewnętrznej. Domowa instalacja wodna zasilana była z rezerwuaru pojemności 1200 litrów,
umieszczonego na poddaszu
w izolowanym pomieszczeniu,
przylegającym do kanałów ko-

minowych. Ciepłą wodę, jak
to było wówczas w zwyczaju,
podgrzewał piec kuchenny, połączony z bojlerem, pojemności
250 litrów. Instalację centralnego ogrzewania wykonała znana
forma “Instalator” E. Bober-Milewski i S-ka.
Budowę
domu
ukończono
w 1933 roku. Była ona prowadzona systemem gospodarczym,
pod kierownictwem projektanta
Borysa von Zinserliga, przy bezpośrednim udziale właściciela,
pod nadzorem technika budowlanego Karola Jankowskiego.
Teodozy Nosowicz zmarł półtora roku po wybudowaniu domu.
Dalsze losy obiektu związane są
bezpośrednio z tragicznymi losami narodu polskiego. W czasie

wojny w budynku stacjonowała
jednostka SS, a po zakończeniu
wojny usadowiła się tu Służba
Bezpieczeństwa. Willa była jednak nadal własnością prywatną”.
Przez wiele lat nieruchomość
pozostawała we władaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych
ADM Piaseczno, zasiedlona
przez lokatorów z kwaterunku.
Na parterze, w dawnym salonie
funkcjonowała biblioteka publiczna w Zalesiu Dolnym.
Obecnie budynek jest własnością prywatną. Willa „Runo”, bo
tak nazwali ją pierwsi właściciele, dzisiaj wspaniale odrestaurowana, jest jednym z najpiękniejszych budynków w Zalesiu.
Opracowanie:
Mira Walczykowska
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Dom „Zośki”
Od dwóch lat pracujemy w nowym składzie w Zarządzie Fundacji Dom „Zośki” (Hanna Zbyszewska – prezes, Ewa Raczyńska-Witkowska i Katarzyna Łątka – członkinie). Fundację powołało Towarzystwo Miłośników Zalesia Dolnego w jednym celu – uratować historyczny
dom związany z rodziną państwa Zawadzkich.
Cel ten udało się osiągnąć dzięki usilnym staraniom Fundacji
i przychylnej postawie Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno. Może
nawet więcej niż przychylnej, bo
to właśnie władze miasta podjęły decyzję o wykupie domu
od prywatnego właściciela. A to
dopiero pierwszy krok!
Dom czeka bardzo poważny remont prowadzony pod ścisłą
kontrolą konserwatora zabytków.
Dzięki Państwa ofiarności i determinacji, żeby ten ważny zabytek uratować i pozostawić w gestii społeczności lokalnej, udało
się zebrać 30 000 zł. Te właśnie
pieniądze – w formie darowizny
potwierdzonej aktem notarialnym – Zarząd Fundacji, w Państwa imieniu, przekazał na ręce
Burmistrza Piaseczna. Mają one
posłużyć przygotowaniu dokumentacji służącej remontowi.
Przekazanie tych pieniędzy oraz
współpraca z Urzędem Gminy
i innymi instytucjami (Hufcem
ZHP, Chorągwią Stołeczną ZHP,
Muzeum w Piasecznie, Ośrodkiem Kultury) w celu ustalenia
koncepcji przyszłego wykorzystania Domu oraz szeroka akcja
edukacyjna prowadzona w różnych formach w miejscowych
szkołach promująca zarówno
postać, jak i system wartości
Tadeusza Zawadzkiego – oto
główne cele naszej minionej
dwuletniej kadencji.
Obecnie kontynuujemy naszą
pracę, skupiając się na spotkaniach z dziećmi, młodzieżą, emerytami, ale i po prostu
mieszkańcami okolic, żeby opowiadać o życiu najważniejszego
12
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mieszkańca Domu – Tadeusza
Zawadzkiego „Zośki”, harcerza
tajnych Szarych Szeregów, który
zginął w akcji dywersyjnej pod
Sieczychami w kwietniu 1943
roku. W naszą narrację staramy
się włączyć młodzież poprzez
proponowanie szkołom realizacji ciekawych projektów edukacyjnych, wieczorków poetyckich
czy gier terenowych.
Innym elementem naszych kontaktów z Państwem jest coroczne spotkanie w ogrodzie
pp. Zawadzkich organizowane
zawsze w okolicach 1 sierpnia,
czyli rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (wszak jeden z powstańczych batalionów
nosił imię naszego bohatera).
W tym roku śpiewaliśmy wspólnie pieśni powstańcze 4 sierpnia!
Przed nami wciąż dużo pracy.
Po remoncie przystąpimy do
zagospodarowania Domu. Prosimy Państwa już dziś o aktywną

pomoc: będą potrzebne meble
z epoki (dwudziestolecie międzywojenne), szukamy pamiątek
związanych z rodziną Zawadzkich, ale i życiem mieszkańców
Zalesia w tamtym czasie.
Wreszcie – prosimy o wpłaty na
konto samej Fundacji. Pieniądze
przeznaczymy wyłącznie na działalność programową Fundacji.

Z góry jeszcze raz Państwu dziękujemy. Dom „Zośki” to nasze
wspólne dobro.
Ewa Raczyńska-Witkowska
Wiceprezes Fundacji
Dom „Zośki”
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SZANUJMY TRADYCJE
Rok 1865. Trwają jeszcze represje po ostatecznym upadku powstania styczniowego, kiedy
w Warszawie przy ulicy Elektoralnej 48 pani Matylda Karwowska tworzy sześcioklasową
pensję dla panienek (takim mianem określano wówczas placówki dydaktyczne dla dziewcząt).
W 1900 roku pracę w niej podjęła Emilia Szteinbokówna. Jej
też wkrótce powierzono kierownictwo szkoły, o której moje
pokolenie mówi nie inaczej tylko
„nasza stara buda”. Kierowała
nią przez pół wieku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości szkoła, licząca już blisko
300 dziewcząt, przenosi się na
ulicę Mazowiecką 12. Tam, na
odbudowanym po Powstaniu
Warszawskim budynku, łatwo
dostrzec tablicę pamiątkową
informującą, że to tu tkwią korzenie zalesiańskiej „naszej starej budy”. W roku szkolnym
1919/20 placówka uzyskuje
status szkoły średniej, a na jej
patronkę zostaje wybrana bohaterka powstania listopadowego
- Emilia Plater. Na parterze tegoż
budynku znajdowała się znana
warszawska cukiernia „Ziemiańska”. Dzięki temu szkoła uzyskała warszawski przydomek „szkoły nad Ziemiańską”.
Na początku lat trzydziestych,
ze składek rodzicielskich i przy
wsparciu sponsorów, Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum
zakupiło w osiedlu Zalesie-Adamów parcelę, na której wzniesiony został drewniany budynek
z częścią mieszkalną, kaplicą,
kuchnią, jadalnią i salami lekcyjnymi. Z czasem zastąpiono
go budynkiem murowanym. Tu,
na Aleję Brzóz 26, dziewczęta
z Warszawy przyjeżdżały całymi
klasami na dwutygodniowe pobyty, łącząc naukę z wypoczynkiem i aktywnością ruchową na
świeżym powietrzu. Duże zasługi miała w tym nauczycielka wychowania fizycznego nazywana
Sprężyną. Dziś takie wyjazdy
nazywa się „zielonymi szkołami”.
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W chwili wybuchu drugiej wojny światowej szkoła przy Mazowieckiej i jej „zielona” filia
w Zalesiu były w pełni rozkwitu.
W czasie okupacji hitlerowskiej
niestrudzona dyrektorka Platerówki organizuje tajne nauczanie. Konspiracyjne komplety
pod szyldem szkoły im. E. Plater
działają w Warszawie, Zalesiu
Dolnym i Górnym, Gołkowie,
Głoskowie i Piasecznie.
17 stycznia 1945 roku kończy się
okupacja hitlerowska. Wówczas
dr Emilia Szteinbokówna podejmuje natychmiastowe starania
o uruchomienie szkoły. Uzyskuje zgodę na utworzenie koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum
im. Emilii Plater. Gdzie? Miejsce
mogło być tylko jedno - siedziba osiedla Platerówka w Zalesiu
Dolnym.
Społeczność Zalesia Dolnego w owym czasie to zamożni warszawiacy, którzy przed
wojną tu właśnie wybudowali
sobie letnie – i nie tylko – rezydencje, wcześniejsi mieszkańcy
o dużo niższym statusie ekonomicznym, warszawiacy, którzy
w Powstaniu stracili wszystko,
oraz mieszkańcy Piaseczna. Ten
konglomerat stworzył wspaniałe środowisko. Również pod
względem światopoglądowym
środowisko okazało się być odporne na naciski i oczekiwania
powojennych władz. Taki klimat
i taki światopogląd miały wpływ
na uczniowską społeczność Platerówki, którą postrzegano jako
szkołę „elitarną”. Mieliśmy opinię kuźni opozycji wobec władz
i enklawy klasowo obcych wrogów socjalizmu. Renoma szkoły, wysoki poziom nauczania,
odpowiedni dobór grona pe-

dagogicznego, kierunki wychowania młodzieży – wszystko
to było nie w smak ówczesnym
władzom. Wykorzystano więc
przypadek udanej ucieczki na
zachód dwóch uczniów szkoły
w październiku 1949 roku jako
pretekst do przymusowego wysłania na wcześniejszą emeryturę dyrektor E. Szteinbokówny w przeddzień jubileuszu 50-lecia
jej pracy pedagogicznej.
Już w 1959 roku szkole groziła
likwidacja, ale stało się to dopiero w roku 1967. Mury Platerówki
w czasie jej egzystencji opuściło
922 maturzystów. Wśród powojennych absolwentów Platerówki są profesorowie wyższych
uczelni, aktorzy, artyści plastycy, literaci. Jest również spore
grono takich ludzi, o których się
mówi, że w swoim środowisku
zostawili trwały ślad. W budynkach przy alei Brzóz osadzono
szkołę zawodową. Dzięki staraniom absolwentów społeczności
Zalesia Dolnego w roku 2001
następuje reaktywacja szkoły.
W jej nazwie znowu pojawia się
imię Emilii Plater. Ufundowany
zostaje nowy sztandar z jakże
wymownym mottem: „Tradycja
i nowoczesność”.
Z Platerówką nierozerwalnie
związana jest historia jej sztandaru, którego losy są równie
burzliwe jak losy szkoły. Sztandar został ufundowany przez Komitet Rodzicielski w roku 1928.
Na jednej stronie był wizerunek
patronki szkoły - E. Plater, a na
drugiej godło Polski - orzeł biały
w koronie oraz hasło: „W jedności siła”. Jakimś cudem przy
Mazowieckiej przetrwał on okupację hitlerowską, oczywiście
w konspiracji. Został odnalezio-
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ny w gruzach szkoły 20 stycznia
1945 roku i cudem uratowany
przez jedną z absolwentek Platerówki oraz przekazany dyrektor E. Szteinbokównie. W dyrektorskim gabinecie, dyskretnie
ukryty, towarzyszył jej do końca
przymusowo skróconej kadencji. W 1950 roku po odejściu
pani dyrektor nakazano usunąć
z jej gabinetu również sztandar,
a nawet usiłowano go zniszczyć. Ukryły go przedwojenne
absolwentki zwane Seniorkami.
Dzięki nim sztandar pojawiał się
w latach 1979-1984 na organizowanych przez absolwentów
mszach rocznicowych szkoły,
a także na mszach odprawianych
z okazji Święta Niepodległości
- w warszawskich kościołach,
najczęściej w kościele św. Anny.
Wymagało to nie mniejszych
wysiłków organizacyjnych i odwagi niż podczas okupacji hitlerowskiej. Dzięki absolwentom
w 1985 roku sztandar poddano
też zabiegom konserwatorskim.
Sztandar Platerówki, wpisany
do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego, na stałe wrócił do szkoły.
Uczestniczy tylko w uroczystościach o specjalnym znaczeniu.
Na co dzień eksponowany jest
w gablocie.
Tradycją Platerówki były także

stowarzyszenia skupiające pierwotnie rodziców uczennic czy jej
absolwentek oraz sympatyków
szkoły. Pierwsze takie gremium
powstało w 1926 roku, 60 lat po
powstaniu pensji dla panienek.
Przyjęło ono nazwę Towarzystwo Przyjaciół Państwowego
Gimnazjum Żeńskiego im. Emilii
Plater w Warszawie. Formalnie
nigdy nie zostało rozwiązane.
Przestało funkcjonować w chwili wybuchu II wojny światowej,
co było równoznaczne z likwidacją szkoły. W powojennej historii placówki nie ma wzmianki ani
o Towarzystwie, ani o kole absolwentów lub przyjaciół szkoły.
Ale przecież absolwenci i sympatycy szkoły utrzymywali koleżeńskie kontakty, spotykali się,
żyjąc wspomnieniami z „kochanej starej budy”. Do ujawnienia
się zmobilizowała ich idea kilku
zapaleńców, którzy zorganizowali zjazd absolwentów. Odbył
się on w 1984 roku, a zgromadził
ponad 450 koleżanek i kolegów.
To wtedy okazało się, jak bardzo
zwarte i bliskie sobie jest środowisko absolwentów Platerówki.
Wówczas też, jeszcze nieformalnie, rozpoczęło działalność
Stowarzyszenie Absolwentów
i Wychowanków Platerówki.
Najpierw zaistniała grupa inicjatywna, następnie Koło Absol-

wentów, a od końca 2001 roku
Stowarzyszenie z osobowością
prawną. Dzięki Stowarzyszeniu
wydano dwutomową „Historię
szkoły”, odnaleziono i poddano renowacji sztandar szkoły,
uruchomiono własną stronę internetową, zorganizowano cztery zjazdy absolwentów, liczne
spotkania wielkanocne, wigilijne i towarzyskie letnio-jesienne
w zalesiańskim plenerze, objęto
opieką i pamięcią miejsca pochówku pedagogów, koleżanek
i kolegów z Platerówki oraz wyprodukowano film „Kochana
Stara Buda”. Stowarzyszenie
miało stały kontakt z dyrekcją
Platerówki i w miarę możliwości wspomagało jej poczynania.
Niestety przestało już istnieć.
Być może dlatego, że kierowali
nim moi rówieśnicy, dziś już mający prawnuki. Oni zwyczajnie
się „wypalili”. Chęci zapewne
pozostały, ale nie starczyło już
ani twórczej energii, ani zdrowia.
Może kolejni absolwenci będą
kontynuować działalność Stowarzyszenia? Przecież 150-letniej tradycji nie wolno zaprzepaścić!
Andrzej Krychowski
– maturzysta z 1952 roku
Lublin, 11.11.2015 r.
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