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Folwark Otrębusy

Pierwsza wzmianka o folwarku 
Otrębusy pochodzi z XVI w. 
W XVIII w. powstały murowane 
zabudowania folwarku Otrębusy, 
z których zachował się spichrz 
(przy ul. Wiejskiej).  

Otrambusze mają 1 część 1 wł. 
(1 włóka = 30 mórg = ok. 18 
ha - przyp. red.), 4 części po ½ 
wł., 1 część ¼ wł., 2 części po 1/6 
wł. Łącznie całkowity obszar wsi 
wynosił trzy i trzy czwarte włóki, 
czyli ok. 67,5 ha ziemi, uprawianej 
przez co najmniej osiem rodzin.

1. Historia wsi
„W pięknej miejscowości, tchnącej 
urokiem szczerej wsi polskiej, pod 
Brwinowem, w Otrębusach…”

„Tygodnik Ilustrowany”, 1909 r. 

Wieś położona jest na Równinie 
Błońsko-Łowickiej na Mazowszu. 
Pierwsza pisana wzmianka 
pochodzi z „Ksiąg ziemskich 
czerskich”. Na podstawie 
wpisu z 1417 roku poznajemy 
mieszkańców wsi, której 
ówczesna nazwa brzmiała 
Otrabussy. Wówczas należała 
do parafii Brwinów, powiatu 
błońskiego w ziemi warszawskiej, 
archidiakonatu biskupstwa 
poznańskiego. Wymieniony 
w dokumencie Jan z Otrabuss 
toczył sprawę z Mirosławem 
z Jaczewic o dziedziczenie Świdra. 

Kolejne zapisy spraw, jakie były 
wniesione na posiedzenia w latach 
1420 – 1450, wskazują  
na niezamożnych, ale zasiedziałych 
właścicieli tej ziemi. Na podstawie 
tych dokumentów można 
wyciągnąć wniosek, że wieś 
nie jest wynikiem utworzenia 
parafii w Brwinowie, do której 
należała, choć położenie na skraju 
lasu od południa i łąki, by nie 
rzec bagna, z pozostałych stron 
mogłyby na to wskazywać. Obszar 
ziemi przeznaczony do uprawy 
był w tym okresie niewielki, co 
daje pewność, że gospodarzyła 
tu szlachta zaściankowa. 
Prawdopodobnie pierwszymi 
mieszkańcami było małżeństwo, 
które w wianie otrzymało skrawek 
wykarczowanego lasu i założyło 
nową osadę. Być może byli to 
potomkowie Mirona z Duchnic, 
a nawet jego przodka, który 
był właścicielem wsi Brwinowo 
w drugiej połowie XIII w. Fakt ich 

niezamożności potwierdza zapis 
skargi złożonej do księcia Janusza 
z roku 1428, w którym: Fałka żona 
Piotra z Otrambusz i Jan (z Rusin) 
z Otrambusz, pozywają Grzegorza 
z Czachowic za niewywiązanie 
się za prace jej syna, którego 
(Grzegorz – przyp. red.) wziął na 
służbę. 

W kolejnych latach wymieniane są 
dość licznie imiona mieszkańców 
Otrambusz w wielu sprawach 
zapisanych w „Księgach ziemskich 
błońskich”. Fakt ten potwierdza, 
że była to szlachta, albowiem tylko 
takiego stanu obywatele mieli 
prawa sądowe. 

W roku 1525 w księgach 
podatkowych Otrambusze 
wymieniane są jako wieś 
szlachecka bez kmieci. Areał 
upraw nie był duży i mocno 
rozdrobniony. Potwierdza to spis 
z roku 1580, w którym czytamy: 

Innym obiektem związanym 
z folwarkiem był wiatrak 
kozłowy.

Skąd wzięła się nazwa Otrębusy?

W dokumentach łacińskich nazwę wsi zapisywano 
jako Otrabussy, Ottrobusze, Otrambussewo, 
Otrambusche, Otrubusche.

Nazwa Otrębusy nie jest nazwą topograficzną ani 
dzierżawczą – jest nazwą kulturową, wynikającą 
z działalności założyciela wsi lub pierwszych 
jego mieszkańców. Mogą być dwa skojarzenia 
etymologiczne: od „otrębów”, a więc od 
przemiału zbóż w wiatraku, albo od „otrębić” 

– „otrębować” – trąbić po polowaniu, po bitwie.
Przychylałbym się do pierwszego wyjaśnienia 
nazwy Otrębus od otrębów, tym bardziej że była 
to wieś prywatna, a nie królewska i służebna, 
której mieszkańcy obowiązani byli np. pełnić 
obowiązki osaczników w czasie polowań. 
Istnienie wiatraka już w XV w. byłoby wielce 
prawdopodobne, bowiem wówczas młyny wietrzne, 
czyli wiatraki, zaczęły się pojawiać na Mazowszu.

Herby szlachty Otrębus

A. Wolff w opublikowanych  
w 1937 r. „Mazowieckich zapiskach 
herbowych” odnotował wieś  
i jej właścicieli: Otrębusy  
(Otrabussy, Ottrobusze,  
Otrambussewo, Otrambusche,  
Otrubusche). 
 
Gregorius h. (herbu – przyp. red)  
Pierzchała 1432 r. 
Nicolaus h. Niedźwiada 1435 r.  
Vislaus h. Niedźwiada 1435 r.  
Petrus h. Niedźwiada 1455 r. 
Daezbogius h. Pierzchała 1473 r. 
Nicolaus Polecz h. Niedźwiada 1473 r. 
Nicolaus Ząb h. Pierzchała 1473 r. 
Petrus h. Pierzchała 1473 r.

I. Dzieje Otrębus

2 3
Rawicz – herb szlachecki  
zaliczany do grona najstarszych 
polskich herbów. Występował pod 
wieloma nazwami – Rawa, Ursyn, 
Ursowic, Panna na niedźwiedziu, 
Miedźwiada, Miedźwioda, 
Niedźwiada, Niedźwiadek, 
Niedźwieda, Niedźwioda, Rawic, 
Rawita.

 
Pierzchała – jeden z najstarszych 
herbów polskich, znany także pod 
nazwami – Kolumna, Pirzchała, 
Roch, Trzaski. Najwcześniejsza 
zachowana pieczęć z herbem 
pochodzi z 1344 r.

Wiatrak kozłowy

W XIX wieku w  Otrębusach stał wiatrak 
kozłowy. Był częścią zabudowań folwarcznych, 
znajdujących się przy ul. Wiejskiej. Wiatrak został 
zburzony przed I wojną światową. Pozostałe po 
nim kamienie wmurowano w taras Muzeum 
Polskiej Sztuki Ludowej, umiejscowionego przy 
skrzyżowaniu ulic Polnej i Natalińskiej. 

Wiatrak kozłowy, czyli „koźlak”, jest najstarszym 
i najpopularniejszym typem wiatraka 
występującym na ziemiach polskich. Jego nazwa 
pochodzi od kozła, czyli specjalnej podstawy, na 
której spoczywał cały korpus budowli. W Polsce 
wiatraki kozłowe występowały już w pierwszej 
ćwierci XIV wieku, natomiast rozpowszechnienie 
ich stosowania przypada na wiek XV.

Jego cechą charakterystyczną było to, że cały 
budynek wraz ze skrzydłami był obracalny wokół 

pionowego, drewnianego słupa, tzw. sztembra. 
Sztember podparty był najczęściej czterema 
zastrzałami, a jego dolne zakończenie tkwiło 
w dwóch krzyżujących się podwalinach.  
Tak skonstruowane podparcie budynku wiatraka 
nosiło nazwę kozła. Połączenie korpusu z kozłem 
było ruchome i umożliwiało obracanie wiatraka 
wokół jego osi. Dzięki temu młynarz mógł 
dostosować pozycję wiatraka do kierunku wiatru. 

Karte des westlichen Ruβlands G33. Blonje 6445.

Prof. Marian Pokropek, artykuł archiwalny [w:]  
„U nas O.K.” nr I, 1992 r.



Niemiecka mapa Otrębus z 1803 r.

Dobra wsi Otrębusy na podstawie mapy inwentaryzacyjnej z 1803 roku Mapa przedstawia podział dóbr w majątku, 
układ drożny oraz gościńce prowadzące 
przez Otrębusy. Z indeksu znajdującego się 
w dokumencie dowiadujemy się, że mapa  
została wykonana w związku z pożyczką 
hipoteczną zaciągniętą pod zastaw majątku 
Ludwikowizna. Niestety, brak dokumentów 
potwierdzających nazwiska właścicieli 
tegoż majątku. Dobra „Ludwikowizny”, 
wchodzące w skład Otrębus, należały  
do nieustalonej dziś rodziny i były 
największym majątkiem. Pozostałe ziemie 
uprawne, łąki i lasy należały  
do rodzin: Ogińskich, Sulińskich, 
Gąsowskich i Czachowskich.

Na mapie zaznaczono średniowieczny 
gościniec drogi książęcej, wiodący z Czerska 
przez Nadarzyn, Błonie do Płocka i Gniezna, 
a będący prastarym szlakiem handlowym. 
W „Księgach ziemskich błońskich” 
udokumentowano przejazd tą drogą 
orszaku księcia Janusza I Starszego.  

Orszak księcia wyruszył z Czerska 
19 czerwca 1425 roku i dotarł tego 
samego dnia do Błonia. Tu był obecny 
na posiedzeniach sądu ziemskiego, 
obradującego przez kilka dni. Książę Janusz 
nocował w Błoniu dwie noce i wyruszył  
do Wyszogrodu 21 czerwca.

Ponadto na mapie naniesiona jest zupełnie 
dziś zapomniana droga prowadząca 
z Warszawy do Mszczonowa. Jak ważne 
były to trakty w tym okresie, świadczy 
umiejscowiona na ich skrzyżowaniu 
„Dębowa  Karczma”. Miejsce określane  
na współczesnych mapach jako Dębak 
wzięło nazwę od dawnej „Dębowej 
Karczmy”. 

Jako dokument kartograficzny, wykonany 
w dobrej skali i ze szczegółowym opisem, 
mapa pozwala dokładnie określić przebieg 
granic z sąsiadującymi dobrami, tutejszą 
szlachtą i okolicznymi osadami. Na uwagę 
zasługuje nazwa graniczącej z Otrębusami 
osady o nazwie Tokanie, obecnie Kanie. 
Ponadto kartograf dokumentuje wszystkie 
istniejące budynki Otrębus oraz ich 
usytuowanie wzdłuż dzisiejszej ulicy 
Wiejskiej. 

Trakt książęcy wiodący z Czerska przez Nadarzyn, Błonie do Płocka, obecnie ul. Nadarzyńska 
Trakt z Warszawy przez Żółwin i Książenice do Mszczonowa 
Dębowa Karczma         Folwark Otrębusy         Obecna ul. Wiejska        Obecna ul. Sadowa
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W 1902 roku pałac wraz 
z ogrodem zakupiła Elżbieta 
Hamburger. 30 czerwca 1919 roku 
dobra w Otrębusach nabył Teodor 
Toeplitz (dziadek Krzysztofa 
Teodora Toeplitza). Jeszcze tego 
roku Toeplitz wraz z żoną Haliną 
z Odrzywolskich i czwórką dzieci 
zamieszkali w pałacu.

W 1928 roku zdecydowano się 
na gruntowną przebudowę 
i modernizację budynku według 
projektu architekta Franciszka 
Lilpopa, który jednocześnie 
nadzorował prace budowlane 
i instalacyjne. W rękach 
Toeplitzów majątek pozostał do 
roku 1950, kiedy to przekazali go 
na cele społeczne. Na terenach 
majątków Toeplitzów założono 
Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną 
„Jedność”, która oddała  
100 ha ziemi po lewej stronie  
ul. Natalińskiej, od ulicy Owocowej 
w stronę Nadarzyna, pod budowę 
osiedla mieszkaniowego. 

W folwarku  
powstał także pałac, zwany 
współcześnie Toeplitzówką. 
Dokładnej daty wybudowania 
budynku nie można dziś ustalić. 

Według jednej z relacji pałac 
powstał w drugiej połowie 
XVIII wieku, kiedy właścicielami 
folwarku była rodzina książąt 
Ogińskich. Jednak według 
Jarosława Iwaszkiewicza projekt 
pałacu był dziełem Marconich, 
Henryka lub jego syna Leandro, 
i powstał w pierwszej połowie  
XIX wieku. 

Do 1795 roku właścicielami 
folwarku była rodzina książąt 
Ogińskich, osiadłych w pobliskim 
Guzowie. W latach 1795 – 1875 
posiadłość wielokrotnie zmieniała 
właścicieli. Byli to m.in. hrabia 
Święcicki oraz hrabina Sadowska.

W tym czasie Otrębusy 
należały do rodziny Uszańskich, 
następnie do hrabiego Xawerego 
Brzostowskiego. Od 1844 roku 
stanowiły własność braci 
Zimochów, a od roku 1874 rodziny 
Skrzyńskich. 

Dobra Otrębusy

W 1875 roku dobra Otrębusy 
trafiają na licytację. Właściciele, 
podobnie jak w sąsiednim 
Brwinowie i Milanówku, 
przystępują do parcelacji majątku, 
głównie lasów i nieużytków. 
Wśród nabywców jest grupa 
zamożnych ludzi związanych 
z handlem i medycyną. 
Szczególnym zainteresowaniem 
nowych inwestorów cieszą się 
tereny leśne. Brak utwardzonych 
dróg oraz liczne lasy otaczające 
wieś sprzyjały założeniu 
w Otrębusach miejscowości 
uzdrowiskowo-wypoczynkowej na 
wzór Konstancina i Milanówka. 
Wśród pierwszych kupujących jest 
Stanisław Borman, udziałowiec  
w firmie Borman, Szwede – Spółka 
Towarzystwa Akcyjnego i Zakładów 
Mechanicznych, mieszcząca się 
w Warszawie przy ul. Srebrnej 10. 

osiedle „Mazowsze II”  
po północnej stronie torów.

W roku 1970 mieszkańcy 
rozpoczęli starania o utworzenie 
parafii. W 1980 roku odbyła 
się pierwsza Eucharystia dla 
otrębuskiej wspólnoty. 

Obecnie (w 2014 roku) Otrębusy 
liczą ponad 2400 mieszkańców i są 
jednym z 15 sołectw wchodzących 
w skład gminy Brwinów. Przez 
miejscowość przebiegają dwie 
drogi wojewódzkie – 720 (dawny 
trakt książąt czerskich) łącząca 
trasę poznańską z szosą katowicką 
i droga 719 z Warszawy do 
Żyrardowa.

Miejscowość zatraciła już dawny 
charakter rolniczy. Jest położona 
z dala od dużych aglomeracji, 
co zwiększa jej atrakcyjność pod 
względem czystego i nieskażonego 
środowiska. Na terenie Otrębus 
wyodrębnione są obszary leśne, 
tereny zieleni objęte formami 
ochrony przyrody oraz parki, 
sprzyjające funkcji rekreacyjno- 
-sportowej. Występują tu również 
pomniki przyrody, wpisane do 
rejestru zabytków; łącznie jest ich 
ponad czterysta.

Na zakupionym w 1890 roku 
gruncie Stanisław Borman buduje 
obszerną willę, którą nazywa 
Zosinem. W następnych latach 
na dużych siedliskach powstają 
kolejne piękne, stylowe wille: 
Karolin, Zosinek, Wierzbówek, 
Szolcówka, Natalin, które do dziś 
nadają miejscowości wyjątkowy 
charakter. Mimo tych przeobrażeń 
Otrębusy pozostają miejscowością 
o charakterze wiejskim.

Intensywna rozbudowa Otrębus 
miała związek z uruchomieniem 
pod koniec lat 20. XX wieku 
Elektrycznej Kolei Dojazdowej 
(EKD). W 1927 roku była to jedna 
z bardziej nowoczesnych, pierwsza 
normalnotorowa elektryczna kolej 
podmiejska w Polsce.

Z historią Otrębus i willą 
w Karolinie związany jest 
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni 
i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza 
Sygietyńskiego, powołany do 
życia w 1948 roku przez Mirę 
i Tadeusza Sygietyńskich. Z ich 
inicjatywy w 1959 roku powstało 
Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy 
Domów Jednorodzinnych 
„Mazowsze”, które wybudowało 
osiedle po południowej stronie 
torów EKD (obecnie WKD  
– Warszawska Kolej Dojazdowa). 
W drugim etapie powstało  

W Otrębusach znajduje się 
szkoła podstawowa, gimnazjum, 
przedszkole samorządowe i kilka 
prywatnych, przychodnia zdrowia, 
biblioteka publiczna, poczta, 
świetlica, sklepy wielobranżowe 
oraz od niedawna sklepy znanych 
sieci handlowych.

Z każdym rokiem zwiększa się 
liczba działających tu podmiotów 
gospodarczych. Wieś posiada 
sieć gazową oraz wodociągową 
i kanalizacyjną.

Do odwiedzenia Otrębus 
zachęcają interesujące obiekty: 
Muzeum Polskiej Sztuki Ludowej 
prof. Mariana Pokropka, Muzeum 
Motoryzacji i Techniki, Matecznik 
Mazowsze – siedziba zespołu 
„Mazowsze”. Od września 
2012 roku na terenie Otrębus 
funkcjonuje system informacji 
turystycznej. Ustawiono tablice 
z opisem historycznym przy 
najciekawszych obiektach oraz 
mapę z naniesionymi ciekawymi 
punktami przy przystanku kolejki 
WKD. Dla turystów dostępne jest 
papierowe wydanie mapy, które 
ułatwia poruszanie się  
po miejscowości i wyznaczonych 
szlakach pieszo-rowerowych.

Folwark i wieś Otrębusy w XIX wieku

Folwark Otrębusy w 1827 roku liczy 17 dymów 
i 127 mieszkańców. 

W 1874 roku folwark obejmuje mórg 768: grunty 
urodzajne i ogrody mórg 488, łąk mórg 195, 
pastwisk mórg 2, lasów mórg 56, nieużytków 
mórg 27, budynków murowanych 7,  
z drzewa 11, wiatrak. 

Wieś Otrębusy w 1827 roku zamieszkuje osób 28, 
z gruntami mórg 89. 

„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego” 
podaje dane z 1880 roku: Wieś i folwark, pow. 
błoński, gm. Helenów, par. Brwinów,  
odl. 11 wiorst od Błonia, ma 251 mieszkańców.

Kościół NMP

Osiedle „Mazowsze II”

Osiedle „Mazowsze”

Pałac Toeplitzówka

Stacja WKD
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Do 1795 r.     właścicielami 
folwarku byli: książę Andrzej 
Ignacy Ogiński rezydujący 
w Guzowie, a później jego syn 
książę Michał Kleofas Ogiński  
– prawdopodobnie autor 
melodii hymnu narodowego. 

Przełom XVIII/XIX w. 
powstają kolejne murowane 
zabudowania folwarku, 
z których zachował się pałac 
zwany obecnie Toeplitzówką 
oraz spichrz (przy ul. Wiejskiej). 

1875 r.     pierwsza 
udokumentowana wzmianka 
o istniejącym pałacu.

1890 – 1900 r.     Stanisław 
Borman buduje willę zwaną 
Zosinem przy ul. Nadarzyńskiej, 
na pograniczu Otrębus 
i Strzeniówki.

1898 r.     rozpoczęły się 
prace przygotowawcze do 
uruchomienia placówki 
oświatowej na terenie  
osiedla Pszczelin  

(przy ul. Pszczelińskiej 99 
w Brwinowie). 

1899 r.      doktor Wacław 
Knoff buduje willę zwaną 
Zosinkiem, z parkiem i rozległym 
sadem usytuowanym w głębi. 
Mieści się ona przy obecnej 
ul. Piaseckiego. Kolejnym 
właścicielem Zosinka był 
warszawski cukiernik Jan 
Gajewski, natomiast 20 maja 
1939 r. willę odkupiła rodzina 
Piaseckich. 

1900 r.     Adolf Scholtze na 
terenie Stasiówka buduje willę 
nazwaną od imienia jego żony 
Natalin.  

1900 r. (15 października) 
oddanie do użytku pierwszych 
budynków szkoły na terenie 
osiedla Pszczelin wg projektu 
znanych architektów Franciszka 
Lilpopa i Karola Jankowskiego. 

1902 r.     folwark Otrębusy 
wraz z pałacem wybudowanym 
prawdopodobnie przez rodzinę 
Ogińskich na przełomie XVIII 

1917 r.     absolwenci szkoły 
w Pszczelinie z okazji setnej 
rocznicy śmierci Tadeusza 
Kościuszki organizują 
patriotyczną manifestację na 
rzecz odzyskania Niepodległości 
Polski. Wiec zgromadził ok. 2000 
uczestników. Dla upamiętnienia 
tego wydarzenia na terenie szkoły 
postawiono głaz pamiątkowy, 
istniejący do dziś. Został też 
usypany przez młodzież szkolną 
kopiec. 

1920 – 1929 r.     w obrębie 
majątku Natalin zostaje 
wybudowana willa Wierzbówek. 
Nazwa willi pochodzi od 
nazwiska pierwszej właścicielki  
– Wandy Wierzbowskiej.

1927 r.     epidemia wścieklizny 
wśród psów, 13 osób 
w Otrębusach zginęło od 
pogryzień.

1928 r.     powstaje stacja EKD 
Otrębusy.

       Brama powitalna w Brwinowie.

8 9    2. Kalendarium
1417 r.     pierwsza pisemna 
wzmianka, w której wymieniane 
są Otrabussy, znajduje się 
w „Księgach ziemskich 
czerskich”.

1418 r.     pierwsza wzmianka 
o wsi Ottrobusze w „Księgach 
ziemskich błońskich”. Liczne 
sprawy szlachty zamieszkałej 
w Otrębusach odnotowane 
zostały pod datami: 1421, 1422, 
1426, 1427, 1428, 1430, 1431, 
1432, 1433, 1437, 1439, 1455, 
1473, 1475, 1480, 1490, 1505, 
1509, 1513, 1528 r. 
 
1491 r.     żak Jan syn Mikołaja 
z Otrębus na Akademii Krakowskiej.

1525 r.     pierwsze informacje 
o wysokości nałożonego 
podatku od powierzchni 
upraw na właścicieli Otrębus 
w „Księgach podatkowych 
warszawskich”.

1528 r.     w „Księgach ziemskich 
błońskich” zapisano: Zmarła 
Anna, córka Mikołaja Ząba 
z Otrembusch żona Mikołaja 
z Olszanki pozostawiła po 
sobie 6 kop groszy praskich. 
Kozy i krowy wartości 2 kop 
gr. Kożuch wiewiórczy, suknia 
modra kołtrynowa, płaszcz 
arasowy, kobierzec, skrzynia. 
Wszystko wartości 4 ½ kopy gr. 

1594 r.     Piotr, syn Zygmunta  
we dworze w Bninie,  
będącym w posesji Wacława 
Słupskiego, zabił Feliksa 
Otrębusza z ziemi warszawskiej, 
o co w r. 1595 pozywał go  
Adam Otrębusz. 

1603 r.     ustanowiona 
dziesięcina pieniężna dla 
nauczyciela szkoły w Brwinowie.

XVI wiek     pierwsza wzmianka 
o folwarku Otrębusy. 

i XIX wieku kupuje Elżbieta 
Hamburger. Od tego czasu 
folwark otrzymuje nazwę 
Elżbietówka.

1904 r.     przekazanie 
nowego budynku szkolnego 
w Pszczelinie. Obszar 
gospodarstwa powiększono 
o dodatkowo zakupione grunty.

1904 r.     przy ul. Natalińskiej 13 
(róg ul. Sadowej i ul. Polnej) 
rozpoczęto budowę domu 
murowanego, parterowego 
z mieszkalnym poddaszem 
typu mansardowego, tzw. willi 
Szolca.  
 

1906 r.     w Pszczelinie zaczyna 
oficjalnie funkcjonować Męska 
Roczna Szkoła Rolnicza.  
Po II wojnie światowej powstało 
tu gimnazjum oraz liceum 
rolnicze, które później zmieniło 
nazwę na Technikum Rolnicze. 

1909 r. (23 października) 
wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę willi 
Karolin.

1915 – 1917 r.     z powodu 
wojny szkołę w Pszczelinie 
zamknięto, organizując w niej 
szpital wojskowy. Po reaktywacji 
szkoły przejmuje ją Centralne 
Towarzystwo Rolnicze.

1929 r.     szkoła w Pszczelinie 
otrzymuje status państwowej 
placówki oświatowej. 
 
1929 r. (początek)     sroga zima 
wymroziła drzewa owocowe, 
stare orzechy włoskie oraz 
wiele krzewów ozdobnych, 
znajdujących się w parku 
okalającym Toeplitzówkę. 

1930 r. (1 czerwca)      
prezydent Ignacy Mościcki 
przejeżdża przez Otrębusy  
w drodze do Centralnej Stacji 
Jedwabniczej w Milanówku. 
Wieś przygotowuje mu bramę 
triumfalną. 

1930 r.     wybudowanie kapliczki 
Matki Boskiej przy ul. Wiejskiej 1.

1930 r. (około)     powstanie 
punktu pocztowego z siedzibą 
w Toeplitzówce.

1933 – 1934 r.     wybudowanie 
przez architekta Edmunda Dunina 
domu we włoskim stylu przy 
obecnej ul. Franciszkańskiej 2. 

      
                                                                              



Otrębusy w „Bitwie brwinowskiej”

12 września 1939 roku w Brwinowie i przyległych 
miejscowościach rozegrała się całodzienna bitwa 
pomiędzy wojskami polskimi i niemieckimi. 
Wycofujące się do Warszawy resztki 28. Dywizji 
Piechoty armii „Łódź” starły się z przeważającymi 
siłami niemieckimi z 31. Dywizji Piechoty 
i 4. Dywizji Pancernej. Walki były bardzo zacięte. 

Siły polskie liczyły około 1200 żołnierzy, 
z czego po bitwie zdolnych do dalszej walki 
pozostało zaledwie czterystu. Podczas „Bitwy 
brwinowskiej” doszło do kilkugodzinnego starcia 
w centrum Otrębus, na obszarze pomiędzy  
ul. Polną i Wiejską a nasypem kolejki EKD. Walki 
przeniosły się także na teren pobliskich Kań, 
gdzie doszło do zwycięskiej dla Polaków walki na 
bagnety. W potyczce brał udział 1 batalion 36. 
pp. Legii Akdemickiej, dowodzony przez majora 
Germana Piekarniaka. W natarciu 1 batalionu 
na Otrębusy poległo 7 oficerów, 3 podchorążych 
i wielu żołnierzy. Część rannych ewakuowano 
do szpitala w Brwinowie, a około czterdziestu 
pozostało w punkcie opatrunkowym batalionu. 
Poległych w Otrębusach żołnierzy pośpiesznie 
pochowano w parku nieopodal Toeplitzówki  

Niemieccy żołnierze po zwycięskiej bitwie na rogatkach 
Otrębus – 13 lub 14 września 1939 r.

oraz w pobliżu kapliczki przy ul. Wiejskiej. 
W 1940 roku podczas ekshumacji polegli zostali 
przeniesieni na cmentarz w Brwinowie. 

12 września 1972 roku postawiono pamiątkowy 
kamień w Kaniach przy szkole, jako pomnik  
ku czci poległych w 1939 roku żołnierzy 36. pp. 
Legii Akademickiej.

Furtka posesji w Otrębusach na skrzyżowaniu  
ul. Polnej i ul. Natalińskiej, gdzie pozostały 

przestrzeliny po niemieckich pociskach.

ufundowany przez lokalną 
społeczność.

1938 r. (11 listopada) 
odsłonięcie kapliczki Matki 
Boskiej Królowej Polski przy ul. 
Szkolnej w Kaniach. Kapliczka 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Jedność” 
 
Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Otrębusach, 
powstałą na terenach majątków Toeplitzów, 
założono w 1950 roku. Początkowo obejmowała 
ona ok. 150 ha ziemi i zrzeszała 200 – 300 członków. 

Równolegle powstała druga spółdzielnia 
– Niezależna Spółdzielnia Produkcyjna Koszajec. 
W 1953 roku doszło do połączenia obu spółdzielni 
– stąd nazwa „Jedność”. Spółdzielnia oddała  
100 ha ziemi po lewej stronie ul. Natalińskiej,  
od ulicy Owocowej w stronę Nadarzyna, Spółdzielni 
Mieszkaniowej Pruszków pod budowę osiedla. 

Spółdzielnia Jedność prowadziła różnorodne 
kierunki działalności: hodowano zwierzęta, 
uprawiano warzywa oraz owoce, a nawet 
reperowano worki. Dodatkowo prowadzono 
też stolarnię i w późniejszym okresie bardzo 
rozwinięte ogrodnictwo. W 1973 roku utworzono 
prawie stuosobową brygadę budowlaną.  

W 1979 roku, dzięki pomocy spółdzielni, 
wybudowano w Otrębusach pomieszczenia 
dla nowej centrali telefonicznej, co nie 
tylko rozwiązało problem rozbudowy sieci 
telefonicznej, ale sprawiło, że Otrębusy były 
najlepiej stelefonizowaną 
miejscowością w Polsce. 

W budynku biura spółdzielni 
(przy ul. Wiejskiej) znajdowała 
się stołówka, która serwowała 
posiłki członkom, pracownikom 
spółdzielni oraz okolicznym 
mieszkańcom. Na piętrze była 
sala konferencyjna, w której 

powstała dla upamiętnienia 
dwudziestej rocznicy odzyskania 
niepodległości.

1939 r. (12 września)     starcie 
żołnierzy polskich z 36 pp. Legii 
Akademickiej z przeważającymi 
siłami niemieckimi 
w Otrębusach.

1941 r.     Władysław Gano 
buduje przy ul. Baśniowej dom 
w stylu włoskim zwany willa 
Ganów. 

1944 – 1945 r.     od 1 sierpnia 
do 1 września przerwano 
naukę w szkole w Pszczelinie 
na czas wydarzeń wojennych. 
Po wznowieniu działalności 
szkoły powstaje koedukacyjne 
gimnazjum rolniczo-ogrodnicze.

1947 r.     powstanie Koła 
Gospodyń Wiejskich.

1948 r.     przekształcenie 
gimnazjum w Pszczelinie 
w liceum rolnicze. 

1948 r.     powstanie pierwszego 
Ludowego Zespołu Sportowego. 

1948 r. (8 listopada)     założenie 
przez Mirę i Tadeusza 
Sygietyńskich zespołu „Mazowsze”, 
z siedzibą w willi Karolin. 
 

organizowano koncerty, wesela, sylwestry oraz 
prywatne uroczystości. Spółdzielnia organizowała 
miesięczne kolonie dla dzieci, młodzieży oraz 
wczasy dla dorosłych. 
 
Spółdzielnia „Jedność” prowadziła bliską 
współpracę z Ośrodkiem Zdrowia w Otrębusach, 
finansując nowy sprzęt medyczny. Miała duży 
udział zarówno finansowy, jak i budowlany 
w budowie świetlicy dla dzieci i młodzieży. 
Sprzedała ziemię pod szkołę podstawową, 
uczestniczyła także w budowie kościoła.

W 2010 roku budynek, będący głównym biurem 
spółdzielni, jak również spichrz, magazyny, 
budynki gospodarcze i szklarnie zostały sprzedane 
i odremontowane przez prywatnych inwestorów. 

Na terenie należącym do spółdzielni mieści się 
spichrz z XVIII wieku, który przez spółdzielnię 
wykorzystywany był jako magazyn części maszyn 
rolniczych. Obecnie znajduje się pod opieką 
konserwatora zabytków.

10 11   1934-1939 r.    działa koło    
Związku Młodzieży Wiejskiej     
w Otrębusach.

1936 r.     założenie Koła 
Ligi Morskiej i Kolonialnej 
z inicjatywy Jerzego Dunina. 
Pierwsza siedziba mieściła się 
w domu państwa Toeplitzów. 
Koło działało do 1947 r. 
z przerwą na czas wojny. 
W 1937 r. otrzymało sztandar 



przyrody; zostały wyrwane 
z korzeniami. Wichura 
uszkodziła wiele budynków, 
zerwała kilka dachów.

1980 r. (19 sierpnia) 
gwałtowna nawałnica 
wyrządza ogromne szkody 
w parku Toeplitzówki oraz 
w drzewostanie leśnym. 
W parku padły najstarsze 
drzewa, m.in. dąb – pomnik 

   Tajemnica Lasu Młochowskiego – dywizjon rakietowy „Dębak”

 
W Lesie Młochowskim, nieopodal drogi prowadzącej z Otrębus do Nadarzyna, od 1960 roku 
rozlokowana została jednostka wojskowa dywizjonu rakietowego 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej 
Obrony Powietrznej Kraju – „Dębak”. Jednostka była wyposażona w sowieckie rakiety przeciwlotnicze  
SA-75 Wołchow. Jednostka rakietowa w Lesie Młochowskim została zlikwidowana w połowie lat 
90. W adaptowanych dawnych budynkach dowodzenia i administracyjno-gospodarczych mieści 
się obecnie Centralny Ośrodek dla Uchodźców.  W 2013 roku usunięto żelbetonowe konstrukcje 
o charakterze militarnym. Od 2014 roku saperzy oczyszczają także Las Młochowski z niewypałów.

Nieistniejący już schron główny – strefa B.

Typowe rozmieszczenie stanowisk ogniowych dywizjonu rakietowego. Podobnie wyglądała baza rakietowa 
rozlokowana w Lesie Młochowskim. 

    1950 r.     na mocy dekretu 
następuje wywłaszczenie 
folwarku Otrębusy należącego 
do rodziny Toeplitzów. Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna 
w Otrębusach przejmuje 
zabudowania gospodarcze 
i ziemię rolną.

1952 r.     ponowne 
uruchomienie szkoły 
w Pszczelinie pod nazwą 
Technikum Rolniczego.

1955 r.     założenie Biblioteki 
Gromadzkiej w Otrębusach.

1955 r. (19 maja)     śmierć 
Tadeusza Sygietyńskiego  
– współzałożyciela i dyrektora 
zespołu „Mazowsze”. Funkcję 
dyrektora obejmuje Mira 
Zimińska-Sygietyńska i pełni ją 
do 1997 r. (umiera w Warszawie 
26 stycznia).   

1957 r.     otwarcie biblioteki 
publicznej w Otrębusach, 
z siedzibą w Toeplitzówce.

1958 r.     utworzenie koła 
Związku Młodzieży Wiejskiej. 
Członkami klubu są sportowcy 
z Ludowego Zespołu 
Sportowego. Koło na swoje 
potrzeby adaptuje otrzymane 
pomieszczenie piwniczne 
w Toeplitzówce. 

1959 r.     powstaje Spółdzielcze 
Zrzeszenie Budowy Domów 
Jednorodzinnych „Mazowsze” 
dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych pracowników 
zespołu „Mazowsze”. 

1960 r.     na terenie lasów 
Podkowy Leśnej lokuje się 
jednostka wojskowa dywizjonu 
rakietowego 3. Warszawskiej 
Brygady Rakietowej Obrony 
Powietrznej Kraju – „Dębak”.

1960 r.     powstanie Ośrodka 
Rekolekcyjnego im. Świętego 
Jana Pawła II w Kaniach przy 
ul. Nadarzyńskiej 21. Pierwszy 
wybudowany dom został nazwany 
„Arka”. W 1981 roku rozpoczęła 
się budowa głównego budynku 
ośrodka, nazwanego Domem 
Jana Pawła II.

1966 r.     utworzenie 
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia 
w Toeplitzówce.

1970 r. (10 listopada)     
ukończenie budowy przedszkola 
przy ul. Wiejskiej 1a. Obiekt 
wybudowano w czynie 
społecznym dla uczczenia 
25-lecia PRL. 1 grudnia 
przedszkole rozpoczęło 
działalność wychowawczo- 
-dydaktyczną. 

1976 r. (25 czerwca)  
rozpoczęcie budowy świetlicy 
młodzieżowej w Otrębusach.

1977 r.     dzięki staraniom 
mieszkańców i Komitetu 
Osiedlowego rozpoczyna się 
stopniowe utwardzanie ulic na 
osiedlu. Pierwsze krawężniki 
wyznaczające pas jezdni 

zostały ułożone na ul. Sadowej 
i Spacerowej. 

1979 r.     powstanie 
niepublicznego przedszkola 
Sióstr Służebniczek im. Edmunda 
Bojanowskiego przy  
ul. Słowackiego 5 w Otrębusach.

1979 r. (wrzesień)      powstaje 
budynek nowej centrali 
telefonicznej; podłączono 
50 numerów. W 1986 r. 
powiększono centralę o kolejne 
100 numerów. Spółdzielnia 
„Jedność” w 1988 roku 
rozbudowała ją o następne 100 
numerów.

1979 r. (listopad)     zakończenie 
budowy świetlicy dla młodzieży 
w Otrębusach. 

1980 r.     przy wsparciu 
finansowym RSP „Jedność” 
zmodernizowano 
i wyasfaltowano odcinek  
ul. Wiejskiej (od Natalińskiej  
do ul. Krótkiej).

1980 r. (21 marca)     pierwsza 
Eucharystia dla otrębuskiej 
wspólnoty sprawowana przez 
proboszcza ks. Andrzeja Lepiankę 
w baraku budowlanym, który 
będzie służył za kaplicę do czasu 
wybudowania kościoła. 
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Gazeta „U Nas O.K.”

W grudniu 1991 roku ukazał się pierwszy numer 
gazety „U Nas O.K.” (Otrębusy, Kanie).

Inicjatorem i pierwszym redaktorem naczelnym 
był Jarosław Pich. Po jego śmierci w grudniu 
1994 roku redaktorem naczelnym i wydawcą 
gazety został Tadeusz Stachowicz. Miesięcznik 
„U Nas O.K.” szybko z gazety dwóch wsi stał się 
gazetą gmin Brwinów, Nadarzyn i Michałowice, 
a od maja 1999 r. powiatu pruszkowskiego. 
W ogólnopolskich konkursach dla prasy lokalnej 
zdobył wiele wyróżnień i nagród. Ostatni numer 
ukazał się w marcu 2001 roku.

  

Sołtysi Otrębus

1971 – 1990 r. –  Barbara Kowalska  
(od 1970 r. pełniła także funkcję listonosza) 
1990 – 1994 r. –  Melania Witek 
1994 – 1998 r. –  Melania Witek 
1998 – 2002 r. – Kazimierz Krych 
2002 – 2006 r. – Melania Witek 
2006 – 2010 r. –  Anna Grzegorowska 
od 2010 r. – Konrad Goljanek

Proboszczowie parafii NMP Matki Kościoła

1980 – 1985 r. – ks. Andrzej Lepianka 
1985 – 1990 r. – ks. Marian Kasztalski 
1990 – 1995 r. – ks. Henryk Bartuszek  
1995 – 2002 r. – ks. Jacek Kozub 
2002 – 2007 r. – ks. Tadeusz Aleksandrowicz  
od 2007 r. – ks. kan. Bolesław Bolek

 

Tadeusz Stachowicz  
z pucharem za I miejsce 

w konkursie prasy lokalnej „Nasz 
udział we współczesności”  

– Warszawa, czerwiec 1998 r.  

Pierwszy 
numer  
gazety  

1985 r. (29 października) 
w tragicznym wypadku 
drogowym ginie założyciel 
parafii w Otrębusach,  
ks. proboszcz Andrzej Lepianka. 

1987 r.     rozpoczęcie budowy 
kościoła w Otrębusach.

1990 r. (10 grudnia)     pierwsza 
wizyta w parafii abp. Józefa 
Glempa, prymasa Polski. 
 
1991 r. (grudzień)     ukazuje się 
pierwszy numer gazety „U Nas 
O.K.” (Otrębusy, Kanie).

1992 r.     utworzenie ośrodka 
dla uchodźców w koszarach 
po zlikwidowanym dywizjonie 
rakietowym w Dębaku. Trafiają 
do niego ludzie bez swego 
miejsca na ziemi, głównie 

   1981 r. (30 sierpnia) 
rozpoczęcie działalności 
Ruchu Społecznego – Związek 
Zawodowy Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”. 

1982 r.     postawienie posągu 
Świętowita przy stacji WKD 
w Otrębusach. Rzeźba jest 
dziełem Teodora Butyńca, 
wieloletniego pracownika 
zespołu „Mazowsze”.

1982 r. (17 listopada)  
Ojciec Święty Jan Paweł II  
błogosławi cząstkę 
kamienia z grobu Św. Piotra 
z przeznaczeniem na kamień 
węgielny przyszłego kościoła 
w Otrębusach. 

1984 r. (październik)     parafia 
otrzymuje zezwolenie na 
budowę plebanii. Władza nie 
godziła się wówczas na budowę 
kościoła.

1985 r. (1 lutego)     ośrodek 
duszpasterski staje się parafią 
pod wezwaniem Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła. 
Nowo utworzona parafia 
obejmuje Otrębusy, Kanie 
i Popówek, należące do tej pory 
do parafii p.w. św. Krzysztofa 
w Podkowie Leśnej.

1985 r. (1 kwietnia) 
reaktywacja świetlicy przy  
ul. Wiejskiej. 

1985 r.     zakończenie 
budowy domu parafialnego 
w Otrębusach.

1985 r. (4 października) 
założenie osiedlowej spółki 
wodno-ściekowej. Spółka 
działała do stycznia 2012 r.  
 

z Jemenu, Bośni i Hercegowiny, 
Sudanu czy Górnego Karabachu. 

1992 r. (23 sierpnia)     odbywa 
się pierwszy (z wielu) festyn 
w Otrębusach, organizowany 
przez redakcję gazety  
„U Nas O.K.”.

1992 r. (1 września) 
otwarcie szkoły podstawowej 
w Otrębusach (pierwszego 
pawilonu). 

1993 r.     oddanie drugiego 
pawilonu szkoły podstawowej 
w Otrębusach i łącznika, 
powstanie biblioteki szkolnej.

1994 r. (13 maja)      
wmurowanie kamienia 
węgielnego w ścianę nowego 
kościoła.

1995 r. (4 czerwca)     obchody 
uroczystości Bożego Ciała  
w niedokończonym kościele.  

1995 r.     powstaje Muzeum 
Motoryzacji i Techniki Joanny 
i Zbigniewa Mikiciuków 
w Otrębusach. 

 1996 r. (5 września)      otwarcie 
Muzeum Polskiej Sztuki Ludowej 
przez prof. Mariana Pokropka, 
długoletniego mieszkańca 
Otrębus.
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1996 r.     w Boże Narodzenie 
odprawiona zostaje pierwsza 
msza święta w nowo 
wybudowanym kościele.

1998 r. (22 września)     oddanie 
nowej sali gimnastycznej 
w szkole w Otrębusach. Salę 
poświęcił ks. kardynał Józef 
Glemp. Szkoła podstawowa 
przyjmuje imię Włodzimierza 
Puchalskiego.

1999 r. (26 września)      
ks. kardynał prymas Józef Glemp 
dokonuje konsekracji kościoła.

2000 r. (22 października)     
ukazuje się pierwszy numer 
gazetki parafialnej „Effatha”.

2002 r.     powstaje Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
z siedzibą w Toeplitzówce.



   2002 r. (28 wrzesień)     w parku 
w Karolinie zostaje odsłonięty 
pomnik z brązu autorstwa  
B. Chmielewskiego przedstawiający 
Tadeusza Sygietyńskiego.

2003 r. (7 września)  
poświęcenie kapliczki Matki 
Bożej Niepokalanej przy ul. Anny 
Marii w Otrębusach.

2003 r. (jesień)     rozbiórka 
starej kaplicy, której groziło 
zawalenie.

2004 r.      na terenie 
Toeplitzówki przy ul. Wiejskiej 
powstaje niewielki plac zabaw 
dla dzieci, stworzony z myślą 
o matkach przychodzących do 
przychodni z małymi dziećmi. 
Jest to jeden z pierwszych 
nowych placów zabaw 
powstałych na terenie gminy 
Brwinów.  

2005 r.     Zespół Szkół 
Agroekonomicznych 
w Brwinowie (Pszczelin) zostaje 
zamknięty. Brak chętnych do 
nauki zawodów rolniczych, 

inne pomysły na wykorzystanie 
obiektu się nie sprawdziły.

2005 r. (4 września)      powstaje 
skwer poświęcony pamięci 
pierwszego proboszcza parafii 
ks. Andrzeja Lepianki. 

2006 r. (15 maja)      utworzenie 
sportowego klubu parafialnego 
„Santo subito”.

2007 r.      na terenie 
Nadleśnictwa Chojnów powstaje 
pole biwakowe („Polana 
Zosin”), wyposażone w wiaty 
turystyczne i miejsce na ognisko. 
Częścią obiektu jest także 
ścieżka edukacyjna.

2008 r. (21 września)      
uruchomienie portalu 
internetowego Otrebusy.pl. 

2008 r.      powstaje hotel, spa 
i restauracja Pałac Otrębusy.

2009 r.      nadanie gimnazjum 
imienia „36 Pułku Piechoty Legii 
Akademickiej”. 

2009 r. (20 marca)      
uruchomienie kawiarenki 
internetowej zwanej 
„InfoCentrum” w bibliotece 
w Otrębusach.

2009 r. (maj – lipiec)       
na rogu ul. Krótkiej i Natalińskiej 
powstaje sieciowa 
przepompownia wody. 

2009 r. (17 października)  
oficjalne otwarcie sali 
widowiskowo-edukacyjnej 
Matecznik przy siedzibie zespołu 
„Mazowsze” w Karolinie.

2010 r. (14 października) 
uroczystość z okazji 40-lecia 
powstania przedszkola.  
Na terenie szkoły w Otrębusach 
odsłonięto kamień pamiątkowy.

2011 r. (styczeń)      przedszkole 
samorządowe w Otrębusach 
uzyskuje pozwolenie na 
budowę 4-oddziałowej placówki 
wychowawczo-dydaktycznej, 
która ma powstać na terenie 
Zespołu Szkół w Otrębusach.

2011 r. (3 sierpnia)      otwarcie 
apteki przy ul. Wiejskiej 21. 

2011 r. (10 sierpnia)      
punkt pocztowy z siedzibą 
w Toeplitzówce przechodzi 
w prywatne ręce. 
 
 

2012 r.      Na terenie parku 
pałacu Karolin powstaje Hotel 
Karczma Mazowsze.

2012 r. (19 stycznia)      
ukończenie budowy sieci 
wodociągowej w Otrębusach 
i Kaniach w ramach projektu 
„Czyste życie – kompleksowa 
gospodarka wodno-ściekowa na 
terenie Gminy Brwinów”.  
 
2014 r.      rozpoczyna się 
budowa nowego gmachu dla 
gimnazjum w Otrębusach. 

Nowe osiedle przy stacji WKD

Firma Hollybrook Sp. z o.o. planuje wybudować 
osiedle mieszkaniowe przy ulicy Natalińskiej i linii 
torów WKD w Otrębusach. Projekt przewiduje 
budowę na obszarze 8 ha ok. 78 domów 
jednorodzinnych  wolnostojących oraz czterech 
budynków trzykondygnacyjnych z 27 mieszkaniami 
i funkcją usługowo-handlową w parterze.

Od wielu lat teren ten był własnością ok. 61 
współwłaścicieli, jako pozostałość po spółdzielni 
produkcyjnej „Jedność”.  Przez kilka lat wiele 
firm i osób podejmowało próbę zakupu udziałów 
od współwłaścicieli tej nieruchomości. Próby 
okazały się bezskuteczne. Dopiero w 2006 
roku dzięki Arkadiuszowi R. Janczakowi firma 
Hollybrook dokonała zakupu wszystkich udziałów 
we wspólnej własności. Zwróciła się także do 
gminy o rewizję planu zagospodarowania, tak 
aby dostosować go do własnych potrzeb. Nowy 
plan obowiązuje od połowy 2008 roku. Pierwszy 

termin rozpoczęcia budowy osiedla planowany 
był na wiosnę 2009 roku. Według informacji 
zamieszczonej przez dewelopera inwestycja 
miałaby zostać zrealizowana do końca 2017. 
Jednak już teraz wiadomo, że termin ten ulegnie 
przesunięciu. Obecnie trwają prace projektowe 
w celu przygotowania dokumentacji budowlanej. 

od 2014 r.     rewitalizacja parku 
w Karolinie. Powstaną m.in. 
ścieżki edukacyjne, place zabaw, 
oraz plac pod mobilną scenę.

  
2015 r.      zakończenie budowy 
gimnazjum.

2016 r.      rewitalizacja parku 
wokół Toeplitzówki oraz remont 
wnętrza budynku.

2016-2017 r.      budowa 
przedszkola przy ul. Piaseckiego 
w Otrębusach.

2017 r.      nowe osiedle przy WKD.

2017-2018 r.      budowa drugiej 
sali gimnastycznej  
przy Zespole Szkół.
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A w przyszłości ...



1. Zabudowa folwarczna 

Pierwsze informacje o istnieniu folwarku Otrębusy pochodzą z XVI wieku.  
Na przełomie XVIII i XIX wieku na terenie folwarku powstały murowane zabudowania, 
z których zachował się spichrz oraz pałac Toeplitzówka. Innym obiektem związanym 
z folwarkiem był wiatrak kozłowy, rozebrany przed wybuchem I wojny światowej. 

1.1. Spichrz  
 
Spichrz „gotycki”, pofolwarczny, usytuowany  
przy ul. Wiejskiej nie jest ani budynkiem gotyckim, 
ani budowanym w stylu gotyckim, choć przez swój 
monumentalizm i archaiczność jest tak często 
nazywany. Niewątpliwie jest to najstarszy budynek 
z dawnej zabudowy folwarcznej, a zatem i najstarszy 
w naszej miejscowości. Jest oznaczony na planie 
wsi Otrębusy z początku XIX stulecia, kiedy folwark 
należał do rodziny Ogińskich. Spichrz pochodzi 
z XVIII wieku. Jego powstanie datowane jest na lata 
1770 – 1780. Budynek jest pod opieką konserwatora 
zabytków.

Do około 1950 roku przed spichrzem istniała 
studnia, nakryta gontowym, czterospadowym 
dachem, wspartym na czterech profilowych słupach 
z zastrzałami. Dużym kołowrotem wyciągano 
drewniane wiadra z wodą. Ponoć z tej studni 
korzystały wojska w kampanii napoleońskiej.

Na podłożu spichrza było klepisko, a tuż nad 
poziomem gruntu znajdowały się niewielkie 

otwory wentylacyjne, służące do wymuszenia 
obiegu powietrza. Dzięki temu nie było problemu 
ze stęchlizną i zbyt dużą wilgotnością. Budynek 
ma około 600 m2 powierzchni i składa się z trzech 
kondygnacji. Kamienne ściany wykonano z granitu. 
Od frontu, na wysokości około 3 metrów znajduje się 
otwór, używany do transportu worków ze zbożem.

W 1994 roku budynek został odkupiony od dawnej 
Spółdzielni „Jedność”, która wykorzystywała spichrz 
jako magazyn części maszyn rolniczych. Obecnie 
jest on własnością prywatnego inwestora, który od 
2011 roku dokonuje renowacji. Po jej ukończeniu 
spichrz ma być miejscem organizowania uroczystości 
okolicznościowych w weekendy. Mają tu też działać 
galerie sztuki oraz warsztaty malarstwa dla dzieci 
i dorosłych.

II. Ciekawe miejsca Herring J. – „Wóz siana”.

Obecnie obiekt jest własnością prywatną  
i nie jest dostępny do zwiedzania.

Współrzędne: 
N 52° 7’ 42.57” 
 S 20° 45’ 31.03” 
 
Adres: 
ul. Wiejska 2 C 
05-805 Otrębusy

7
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Podczas inwentaryzacji sporządzono także opis 
terenu okalającego pałac: Ogród osztachetowany 
owocowy dziki i warzywny, w którym jest drzew 
owocowych starych około sztuk 100, młodych 
szczepów 120, dzikich drzew około sztuk 60, nadto 
krzewy porzeczek, agrestu, malin. W ogrodzie 
tym jest szparagarnia i altana z pręcików 
chmielem obrośnięta oraz sadzawka. Dziedziniec 
osztachetowany, w którym jest brama wjezdna do 
pałacu, w środku jest klomb dzikich drzew i krzewów 
i 4 stare topole. 

W 1902 roku budynek wraz z ogrodem zakupiła 
Elżbieta Hamburger. Od tego okresu dobra 
nazywano „Elżbietówką”.

Teodor Toeplitz             nabył folwark w Otrębusach 
30 czerwca 1919 roku, od Piotra Uklańskiego. Dwa 
miesiące później wraz z żoną Haliną z Odrzywolskich 
i czwórką dzieci zamieszkał w pałacu. Od 1928 
roku obiekt był modernizowany według projektu 
architekta Franciszka Lilpopa, który jednocześnie 
nadzorował prace budowlane i instalacyjne. 

Krzysztof Teodor Toeplitz (wnuk Teodora Toeplitza) 
w swojej książce „Rodzina Toeplitzów” wspominał 
wrzesień 1939 roku: W parę dni po wybuchu wojny 
w naszym parku rozegrała się otrębusowska bitwa. 
Do  piwnic naszego domu znoszono rannych,  
aby udzielić im pierwszej pomocy. W trakcie II wojny 
światowej majątek był pod zarządem niemieckim, 
a w pałacu stacjonował niemiecki sztab.  
Pod koniec wojny mieścił się tu sztab radziecki,  
aby w końcu ustąpić miejsca polskiemu sztabowi 
pułku samochodowego.

W rękach Toeplitzów majątek pozostał do roku 1950, 
kiedy to przekazali go na cele społeczne. Wtedy 

wprowadzili się do niego tancerze Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 
W późniejszych latach mieścił się tu Urząd Gromady 
Otrębusy.

Od początku lat 50. znajdowała się tu poczta 
funkcjonująca do dziś. W 1957 roku otwarto również 
bibliotekę publiczną, do której zbiory przekazali 
państwo Duninowie. W 1966 roku w willi otworzono 
przychodnię zdrowia i gabinet stomatologiczny.  
W latach 1973 – 1975 po remoncie piwnicy powstał 
tam magazyn z zabytkami Polskiej Akademii Nauk. 
W tych samych latach jeden z wyremontowanych 
pokoi na piętrze wynajmowano milicji, która m.in. 
miała pilnować zbiorów archeologicznych.  
 
Od 1975 roku właścicielem obiektu jest Gmina 
Brwinów. W 2002 roku przychodnia zdrowia 
zostaje przekształcona w Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej. W 2011 roku punkt pocztowy 
przechodzi w prywatne ręce.  
 

Według jednej wersji pałac powstał w drugiej 
połowie XVIII wieku, w okresie, gdy właścicielami 
folwarku była rodzina książąt Ogińskich. Jednak 
według relacji Jarosława Iwaszkiewicza projekt 
pałacu był dziełem Marconich, Henryka lub jego 
syna Leandro i powstał dopiero w pierwszej połowie 
XIX wieku.  Do 1795 roku właścicielami folwarku 
była rodzina Ogińskich. W latach 1795 – 1875 
posiadłość wielokrotnie zmieniała właścicieli. Byli 
to m.in. hrabia Święcicki oraz hrabina Sadowska. 
W tym okresie Otrębusy należały do rodziny 
Uszańskich, następnie do hrabiego Xawerego 
Brzostowskiego. Od 1844 roku stanowiły własność 
braci Zimochów, a w roku 1874 przeszły w ręce 
rodziny Skrzyńskich.

W 1875 roku majątek został wystawiony na 
licytację i był systematycznie rozprzedawany. 
W dokumentach inwentaryzacyjnych majątku 
zapisano:  Pałac z cegły palonej na wapno 
o czterech kominach murowanych, blachą kryty, 
z rynnami blaszanymi oraz wieżyczką murowaną 
do obserwacji, gospodarstwo o trzech suterynach, 
parterze i pierwszym piętrze z frontu, wystawa na 
dwóch filarach murowanych, do których prowadzi 

siedem  schodów murowanych, z frontu pałacu 
przed okienkami suteryn są dwie balustrady z cegły 
na wapno z cementem wypalane.  
Według opisu w skład majątku wchodziły: 
Holendaria, budynek murowany wielofunkcyjny 
w którym mieści się wozownia i obora oraz studnia 
z cegły palonej. Ponadto we wsi jest karczma z bali 
z zajazdem, wiatrak oraz dwa czworaki i cztery domy  
z bali. Majątek liczy 26 włók miary nowopolskiej.

Pałac Toeplitzówka

Nazwa pochodzi od rodziny Toeplitzów, 
właścicieli pałacu i folwarku Otrębusy w latach 
1919 – 1950. Pałac jest budynkiem murowanym, 
na planie prostokąta, z lekko wyryzalitowaną 
częścią frontową. Piętro kryte jest dachem 
dwuspadowym. Wschodni trójkątny ryzalit 
przechodzi w ośmioboczną wieżyczkę. Gładkie 
elewacje są regularnie poprzedzielane oknami. 
Od ogrodu znajduje się półokrągły taras 
z murowaną balustradą i dwubiegowymi 
schodami z boków. Elewacją frontową willa 
zwrócona jest na północ, do ul. Wiejskiej. 

1.2. Zespół Pałacowo-Parkowy Toeplitzówka

Biblioteka

„Galeria na górce”. 

s.54

Maria Kulfan – artystka zespołu „Mazowsze”, 1954 r.
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Toeplitzówka po rewitalizacji w 2014 roku.
Na dobra Otrębusy zwrócono uwagę pod koniec XIX wieku po tym, jak majątek został 
zinwentaryzowany i trafił na licytację. Wielu zamożnych mieszkańców Warszawy 
szukało miejsca na modne w tym czasie letnie rezydencje. Miejscowość miała pośrednie 
połączenie z Warszawą  przez przystanek kolejowy w Brwinowie. Konkurencyjne 
ceny gruntów oraz dobra komunikacja sprawiły, że zaczęli sprowadzać się tu ludzie, 
którzy cenili zarówno dobry klimat w sąsiedztwie lasu otaczającego wieś od strony 
południowej i wschodniej, jak też idealny spokój. Nic dziwnego, że narodziła się idea 
stworzenia tu miejscowości leczniczej i wypoczynkowej, głównie dla mieszkańców 
Warszawy, podobnej do tych, jakie właśnie zaczęły powstawać wokół stolicy. 

2. Zabudowa willowa z przełomu XIX i XX wieku

Aleja lipowa od strony ul. Anny Marii.

Budynek wraz z parkiem jest obiektem 
użyteczności publiczej i można go zwiedzać 
nieodpłatnie.

Współrzędne: 
N 52° 7’ 40.30”  
S 20° 45’ 32.61” 
 
Adres: 
ul. Wiejska 1 
05-805 Otrębusy 6
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Prawdopodobnie kłopoty 
finansowe Bormanów sprawiły,  
że pomysł prowadzenia pensjonatu 
nie został zrealizowany. Do Zosina 
Bormanowie przyjeżdżali głównie 
latem i spędzali tu rodzinne wakacje. 

Przed II wojną światową połowę 
willi i ogród odkupił ogrodnik 
Paczkowski i od tego czasu 
wśród okolicznych mieszkańców 
mówiono, że w Zosinie mieszkają 
Bormanowie i Paczkowscy. 

Po wojnie willa została objęta 
ustawą kwaterunkową. W wyniku 

tej decyzji budynek został 
zasiedlony przez kilka rodzin.  
Brak napraw bieżących sprawił,  
że dom stopniowo podupadał.

Z upływem lat Zosin przeszedł  
na własność Skarbu Państwa.  
Brak remontów i dbałości 
ze strony zamieszkujących willę 
lokatorów doprowadził budynek 
do ruiny. Z dawnej świetności 
Zosina pozostała jedynie bryła 
architektoniczna i założenia 
ogrodowo-parkowe.

Przed laty kręcono tu sceny 
do filmu „Pierścionek z orłem 
w koronie” o Powstaniu 
Warszawskim. W 1998 roku gmina 
sprzedała willę. Nabywca dał 
mieszkania zastępcze lokatorom 
i rozpoczął remont. Przez blisko 
rok mury stały skute z tynku, bez 
dachów i stropów. Okazały się 
jednak tak zmurszałe, że trzeba 
je było rozebrać. Obiekt został 
całkowicie wyburzony.  
Po odbudowie niestety w niczym 
już nie przypomina dawnego 
Zosina – letniej willi zamożnych 
mieszczan.

Około 1890 roku Stanisław 
Borman, współwłaściciel 
Szwede, Borman – Spółki 
Towarzystwa Akcyjnego 
i Zakładów Mechanicznych,  
mieszczącej się w Warszawie 
przy ulicy Srebrnej 10,  zakupił 
kilkuhektarową nieruchomość 
ziemską w południowej części 
Otrębus. Posiadłość, położona 
przy prastarym skrzyżowaniu dróg 
wiodących z Warszawy  
do Mszczonowa i z Czerska  
do Płocka, wśród pól, łąk i lasów, 
stanowiła doskonałą lokalizację 
pod budowę domu letniskowego 

lub sanatorium. Wybudowana tam 
obszerna willa swoim rozkładem 
pomieszczeń przypominała 

typowe 
budowane 
w tym czasie 
pensjonaty. 
Została nazwana 
Zosin, komu 
jednak była 
zadedykowana  
ta nazwa, 
nie udało się 
ustalić. Dom, 
dysponujący 
stałą służbą, 

ogrodnikiem i stangretem, przez 
większość czasu stał pusty.  

Obecnie obiekt jest własnością prywatną  
i nie jest dostępny do zwiedzania.

Współrzędne: 
N 52° 7’ 4.39” 
E 20° 46’ 36.97”

Adres: 
ul. Natalińska 55 
05-805 Otrębusy D

2.1. Zosin

Dawny Zosin.

Obecny Zosin.
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Jego imieniem została nazwana 
ulica, przy której znajduje się 
willa Zosinek oraz Zespół Szkół 
w Otrębusach. 

Młodszy brat, inżynier dróg 
i mostów Julian Marian Piasecki, 
był oficerem Wojska Polskiego, 
wiceministrem komunikacji, 
działaczem konspiracyjnym 
w czasie okupacji i wykładowcą 
taktyki wojennej. Zginął 
w Powstaniu Warszawskim. 
Został odznaczony m.in. Krzyżem 
Virtuti Militari, trzykrotnie 
Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Polonia Restituta.

Marian Brunon, geodeta,  
to najmłodszy z braci Piaseckich. 
Od 1955 roku był profesorem 
Politechniki Warszawskiej. 
Zajmował się zastosowaniem 
fotogrametrii lotniczej w geodezji 
i gospodarce, przy regulacji rzek 
i podziale gruntów.  
Zmarł 5 grudnia 1980 roku. 

Willa Zosinek do dziś 
zachowała na zewnątrz 
swój pierwotny wygląd 
z przełomu XIX i XX wieku. 
W latach 90. w posiadłości 
doszło do pożaru, w wyniku 
którego spłonęła stajnia 
oraz wiejskie zabudowania 
gospodarcze (obora, 
stodoła, kurniki).  
W 2000 roku wykonano 
remont budynku.

Willa zwana Zosinkiem przy  
ul. Mariana Piaseckiego        
została zbudowana w 1899 roku 
przez doktora Wacława Knoffa, 
związanego z Karolinem,  
dawnym „sanatorium dla 
zmęczonych nerwowo”. W okresie 
międzywojennym właścicielem 
Zosinka był warszawski cukiernik 
Jan Gajewski. 20 maja 1939 roku 
dom z zabytkowym parkiem 
i rozległym sadem odkupiło trzech 
(z pięciu) braci Piaseckich.  

Doktor Marian Józef Piasecki 
był najstarszym z braci. 
Pracował jako chirurg w wielu 
szpitalach warszawskich, był 
m.in. dyrektorem Szpitala 
Wolskiego i ordynatorem oddziału 
chirurgicznego. Jako działacz 
konspiracji i członek Armii 
Krajowej udzielał w swoim szpitalu 
schronienia i pomocy lekarskiej 
wielu rannym. Został zastrzelony 
przez Niemców w swoim gabinecie 
w Szpitalu Wolskim 5 sierpnia 

1944 roku. Był odznaczony 
Krzyżem Walecznych.

2.2. Zosinek

Bracia Józef, Julian i Henryk Piaseccy.

s.53

s.32

Obecnie obiekt jest własnością prywatną  
i nie jest dostępny do zwiedzania.

Współrzędne: 
N 52° 7’ 19.25” 
S 20° 45’ 34.50” 
 
Adres: 
ul. Piaseckiego 2 
05-805 Otrębusy 2
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Majątek o nazwie Stasiówek został 
kupiony w 1900 roku przez Adolfa 
Scholtze (1833 – 1914). W tym 
samym roku w majątku powstał 
dom nazwany Natalin od imienia 
żony Adolfa Scholtze – Natalii  
ze Schlicków.

 
Dom w prawie niezmienionej 
formie przetrwał do 1975 roku.  
Jedyną innowacją była 
przebudowa tarasu usytuowanego 
na dachu na wieżyczkę 
z chorągiewką, na której widniała 
data powstania budynku. 

Z czasem cały majątek 
zwyczajowo zyskał nazwę 
Natalin, a Stasiówkiem określano 
teren leśny wchodzący w skład 
całości.  Nazwa Natalin przyjęła 
się w okolicy do tego stopnia, 
że przebiegającą obok majątku 
główną ulicę Otrębus (trasa 
Brwinów – Nadarzyn) nazwano 
ulicą Natalińską.

Po śmierci Adolfa Scholtze 
w 1914 roku majątek znalazł się 
w posiadaniu Stefana Geneli (1862 
– 1929), który był zięciem Adolfa 
Scholtze – mężem jego córki 
Wandy (1871 – 1959).

Stefan Geneli był właścicielem 
Wytwórni Win i Wódek, którą 
zarządzał do swojej śmierci 
w 1929 roku. Po śmierci Stefana 
Geneli wytwórnię, aż do czasu jej 
likwidacji w 1959 roku, prowadziła 
jego młodsza córka – Natalia 
Halina Smoluchowska.  

2.3. Natalin

Wytwórnia działała jeszcze po 
wojnie do 1959 roku, produkując 
wyłącznie wino.

Początkowo Natalin spełniał 
rolę letniej rezydencji, a jego  
właściciele mieszkali na stałe 
w Warszawie.

W latach trzydziestych XX wieku 
Wanda Geneli (już jako seniorka 
rodu) oraz część jej najbliższej 
rodziny zamieszkała w Natalinie  
na stałe.

Duży, przestronny dom, otoczony 
pięknym kwiatowym i owocowym 
ogrodem oraz krzewami 
pachnącego wiosną bzu, był oazą 
bezpieczeństwa i spokoju. Przez 
cały okres okupacji niemieckiej 
w Natalinie dłużej lub krócej 
mieszkali ludzie, którzy z różnych 
względów potrzebowali pomocy 
i wsparcia.

W czasach świetności na terenie 
ogrodu znajdował się odkryty 
basen kąpielowy z trampoliną, 
kort tenisowy oraz boisko do 
siatkówki. Okoliczna młodzież 
chętnie spotykała się w Natalinie, 
uczestnicząc w zawodach 
sportowych.

Wspaniałe aleje: lipowa, klonowa 
i świerkowa oddzielały od siebie 
w naturalny sposób części ogrodu 
o różnym przeznaczeniu.

W ostatnich latach przed 
sprzedażą domu w Natalinie 
mieszkały na stałe już tylko trzy 
osoby: najstarsza córka Stefana 
i Wandy Geneli – Jadwiga Łużecka 
z bratem Stefanem oraz  swoją 
starszą córką Hanną Łukawską.

Dom łącznie z ogrodem został 
ostatecznie sprzedany pod 
koniec 1974 roku ówczesnemu 
Ministerstwu Łączności.

Od 1992 roku było to miejsce 
pobytu kilkorga pensjonariuszy, 
byłych pracowników resortu 
łączności, którzy mieli za sobą 
wiele lat pracy przy  
odbudowie obiektów pocztowo- 
-telekomunikacyjnych. 

Dom Emeryta Resortu Łączności 
prowadzony był na zasadach 
pensjonatu i przewidziany dla 
osób samotnych, sprawnych 
fizycznie i psychicznie. 

Natalin, lata 70.

Adolf Scholtze

Stefan Geneli

s.53

Wanda Geneli

Etykiety win.

Obecnie obiekt jest własnością prywatną  
i nie jest dostępny do zwiedzania.

Współrzędne: 
N 52° 7’ 0.43”  
E 20° 46’ 3.12”

Adres: 
ul. Natalińska 34 
05-805 Otrębusy K

Natalin obecnie – widok z tyłu  
i z przodu budynku (poniżej).
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Dzieje posesji z willą przy  
ul. Natalińskiej 13 (róg Sadowej 
i Natalińskiej) rozpoczynają 
się w 1904 roku. W tym roku 
z folwarku Otrębusy wydzielono 
działkę dla sióstr zakonnych  
ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic 
Niepokalanej Panny Maryi. 
Wkrótce w obrębie posesji 
rozpoczęto budowę domu 
murowanego, parterowego 
z mieszkalnym poddaszem typu 
mansardowego. Nieznany jest 
projektant i budowniczy. W domu 
tym oprócz mieszkań dla zakonnic 
mieścił się sierociniec dla kilkorga 
dzieci ─ sierot po weteranach 
rewolucji 1905 roku i I wojny 
światowej.

Około 1926 lub 1928 roku 
właścicielką nieruchomości 
została Ewa Celina z Kryńskich 
Chlebkowa, żona emerytowanego 

majora Wojska Polskiego, Józefa 
Chlebka. W 1934 roku rozpoczęto 
przebudowę domu, nadając mu 
kształt, w jakim zachował się do 
dnia dzisiejszego. W 1936 roku 
Chlebkowie sprzedali posesję 
Klotyldzie Kabaczyńskiej, żonie 
Stanisława Kabaczyńskiego, 
założyciela i współwłaściciela 
przedsiębiorstwa inżynieryjno-
budowlanego, zajmującego się 
budową mostów.

W 1938 roku zakończono 
przebudowę domu i rozpoczęto 
budowę nowego ogrodzenia 
(wzdłuż ulic: Natalińskiej, Sadowej 
i M. Dąbrowskiej). Przed domem  
od strony południowej 
dobudowano taras i założono 
ogród z basenem. W oficynie  
obok domu zamieszkał dozorca  
i ogrodnik Józef Wąsik.

12 września 1939 roku, podczas 
bitwy pod Brwinowem, walki 
z wojskami niemieckimi 
prowadzone były również 
w Otrębusach. Pamiątką z tego 
okresu jest furtka z dwiema 
przestrzelinami po niemieckich 
pociskach. Można ją zobaczyć 
od strony ul. Polnej, przy 
skrzyżowaniu z ul. Natalińską.

W okresie II wojny światowej 
i w pierwszych latach 
powojennych dom służył 
jako schronienie dla licznej 
rodziny i znajomych państwa 
Kabaczyńskich. Wkrótce też 
stał się domem podlegającym 
prawu lokatorskiemu. W 1954 
roku nakazem ówczesnych władz 
zabrano dwa duże mieszkania  
od strony zachodniej 
i przeznaczono je na siedzibę 
urzędów: Gromadzkiej Rady 

2.4. Szolcówka

Narodowej, Urzędu Stanu Cywilnego, siedzibę partii 
i innych organizacji. Urzędy te mieściły się tu aż do 
1963 roku, przyczyniając się do dewastacji budynku.

Od 1966 roku prawowitym właścicielem domu 
i posesji (znacznie zmniejszonej w stosunku do 
pierwotnej – dziś istnieje na dawnej posesji kilka 
nowych domów) była rodzina architekta Jerzego 
Szolca (ur. 1930 roku, zm. 2 grudnia 2012 roku).

Obecnie willa jest w rękach prywatnych. Nowi 
właściciele dokonali rewitalizacji dworku i domku 
dla służby, a także wybudowali część rekreacyjną 
i garaże. Dołączono także do posesji wcześniej 
wydzieloną działkę.

 

Obecnie obiekt jest własnością prywatną  
i nie jest dostępny do zwiedzania.

Współrzędne: 
N 52° 7’ 44.49”  
E 20° 45’ 39.49”

Adres: 
ul. Sadowa 1 
05-805 Otrębusy 4
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W 1875 roku dobra Otrębusy 
po wystawieniu na licytację były 
systematycznie sprzedawane. 
Grunty o powierzchni 20 mórg, 
znajdujące się w zalesionej, 
południowej części miejscowości, 
zakupił przedstawiciel 
Warszawskiego Towarzystwa 
Pomocy Lekarskiej i Opieki nad 
Psychicznie i Nerwowo Chorymi  
– Feliks Bobrowski. Majątek 
przyjął nazwę Karolin („Dacza 
Karolin”, „Osada Karolin”, „Kolonia 
Karolin”) na cześć Karoliny 
Bobrowskiej, żony właściciela 
posiadłości. 

W rękach rodziny Bobrowskich 
posiadłość pozostawała do 1902 
roku, kiedy to po śmierci męża 
Karolina Bobrowska przekazała ją 
w formie darowizny Towarzystwu 
Pomocy Lekarskiej i Opieki nad 
Psychicznie i Nerwowo Chorymi. 
Staraniem Towarzystwa w 1909 
roku rozpoczęto budowę pałacu 
w Karolinie, mającego pełnić 
rolę sanatorium. W skład 
inwestycji wchodził gmach główny 
z pomieszczeniami dla chorych 
i urządzeń leczniczych, domek dla 
lekarzy i budynek gospodarczy. 
Autorem projektu kompleksu był 
Czesław Domaniewski. 

Do realizacji inwestycji zostało 
wybrane Towarzystwo Akcyzowe 
Zakładów Przemysłowo-
Budowlanych F. Martens i A. 
Daab. Umowa opiewała na 
sumę 52 tys. rubli. Projekt oraz 

2.5. Karolin

prace instalacyjne urządzeń 
kanalizacyjno-wodociągowych 
całego sanatorium i ogrzewania 
w gmachu głównym wykonała 
firma Drzewiecki i Jeziorański. Koszt 
prac wyceniono na 15 600 rubli.

Studnię dużej wydajności 
o głębokości 800 stóp, tzw. 
artezyjską, wykonało Biuro 
Wiertnicze Woysław i Przeździecki 
za 1226 rubli.

 

16 lipca 1911 roku kompleks został 
uroczyście oddany do użytku.

Sanatorium w Karolinie było 
samodzielną jednostką z oddzielną 
administracją. Placówką kierował 
dyrektor, któremu podlegali 
lekarze,  pracownicy personelu 
medycznego i administracyjnego.

W pierwszym roku istnienia 
sanatorium czynne było przez 
niespełna cztery miesiące. 
Problemem okazały się wysokie 
koszty utrzymania oraz brak 
dobrej jakości wody. Trudności 
finansowe próbowano rozwiązać 
organizując kwesty i przyjmując 
darowizny. W listopadzie 1912 
roku w posiadłości zamontowano 
filtry wody. Koszt prac wyceniono 
na 1850 rubli.

Wybuch wojny w 1914 roku 
zahamował rozwój sanatorium.  
Okupujące Karolin wojska 

niemieckie 
skonfiskowały 
zapasy żywności, 
jak też kołdry, 
poduszki 
i materace. Część 
sprzętu udało 
się uratować, 
przekazując 
go czasowo 
jednemu ze 
szpitali Polskiego 
Komitetu Pomocy Sanitarnej. 
Do 1918 roku w Karolinie 
funkcjonował niemiecki szpital 
wojskowy. 

Po zakończeniu I wojny światowej 
Towarzystwo nie było w stanie 
wznowić swojej działalności 
z powodu braku środków 
własnych. Pod koniec 1923 roku 
Towarzystwo zdecydowało się 
oddać Karolin w dzierżawę  
na 5 lat Warszawskiemu 
Towarzystwu Dobroczynności.  
Na podstawie cesji umowy 
dzierżawnej Magistrat m.st. 
Warszawy zobowiązywał się  
wykonać remont budynku. 
Niestety zapisy umowy nie zostały 
zrealizowane. Magistrat  umieścił 
w Karolinie około 120 polskich 
dzieci, sierot pochodzących 
z Rosji. Po wygaśnięciu 
umowy, pomimo interwencji 
Towarzystwa, ośrodek pozostawał 
w użytkowaniu miasta. Powodem 
było umieszczenie w Karolinie, 
przez Wydział Szpitalnictwa 
i Opieki Społecznej, dzieci 
niedorozwiniętych umysłowo 
pod opieką sióstr Samarytanek.  
Po licznych interwencjach 
i naciskach opinii publicznej, we 
wrześniu 1931 roku, sanatorium 
wraca pod zarząd Towarzystwa. 
Kompleks sanatoryjny był w stanie 
kompletnej dewastacji. 

14 lutego 1932 roku nastąpiło 
ponowne otwarcie sanatorium 
z ceremonią poświęcenia, 
w obecności świata lekarskiego, 
działaczy społecznych, władz i prasy. 

Wznowienie działalności leczniczej 
w Karolinie było możliwe dzięki 
pracy i ofiarności wielu osób 
prywatnych, instytucji, firm 
i byłych kuracjuszy. W tym czasie 
sanatorium kierował dr Wacław 
Knoff (przed I wojną światową 
właściciel graniczącej z Karolinem 
willi Zosinek).

Idea sanatorium karolińskiego 
zakładała, że będzie ono dostępne 
dla niezamożnych, głównie 
inteligencji. Mimo, że za pobyt 
w Karolinie trzeba było płacić,  
to liczba kuracjuszy ciągle 
wzrastała. W 1933 roku 
sanatorium przyjęło 267 
pacjentów: 121 mężczyzn  
i 146 kobiet.  

W miarę upływu lat placówka 
zmieniała swój charakter. Stała 
się domem wypoczynkowym dla 
dobrze sytuowanej inteligencji 
warszawskiej. 

Doba w Karolinie kosztowała 
10 zł, co według informatora 
z 1936 roku – „Gdzie i jak dobrze 
spędzić urlop?”, umieszczało 
sanatorium na drugim miejscu 
w rankingu krajowym. Mimo 
wysokich wpływów placówka 
ponownie znalazła się w kłopotach 
finansowych. Decyzją zarządu 
Towarzystwa usunięto dr. Knoffa 
z kierownictwa Karolina. W drodze 
konkursu został powołany  
dr Jan Szczeniowski, neurolog 
i psychiatra.

W Karolinie zorganizowane zostały Izby Pamięci. 
Obiekt jest dostępny do zwiedzania. 

Współrzędne: 
N 52° 7’ 8.44” 
S 20° 45’ 25.56”

Adres: 
ul. Świerkowa 2 
05-805 Otrębusy 1

Karolina Bobrowska
Uroczystość wmurowania puszki  

z dokumentami.

Poświęcenie willi Karolin.

s.26

Widok z tyłu budynku, ok. 1912 r.
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       Pod jego kierunkiem budżet  
   sanatorium został zrównoważony. 
Niestety dr Szczeniowski na 
skutek przydziału mobilizacyjnego 
w sierpniu 1939 roku został 
przeniesiony do szpitala 
wojskowego w Wilnie. Jego 
miejsce zajął ponownie dr Knoff.

Zarządzeniem władz okupacyjnych 
z dnia 23 lipca 1940 roku zostało 
rozwiązane sprawujące władzę 
nad Karolinem  Warszawskie 
Towarzystwo Pomocy Lekarskiej 
i Opieki nad Psychicznie 
i Nerwowo Chorymi. 

Prawdopodobnie po uzyskaniu 
zgody władz niemieckich  
dr Knoff na własną rękę uruchomił 
działalność w Karolinie.

W tym czasie Mira Zimińska, 
korzystając ze znajomości  
z dr. Knoffem, zorganizowała tu 
na prośbę Związku Literatów 
dom wypoczynkowy dla pisarzy 
warszawskich.

Decyzją władz niemieckich 
w grudniu 1943 roku 
nieruchomość Karolin przechodzi 

na własność władz komunalnych 
Generalnego Gubernatorstwa. 
W okresie okupacji w Karolinie 
organizowano różnego typu kursy 
doszkalające, np. dla młodych 
Niemek. 

Początki po wyzwoleniu nie były 
łatwe dla Karolina. Po okresie 
zawieszenia Towarzystwo 
wznowiło działalność w 1946 roku.

We władzach Towarzystwa znalazł 
się dr Wacław Knoff i jego żona dr 
Ludwika Feist-Knoffowa. Państwo 
Knoffowie ponownie poprowadzili 
dom wypoczynkowo-leczniczy 
w Karolinie. Niestety władze nie 
były przychylne Towarzystwu  
i  decyzją administracyjną z dnia  
15 września 1948 roku postawiono 
Stowarzyszenie w stan likwidacji. 
Mimo wydanych rozporządzeń 
w Karolinie nadal przebywali 
kuracjusze pod opieką dr Knoffowej, 
która po śmierci męża zarządzała 
placówką.

W 1948 roku Tadeusz Sygietyński  
             wraz z żoną Mirą Zimińską 
-Sygietyńską             założyli zespół 
„Mazowsze”.             Sygietyńscy, 
poszukując dla zespołu stałej 
siedziby, zwrócili uwagę na  
znany im z lat przedwojennych, 
a obecnie upaństwowiony Karolin.

W piśmie dr Feist-Knoffowej 
do Biura Koordynacji Ruchu 
Amatorskiego w Warszawie 
z dnia 10 grudnia 1948 roku 
czytamy, że zarząd Karolina 
gotów jest tymczasowo umieścić 
internatowo 40-50 osób z zespołu. 
W efekcie batalię o gmach 
wygrało „Mazowsze”. Formalny 
akt notarialny zamykający sprawę 
został podpisany 2 kwietnia  
1953 roku.

W 1955 roku zmarł Tadeusz 
Sygietyński. Funkcję dyrektora 
przejęła jego żona, Mira Zimińska-
-Sygietyńska. 

Na terenie siedziby zespołu 
„Mazowsze” znajdują się Izby 
Pamięci. Zbiory obejmują stroje 
ludowe z różnych regionów Polski, 
w których występowali członkowie 
zespołu, a także liczne pamiątki 
z występów, przywiezione z całego 
świata.             Część tych zbiorów 
uległa zniszczeniu w 1990 roku, 
kiedy podczas prowadzonych prac 
remontowych wybuchł pożar, 
który zniszczył dach pałacu.

Niezbędne prace remontowe 
trwały do sierpnia 1992 roku. Pod 
koniec września następnego roku 
pałac w Karolinie został wpisany 

do rejestru zabytków ówczesnego 
województwa warszawskiego pod 
numerem 1547.

W następnym roku pod fachowym 
okiem konserwatora rozpoczął się  
trwający blisko rok remont, 
przywracający blask karolińskiemu 
pałacowi. 

Karolin: kurs szycia i haftowania w kole 
Związku Dziewcząt Niemieckich.

Karolin: kurs gotowania w kole 
Związku Dziewcząt Niemieckich. Grupa 

dziewcząt przy garnkach w kuchni. Tadeusz Sygietyński podczas premiery 
koncertu zespołu „Mazowsze”  

w Teatrze Polskim w Warszawie, 1950 r.  

Aktorka Mira Zimińska-Sygietyńska.

s.68
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Karolin po pożarze, 1990 r.
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Karolin, sanatorium niemieckie, marzec 1941 r.



Stajnia i wozownia 

W 1877 roku na terenie majątku Karolin, nieopodal 
istniejącego pałacu, wybudowano stajnię wraz 
z wozownią. Budynek poza wydzielonym obszarem 
stajni i wozowni posiadał poszerzoną część, mieszczącą 
na parterze i w piwnicach magazyny, na piętrze zaś 
część mieszkalną. Do części mieszkalnej prowadziła 
zewnętrzna klatka schodowa. Wejścia do boksów 
stajennych i magazynowych miały duże klepkowe wrota 
o przeszklonych nadświetlach. 

23 września 1993 roku budynek został wpisany  
do rejestru zabytków. W latach 2007 – 2011 poddano go 
renowacji w ramach projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską. Wybudowano hotel, który służy jako 
zaplecze noclegowe Matecznika Mazowsze, natomiast 
dawne pomieszczenia w części stajennej zostały 
zaadoptowane na Karczmę Staropolską. 

Obiekt przed i po renowacji, z prawej strony karczma, poniżej hotel.

We wrześniu 2002 roku w parku 
postawiono pomnik z brązu 
przedstawiający Tadeusza 
Sygietyńskiego.

Obszerny park, do dziś okalający 
pałac, jest zadbany, a będące 
już pomnikami przyrody stare 
aleje lipowe, które wybiegają 
daleko poza teren obecnego 
Karolina, przypominają 
o dawnych założeniach dworskich. 
Szczególnie pięknie prezentuje 
się pałac od strony parku. Taras, 
do którego wiodą podwójne 
schody z tralkową balustradą, 

jest otoczony pięknymi starymi 
drzewami, jednymi z największych 
w Polsce przedstawicielami 
gatunku tulipanowców; widać 
z niego perspektywę długiej alei 
parkowej. 

Od frontu znajduje się okrągły 
skwer z głazem upamiętniającym 
twórców zespołu „Mazowsze”.  
Po prawej stronie drogi 
umieszczono kamienie z wyrytymi 
nazwami krajów, w których zespół 
koncertował (wraz z datami 
tournées). 

W 2009 roku dzięki środkom 
przekazanym przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego 
oraz Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego na 
terenie Karolina wybudowano 
Matecznik Mazowsze Centrum 
Folklorystyczne. Jest to 
najnowocześniejszy tego typu 
obiekt w województwie. Centrum 
pełni wiele funkcji społeczno- 
-kulturalnych, lecz przede wszystkim 
jest siedzibą zespołu. Integralną 
częścią Matecznika Mazowsze 
jest hotel o trzygwiazdkowym 
standardzie oraz karczma.

Sala widowiskowa w Mateczniku Mazowsze.

Matecznik Mazowsze z zewnątrz.  
Zdjęcie w 5. rocznicę powstania obiektu.
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Willa Wierzbówek w Otrębusach 
jest położona wśród drzew przy 
ulicy Natalińskiej, w obrębie 
dawnego majątku Natalin. Została 
wybudowana przed 1914 rokiem 
przez adwokata Stanisława  
Wierzbowskiego (zm. w 1915 r.) 
i jego żonę Wandę z Dziubińskich 
(zm. w 1949 r.). Częstym 
gościem w Wierzbówku była 
Jadwiga Dziubińska, siostra 
Wandy, posłanka na Sejm 
i działaczka społeczna, twórczyni 
Uniwersytetów Ludowych 
okresu międzywojennego i szkół 
rolniczych, m.in. Pszczelina (przy 
ul. Pszczelińskiej 99 w Brwinowie). 
Po zakończeniu II wojny światowej 
dom zasiedlono lokatorami spoza 
rodziny, a właściciele stracili 
możliwość dostępu do posiadłości.

W kolejnych latach Wierzbówek 
stopniowo popadał w ruinę. 
Łazienki zaadaptowano na pokoje, 
a rury kanalizacji zdemontowano, 
bo zajmowały przestrzeń. Na 
zewnątrz dostawiono sławojkę. 
Pozostałości po fontannie 
przetrwały jako zbędne kawałki 
betonu. 

Willa stanowi przykład 
popularnego na przełomie XIX 
i XX wieku stylu dworkowego. 
Przedstawia dużą wartość 
historyczną, jako relikt 
przedwojennej zabudowy Otrębus, 
a jednocześnie ma niewątpliwe 
walory artystyczne ze względu na 
malowniczą, mocno urozmaiconą 
bryłę architektoniczną. Wewnątrz 
zabytkowej willi zachowały się 
oryginalne, drewniane schody 
z balustradami, posadzki 
ceramiczne oraz pozostałości 
po piecu kaflowym. Nadal także 
rosną tutaj świerki, sadzone przez 
Stanisława Wierzbowskiego.

2.6. Wierzbówek

Nieopodal willi znajduje się grób żołnierza poległego w czasie II wojny 
światowej.

Obiekt jest objęty opieką konserwatora zabytków.

Obecnie obiekt jest własnością prywatną  
i nie jest dostępny do zwiedzania.

Współrzędne: 
N 52° 7’ 10.71”  
E 20° 46’ 4.3”

Adres: 
ul. Natalińska 8 
05-805 Otrębusy B

Stanisław Wierzbowski i jego żona Wanda z Dziubińskich.

Zdjęcie rodzinne 
Wierzbowskich.

s.50

Rozpadająca się willa obecnie.
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3. Wille okresu modernizmu 

3.1. Willa Duninów

mieściła się w domu państwa Toeplitzów. Koło 
działało do 1947 roku z przerwą na czas wojny. 
W 1937 otrzymało sztandar ufundowany przez 
lokalną społeczność.  

Odbywały się tu także spotkania najbardziej 
aktywnych działaczy lokalnej społeczności. Podczas 
tych spotkań omawiano inicjatywy związane 
z rozwojem miejscowości, kwestie elektryfikacji, 
koncepcję położenia bruku i wiele innych. 

W okresie II wojny światowej część willi zajmowali 
żołnierze niemieccy. Pomimo ciągłego zagrożenia 
aresztowaniem Duninowie podczas okupacji 
ukrywali w domu ludzi działających w konspiracji, 
którzy potrzebowali czasowego schronienia, zmiany 
nazwiska, a często czekali na „lipne papiery”, 
wyrabiane dla nich przy pomocy zaprzyjaźnionych, 
zakonspirowanych pracowników Gminy. Przyjazne 
oko bliskich sąsiadów i młody, ale gęsty zagajnik 
prawie pod oknami ułatwiały szybką ewakuację.

Obecnie obiekt jest własnością prywatną  
i nie jest dostępny do zwiedzania.

Współrzędne: 
N 52° 7’ 39.38”  
E 20° 45’ 58.18”

Adres: 
ul. Franciszkańska 2 
05-805 Otrębusy

Dom przy obecnej ulicy 
Franciszkańskiej 2 wybudowany 
został przez architekta Edmunda 
Dunina w latach 1933 – 1934. 
Dunin, który przez szereg lat 
kierował Biurem Komitetu 
Rozbudowy m.st. Warszawy, był 
gorącym orędownikiem i jednym 
ze współautorów koncepcji „miast- 
-satelitów” lub „miast-ogrodów” na 
osi kolejki EKD. Według pomysłu 
Dunina Otrębusy miały stać się  
„miastem-ogrodem”, zamkniętym 
w półkolu lasów, ciągnących 
się wówczas nieprzerwanie 
między Podkową a Komorowem, 
a opartym o oś kolejki EKD 
(wraz z projektowaną wzdłuż 

niej drogą międzyosiedlową) 
oraz o skrzyżowaną z nią oś 
parcelowanej wówczas części 
rozległego gospodarstwa rolnego 
Franciszka Małkiewicza (obecnie 
ulice Franciszkańska i Dunina). 
Na styku tych dwóch osi Dunin 
zaprojektował i wybudował 
dom, w którym zamieszkał wraz 
z rodziną.

Inżynier Dunin był zauroczony 
architekturą słonecznej Italii, stąd 
pierwotny koloryt domu, płaski 
dach, ukryty za wysoką attyką, 
i obszerne, nasłonecznione  
tarasy. 

W 1933 roku powstała tu pierwsza 
w Otrębusach świetlica dla dzieci 
szkolnych i młodzieży. Została ona 
w następnych latach przeniesiona 
do budynku użyczonego na ten 
cel na terenie folwarku Otrębusy. 
W domu Duninów pozostała 
jednak biblioteka, oparta 
o rodzinny księgozbiór, z której 
młodzież Otrębus i Kań korzystała 
przez cały okres wojny, aż do czasu 
przekazania całości księgozbioru 
do zorganizowanej już po wojnie 
Biblioteki Gromadzkiej. W willi 
Duninów powstało, jako jedno 
z nielicznych w kraju, wiejskie 
Koło Młodzieży Ligi Morskiej 
i Kolonialnej. Pierwsza siedziba 

Liga Morska i Kolonialna

Liga Morska i Rzeczna powstała 27 kwietnia 
1924 roku (w październiku 1930 roku  
zmieniono nazwę na Liga Morska i Kolonialna). 
LMK była to polska organizacja społeczna, 
stawiająca sobie za cel propagowanie zagadnień 
morskich wśród społeczeństwa. W okresie 
międzywojennym jej celem było także 
pozyskanie terenów pod osadnictwo  
lub kolonie dla Polski. W 1934 roku Liga kupiła 
część brazylijskiego stanu Paraná i założyła 
tam osiedle dla polskich kolonistów. Podpisała 
też umowę z Liberią, dotyczącą współpracy 
gospodarczej i kulturalnej. W latach 30. XX wieku. 
prowadziła zbiórkę pieniędzy na Fundusz 
Obrony Morskiej; sumy te przeznaczono na 
dofinansowanie budowy okrętu podwodnego 
„Orzeł”. Wydawała miesięcznik „Morze” 
i kwartalnik „Sprawy Morskie i Kolonialne”.

Kucyk Duninów

W 2002 roku Duninowie będąc w stadninie 
w Kołbieli przygarnęli kucyka. Urodził się 
on z defektem lewej tylnej nogi i nic nie 
zapowiadało, że będzie w stanie swobodnie się 
poruszać. Odpowiednia kuracja witaminowa, 
jaką zastosowali Duninowie, sprawiła, że krótsza 
lewa noga zaczęła rozwijać się prawidłowo 
i wkrótce kucyk poruszał się samodzielnie. 
Obecnie kucyk ma już 12 lat i jest wspaniałą 
atrakcją dla wszystkich spacerujących w pobliżu 
willi Duninów, szczególnie dla dzieci. 

Najważniejszym gościem domu Duninów w tym 
czasie był delegat Rządu na Kraj, wicepremier 
Stanisław Jankowski, który na piętrze miał jedną 
ze swych okresowych kryjówek. Po Powstaniu 
Warszawskim w domu znajdowali nocleg uchodźcy, 
rozbitkowie z płonącego miasta. Potem, na krótko, 
rozlokowali się w nim oficerowie zwycięskiej 
Armii Czerwonej. Po wojnie posiadłość pozostała 
w rękach Duninów. Od 1947 roku, po powrocie 
z emigracji z Anglii, w willi zamieszkał syn Edmunda 
Dunina – Jarosław wraz z żoną i urodzonym 
w Szkocji wnukiem Markiem. Marek Dunin, geolog, 
doktor nauk przyrodniczych, miłośnik historii, 
zaangażowany w prace na rzecz Otrębus, zmarł  
26 października 2014 roku. 

I
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Potomek imigrantów z Włoch, 
inżynier architekt, właściciel firmy 
budowlanej w Warszawie przy 
ul. Nowogrodzkiej, Władysław 
Gano po wkroczeniu Niemców 
do Polski w 1939 roku zaoferował 
okupantom usługi swojej firmy. Jego 
włoskie pochodzenie (sojusznik 
w wojnie i towarzysz w ideologii) 
zapewniło mu intratne zlecenia 
i przychylność protektorów. Dzięki 
temu mógł nabyć w Otrębusach 
grunt i w 1941 roku wybudować 
z rozmachem dom rodzinny. 
Jego dobre relacje z Niemcami 
zapewniły mu możliwość 
zakupu trudno dostępnych 
podczas okupacji materiałów 
budowlanych. Samą budową zajęli 
się więźniowie. Powstała willa 
z budynkiem gospodarczym pod 
wspólnym dachem (od strony 
ulicy Franciszkańskiej) i oddzielną 
stodołą z imitacją pruskiego 
muru. W 1945 roku Władysław 
Gano wraz z rodziną opuścił willę 
i wyjechał do Brazylii, gdzie założył 
sieć hoteli. 

Willa Ganów znajduje się 
przy ulicy Baśniowej. Zwraca 
uwagę spłaszczonymi, mocno 
wysuniętymi przed elewację 
dachami (bez rynien), szerokimi, 
owalnymi tarasami na parterze 
i piętrze oraz czarno-kremową, 
ceramiczną okładziną elewacji. 
Szerokie poziome okna, wsunięte 
bezpośrednio pod okap dachu, 
chronią przed nadmiarem słońca.

Ciemna zieleń wysmukłych 
lub płożących tuj stanowi 
znakomite tło dla biało-czarnej 
bryły domu, krytego czerwoną 
dachówką. Żelazne balustrady 
i konstrukcja ławek sugerują 
powszechny w architekturze 
międzywojennej modernizm. 
Pergole i altana zachęcają 
do spaceru i odpoczynku po 
wyjściu z basenu. Wszystko 
to uzupełniono tzw. małą 
architekturą (ławki, stoliki, murki, 
słupki) z piaskowca i ceramiki. 
Wnętrze dzięki zastosowaniu przy 
budowie znakomitych materiałów 

i kilkuletniemu remontowi 
przeprowadzonemu przez 
obecnych właścicieli, państwa 
Stojewskich, nie poddało się 
działaniu czasu. Wjazd na rozległą 
niegdyś posesję prowadził przez 
okazałą, kutą żelazną bramę 
z inicjałami W.G. – Władysław 
Gano. Na słupkach w ogrodzie 
można było dostrzec stylizowaną 
„gapę” – orła o rozpostartych 
szeroko skrzydłach, trzymającego 
w szponach wieniec laurowy  
ze swastyką. 

Obecnie obiekt jest własnością prywatną  
i nie jest dostępny do zwiedzania.

Współrzędne: 
N 52° 7’ 28.34”  
E 20° 46’ 3.84”

Adres: 
ul. Baśniowa 3 
05-805 Otrębusy

3.2. Willa Ganów

Ogrodowe słupki  obecnie 
podtrzymują pergolę.

Willa przed przebudową.

Brama z inicjałami W.G.  
– Władysław Gano.

J

42 43



Posąg Świętowita (Światowida), stojący w parku przy stacji 
WKD, powstał w 1974 roku. Jego autorem jest Teodor 
Butyniec, wieloletni pracownik zespołu „Mazowsze” 
(zajmował się odtwarzaniem i szyciem strojów ludowych). 

Posąg jest nawiązaniem do tradycji słowiańskich i kultu 
Świętowita. Jest on, podobnie jak oryginalne posągi 
poświęcone temu bogu, złożony z pięciu części. W części 
najwyższej autor wyrzeźbił cztery głowy dawnego boga; 
są one umieszczone na rogach kwadratu, a nie, jak 
w oryginalnych posągach, na jego ścianach. Na tym kończą 
się podobieństwa. 

Na jednym z boków widnieje napis „Karolin”, z innej strony 
autor umieścił stylizowanego orła bez korony i napis „XXX”  
− dla upamiętnienia 30. rocznicy PRL.

4. Posąg Świętowita Posąg znajduje się na terenie publicznego parku 
będącego własnością WKD i można go oglądać 
nieodpłatnie.

Współrzędne: 
N 52° 7’ 33.19” 
E 20° 45’ 40.91”

Adres: 
róg ulic Natalińskiej  
i Karolińskiej A

Obok – kopia posągu ze Zbrucza  
znajdująca się w Krakowie.

Wiele tradycji i świąt 
obchodzonych przez katolików 
zaczerpnięto z dawnych wierzeń 
słowiańskich, jak choćby 
malowanie jajek na Wielkanoc, 
topienie Marzanny, śmigus-dyngus 
czy święto Matki Boskiej Zielnej. 
Średniowieczny Kościół katolicki 
zaadaptował część dawnych 
obrządków słowiańskich, inne 
pozostały w sferze tradycyjnych 
zwyczajów ludowych.

Ciekawą tradycją związaną ze 
świętami Bożego Narodzenia jest 
pozostawianie na stole pustego 
talerza dla zbłąkanego wędrowca. 
Ten zwyczaj również pochodzi 
z pogańskich czasów: u dawnych 
Słowian pusty talerz pozostawiano 
dla zmarłych przodków.  
Słowianie obchodzili cztery 
główne święta:

Jare Święto – Jare Gody  
(21 marca) było poświęcone 
Matce Ziemi. Obrzędy magiczne 
miały wnieść do domostw energię 
i radość życia oraz zapewnić dobry 
urodzaj i powodzenie na cały 
rok. Przetrwał zwyczaj palenia 
lub topienia słomianej kukły, 
zwanej Marzanną. Towarzyszyły 
temu specjalnie wszczynane 
w celu przepędzenia zimy 
hałasy. Ważnym elementem 
święta było malowanie jajek 
– prasłowiańskiego symbolu 
życia, płodności i magicznej siły 
witalnej oraz zdrowia. Zwykło się 
nimi pocierać chore miejsca lub 
toczyć po grzbietach zwierząt. 
Kulminacją Jarego Święta były 
urządzane na świętych wzgórzach 
uroczyste uczty, podczas których 
obdarowywano się kraszankami, 
a następnie igrzyska połączone 
ze śpiewem i tańcem. Wieczorem 
udawano się na mogiły przodków, 
gdzie wspominano zmarłych 
i pozostawiano dla nich jadło.

Noc Kupały  
(21-22 czerwca) 
zwana też  
była Nocą 
Kupalną, Nocą 
Świętojańską  
lub Sobótką.  
To święto 
związane 
było z letnim 
przesileniem 
Słońca 
i obchodzone w najkrótszą 
noc w roku. Było to święto 
ognia, wody, słońca i księżyca, 
urodzaju, płodności, radości 
i miłości. Kościół, nie mogąc 
wykorzenić z obyczajowości 
ludowej corocznych obchodów 
„pogańskiej” Sobótki, połączył 
święto z obrzędowością 
chrześcijańską. Nadano 
Nocy Kupalnej patrona, Jana 
Chrzciciela. Wierzono, że od 
przesilenia wiosennego do 
letniego nie można kąpać się 
za dnia w rzekach ani jeziorach; 
za to kąpiel po zmroku lub 
przed wschodem słońca leczyła 
rozmaite dolegliwości, bo wodę 
uznawano za żywioł należący do 
księżyca. Jedną z tradycji Nocy 
Świetojańskiej jest skakanie przez 
ogniska, co miało oczyszczać, 
chronić przed złymi mocami 
i chorobą. Dawniej palenie na 
stosach ofiar z drobnej zwierzyny 
i ptactwa oraz magicznych ziół 
miało zapewniać urodzaj oraz 
płodność zwierząt i ludzi. Była 
to też noc kojarzenia się w pary 
i wróżb miłosnych, które miały 
pomóc poznać przyszłość.

Święto Plonów (23 września), 
inaczej zwane Dożynkami, 
obchodzono w pierwszy dzień 
jesieni, dziękując bogom za 
plony. Dożynkom towarzyszyły 
różne praktyki i zwyczaje – na 
przykład ostatnią garść lub pas 
niezżętego zboża po żniwach 

pozostawiano na pustym już polu 
dla ciągłości urodzaju. Wieniec 
dożynkowy przechowywano 
w stodole do nowego siewu, 
a wykruszone z niego ziarna 
wsypywano do worków z ziarnem 
siewnym. Wieniec splatano 
z pozostawionych na polu 
zbóż, kiści czerwonej jarzębiny, 
orzechów, owoców, kwiatów 
i kolorowych wstążek. Niosła go 
na głowie lub w rękach najlepsza 
żniwiarka. Za nią postępował 
orszak odświętnie ubranych 
żniwiarzy, niosąc przybrane 
kwiatami kosy oraz sierpy. 
Wieniec święcono i w uroczystym 
pochodzie udawano się do domu 
gospodarza dożynek na biesiadę.

Na koniec roku (21-22 grudnia), 
obchodzono Święto Godowe 
albo Szczodre Gody. Uznawano 
je za początek nowego roku 
słonecznego, a także liturgicznego. 
Zwycięstwo światła nad 
ciemnością symbolizuje moment, 
w którym zaczyna przybywać 
najkrótszego (jak dotąd) dnia 
w roku, a najdłuższej nocy 
ubywać. Przynosiło to ludziom 
nadzieję, napawało radością 
i optymizmem. Stary cykl się 
zamykał i rozpoczynał się nowy. 
Poświęcano ten czas duszom 
zmarłych; chcąc je ogrzać, 
palono na cmentarzach ogniska 
i organizowano obrzędowe uczty. 
Odprawiano również wróżby na 
przyszły rok.

Świętowit 

(połabskie: Svątevit; prawdopodobnie od słowa „święty” 
− dawniej tyle co „potężny” i „wit” − „pan”) to główne 
bóstwo czczone przez plemię Słowian połabskich – Ranów, 
zamieszkujących na wyspie Rugii w grodzie Arkona. 
Relacja duńskiego kronikarza, Saxo Grammaticusa, 
zawarta w dziele „Gesta Danorum” podaje, że stojący 
w tamtejszej świątyni posąg bożka przedstawiał olbrzymią, 
człekopodobną istotę o czterech twarzach. W prawej ręce 
postać trzymała róg, który kapłan podczas świąt napełniał 
miodem w celu odprawienia wróżb. Świętowita uważano 
za najwyższego z bogów − pana niebios, a także lasu, 
słońca, ognia, urodzaju i prawdopodobnie wojny. 
Świątynia w Arkonie została spalona  
12 czerwca 1168 roku z rozkazu duńskiego 
króla Waldemara I, który zagarnął jako łup 
wojenny skarbiec Świętowita, składający się 
z ofiar wielu pokoleń wiernych. To sanktuarium 
było ostatnią pogańską świątynią Słowian.  
 
Pewne elementy posągu w Arkonie mają 
swoje ścisłe odpowiedniki w słynnym idolu 
zbruczańskim, wydobytym w 1848 roku z rzeki 
Zbrucz we wsi Liczkowce na Podolu (obecnie 
Ukraina). „Światowid ze Zbrucza” znajduje 
się obecnie w Muzeum Archeologicznym 
w Krakowie. 

Aleksander Gieysztor, podobnie jak większość  
badaczy słowiańskiej mitologii, utożsamiał  
Świętowita arkońskiego z ruskim Perunem.
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kaplicy w 1980 roku.  Po zburzeniu 
kaplicy figurę przeniesiono do 
podziemi nowego kościoła. Projekt 
kapliczki, w której planowano 
umieścić figurę Chrystusa, 
wykonali Elżbieta i Marek 
Duninowie. Prace projektowe 
i wykończeniowe trwały 
prawie rok. Kapliczka została 
poświęcona 14 czerwca 2007 
roku w uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Podpisanie 
i wmurowanie aktu erekcyjnego 
nastąpiło 1 czerwca 2007 roku.

W betonie, którym wypełniony 
jest postument kapliczki, został 
zatopiony kamień przywieziony 
z Ziemi Świętej, z wybrzeża 
jeziora Genezaret, przez jednego 
z parafian. Znajduje się tam też 
kamyk z Jasnej Góry, a także 
fragmenty skalne pochodzące 
z Irlandii i Argentyny, kawałek  
lawy wulkanicznej z Etiopii,  
okruch galeny z olkuskiej kopalni 
cynku i ołowiu. Jest tam też 
swoisty dar dla Pana Jezusa  
– mineralna osobliwość obszarów 
pustynnych, znana jako „róża 
pustyni”, pochodząca z Sahary, 
a przywieziona przez jedną 
z mieszkanek Otrębus.

Grota Matki Bożej, teren 
Kościoła od ul. Sadowej 
Figura Najświętszej Marii Panny 
Niepokalanej początkowo stała 
przy kaplicy, po jej zburzeniu 
została przeniesiona w pobliże 
głównej bramy prowadzącej 
do kościoła (od ul. Sadowej). 
Kamienny cokół pod figurę 

     5. Szlakiem kapliczek i krzyży

Krzyż przy ul. Pszczelińskiej 
w Otrębusach 
Krzyż został ufundowany przez 
rodziców dzieci klas trzecich dla 
upamiętnienia rocznicy Pierwszej 
Komunii Świętej, która miała 
miejsce 22 maja 2011 roku. 
Poświęcenie krzyża przez  
ks. proboszcza Bolesława Bolka 
w towarzystwie wielu rodziców 
odbyło się 26 maja 2012 roku. 
Wcześniej przez wiele lat 
w tym miejscu znajdował się 
drewniany krzyż. Nowy został 
wykonany z żelaza, a korpus 
Pana Jezusa w metaloplastyce 
przez artystę kowala Stanisława 
Patrucka z Komorowa według 
projektu naszej parafianki Doroty 
Płóciennik. Ramiona krzyża otacza 
serce z 47 liśćmi. Symbolizują one 
grupę dzieci, które przystąpiły do 
Pierwszej Komunii Świętej. 

Kapliczka z krzyżem przy  
ul. Wiejskiej, róg Krótkiej 
Kapliczka składa się z korpusu, 
rozdzielających gzymsów 

okapowych oraz krzyża i jego 
podstawy. W dolnej części 
korpusu umieszczono prostokątną 
tablicę z wyrytym napisem: Rok 
Pański 1930. W górnej części 
korpusu znajduje się oszklona 
wnęka. Na tylnej ścianie wnęki 
umieszczono obrazek z podobizną 
Matki Boskiej, a przed nim stoi 
figura Marii z wyciągniętymi do 
przodu, rozpostartymi rękami. 
Na szczycie kapliczki widnieje 
metalowy krzyż. Na przecięciu 
ramion krzyża umieszczono figurę 
przedstawiającą postać Chrystusa 
Ukrzyżowanego.  
Kapliczka stoi na tle ogrodu, 
w otoczeniu drzew – klonów 
i lip. Otoczona jest ogródkiem 
ogrodzonym płotkiem z furtką. 
W 2004 roku, staraniem pana 
Marka Dunina, kapliczka przeszła 
renowację.  
 
Po bitwie, jaka 12 września 1939 
roku rozegrała się w Otrębusach 
pomiędzy żołnierzami polskimi 
z 36. pułku piechoty Armii 
„Łódź” a siłami niemieckimi, 
część poległych żołnierzy została 
pochowana na terenie kapliczki. 
Po ekshumacji przeprowadzonej 
w 1940 roku przez PCK, kilka 
ciał poległych żołnierzy polskich 
zostało przeniesionych na 
cmentarz w Brwinowie, inne 
zwrócono ich rodzinom i bliskim. 

Kapliczka z figurą Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, teren 
kościoła od ul. Dunina 
Gipsowa figurka Chrystusa została 
ustawiona przy wejściu do starej 

przekazaniu krzyża dla naszej 
parafii miał Stanisław Ziębiec.

Krzyż metalowy z misyjnymi 
tabliczkami  
W ogrodzie kościoła w Otrębusach 
stoi krzyż metalowy, na którym 
zawieszono tablice misyjne, 
będące pamiątką misji mających 
miejsce w naszej parafii. Na 
tablicach widnieją napisy: Misje 
Nawiedzenia 5 VI do 8 VI 1981 
Misje Święte 9 V – 16 V 1999 r. 
Redemptoryści 
Misje Święte 11 IX – 19 IX 2010 r. 
oo. Franciszkanie. 
U podstawy krzyża 
położono kamień z napisem 
upamiętniającym wydarzenie 
pierwszej mszy świętej 
w Otrębusach: Otrębusy 1 msza św.  
21.03.1980. Dzięki inicjatywie 
Marka Dunina napis na kamieniu 
przeszedł renowację w 2009 roku. 

 Kapliczka Matki Boskiej 
„Macareny” i św. Andrzeja 
Boboli, przy ul. Franciszkańskiej 2 
Poświęcenie kapliczki nastąpiło   
16 maja 2002 roku. Kapliczka 

powstał w październiku 1997 
roku, natomiast w 2004 roku 
wybudowano nad nią grotę. 
Kamienie polne potrzebne do 
wybudowania groty zebrali 
parafianie. W konstrukcji 
umieszczono także pamiątki 
z podróży – kamienie z Ziemi 
Świętej, jeziora Galilejskiego, 
rzeki Jordan, wzgórza Heroda, 
Lourdes, Medjugorie, Ankary 
i Niepokalanowa. Wykonania 
groty podjęli się państwo 
Kühnowie, którzy ofiarowali także 
materiały zbrojeniowe i wiążące. 
Poświęcenie groty Matki Bożej 
nastąpiło 8 grudnia 2004 roku, 
w 150. rocznicę ogłoszenia 
dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu NMP.

Figura dla uczczenia święta Matki 
Boskiej Różańcowej została 
ustawiona przy głównej bramie 
prowadzącej do kościoła, gdyż jest 
patronką otrębuskiej parafii, stoi 
na straży i opiekuje się kościołem, 
zachęcając wiernych, aby pod 
jej przewodnictwem wstępowali 
w progi świątyni.

Figury „Świadkowie Jezusa”, 
teren kościoła 
1 czerwca 2001 roku, z okazji 
zbliżającej się pierwszej rocznicy 
beatyfikacji błogosławionego  
ks. Jerzego Popiełuszki, na terenie 
ogrodu kościoła w Otrębusach 
ustawiono figury „Świadków 
Jezusa”. Figury przedstawiają  
papieża  – świętego Jana Pawła II, 
męczennika – błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszkę oraz  Prymasa 
Tysiąclecia – kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. 

 

Figura św. Michała Archanioła 
i urna z ziemią z polskiego 
cmentarza wojennego w Katyniu 
W 2011 roku na terenie ogrodu 
kościoła w Otrębusach ustawiono 
figurę św. Michała Archanioła. 
W podstawie figury znajduje 
się urna z ziemią z cmentarza 
w Katyniu, o czym informuje 
pamiątkowa tabliczka z napisem: 
Urna z ziemią z polskiego 
cmentarza wojennego w Katyniu.

Anioł Stróż, teren kościoła 
W 2009 roku, w święto Aniołów 
Stróżów, w ogrodzie kościoła 
w Otrębusach została ustawiona 
figura Anioła Stróża naszej parafii.

Krzyż drewniany, teren 
kościoła 
12 kwietnia 2000 roku w ogrodzie 
kościoła w Otrębusach ustawiono 
i poświęcono krzyż drewniany 
na pamiątkę obchodów 2000 
lat chrześcijaństwa. Do krzyża 
przymocowano tabliczkę 
z napisem: Na pamiątkę Roku 
Jubileuszowego 2000. Dużą 
zasługę w nieodpłatnym 
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Figura Matki Boskiej w Kaniach, 
przy ul. Szkolnej 
Figura została ufundowana 
w 1938 roku przez Związek 
Młodzieży Wiejskiej w Kaniach, 
z okazji 20. rocznicy odzyskania 
niepodległości. Przedstawia 
stojącą na półkuli ziemskiej Matkę 
Boską z lekko pochyloną głową 
i rozpostartymi, wyciągniętymi 
ku przodowi rękami, ubraną 
w suknię, płaszcz i welon. 
Umieszczona jest na postumencie 
cokołowym. Na jednej ze ścian 
postumentu wyryto pamiątkowy 
napis: O Mario, Królowo Korony 
Polskiej módl się za nami, 
Którzy się do Ciebie uciekamy. 
W dwudziestoletnią rocznicę 
odzyskania niepodległości 
pamiątkę stawia ZMW w Kaniach 
11.XI.1938 r. 

Figura znajduje się na trójkątnym 
rozstaju dróg i jest osłonięta 
dwoma starymi drzewami 
lipowymi. Otacza ją ogródek 
z ogrodzeniem, w którym znajduje 
się furtka.

Krzyż z kapliczkami 
w Otrębusach,  
przy ul. Natalińskiej,  
za zakrętem drogi w kierunku 
Nadarzyna 
Krzyż metalowy z kapliczkami 
powstał w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. Stoi na 
trawiastym poboczu drogi, 
pomiędzy dwiema starymi 
lipami, które są częścią alei 
lipowej. W tle widać łąki. Krzyż 
wykonano z kształtownika 
metalowego. Na skrzyżowaniu 
ramion zamontowana jest budka 
─ kapliczka z blachy, otwarta, 
z figurą przedstawiającą postać 
Chrystusa Ukrzyżowanego. Poniżej 
skrzyżowania ramion krzyża 
znajduje się przeszklona kapliczka 
w formie prostopadłościanu. 
Kapliczkę przykrywa daszek 
dwuspadowy. Wewnątrz kapliczki 
znajdowała się figurka Matki 
Bożej, lecz została skradziona 
kilka lat temu. W 2011 roku 
kapliczka przeszła częściową 
renowację, między innymi 
uzupełniono brakujące elementy 
przeszklenia. Wewnątrz kapliczki 
umieszczono drewnianą figurę 
Matki Bożej, wykonaną przez 
ludowego rzeźbiarza, Adama 
Szczepanika z Wólki Grodziskiej. 
Krzyż z kapliczkami otoczony jest 
ogródkiem i ogrodzony płotkiem.

Kapliczka Matki Bożej, Kanie, 
róg ulicy Wiosennej i Miłej 
Kapliczka znajduje się we wnęce 
posesji prywatnej. Ma formę 
oszklonego prostopadłościanu 
o konstrukcji metalowej 
i ustawiona jest na postumencie. 
Cała konstrukcja została przykryta 

daszkiem czterospadowym. 
Wewnątrz kapliczki umieszczono 
figurę Matki Bożej. Na frontowej 
ścianie postumentu umieszczono 
napis następującej treści: 
A.D. 1997 Nawracajcie się 
i odmawiajcie różaniec. Kapliczka 
została ufundowana w 1997 
roku przez mieszkankę Kań, 
panią Natalię Kurek, w intencji 
uzdrowienia jej dziecka. 

 

Kapliczka Matki Bożej 
z krzyżem, Kanie, przy  
ul. Piłsudskiego 40 
Kapliczka znajduje się na 
posesji prywatnej. Ma formę 
prostopadłościanu z kwadratową 
podstawą. Jest przeszklona 
i przykryta daszkiem. Szczyt 
kapliczki wieńczy niewielkich 
rozmiarów krzyż. Wewnątrz 
kapliczki znajduje się figura 
Matki Bożej. Kapliczka została 
umieszczona na postumencie.  
Nie udało się ustalić historii 
powstania obiektu. 

Dunin. Na tablicy informacyjnej 
widnieje napis: Prosimy o dar 
miłości, poświęcono AD 7.IX.2003 
w ofierze Ojcu Świętemu J.Z. M.D. 
 
Forma kapliczki jest bardzo 
nowatorska i niespotykana 
w naszym kraju. Matka Boska 
Niepokalana umiejscowiona jest 
nad konstrukcją symbolizującą 
kulę ziemską. W środku konstrukcji 
widnieje dysk przedstawiający 
układ słoneczny oraz wirujące 
wokół niego planety. Ustawienie 
słońca i dziewięciu planet 
odpowiada ich naturalnemu 
położeniu w kosmosie w nocy  
z 7 na 8 września, czyli 
w uroczystość  narodzin 
Najświętszej Maryi Panny.  
 
Co ciekawe, rzeźba nie odpowiada 
już współczesnej astronomicznej 
wiedzy. 24 sierpnia 2006 
roku Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna odebrała 
Plutonowi status planety, 
co oznacza, że w Układzie 
Słonecznym jest teraz tylko  
8 planet. Na trzech najszerszych 
pierścieniach konstrukcji 
umieszczono symbole znaków 
zodiaku i stron świata. 

Maria ma ręce rozłożone w geście 
błogosławieństwa. Nad głową 
Matki Bożej artysta skomponował 
aureolę w formie dwunastu 
gwiazd, w której środku znajduje 
się gołębica symbolizująca Ducha 
Świętego.  Maria rozgniata nogą 
głowę węża – symbol zwycięstwa 
nad złem. 

Obok kapliczki Matki Bożej 
znajduje się krzyż drewniany. 
Pierwotnie stał on w pobliżu 
starej kaplicy w Otrębusach. Na 
nowe miejsce został przeniesiony 
20 maja 2005 roku, już po 
zlikwidowaniu kaplicy. Staraniem 
Marka Dunina na krzyżu 
umieszczono drewnianą figurę 
Chrystusa Ukrzyżowanego. 

        została wybudowana przez   
   Marka Dunina oraz jego żonę 
Elżbietę i znajduje się w ogrodzie 
ich domu. Od strony ul. Francisz-
kańskiej umieszczono ceramiczny 
obraz Matki Boskiej „Macareny”, 
który w roku 1985 Marek Dunin 
sprowadził z Sewilli. Od strony 
ogrodu natomiast znajduje się 
figurka św. Andrzeja Boboli. 
Polskim zwyczajem mieści się 
przy rozstaju dróg, strzegąc 
przechodniów i mieszkańców 
domu. Figurkę Elżbieta Dunin 
dostała w prezencie od proboszcza 
parafii Jezuitów w Warszawie. 
W parafii była przekazywana 
kolejnym proboszczom. 
Na podstawie podklejona 
jest aksamitem. Kapliczkę 
zrobiono z odłamków marmuru 
karraryjskiego, a cokół odlano 
z betonu.

 

Kapliczka Matki Boskiej, przy 
ul. Franciszkańskiej 1 
Kapliczka ma formę 
prostopadłościanu o podstawie 
kwadratu. Jest przeszklona 
z trzech stron i przykryta daszkiem 
czterospadowym. Wewnątrz 
kapliczki została umieszczona 
figura Matki Boskiej Niepokalanej 
z rozpostartymi i wysuniętymi do 
przodu rękami, ubrana w suknię, 
płaszcz i welon. Kapliczka stoi na 
postumencie cokołowym w formie 
kolumny w ogrodzie prywatnej 
posesji, w otoczeniu krzewów 
i kwiatów. Została ufundowana 
przez państwa Grzejszczaków 
w latach 50. po tragicznej śmierci 
brata właścicielki posesji, Heleny 
Grzejszczak. 

Krzyż drewniany w Kaniach, 
przy ul. Nadarzyńskiej 38 
W okresie dwudziestolecia 
wojennego inż. Franciszek 
Szymczyk wszedł w posiadanie 
rozległego majątku ziemskiego, 
znajdującego się przy obecnej 
ul. Nadarzyńskiej w Kaniach. 
Ufundował i postawił 
w obrębie swojej posiadłości 
krzyż drewniany. Krzyż miał 
chronić rodzinę i okolicznych 
mieszkańców przed nieszczęściami 
i chorobami. Z czasem majątek 
został rozprzedany, ale krzyż, po 
renowacji, pozostał do dzisiaj 
na jednej z prywatnych posesji. 
Krzyż stoi w ogrodzie w pobliżu 
ogrodzenia, od strony  
ul. Nadarzyńskiej. Otacza go 12 
drzew tujowych. Zbudowany 
jest z belek drewnianych, 
pomalowanych zabezpieczającą 
farbą w kolorze czarnym. Na 
krzyżu znajduje się figura 
Chrystusa. Całość osłania daszek 
okapowy. 

Kapliczka Matki Boskiej 
Królowej Wszechświata oraz 
krzyż drewniany w Otrębusach, 
przy ul. Anny Marii 
Kapliczka Matki Bożej znajdująca 
się przy ulicy Anny Marii 
w Otrębusach została poświęcona 
7 września 2003 roku. Głównymi 
fundatorami figury NMP są 
dr Jacek Zawadzki i dr Marek 
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Przed drugą wojną światową, 
w latach 1937 – 1938 na 
terenie Kań zawiązał się 
Związek Młodzieży Wiejskiej, 
popularnie zwany Kołem 
Młodzieży. Spotkania odbywały 
się w pobliskiej szkole (już 
nieistniejącej). Koło urządzało 
przedstawienia i loterie 
fantowe. Z uzbieranych z tych 
przedsięwzięć pieniędzy Koło 
Młodzieży ufundowało figurkę 
Matki Boskiej Królowej Polski 
z okazji 20. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
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Mogiła VII
Mogiła VI

Mogiły III, IV, V

Mogiła II

Mogiła I

Pomnik

Po zakończeniu II wojny światowej 
na terenie Podkowy Leśnej została 
uformowana pierwsza powojenna 
drużyna harcerska, prowadzona 
przez druha Zygmunta Sobotę. 

W  Lesie Młochowskim harcerze 
natknęli się na zbiorowe mogiły 
żołnierzy Armii Krajowej. Odkryto 
siedem mogił, przy czym nie 
jest znana dokładna liczba 
spoczywających w nich żołnierzy 
AK (nieznane również są ich 
nazwiska, udało się ustalić jedno: 
Bolesław August Kop- 

-Kowalski, rozstrzelany 2 sierpnia 
1944 roku po dekonspiracji przez 
Niemców tajnego magazynu broni, 
mieszczącego się w domu Witolda 
Goliana-Purskiego, ps. ,,Nałęcz”, 
w Grodzisku Mazowieckim). 

Ustalono, że groby pochodzą z lat 
1944 – 1945. Spoczywający w nich 
żołnierze w większości mieli za 
zadanie przechwytywanie zrzutów 
zaopatrzenia (broni i żywności) 
w celu przekazania ich oddziałom 
walczącym w Warszawie.

Dla upamiętnienia czynów 
dokonanych przez podkowiańskie 
oddziały AK, na terenie Lasu 
Młochowskiego utworzono 
,,Ścieżkę Powstańców’’. 
Rozpoczyna się ona u zbiegu ulic 
Prusa i Krasińskiego w Podkowie 
Leśnej. Wycieczkę najlepiej 
poprowadzić do ul. Anny Marii 
lub Piaseckiego w Otrębusach. 
Ścieżka łączy wszystkie siedem 
mogił i pomnik poświęcony Armii 
Krajowej, znajdujący się na rogu 
ulic Bukowej i Sosnowej. ,,Ścieżkę 
Powstańców’’ wyznaczają czarno- 
-białe krzyże wymalowane  
na drzewach. 

Mogiłami opiekują się harcerze 
oraz ludzie dobrej woli,  
pragnący zachować pamięć  
o żołnierzach  
walczących  
o wolną Polskę.

6. Szlakiem mogił żołnierzy AK w Lesie Młochowskim

Mogiła I Mogiła II

Mogiły III, IV, V Mogiła VI

Mogiła VII
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III. Nasi patroni ulic 1. Józef Marian Piasecki
Doktor Józef Marian Piasecki był najstarszym 
z trzech braci Piaseckich, związanych z Otrębusami 
przez willę Zosinek.              Pozostali dwaj bracia  
to inżynier dróg i mostów Julian Piasecki, oficer WP, 
wiceminister komunikacji, działacz konspiracyjny  
w okresie okupacji (zginął w Powstaniu 
Warszawskim) i Marian Brunon, geodeta, profesor 
fotogrametrii (zmarł w 1980 roku). 

Doktor Piasecki, urodzony w 1894 roku 
w Stanisławowie pod Mińskiem Maz., studiował 
medycynę na uniwersytetach Lwowskim 
i Warszawskim. Dyplom lekarza otrzymał 
w Warszawie w 1923 roku. W latach 1925 – 1932 był 
asystentem prof. Zygmunta Redlińskiego. Pracował 
jako chirurg w wielu szpitalach warszawskich 
(św. Ducha, w szpitalu Sióstr Elżbietanek, Klinice 
Dziecięcej Uniwersytetu Warszawskiego).  
Do 1938 roku był chirurgiem w Klinice Pediatrycznej 
UW. W 1936 roku wygrał konkurs na ordynatora 
oddziału chirurgicznego Szpitala Wolskiego.

Szpital Wolski zawdzięczał doktorowi Piaseckiemu 
wzorowe wyposażenie sali operacyjnej, jak również 
stworzenie Poradni dla Gruźlicy Kostno-Stawowej, 
będącej oddzielną jednostką administracyjną. 
Doktor Piasecki był wybitnie utalentowanym 
operatorem; jako samouk w trudnej dziedzinie 
torakoplastyki dorównywał europejskim 
autorytetom. Opublikował niewiele prac, głównie 
w „Polskim Przeglądzie Chirurgicznym”. Obszerne 
materiały zbierane do dużej pracy o torakoplastyce 
uległy zniszczeniu w czasie powstania.

W czerwcu 1939 roku 
został wybrany na członka 
komisji wyborczej Izby 
Lekarskiej Warszawsko-
Białostockiej.

W kampanii wrześniowej 
brał udział w randze 
porucznika. Po powrocie 
do Warszawy został 
dyrektorem Szpitala 
Wolskiego, zatrzymując 
jednocześnie stanowisko 
ordynatora oddziału chirurgicznego. Jako działacz 
konspiracji i członek Armii Krajowej udzielał 
schronienia i pomocy lekarskiej rannym w różnych 
akcjach żołnierzom polskiego podziemia, m.in. 
w czasie zamachu na dowódcę SS i policji na 
dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa 
Franza Kutscherę. W Szpitalu Wolskim odbyła się 
słynna akcja wymiany Stanisława Miedzy- 
-Tomaszewskiego na niezidentyfikowane zwłoki, 
dzięki czemu ocalił on życie. Doktor Piasecki był 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo tej akcji, jak 
również za tajne nauczanie studentów medycyny, 
prowadzone w Szpitalu Wolskim.

Przed wybuchem powstania przygotował swoją 
placówkę do pełnienia roli szpitala wojennego i od 
pierwszych dni walk kierował pomocą dla rannych 
powstańców i ludności cywilnej. Został zastrzelony 
przez Niemców w swoim gabinecie w Szpitalu 
Wolskim dnia 5 sierpnia 1944. Pośmiertnie 
odznaczono go Krzyżem Walecznych.

Po wojnie salę operacyjną byłego Szpitala Wolskiego 
(obecnie Instytut Gruźlicy) nazwano jego imieniem.  

2. Natalia Scholtze ze Schlicków
W 1900 roku Adolf Scholtze kupił w Otrębusach 
majątek o nazwie Stasiówek. Na wydzielonej działce 
wybudował obszerny dom i na cześć żony - Natalii  
ze Schlicków, nazwał go Natalinem. 
Z czasem cała posiadłość zyskała potoczną nazwę 
Natalin, a nowy odcinek drogi wiodącej z Otrębus 
do Nadarzyna był nazywany Natalińską. 

Nazwa ta z czasem została uznana przez władze 
lokalne i wpisana do rejestru jako ul. Natalińska.
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     3. Edmund Dunin
Edmund Dunin urodził się w 1884 roku pod 
Kijowem, zmarł 11 lipca 1971 roku. Inżynier, 
architekt, artysta malarz, absolwent Krakowskiej 
Akademii, studiował również w Petersburgu. Przez 
wiele lat kierował Biurem Komitetu Rozbudowy 
m.st. Warszawy. Był gorącym orędownikiem 
i jednym ze współautorów koncepcji „miast- 
-satelitów” lub „miast-ogrodów” na osi kolejki EKD. 
Uczestniczył w walkach o niepodległość. 

W 1934 roku Edmund Dunin kupił działkę 
w parcelowanej wówczas części rozległego 
gospodarstwa rolnego Franciszka Małkiewicza 
w Otrębusach, w pobliżu linii kolejki  EKD (obecnie 
skrzyżowanie ul. Franciszkańskiej i Karolińskiej). 
W swej posiadłości Dunin wybudował według 
własnego projektu dom, zwany obecnie willą 
Duninów.  
W willi zamieszkał wraz z rodziną  w 1936 roku. 
Dunin był zauroczony architekturą słonecznej 
Italii, stąd płaski dach, ukryty za wysoką attyką, 
i obszerne, nasłonecznione tarasy.

Edmund Dunin swoimi umiejętnościami i wiedzą 
wspierał społeczność Otrębus, udzielając 
bezpłatnych porad architektoniczno-artystycznych. 
Po jego śmierci mieszkańcy wystąpili do lokalnych 
władz z propozycją nadania imienia Edmunda 
Dunina ulicy przylegającej do posiadłości patrona.  
Na tę okoliczność powstała pamiątkowa, rzeźbiona 
tablica z nazwą ulicy. Została ona zawieszona na 
ogrodzeniu posesji państwa Duninów. Niestety, po 
latach pamiątkowa tablica uległa zniszczeniu.

4. Teodor Toeplitz
Teodor Toeplitz urodził się 3 lipca 1875 roku 
w Szepietówce na Ukrainie, w żydowskiej rodzinie 
pochodzącej z Czeskich Cieplic, osiadłej w Lesznie, 
która na przełomie XVIII i XIX wieku przeniosła 
się do Warszawy. Był jednym z jedenaściorga 
dzieci Bonawentury Toeplitza, który dla swych 
córek wybudował dwa pałace w folwarku 
znanym od tego czasu jako Turczynek. W 1893 
roku Toeplitz wyjechał do Berlina; tam studiował 
na politechnice, gdzie zetknął się z działaczami 
socjalistycznymi, współtworzącymi pod redakcją 
Ignacego Daszyńskiego „Gazetę Robotniczą”. 
Zakazana działalność została wykryta przez władze 
i jej członków relegowano z uczelni. Teodor Toeplitz 
powrócił w rodzinne strony, aby wkrótce udać się na 
studia do Antwerpii. W czasie studiów podróżował 
po Francji, Anglii i Szwajcarii.  

Po ukończeniu 
nauki powrócił  
do Warszawy, 
skąd wyjechał  
do Charkowa, aby 
tam zarządzać 
należącą do 
rodziny fabryką. 
W 1900 roku, 
w wieku 25 lat, 
ożenił się z polską 
szlachcianką 

Haliną Odrzywolską, z którą miał czworo dzieci: 
Leona Kazimierza (ur. 1902), Jadwigę, Jerzego 
Bonawenturę (ur. 1909) i Ewę (ur. 1917). Jego 
wnukiem był znany dziennikarz Krzysztof Teodor 
Toeplitz, syn Leona Kazimierza.

W 1914 roku powrócił do Warszawy i zaangażował 
się w sprawy społeczne i polityczne. Popierany przez 
Polską Partię Socjalistyczną, został w 1916 roku 
członkiem Rady Miasta. Był też pracownikiem Rady 
Departamentu Pracy Tymczasowej Rady Stanu.

W 1919 roku Teodor Toeplitz kupił folwark 
Elżbietówka w Otrębusach wraz z pałacem.

16 sierpnia 1919 roku Toeplitz wraz z żoną Haliną 
i czwórką dzieci zamieszkali w willi, zwanej obecnie 
Toeplitzówką, która pozostała  w rodzinie do czasu 
wywłaszczenia w 1950 roku. Toeplitzowie przekazali 
wówczas majątek w Otrębusach na cele społeczne.

Od 1925 roku Teodor Toeplitz był działaczem 
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jej 
wieloletnim prezesem. 1 kwietnia 1928 roku 
wziął udział w zebraniu założycieli Gdyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, stając się tym samym 
jednym z członków jej zarządu. W 1928 roku 
współorganizował powstanie Społecznego 
Przedsiębiorstwa Budowlanego, a w 1937 stał się 
współorganizatorem Pierwszego Polskiego Kongresu 
Mieszkaniowego. Jako zaangażowany spółdzielca 
doprowadził do powstania Związku Miast Polskich, 
a także Towarzystwa Urbanistów Polskich. 

Zmarł w Otrębusach 25 kwietnia 1937 roku. Został 
pochowany na cmentarzu katolickim w Brwinowie. 

Nasz patron i jego wnuk  
Krzysztof Teodor Toeplitz

Wnukiem patrona jednej z naszych ulic, 
Teodora Toeplitza, był znany polski dziennikarz, 
felietonista, krytyk filmowy, autor scenariuszy 
filmowych (m.in. serialu „Czterdziestolatek”), 
sztuk teatralnych i programów telewizyjnych  
– Krzysztof Teodor Toeplitz. 

Krzysztof urodził się w Otrębusach 28 stycznia 
1933 roku. Do wybuchu II wojny światowej 
mieszkał wraz z rodziną w Toeplitzówce. 
Kiedy podczas okupacji Niemcy zajęli pałac, 
Toeplitzowie przenieśli się do Warszawy.  
Po wojnie powrócili do Toeplitzówki i do 1950 
roku mieszkali w Otrębusach. W następnych 
latach Krzysztof Teodor Toeplitz mieszkał 
w Łomiankach koło Warszawy. Zmarł 30 marca 
2010 roku.

Teodor Toeplitz  (drugi od lewej)  
w Kramatorsku na Ukrainie.

Teodor Toeplitz wraz  
żoną Haliną Odrzywolską. Teodor na ganku Toeplitzówki.
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     5. Tadeusz Sygietyński
Tadeusz Sygietyński  
(ur. 24 września 1896 roku 
w Warszawie,  
zm. 19 maja 1955 roku 
w Warszawie) – polski 
kompozytor i dyrygent, 
założyciel zespołu 
„Mazowsze”. 

Syn Antoniego 
Sygietyńskiego, drugi 
mąż Miry Zimińskiej-
Sygietyńskiej. 

Komponować zaczął mając zaledwie 11 lat. 
W wieku 14 lat był już korepetytorem chórów 
w Konserwatorium i Operze Lwowskiej.  
W 1911 roku wrócił do Warszawy, gdzie w Instytucie 
Muzycznym pobierał nauki u Henryka Melcera 
i Zygmunta Noskowskiego. 
Studia kontynuował 
w Lipsku i Wiedniu u Maxa 
Regera, Hugona Riemanna 
i Arnolda Schönberga. 
W latach dwudziestych 
dyrygował zespołami 
operowymi w Gratzu, 
Zagrzebiu i Lublanie. W tym 
czasie zorganizował również 
orkiestrę w Dubrowniku.

Po powrocie do Warszawy 
w 1926 roku przez długie 
lata współpracował 
z Polskim Radiem – jako 
reżyser muzyczny i autor 
popularnych słuchowisk, 
a także (jako dyrygent 
i kompozytor) z teatrami 
rewiowymi, takimi jak: 
Wesoły Wieczór, Teatr 
Rozmaitości, Qui Pro Quo, 
Teatr Letni, Ali-Baba.  
Był też dyrygentem 
teatralnym we Lwowie, 
Krakowie, Łodzi i Warszawie. 
W czasie II wojny 
światowej komponował 
i akompaniował Mirze 
Zimińskiej-Sygietyńskiej 
podczas jej koncertów. 
Wówczas też zrodził się 
pomysł założenia zespołu 

ludowego. Nieprzerwanie przygotowywał się do 
tego projektu, gromadząc i opracowując pieśni 
i przyśpiewki ludowe.

Po wojnie, w 1948 roku, założył  Zespół Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”,              który stał się jego 
twórczym i artystycznym spełnieniem. Na siedzibę 
wybrano pałacyk Karolin w Otrębusach. 

Skomponował wiele pieśni ludowych, 20 tańców  
(najbardziej znane to: „Trzy tańce polskie na 
orkiestrę” i „Oberek na orkiestrę”), 28 piosenek 
estradowych, operę-balet „Karczma na rozdrożu”, 
„Szkice mazowieckie” i koncert fortepianowy 
„Capriccio”. Najbardziej znane utwory „Mazowsza” 
opracowane przez niego to: „Kukułeczka”, „Polonez 
warszawski”, „Warszawski dzień”, „Ej, przeleciał ptaszek”.

Grób Tadeusza i Miry Sygietyńskich znajduje się na 
Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Tadeusz i Mira Sygietyńscy z zespołem. Moskwa, 1951 r. – pierwszy zagraniczny wyjazd zespołu „Mazowsze”.

Mira Zimińska-Sygietyńska podczas koncertu, akompaniuje Tadeusz Sygietyński.

Tadeusz Sygietyński z zespołem na próbie w Karolinie.
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      6. Antoni Heda ps. „Szary” 
Urodził się 11 października 
1916 roku we wsi 
Małomierzyce koło Iłży, 
w rodzinie rolników 
Jana i Antoniny 
z Dziurów. Miał ośmioro 
rodzeństwa: pięciu braci 
i trzy siostry. W 1923 
roku rozpoczął naukę 
w czteroklasowej szkole 
w Małomierzycach, 
ostatnie klasy szkoły 

powszechnej ukończył w Rzeczniowie. Od 1931 
roku kształcił się w Kolejowej Szkole Technicznej 
w Radomiu, którą ukończył w 1936 roku na wydziale 
elektryczno-mechanicznym z dodatkowym kursem 
zbrojeniowym. We wrześniu 1936 roku otrzymał 
pracę w Fabryce Zbrojeniowej w Starachowicach 
w Izbie Pomiarów. 

We wrześniu 1937 roku został powołany do 
odbycia służby wojskowej. Ukończył dywizyjny 
kurs Podchorążych Rezerwy 2 DP Leg. przy 4. Pułku 

Piechoty Legionów w Kielcach. Służbę zakończył 
we wrześniu 1938 roku i powrócił do pracy 
w Starachowicach.

Podczas wojny w 1939 roku ppor. Antoni Heda 
walczył w składzie 12. DP pod Iłżą, a następnie na 
Lubelszczyźnie. Po klęsce działał w konspiracji.

W lipcu 1940 roku podczas przejścia przez granicę 
został schwytany przez Rosjan i osadzony w  
twierdzy brzeskiej. Po wyjściu z niewoli sowieckiej, 
złapany przez niemiecką żandarmerię, został 
osadzony w niemieckim obozie w okolicach 
Terespola, skąd udało mu się zbiec. Podjął 
działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej. 
Został komendantem Podobwodu Iłża AK (krypt. 
„Dolina”). Wsławił się wówczas zdobyciem więzienia 
niemieckiego w Starachowicach i uwolnieniem 
około 80 przetrzymywanych tam więźniów. Spośród 
60., którzy nie chcieli wracać do domów, utworzył 
oddział. Po tym wyczynie komenda Okręgu Kielecko-
-Radomskiego AK wyraziła zgodę na przejście Hedy 
do partyzantki. Walczył w składzie zgrupowania AK 
Jana Piwnika ps. „Ponury”.

Po zakończeniu 
wojny Antoni Heda 
pozostał w konspiracji, 
działając w ramach 
Ruchu Oporu Armii 
Krajowej, a następnie 
Delegatury Sił 
Zbrojnych.

Na czele swojego 
oddziału, liczącego 
blisko 250 ludzi, 
wsławił się rozbiciem 
w nocy z 4 na 5 sierpnia 

1945 roku komunistycznego więzienia w Kielcach.

W 1948 roku został aresztowany w Gdyni. 
Otrzymał cztery wyroki śmierci, które ostatecznie 
zamieniono na dożywocie. Siedział w więzieniach na 
Rakowieckiej, w Rawiczu i we Wronkach. 

Wyszedł na wolność w 1956 roku, objęty 
amnestią. Przez wiele lat był doradcą kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Kontynuował działalność 
niepodległościową, m.in. działając w NSZZ 
„Solidarność”. Od 13 grudnia 1981 roku  
do 16 czerwca 1982 roku był internowany 
w więzieniu na Białołęce.

W 1990 roku został awansowany do stopnia 
pułkownika przez prezydenta RP na uchodźstwie, 
Ryszarda Kaczorowskiego.

Antoni Heda ps. „Szary” był także komendantem 
głównym Związku Strzeleckiego, nawiązującego 
do tradycji drużyn strzeleckich Józefa Piłsudskiego. 
W dowód uznania jego zasług 13 grudnia 2004 roku 
został awansowany do stopnia generała brygady 
Polskich Drużyn Strzeleckich.

W 2006 roku, podczas obchodów święta 
narodowego 3 Maja, prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Lech Kaczyński awansował Antoniego Hedę 
ps. „Szarego” na stopień generała brygady.

Za swoje zasługi wojenne był wielokrotnie 
odznaczany, w tym dwukrotnie Krzyżem Orderu 
Wojennego Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. 
W latach 90. związał się z narodowym środowiskiem 
tygodnika „Ojczyzna”. Zaliczany jest do 
najwybitniejszych polskich dowódców partyzanckich 
i podziemia niepodległościowego. W 1995 roku 
został odznaczony Medalem Polonia Mater  
Nostra Est.

Antoni Heda ps. „Szary” przed Muzeum w Kielcach, 60. 
rocznica rozbicia więzienia kieleckiego, 7 sierpnia 2005 r.

Pierwszy od lewej: podporucznik/kapitan Antoni Heda „Szary”, Szczytniak 27 XI 1943 roku.  

W ostatnim okresie życia mieszkał w Kaniach,  
przy ul. Słowackiego.

Generał Antoni Heda ps. „Szary” zmarł 14 lutego 
2008 roku w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się w katedrze polowej Wojska Polskiego. 
Został odznaczony pośmiertnie przez prezydenta 
RP za wybitne zasługi dla niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Po mszy trumnę z ciałem generała przewieziono 
do Podkowy Leśnej, gdzie został pochowany obok 
swojej żony w grobie rodzinnym na parafialnym 
cmentarzu.
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Po II wojnie światowej w Europie 
powstaje wiele muzeów 
motoryzacji. Przodują w tym 
Anglicy, którzy organizują pokazy 
i rajdy zabytkowymi pojazdami.

W drugiej połowie XX wieku 
pasją motoryzacji zarażają się 
Joanna i Zbigniew Mikiciuk 
z Warszawy. Już pod koniec lat 
60. pojazdy z ich kolekcji grają 
w takich serialach, jak „Stawka 
większa niż życie”, „Czas honoru” 
czy w filmach „Sekret Enigmy”, 
„Pogranicze w ogniu” i w setkach 
innych filmów kręconych 
w Polsce i za granicą. Pozwala to 
na dynamiczny rozwój kolekcji 
poprzez zbieranie, przyjmowanie 
darowizn, ratowanie opuszczonych 

unikatowe pojazdy, jak najstarszy wyprodukowany 
seryjnie w Polsce samochód – Praga Oświęcim 
(w zakładach przemysłowych hrabiego Potockiego 
w Oświęcimiu) czy też Fiat 508.  Jest tu jeden 
z najpiękniejszych motocykli swiata  – polski Sokół 
1000. Najstarszym jeżdzącym pojazdem jest JAG 
prod. amerykańskiej z 1897 roku oraz ciężarówka 
Daimler z I wojny światowej, o ciekawej historii.

Muzeum ma również samochody osobowe znanych 
ludzi polityki, kultury i biznesu, na przykład 
samochód Jana Kiepury, Lody Halamy, Bogusława 
Lindy, Grażyny Szapołowskiej, Edwarda Gierka, 
Józefa Cyrankiewicza, Jerzego Buzka, Bolesława 
Bieruta, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Wałęsy, 
Wojciecha Jaruzelskiego czy Józefa Stalina – ZIS  
(wyprodukowano jedynie 7 sztuk) i wielu innych 
osobistości.

Muzeum organizuje wystawy czasowe, takie 
jak „Samochody PRL-u”, „Lata 20., lata 30.”, 
„Amerykański  sen”, „Uratować od zapomnienia”, 
„Samochody sławnych ludzi”. Było jedynym 
organizatorem wystawy z okazji 100-lecia 
motoryzacji w Polsce. Zorganizowało także wiele 
wystaw w całym kraju, m.in. „Ostatnia niedziela na 
Głównym”. Od 1980 roku jest współorganizatorem  
Rajdu św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, który swój 
początek miał w 1934 roku.

Muzeum propaguje historię motoryzacji. Patryk 
Mikiciuk od wielu lat ma swój autorski program 
w TVN Turbo – „Legendy PRL”. W muzeum oprócz 
pojazdów, czołgów, autobusów można zobaczyć 
także wiele przedmiotów, rekwizytów i akcesoriów 
z zakresu nie tylko motoryzacji, ale i techniki.

i będących w niełasce zabytków 
motoryzacji, kupowanie ich oraz 
odrestaurowywanie i przywracanie 
do stanu pierwotnego.

Od samego początku rodzina 
myślała o założeniu Muzeum 
Motoryzacji i Techniki. 
Poświęcenie i ogromna praca 
doprowadziły do otwarcia 
i udostępnienia kolekcji dla 
zwiedzających 13 maja 1995 roku 
w podwarszawskich Otrębusach. 
Dzięki pasji i zaangażowaniu 
młodego pokolenia rodziny 
–  Izabelli i Patryka, w 2001 roku 
muzeum zostało wpisane do 
Państwowego Rejestru Muzeów. 
Dziś zbiory są wyselekcjonowane. 
W muzeum możemy zobaczyć 

IV. Instytucje kulturalne
1. Muzeum Motoryzacji i Techniki

Durand

Samochód z 1897 roku.Kolekcja rowerów. Panzer

Współrzędne: 
N 52° 7’ 51.22” 
S 20° 45’ 2.48”

Adres: 
ul. Warszawska 21 
05-805 Otrębusy 8

Obiekt dostępny do zwiedzania codziennie 
10.00-17.00. Bilet normalny 10 zł, ulgowy 7 zł.  
 
Dane teleadresowe: 
tel.: +48 22 758 50 67, +48 502-257-021,  
+48 504-150-816, +48 504-150-817  
e-mail: retro@muzeum-motoryzacji.com.pl 
www.muzeum-motoryzacji.com.pl

Właściciele: Joanna i Zbigniew Mikiciukowie

Sokół 1000, 1935 r.
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Państwowy Zespół Ludowy Pieśni 
i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza  
Sygietyńskiego należy do 
największych na świecie zespołów 
artystycznych, sięgających 
do bogactwa narodowych 
tańców, piosenek, przyśpiewek 
i obyczajów. Nazwa wywodzi się 
od centralnego regionu Polski 
– Mazowsza, jednak repertuar 
zespołu niebawem rozszerzono 
o folklor z innych stron Polski.  
Dziś zespół „Mazowsze” ma  
w  dorobku opracowania sceniczne 
z czterdziestu dwóch regionów.

Oficjalnie „Mazowsze” powołał 
do życia dekret Ministerstwa 
Kultury i Sztuki z 8 listopada 
1948 roku, polecający 
Tadeuszowi Sygietyńskiemu                 
zorganizowanie zespołu ludowego, 
którego zadaniem miała być 
troska o tradycyjny repertuar 
ludowy, oparty na pieśniach, 
przyśpiewkach i tańcach wsi 
mazowieckiej i na regionalnej 
tradycji artystycznej. Idea 
powstania zespołu zrodziła 
się jednak dużo wcześniej.  

Tadeusz Sygietyński, wybitny 
kompozytor i miłośnik folkloru, 
oraz jego żona Mira Zimińska,    
aktorka przedwojennych scen, 
w ruinach bombardowanej 
Warszawy przyrzekli sobie, że 
jeśli przeżyją wojnę, założą 
zespół folklorystyczny. Dla aktorki 
filmowej i kabaretowej, jaką 
była Mira Zimińska, dziedzina 
ta wydawała się odległa; była 
jednak realizacją dawnych marzeń 
Tadeusza Sygietyńskiego.

Zimińska porzuciła karierę 
aktorki i zajęła się sprawami 
organizacyjnymi. Sygietyński 
komponował, dostosowując do 
sceny oryginalne ludowe pieśni. 
Małżeństwo wspólnie odwiedzało 
wiejskie chaty w poszukiwaniu 
„babcinych” strojów, 
zapomnianych melodii, a także 
uzdolnionej młodzieży. Na siedzibę 
zespołu wybrano podwarszawską 
posiadłość z początku XX wieku, 
nazwaną na cześć żony pierwszego 
właściciela Karolinem.

Pod koniec 1948 roku do pałacu 
w Karolinie zaczęły zjeżdżać 
pierwsze grupy młodzieży 
z okolicznych wiosek i miasteczek. 
Rozpoczęła się nauka, mozolne 
próby, ćwiczenia. Po dwóch latach, 
6 listopada 1950 roku, na deskach 
Teatru Polskiego w Warszawie 
odbyła się premiera. W programie 
koncertu znalazły się piosenki  
i tańce z terenów centralnej Polski.

Już w 1951 roku zespół „Mazowsze” 
wyruszył na podbój świata, 
zaczynając od jedynie słusznego 

2. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” 

w tych czasach kierunku – ZSRR.  
Po trzech latach zespół zdobył 
Paryż (1 października 1954 roku), 
a sześć lat później przepłynął 
Atlantyk.

Rok 1955 okrył żałobą 
„Mazowsze” i zachwiał planami 
na przyszłość zespołu. Zmarł 
Tadeusz Sygietyński. Rysowały 
się najczarniejsze scenariusze. 
Rozważano nawet rozwiązanie 
zespołu.

„Gdyby nie Mira, nie byłoby 
Sygietyńskiego ani  «Mazowsza»” 
- napisał kiedyś Marian Hemar, 
poeta i przyjaciel zespołu. To 
nazywana tak przez wszystkich 
„Pani Mira” uczyniła zespół 
„Mazowsze” takim, jakim jest 
dziś. Poświęcała mu bez reszty 
swój talent, doświadczenie i życie 
aż do 1997 roku. To dzięki niej 
z czasem rozszerzono program 
artystyczny, opracowano nie 
zbadane wcześniej pieśni religijne 
i patriotyczne. To dzięki niej 
„Mazowsze” zdobyło światową 
sławę.

Do sukcesu „Mazowsza” 
przyczynił się także talent wokalny 
Stanisława Jopka  
(okrzykniętego pierwszym 
furmanem Rzeczypospolitej za 
brawurową interpretację  piosenki 
„Furman”) oraz choreograficzne 
wizje dawnego solisty baletu  
– Witolda Zapały. 

Dziś zespół „Mazowsze” nadal 
zachwyca młodością, wigorem, 
profesjonalizmem i kolorem. 
W repertuarze zespołu znajdują 
się opracowania folkloru 
z najróżniejszych regionów 
Polski. Podczas jednego 
koncertu podziwiać można około 
dwudziestu z nich. Kostiumy 
różnią się kolorystyką, bogactwem 
zdobień i materiałami, z których 
są wykonane. Nawet ważący 14 kg 
pasiak łowicki potrafi zawirować 
w tańcu niczym lekki jedwab. 

Niepowtarzalność artystyczna 
zespołu to synteza 
jego talentów, ciężkiej 
pracy oraz wartości 
nagromadzonych 
przez wieki w kulturze 
narodowej. U podstaw 
repertuaru leży 
prosta sztuka ludowa 
w uszlachetnionej, 
wysublimowanej 

formie, niepozbawiona jednak 
prawdy, szczerości i prostoty 
pierwowzorów. Do tych samych 
źródeł sięgali najwięksi polscy 
artyści, jak Fryderyk Chopin czy 
Karol Szymanowski, podkreślając 
istotę narodowej tożsamości.

Styl „mazowszański” polega 
na delikatnej stylizacji, 
uwypuklającej urodę autentyku, 
zarówno w zakresie muzyki, 
jak i choreografii czy kostiumu. 
Folklor prezentowany przez zespół 
na scenie staje się niezwykle 
wartościową sztuką o wielkim 
ładunku emocjonalnym. 

Pierwsze sukcesy zagraniczne 
pozwoliły poznać potrzeby 
i oczekiwania publiczności. Słowo 
„Mazowsze” stało się hasłem 
wywoławczym, przybliżającym 
nieznany cudzoziemcom kraj 
i kulturę, dla Polonii zaś stało się 
synonimem patriotyzmu 
i symbolem ojczyzny. Dzięki 
bogactwu repertuaru i działalności 
na rzecz ochrony dziedzictwa 
kulturowego „Mazowsze” zostało 
uznane za zespół narodowy.

Jerzy Waldorff, wybitny krytyk 
muzyczny, nazwał „Mazowsze” 
perłą w koronie Rzeczypospolitej. 
To stwierdzenie  najpełniej oddaje 
rangę zespołu, który od ponad 65 
lat porywa publiczność na całym 
świecie, pełniąc zaszczytną funkcję 
ambasadora  
polskiej kultury.

s.56
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s.32

T. Sygietyński, Góra Św. Anny 1952 r.

Witold Zapała podczas koncertu  
z okazji 70. urodzin, Teatr Wielki Opera 

Narodowa w Warszawie, 2005 r.
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Współrzędne: 
N 52° 7’ 8.44” 
S 20° 45’ 25.56”

Adres: 
ul. Świerkowa 2 
05-805 Otrębusy 1

Zwiedzanie zbiorów muzealnych PZLPiT 
„Mazowsze” jest możliwe po wcześniejszym 
zgłoszeniu.  
 
Dane teleadresowe: 
Elżbieta Kulfan-Skóra, kustosz 
Telefon: +48 22 208 88 88 
e-mail: info@mazowsze.waw.pl  
www.mazowsze.waw.pl
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2.1. Izby pamięci

By poznać historię zgromadzonych 
w karolińskim pałacu zbiorów, 
trzeba cofnąć się do początków 
idei stworzenia ludowego zespołu 
zaraz po wyzwoleniu w roku 
1945.  W tym czasie małżeństwo 
Sygietyńskich odwiedzało wiejskie 
chaty, szukając uzdolnionej 
młodzieży, a dodatkowo pani Mira 
poszukiwała oryginalnych strojów 
ludowych. W tych poszukiwaniach 
pomagali im organista z Klembowa 
Henryk Wiśniewski i jego żona 
Teresa. 

Kiedy w 1948 roku powstał 
oficjalnie zespół „Mazowsze” 
z siedzibą w Karolinie, pojawiła 
się potrzeba uszycia kostiumów 
dla członków zespołu. By sprostać 
temu zadaniu, w pomieszczeniach 
pałacu powstała pracownia 
krawiecka. Kierował nią w latach 
1959 – 1976 Teodor Butyniec. 
Wykorzystywano autentyczne 
materiały przedwojenne oraz 
umiejętności artystów ludowych. 

Większość tkanin wykonywała 
Spółdzielnia Opocznianka 
z Opoczna. Do produkcji używano 
naturalnych surowców, jak wełna, 
len, konopie i posługiwano się 
tradycyjną dla danego regionu 
metodą.

Pierwszą stałą ekspozycję 
urządziła pani Mira Zimińska- 
-Sygietyńska             w dwóch 
niewielkich pomieszczeniach 
specjalnie na ten cel 
zaadaptowanych. W pierwszej 
znalazła się ekspozycja polskiej 
sztuki ludowej, w drugiej zaś 
pamiątki przywiezione przez 
„Mazowsze” z zagranicznych 
tournées.

Kostiumy sceniczne w zbiorach 
muzealnych „Mazowsza” stanowią 
materialną dokumentację 
65-letniej działalności zespołu. 
Zaprojektowane przez Mirę 
Zimińską-Sygietyńską, bazujące na 
oryginalnych strojach z regionów 

całej Polski, uszyte w pracowniach 
krawieckich w willi Karolin, 
są nieodłącznym elementem 
wyjątkowego widowiska 
artystycznego, jakim jest występ 
zespołu „Mazowsze”. 

Sala muzealna z kostiumami 
początkowo, w latach 50. XX 
wieku, była rodzajem magazynu, 
w którym umieszczane były 
zapasowe egzemplarze 
kostiumów. Znalazły się w niej 

także instrumenty ludowe, 
rekwizyty sceniczne, a przede 
wszystkim zabytkowe już dziś 
elementy stroju ludowego, 
które służyły wówczas za 
wzory do kopiowania lub były 
wkomponowane w powstający 
kostium sceniczny, by wiernie 
nawiązać do tradycji stroju 
danego regionu folklorystycznego. 
Pierwsze kostiumy zespołu 
„Mazowsze” nawiązywały 
do regionu opoczyńskiego 
i kurpiowskiego.

Od 1997 roku organizowane są 
wystawy prezentowane w izbach 
pamięci. W tym czasie powstały 
nowe wystawy stałe i tematyczne 
prezentowane czasowo w pałacu 
Karolin.

Od razu po przekroczeniu progu 
pałacu podziwiać można część 
kolekcji afiszy zespołu, które  
zapowiadały występy na estradach 
krajowych i zagranicznych. 
Wypełniają przestrzeń korytarzy 
i klatek schodowych, uzupełnione 
zdjęciami z tournées. Możemy też 
zobaczyć liczne dyplomy oraz złote 
płyty zespołu „Mazowsze”.

Od 2009 roku zbiór kostiumów 
„Mazowsza” jest pod opieką 
muzealnika. Prowadzona jest 
inwentaryzacja i zapoczątkowano 
prace konserwatorskie.

Najcenniejsze eksponaty zostały 
objęte programem konserwatorskim 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na rok 2013.

W tym samym roku we wnętrzach 
Europejskiego Centrum Matecznik 
Mazowsze została otwarta 
pierwsza część stałej ekspozycji 
„Kostiumy Mazowsza”. W zbiorach 
muzealnych, oprócz kostiumów 
scenicznych, znajdują się elementy 
oryginalnych strojów regionalnych.

Część druga ekspozycji 
(w przygotowaniu) znajdzie swoje 
stałe miejsce w rewitalizowanej 
sali baletowej pałacu Karolin.

W 2011 roku powstała sala 
upamiętniająca twórcę zespołu, 
− Tadeusza Sygietyńskiego. 

Znalazły się tu odznaczenia, 
dokumenty, przedmioty osobiste. 
Najcenniejszymi pamiątkami 
są fortepian i batuta, którą 
dyrygował  6 listopada 1950 roku 
podczas premierowego koncertu 
zespołu „Mazowsze” w Teatrze 
Polskim w Warszawie.

Obok kopii rękopisu nutowego 
„Dumki o ptaszku” wiszą 
dwa cenne afisze z występów 
„Mazowsza”, w tym jeden 
z koncertów we Francji, na których 
widnieje nazwisko profesora 
Sygietyńskiego jako dyrektora 
artystycznego.

W kolejnych latach powstały sale 
poświęcone Mirze Zimińskiej-
-Sygietyńskiej i Stanisławowi 
Jopkowi.
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Sala Tadeusza Sygietyńskiego w willi Karolin.

s.56

Kostium baby 
używany w tańcu 

wilamowickim.



Pierwsza sala została utworzona 
w gabinecie Miry Zimińskiej-
Sygietyńskiej, w którym podziwiać 
można oryginalne wyposażenie z 
lat 1955 – 1997. Wśród licznych 
pamiątek jest Order Orła Białego, 
przyznany w roku 1996 przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Aleksandra 
Kwaśniewskiego. Obok osobistej 
garderoby jest też bardzo ceniona 
przez panią Mirę korona i dyplom 
„Kobiety Stulecia”, przyznane 
przez Polskie Radio.  
Na ścianach wiszą zdjęcia, 
dyplomy, stoją liczne statuetki, 
jakimi została uhonorowana.

Drugą salę poświęcono 
„pierwszemu furmanowi 
Rzeczypospolitej”, jak określano 
wybitnego tenora, solistę zespołu 
„Mazowsze” Stanisława Jopka. 
Jego wielka kariera artystyczna 
trwała nieprzerwanie w latach 
1956 – 2006.  Wyjątkowo cennym 

eksponatem jest kostium łowicki, 
zamówiony przez śpiewaka 
u artystów ludowych w Łowiczu. 
W nim, na estradach wszystkich 
kontynentów, śpiewał słynnego 
„Furmana”. Salę poświęconą temu 
wybitnemu soliście wypełniają 
liczne eksponaty przekazane przez 
Marię Jopek, żonę artysty.   

Jest tu między innymi paszport, 
odznaczenia, dyplomy i przyznane 
nagrody. Dziś rodzinne tradycje 
muzyczne i wokalne kontynuują 
obie córki - Anna Maria i Patrycja. 
 
Wśród stałych ekspozycji jest 
wspomniana wcześniej sala 
poświęcona polskiej sztuce 
ludowej. Zgromadzono  w niej 
wiele pamiątek rękodzieła 
ludowego. Podziwiać tu można 
wyroby ceramiki użytkowej, 
rzeźby w drewnie oraz zbiór 

tkanin ludowych i wyroby sztuki 
dekoracyjnej (m.in. wycinanki 
łowickie i kurpiowskie). Całości 
dopełniają wyroby wykonane 
i dedykowane z okazji jubileuszów 
lub występów zespołu 
uświetniających uroczystości 
narodowe. 

Wśród wielu eksponatów, jakie 
można zobaczyć w karolińskich 
izbach pamięci, są też instrumenty 
muzyczne. Na szczególną uwagę 
zasługuje kozioł wielkopolski  
− instrument liczący ponad 
100 lat, który od 1957 roku 
występował z „Mazowszem” 
w piosence „Świniorz” na 

estradach Polski i całego świata.  
W 2011 roku poddany został 
pełnej konserwacji w Muzeum 
Instrumentów w Poznaniu i jest 
ozdobą karolińskich zbiorów. 

Zwiedzając pałac w Karolinie, 
nie można ominąć niewielkiej 
sali, związanej z zagranicznymi 
występami zespołu. Należy 
przypomnieć, że „Mazowsze” 
to prawdziwy obieżyświat. Dało 
prawie 7 000 koncertów w kraju 
i za granicą, dla prawie 18 mln 
widzów, przemierzyło ponad 
2 300 000 km. Ponad 230 razy 
wyjeżdżało za granicę do 51 
krajów na 6 kontynentach. 
Ze swoich podróży artystycznych 
zespół przywiózł do willi Karolin 
bogaty zbiór pamiątek, które 
znalazły tu swoje stałe miejsce. 
Są tu chińskie jedwabie, wyroby 
z kości słoniowej, ceramika, 
przedmioty z laki oraz korka,  
figurki z terakoty przywiezione 
z Meksyku, pamiątki z USA 
i Kanady. Warto zwrócić uwagę 

na oryginalne wyroby etniczne 
pochodzące z Australii i Ameryki 
Południowej, Chin i Japonii. Jest 
tu piękne kimono, dar cesarza 
Japonii Hirohito, oraz suknia 
przekazana przez małżonkę 
prezydenta Meksyku panią Lopez 
Mateos. Jedną z najcenniejszych 
pamiątek jest przywieziona z Chin,  
wykonana z kości słoniowej, tak 
zwana wieża z Kantonu. 

Z uwagi na ograniczoną 
powierzchnię ekspozycyjną  
organizowane są wystawy 
tematyczne. W zbiorach 
„Mazowsza” znajduje się między 
innymi kolekcja lalek w strojach 
regionalnych wielu krajów 
świata. Są to wyroby artystów 
z Włoch, Portugalii, Danii, Grecji, 
Izraela, Rosji, Hiszpanii oraz 
Wielkiej Brytanii. Można się tu 
zachwycać rękodziełem z Chin, 
Japonii, Meksyku, Nowej Zelandii, 
Australii, Stanów Zjednoczonych 
oraz Brazylii. Na uwagę zasługują 
rekwizyty japońskiego teatru cieni.

Sala Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej.

Plakaty „Mazowsza”.

 Stanisław Jopek w roli „Furmana”.

 Kozioł wielkopolski.  Stroje ludowe.
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Mira Zimińska-Sygietyńska, 
właściwie Marianna Zimińska- 
-Sygietyńska (z domu Burzyńska) 
urodziła się 22 lutego 1901 
roku w Płocku. Od dziecka 
była związana z teatrem. 
Zadebiutowała w wieku siedmiu 
lat jako Dziecko w sztuce „Ich 
czworo” Zapolskiej. W latach 
1918 – 1939 występowała 
jako aktorka i śpiewaczka 
w kabaretach „Qui Pro Quo”, 
„Morskie Oko”, „Banda”, 
„Cyrulik Warszawski”, „Ali Baba”, 
a także w Teatrze Kameralnym. 

Zdarzało się, że pełniła 
również rolę konferansjera, 
np. podczas występu 
w „Hallo! Ciotka!”, kiedy to jej 
wdzięk, w połączeniu z werwą 
i ciętym dowcipem podbijał 
publiczność. Zimińska stała 
się ulubienicą inteligentów. 
Była jedną z pierwszych 
polskich automobilistek. 
Jeździła luksusowymi 
mercedesami oraz słynnym 
wtedy w Warszawie 
czerwonym kabrioletem 
marki Bugatti.

Jednym z jej wielbicieli był 
Tadeusz Boy-Żeleński,  
przyjaźniła się 
z Jerzym Stempowskim 
i skamandrytami. Witkacemu 
(Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
pozowała do aktu.  
 
W sierpniu 1929 roku zadebiutowała w Teatrze 
Polskim w „Artystach” Hopkinsa/Wattersa.  
Swoimi rolami dramatycznymi szybko zdobyła 
uznanie zarówno krytyki, jak i publiczności. 
W latach 1928 – 1938 i 1946 – 1948 grywała jako 
aktorka dramatyczna i komediowa w warszawskich 
teatrach: Polskim, Ateneum, Kameralnym. 

W 1934 redagowała kolumnę 
satyryczną „Duby smalone” 
w „Kurierze Porannym”. Wraz  
ze Stefanem Jaraczem i Karolem 
Bendą prowadziła Teatr Aktora.

Z powodzeniem występowała 
również w filmach (zadebiutowała 
jeszcze w epoce kina niemego). 
Występowała głównie w rolach 
komediowych, np. „Ada to nie 
wypada” (w reż. Konrada Toma), 
„Papa się żeni” (w reż. Michała 
Waszyńskiego), „Manewry miłosne” 
(w reż. Jana Nowiny-Przybylskiego 
i Konrada Toma). Nagrywała także 
płyty dla Syreny Rekord, Columbii 
oraz Polskich Nagrań.

Podczas okupacji niemieckiej 
należała do Armii Krajowej. 
Pisywała także antyhitlerowskie 
piosenki dla warszawskich 
gazeciarzy. W 1942 roku została 
aresztowana w Karolinie 
i uwięziona na Pawiaku. Po 
uwolnieniu (dzięki staraniom 
męża oraz Adolfa Dymszy), 
występowała w tak zwanych 
jawnych teatrach, np. w „Złotym 
Ulu” mieszczącym się przy Nowym 
Świecie 19. W czasie Powstania 
Warszawskiego występowała 
w Teatrze Frontowym AK. Była 
także pielęgniarką w szpitalu. Po 
upadku powstania znalazła się 
w obozie Dulag w Pruszkowie,  
skąd wraz z przyszłym mężem 
Tadeuszem Sygietyńskim  
trafiła do Tarczyna. W Warszawie 
zjawili się oboje tuż po zajęciu 
miasta przez wojska sowieckie.

W 1947 roku rolą w spektaklu 
„Żołnierz królowej Madagaskaru” 
Zimińska pożegnała się ze sceną, 
z której odeszła u szczytu sławy.

W 1948 roku wraz z Tadeuszem 
Sygietyńskim założyła Państwowy 
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”.             Od tej chwili 
była duszą zespołu, któremu 
poświęciła wszystkie swoje siły 
i umiejętności.  

Po śmierci męża w 1955 roku 
została kierownikiem artystycznym 
zespołu, a od 1957 roku jego 
dyrektorem.

Zespół „Mazowsze” stał się drugą, 
po kabarecie, miłością jej życia. 
Do końca nie traciła energii, 
zamiłowania do pracy i humoru. 
Bez reszty oddana zespołowi, nie 
chciała nawet słyszeć o przejściu 
na emeryturę (miała 2430 dni 
niewykorzystanego urlopu). Jej 
artystyczny sukces potwierdzają 
liczne odznaczenia i nagrody, 
między innymi Order Orła Białego 
oraz honorowy tytuł „Kobiety 
Stulecia”, nadany po raz pierwszy 
przez Polskie Radio. 

Była też pomysłodawczynią 
i założycielką Dziecięcego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Varsovia” z siedzibą 
w Warszawie (nazywanego 
„Małym Mazowszem”). Zespół 
istnieje od 1978 roku do dzisiaj. 
Była autorką wspomnień „Nie 
żyłam samotnie” oraz „Druga 
miłość mego życia” (Wydawnictwa 
Artystyczne i Filmowe, Warszawa 
1985, 1990 r.). Była również 
zasłużonym członkiem Związku 
Artystów Scen Polskich.

Zmarła 26 stycznia 1997 roku 
w Warszawie. 

Jednej z ulic w Pruszkowie nadano 
imię Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej.

Na zdjęciu m.in. korona „Kobiety Stulecia”. 
Poniżej Order Orła Białego.

8 czerwca 2014 r. 
odsłonięto pomnik Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej 

w rodzinnym Płocku. 

Pierwsza książka wspomnieniowa, 
na okładce portret Miry autorstwa  

Feliksa Topolskiego.
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Prof. Marian Pokropek podczas prezentacji zbiorów muzeum.  

Muzeum Sztuki Ludowej 
prowadzone jest przez swojego 
założyciela, prof. Mariana 
Pokropka, który od ponad 40 lat 
gromadzi zabytki sztuki ludowej. 
Są wśród nich rzeźby, obrazy, 
palemki, wielkanocne pisanki, 
wycinanki i wyroby ze słomy, 
ceramika (w tym kafle huculskie), 
a także wiele innych obiektów. 
W poszukiwaniu utalentowanych 
twórców ludowych profesor 
dociera do najbardziej 
zapomnianych miejsc w Polsce i za 
jej granicami.

Historia

Oficjalne otwarcie obiektu 
nastąpiło 15 września 1996 roku. 
W swoim muzeum profesor 
przyjmował zwiedzających z całej 
Polski, a także licznych gości 
z zagranicy, wśród których znaleźli 
się m.in. parlamentarzyści z Francji 
i Japonii. Do pawilonu przybywały 
wycieczki szkolne, czasem 
turyści-krajoznawcy. W maju 
1997 roku wśród zwiedzających 
był Jego Eminencja Kardynał 
Józef Glemp, Prymas Polski. 

Od grudnia 2014 roku muzeum 
prowadzi wyłącznie działalność 
naukową. Przygotowuje wystawy 
i wypożycza eksponaty do 
innych muzeów i galerii. Nie 
umożliwia zwiedzania osobom 
indywidualnym i grupom 
wycieczkowym z wyjątkiem osób 
zainteresowanych badaniami 
sztuki ludowej. 

3. Muzeum Polskiej Sztuki Ludowej prof. Mariana Pokropka

Wystawy

Tematy niektórych wystaw zorganizowanych przez 
Muzeum Sztuki Ludowej prof. Mariana Pokropka 
w Otrębusach w latach 1996 – 2000:

Biblia ludowa 
Boże Narodzenie – Wielkanoc w sztuce ludowej 
Madonny i święci polscy 
Historia Polski (w tym oddzielna wystawa: 
„Pamięć o wojnie”)  
Judaica w sztuce ludowej 
Kwiaty – Ptaki – Konie w sztuce ludowej 
(z uwzględnieniem symboliki historycznej 
i religijnej) 
Drzeworyty i współczesna grafika 
Wycinanki z Polski i innych państw (duża 
kolekcja pisanek z Ukrainy) 
Malarstwo na szkle 
Wystawy indywidualne (F. Kurzeja, R. Riedel, 
M. Krauss, A. Binkuńska, W. Rząb, H. Walicka, 
Rozalia Dzięciołowska, K. Gaweł i in.) 
Sztuka osób niepełnosprawnych 
Między Prutem a Dniestrem (Sztuka z Ukrainy) 
Cztery pory roku w malarstwie ludowym 
Malarstwo „Starszych Pań” (A. Binkuńska,  
I. Trzaskowska, M. Ignarska, M. Wiśnios,  
H. Walicka i inne)

Zabytki z Muzeum Sztuki Ludowej były 
eksponowane na wystawach zorganizowanych przez 
muzea w Białymstoku, Ciechanowcu, Gdańsku, 
Sierpcu, Radziejowicach i innych. 
 
Muzeum jest wydawcą kilkunastu folderów 
i katalogów z własnym numerem ISBN.

Obecnie muzeum zajmuje się działalnością 
naukową i nie jest dostępne do zwiedzania. 
Osoby zainteresowane wypożyczeniem wystaw 
lub badaniami dotyczącymi sztuki ludowej 
proszone są o kontakt telefoniczny z kustoszem. 
 
Dane teleadresowe: 
tel.: +48 22 758 55 61 
www.muzeumsztukiludowej.otrebusy.pl 
 
Właściciel: Marian Pokropek

Współrzędne: 
N 52° 7’ 41.78” 
S 20° 45’ 41.60”

Adres: 
ul. Natalińska 15 
05-805 Otrębusy
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Parafia NMP Matki Kościoła 
w Otrębusach została założona 
z inicjatywy ks. Leona 
Kantorskiego, proboszcza parafii 
w Podkowie Leśnej, w latach 70. 
XX wieku. 21 marca 1980 roku 
ks. Andrzej Lepianka, proboszcz 
parafii, odprawił pierwszą 
Eucharystię dla otrębuskiej 
wspólnoty. Msza święta 
odbyła się w dawnym baraku, 

przeznaczonym na materiały 
budowlane, wykorzystywane 
podczas budowy osiedla przez 
spółdzielnię mieszkaniową 
w Otrębusach. Służył on za kaplicę 
do czasu wybudowania kościoła. 
Duży wpływ na rozwój parafii miał 
pierwszy proboszcz ks. Andrzej 
Lepianka, który dołożył wszelkich 
starań, aby zdewastowany barak 
jak najszybciej adaptować na 
kaplicę. Jego misję budowy 
kościoła niespodziewanie 
zakończył tragiczny wypadek 
samochodowy (30 października 
1985 roku). W latach 1987 – 1995 
trwała budowa kościoła pod 
nadzorem kolejnych proboszczów: 
ks. Mariana Kasztalskiego 
i ks. Henryka Bartuszka, który 
doprowadził do jej zakończenia. 

Kościół powstał według projektu 
Anny i Wojciecha Kawęczyńskich. 
Można w nim zobaczyć wiele 
pięknych i oryginalnych rzeźb, 

w większości zaprojektowanych 
przez prof. Gustawa Zemłę, 
a odlanych w brązie przez 
Tomasza Zwolińskiego w zakładzie 
odlewniczym w Iłży. Są to m.in.: 
figura Pana Jezusa, figura Matki 
Boskiej, obudowa tabernakulum 
(„Krzak gorejący”), figura 
św. Jana Chrzciciela, tablice 
przedstawiające tajemnice 
różańcowe oraz „zacheuszki”. 

Na szczytowej ścianie nad chórem 
zamontowano witraż w kształcie 
rozety, wykonany przez państwa 
Stojewskich; w godzinach 
popołudniowych, gdy świeci 
słońce, witraż daje piękny, barwny 
refleks na ścianie prezbiterium. 

4. Kościół parafialny pod wezwaniem NMP Matki Kościoła

W największym oknie nawy 
bocznej umieszczono natomiast 
kolorowy witraż, wykonany 
przez otrębuską parafiankę 
Hannę Szczypińską. Na terenie 
kościoła od strony ul. Sadowej 

stoi figurka Najświętszej Marii 
Panny Niepokalanej, postawiona 
w kamiennej grocie oraz krzyż 
upamiętniający wielki jubileusz 
2000 lat chrześcijaństwa.

Obiekt można zwiedzić przed lub po Mszy Świętej. 
 
Msze Święte:  
niedziela: 7.00, 9.00, 11.00 (w intencji parafian), 
12.30 (dla rodzin z dziećmi, z wyjątkiem 
wakacji), 18.00 (dla młodzieży).  
dni powszednie: 7.00, 18.00 (z wyjątkiem 
okresu kolędowego).

Dane teleadresowe: 
tel.: +48 22 758 51 35 
e-mail: parafiaotrebusy@gmail.com 
www.parafia-otrebusy.mkw.pl 
 
Proboszcz: ks. Bolesław Bolek 

Współrzędne: 
N 52° 7’ 52.40” 
S 20° 45’ 48.25”

Adres: 
ul. Sadowa 14 
05-805 Otrębusy

5

Z lewej ks. Andrzej Lepianka podczas mszy 
w pobliskim lasku. W tle  pierwsza kaplica.

Okazały witraż 
autorstwa Hanny 
Szczypińskiej,  
2002 r.

Figura św. Jana 
Chrzciciela  

znajduje się w pobliżu  
chrzcielnicy, Gustaw 

Zemła, maj 1992 r. 

Wybrane płaskorzeźby stacji drogi krzyżowej autorstwa  
prof. Gustawa Zemły, 2001 r.
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Akt poświęcenia kamienia 
węgielnego i akt konsekracji 
kościoła, zawieszone pod 
tablicą pamiątkową śp. ks. 
Andrzeja Lepianki obok kamienia węgielnego.

1

12 Kopia obrazu „Spowiedź” 
malarza z początku XX wieku 
Wlastimila Hofmana,  
– autorstwa Tadeusza 
Stachowicza. Został powieszony 
nad konfesjonałem. 

13 Zwiastowanie NMP  
– obraz namalowany przez 
malarza, parafianina Marka 
Szmidla. Podarowany parafii 
w 2013 roku jako wyraz 
wdzięczności Panu Bogu i Matce 
Najświętszej za dar dzieci.  

14 Kaplica Matki Bożej – 23 lipca 
2013 roku została zakończona 
renowacja kaplicy. Wyłożono ją 
specjalnymi płytkami. Na każdej 
z nich znajduje się pojedyncza 
litera. Litery tworzą słowa 
modlitw „Wierzę w Boga”, 
„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” 
i „Chwała Ojcu”. Odnowione 
zostały także tablice  
z tajemnicami różańcowymi.

15 Kopia obrazu Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy – należała 
do parafii w Otrębusach od 
początku jej powstania. Obraz 
przywieziono 9 czerwca  
1981 roku. Został ofiarowany 
ks. Andrzejowi Lepiance dla 
powstającej kaplicy przez siostrę 
zakonną, która otrzymała go 
od rodziców jako wiano, gdy 
wstępowała do zakonu. 

Marmurowa Pieta  
– ustawiona w ołtarzu w kaplicy 
Matki Bożej, zaprojektowana  
i wykonana przez Jacka  
Filc-Nowakowskiego  
w grudniu 2012 roku. 

17

18

Tablice 
przedstawiające 
tajemnice różańcowe 
– w maju 1999 roku 
zawieszono 10 tablic. 
Są to odlewy gipsowe 
wykonane przez  
prof. Gustawa Zemłę.

16

Nowy witraż „Różańcowy” – dar państwa 
Daniluków, umieszczony w kaplicy Matki 
Bożej w 2009 roku.

Obraz z wizerunkiem św. Tadeusza Judy, 
namalowany przez parafianina, malarza 
Tadeusza Stachowicza. Zawieszony jest 
w przestrzeni pomiędzy repliką mozaiki 
wiszącej nad drzwiami zakrystii, a lewą 
nawą boczną. Obraz został zamówiony 
przez ks. proboszcza Bolesława Bolka.  
Ma wymiary 102x145 cm, jest namalowany 
farbami olejnymi na płótnie. Złote 
tło obrazu symbolizuje szlachetność, 
purpurowe szaty są symbolem krwi  
i męczeńskiej śmierci świętego  
w Damaszku. Zieleń szat jest symbolem 
nadziei. Juda trzyma szkaplerz podróżny  
z wizerunkiem Chrystusa, jako symbol 
światła wiary.
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110 Obraz Najświętrzej Maryi Panny 
z Dzieciątkiem Jezus – fotokopia na 
papierze mozaiki z Rzymu zamówiona przez  
ks. proboszcza Tadeusza Aleksandrowicza 
w 2004 roku. Oryginalna mozaika znajduje 
się na Placu Świętego Piotra w Rzymie 
i została wykonana na zlecenie Św. Jana 
Pawła II. W dolnej części oryginału znajduje 
się herb Karola Wojtyły z hasłem „Totus 
Tuus” (cały Twój).

Ołtarz – w kolorze kości słoniowej, 
zamontowany w grudniu 1997 roku.  
Wraz z ambonką i chrzcielnicą  
został wykonany w pracowni  
w Rzeszowie. 

112 Tabernakulum – poświęcone 20 maja 
1987 roku przez bp. Mariana Dusia. Zostało 
obudowane stylizowanym „Krzewem 
gorejącym” w maju 1999 roku, przeniesione 
z kaplicy i zamontowane na specjalnym 
podium u stóp krzyża. Po obu stronach 
tabernakulum, w „gałęziach”,  
umieszczono po trzy lampki oliwne, które 
dodają uroku swym migotliwym światłem, 
zwłaszcza gdy kościół tonie w półmroku. 
„Krzew gorejący” odlano w brązie 
w pracowni odlewniczej w Iłży wg projektu 
prof. Gustawa Zemły.

113 Figura Pana Jezusa, 
odlana z brązu  
– powieszona na krzyżu 
znajdującym się za 
ołtarzem 26 marca  
1999 roku. Wykonana 
przez prof. Gustawa Zemłę 
w wosku odlewniczym, 
a następnie odlana 
w brązie przez Tomasza 
Zwolińskiego w zakładzie 
odlewniczym w Iłży. Figura 
ma wysokość 2 m i waży 
150 kg.

114 Figura Matki Boskiej  
– umieszczona obok krzyża z okazji 
święta Matki Boskiej Królowej 
Polski w maju 1999 roku.  
Jest wykonana w ciemnym 
wosku odlewniczym. Postać jest 
zwrócona twarzą do ołtarza i ma 
skrzyżowane, przyciśnięte do serca 
ręce. Jest patronką naszej parafii.

116
Marmurowa ambonka 
i chrzcielnica – w kolorze kości 
słoniowej, ustawione  
w grudniu 1997 roku. 

„Zacheuszki”  
– wykonane w brązie  
wg projektu prof. 
Gustawa Zemły 
powieszono 
na wewnętrznych 
ścianach kościoła  
w maju 1999 roku. 
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19
Obraz Jezusa Miłosiernego – namalowany przez 

Bolesława Szpechta, krakowskiego artystę malarza. 
Ofiarowany przez jedną z rodzin naszej parafii  

29 maja 1998 roku. Przed obrazem, w obecności  
ks. prymasa ks. proboszcz odczytał akt zawierzenia 

całej parafii Jezusowi  
Miłosiernemu.

121 Organy – poświęcone 20 maja 1984 roku 
przez ks. Leona Kantorskiego.

122 Atrapy piszczałek organowych  
– zamontowane na chórze w 2009 roku.

123

Witraż – rozeta Zmartwychwstałego  
– zamontowany na chórze w 2009 roku,  
jest darem państwa Stochlaków.

124
14 ceramicznych płaskorzeźb Drogi Krzyżowej – we wrześniu 

1999 roku zostały powieszone na zewnętrznych ścianach kościoła 
z okazji uroczystości Matki Boskiej Bolesnej. Powstały wg projektu 

parafianki Alicji Siemaszko. Płaskorzeźby ożywiły monotonię 
ceglanych murów i umożliwiły odprawianie  

Drogi Krzyżowej wokół kościoła.
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Muzeum Starożytnego  
Hutnictwa Mazowieckiego  
im. Stefana Woydy w Pruszkowie 
zajmuje się badaniem i ochroną 
unikatowego w skali Europy 
dziedzictwa pradziejowego, jakie 
stanowi Mazowieckie Centrum 
Metalurgiczne – drugie co do 
wielkości centrum hutnicze 
„barbarzyńskiej” Europy. 
Realizując swoją misję, placówka 
szczególną opieką naukową otacza 
zbiory, tworzące niepowtarzalną 
kolekcję archeologiczną, a także 
organizuje liczne wydarzenia 
popularyzatorskie i edukacyjne. 
Jako żywy ośrodek kulturalny 

muzeum jest miejscem spotkań 
ludzi nauki i kultury, otwartym dla 
lokalnej społeczności, jak również 
organizuje wiele wydarzeń 
i warsztatów poza swoimi 
murami. Poprzez swoje inicjatywy 
Muzeum dąży do rozbudzenia 
w społeczeństwie zainteresowania 
przeszłością i wyrobienia nawyku 
uczestnictwa w szeroko pojętej 
kulturze.

Ekspozycja „Przedświt 
– Mazowieckie Centrum 
Metalurgiczne z przełomu er” 

Wystawa ma na celu 
popularyzację wiedzy na temat 
jednego z najważniejszych odkryć 
w powojennej archeologii polskiej 
– istniejącego na przełomie 
er Mazowieckiego Centrum 
Metalurgicznego, drugiego co    
                                       do wielkości 
                                        ośrodka  
                                     hutniczego 
                           starożytnej Europy. 

6. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie

    W okolicy Otrębus Obiekt dostępny do zwiedzania. Bilet normalny                                                     
10 zł, ulgowy 5 zł, rodzinny 20 zł, grupowy 
normalny z przewodnikiem 12 zł, ulgowy  
7 zł. Wypożyczenie audioprzewodnika 10 zł. 
Wstęp na ekspozycję stałą w sobotę bezpłatny. 
Akceptowana Pruszkowska Karta Dużej Rodziny.

Godziny otwarcia:  
poniedziałek: nieczynne  
wtorek, środa, piątek: 9:00 - 16:00 
czwartek: 9:00 - 19:00 
sobota, niedziela: 11:00 - 18:00 
(ostatnie wejście na wystawę – na godzinę 
przed zamknięciem). 
 
Dane teleadresowe: 
te./fax: +48 22 758 72 66 
e-mail: muzeum@mshm.pl 
www.mshm.pl 

Współrzędne: 
N 52° 9’ 53.58”  
E 20° 48’ 31.35”

Adres: 
Pl. Jana Pawła II 2 
05-800 Pruszków

Jest to jedna z najnowocześniejszych wystaw 
archeologicznych w Polsce. Dzięki zastosowaniu 
nowatorskich rozwiązań scenograficznych przenosi 
zwiedzających w świat pogranicza Imperium 
Rzymskiego i Barbaricum, a także do położonych 
na północy terenów objętych panowaniem Lugiów 
i Wandalów. 

Ekspozycja w nowoczesny, multimedialny sposób 
(projekcje holograficzne, efekty dźwiękowe, 
aplikacje, filmy – fabularne, dokumentalne, 
w technice 360 stopni; animacje, łamigłówki), 
prezentuje rzeczywistość dzisiejszego Mazowsza 
sprzed dwóch tysięcy lat. Widzowie, kierując się 
szlakiem bursztynowym, przekraczają granice 
czasu i poznają realia życia pradziejowych osad. 
Zwiedzającym udostępniono liczne rekonstrukcje 
przedmiotów codziennego użytku, broni, narzędzi, 
ozdób wykonanych z poroża, żelaza, szkła i drewna. 
Na potrzeby wystawy wykonano także pełne, wierne 
źródłom archeologicznym uzbrojenie i ubranie 
legionistów rzymskich oraz strój zamożnego 
obywatela. 

Goście mają możliwość zwiedzania samodzielnego, 
z audioprzewodnikami albo z przewodnikami 
muzealnymi. Ekspozycja została też uzupełniona 
o specjalny kącik edukacyjny dla najmłodszych. 
Z myślą o dzieciach powstała aplikacja 
multimedialna.

Twórcy wystawy pragną, by „Przedświt” stał się 
miejscem poznawania świata starożytnego nie 
tylko podczas jednorazowych wizyt, ale również 
kolejnych, tematycznych odwiedzin, podczas których, 
dzięki bogactwu poruszanych 
tematów i nowoczesnych 
technik, zwiedzający poznają 
rozmaite aspekty życia 
pradziejowych metalurgów. Kowal formuje grot strzały z rozgrzanego kawałka żelaza.  

W tle dawny piec hutniczy – dymarka. 

Z rudy w glinianych piecach pozyskiwano żelazo w postaci gąbczastej, zawierającej żużel. Obok fragment wystawy „Przedświt”.Żelazny grot włóczni.

Sprzączka od paska.
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Muzeum Dulag 121 to 
nowoczesna, multimedialna 
ekspozycja poświęcona obozowi 
przejściowemu dla ludności 
cywilnej, wygnanej z Warszawy 
podczas i po Powstaniu 
Warszawskim. Muzeum powstało 
na terenie dawnego obozu Dulag 
121 w Pruszkowie. Jego uroczyste 
otwarcie odbyło się 2 października 
2010 roku. 

Ekspozycja Muzeum Dulag 
121 składa się z pięciu części, 
poświęconych kolejno Powstaniu 
Warszawskiemu, exodusowi 
z Warszawy, funkcjonowaniu 
Dulagu 121, pomocy dla więźniów 
oraz dalszym losom warszawiaków 
po opuszczeniu obozu. Wśród 
wyeksponowanych obiektów 
są m.in. oryginalna opaska 
pracownika kuchni obozowej, 
kubek i łyżki oraz klucze, 
demonstracyjnie wyrzucane na 
pruszkowską rampę kolejową przez 
wywożonych z obozu więźniów. 

Jednym z elementów 
scenograficznych ekspozycji jest 
kanał naprawczy, taki sam jak 
w halach warsztatów kolejowych. 
Po jego obu stronach umieszczono 
teksty wywiadów udzielonych 
przez osoby, które przeszły przez 
Dulag oraz tych, którzy nieśli 
pomoc wypędzonym. Obok kanału 
ustawiono replikę fragmentu 
wagonu bydlęcego – takiego, 
jakimi warszawiaków wywożono 
z obozu na dalszą tułaczkę. 

7. Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie

Od 2013 roku na antresoli 
Muzeum można oglądać makietę 
obozu Dulag 121 w skali 1:160 
autorstwa Wojciecha Zasadniego. 
W oparciu o archiwalne fotografie 
oraz relacje świadków powstała 
wierna rekonstrukcja obozowych 
zabudowań i układu torowisk, 
pozwalająca dokładnie poznać 
topografię Dulagu oraz funkcje, 
jakie poszczególne obiekty pełniły 
w czasie jego istnienia.

Obiekt dostępny do zwiedzania. Bilet 
normalny 6 zł, ulgowy 4 zł, rodzinny 6 zł 
(ważny dla całej rodziny w każdą niedzielę), 
Wstęp bezpłatny w każdy wtorek (nie dotyczy 
grup zorganizowanych), zwolnieni z opłat: 
dzieci do lat 7, byli więźniowie Dulagu 121. 
Grupy zorganizowane przyjmowane są po 
wcześniejszych zapisach. Przewodnik 50 zł.

Godziny otwarcia:  
poniedziałek: nieczynne 
wtorek, środa: 9:00 - 17:00  
czwartek: 12:00 - 19:00, piątek: 9:00 - 16:00 
sobota: 12:00 - 17:00, niedziela: 11:00 - 16:00

Dane teleadresowe: 
tel.: +48 22 758 86 63, +48 696-591-295 
e-mail: dulag@dulag121.pl 
www.dulag121.pl

 Współrzędne: 
N 52° 10’ 23.52” 
E 20° 48’ 27.18”

Adres: 
ul. 3 Maja 8a  
05-800 Pruszków

Warszawiacy wypędzeni z miasta, październik 1944 r.

Ludność wywożono w bydlęcych wagonach. 
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Stawisko w latach 1928 – 1980 było domem Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów, ale także tętniącym 
życiem ośrodkiem kulturalnym – i takim pozostało 
do dzisiaj. Obecnie, zgodnie z testamentem pisarza, 
mieści się tutaj muzeum imienia właścicieli, które 
rozbrzmiewa muzyką i poezją, a w sali wystawowej 
na poddaszu prezentują swoje prace artyści plastycy. 
 
Dom Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów stał się 
miejscem schronienia i oparcia dla wielu osób 
podczas okupacji – m.in. Czesława Miłosza, 
Stanisława Dygata, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
Leona Schillera, Stanisława Piętaka, Witolda 
Lutosławskiego, Andrzeja Panufnika. Po Powstaniu 
Warszawskim zatrzymali się tu na dłużej m.in. Pola 
Gojawiczyńska i Jerzy Waldorff.

Wnętrze Stawiska zachowało swój pierwotny 
charakter zamożnego domu polskiego ze zbiorami 
XIX- i XX-wiecznego malarstwa, meblami, sprzętami 
oraz przedmiotami codziennego użytku.  
Zachowała się biblioteka z cennymi pierwodrukami, 
m.in. „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza z 1834 
roku i „Słownika języka polskiego” Samuela 
Bogumiła Lindego z 1807 roku.

8. Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku

W muzeum odbywają się cykle spotkań, na przykład 
Dźwięk-Słowo-Obraz-Myśl, Akademia Myśli 
i Dźwięku, a od 2000 roku także Festiwale Muzyczne 
Konfrontacje.  
15 września 2013 roku w Stawisku odbyła się 
inauguracja 10-kilometrowej trasy spacerowej  
– „Śladami Jarosława Iwaszkiewicza po Brwinowie 
i Podkowie Leśnej”.  
 
Jarosław Iwaszkiewicz 

Urodził się w 1894 roku w Kalniku na Ukrainie. 
Był poetą, prozaikiem, dramaturgiem, eseistą 
i tłumaczem. Rodzina Iwaszkiewicza, związana 
więzami pokrewieństwa i stylem życia z kresowym 
ziemiaństwem, pozbawiona była własnego 
majątku. Nad jej sytuacją zaciążyły represje za 
udział w powstaniu styczniowym, jakie dotknęły 
ojca poety. Po jego śmierci w roku 1902 rodzina 
wyjechała na kilka lat do Warszawy, później 
Iwaszkiewicz powrócił na Ukrainę. Nawiązał przyjaźń 
z kompozytorem Karolem Szymanowskim; rozpoczął 
studia prawnicze i muzyczne w Kijowie. Debiutował 
w roku 1915 sonetem „Lilith”. 
 
Od roku 1918 związał się w Warszawie z grupą 
skupioną wokół pisma „Pro Arte et Studio”.  

Obiekt dostępny do zwiedzania. Bilet normalny  
8 zł, ulgowy 5 zł, Wtorki: wstęp wolny. Bilet na 
spotkanie literacko-muzyczne: 15 zł, opłata za 
oprowadzanie: 30 zł, spacer z przewodnikiem  
po Podkowie Leśnej: 60 zł, lekcje muzealne: 30 zł.  
 
Godziny otwarcia:  
poniedziałek, sobota oraz w święta kościelne 
i państwowe: nieczynne 
wtorek, środa, piątek: 9:00 - 15:00 
czwartek: 9:00 - 17:00,  niedziela: 10:00 - 15:00  
 
Grupy wycieczkowe przyjmowane są w środy, 
czwartki, piątki i niedziele (po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym). 
 
Dane teleadresowe: 
tel.: +48 22 758 93 63, fax: +48 22 729 14 21 
e-mail: stawisko@stawisko.pl 
www.stawisko.pl

 
Współrzędne: 
N 52° 7’ 34.68” 
E 20° 42’ 12.87”

Adres: 
ul. Gołębia 1 
05-807 Podkowa Leśna

Stawisko – widok od strony południowej.

Jarosław Iwaszkiewicz w gabinecie w Stawisku.

Stawisko – widok z frontu.

Na początku lat 30. Iwaszkiewicz pełnił funkcję 
sekretarza poselstwa polskiego w Danii, a następnie 
w Belgii. Wiele podróżował, m.in. do Włoch i Francji. 

Podczas wojny mieszkał z żoną w Stawisku, gdzie 
prowadzili dom otwarty dla artystów. 

W 1947 roku został redaktorem tygodnika „Nowiny 
Literackie”, a osiem lat później objął redakcję 
„Twórczości”. Funkcję tę sprawował do śmierci. 
Zmarł w roku 1980 w Warszawie.  
 

Był jednym z członków grupy poetyckiej Skamander, 
do której należeli także Antoni Słonimski, Jan 
Lechoń, Julian Tuwim oraz Kazimierz Wierzyński.

W 1919 roku wydał pierwszy tom poetycki 
„Oktostychy”. Ożenił się z Anną Lilpop, córką 
zamożnego przemysłowca, tłumaczką i autorką 
szkiców poświęconych literaturze i muzyce. Była 
osobą obdarzoną wyjątkową wrażliwością literacką 
i muzyczną, posiadającą zdolność inspirowania 
twórców, z którymi była zaprzyjaźniona. W 1928 
roku Iwaszkiewiczowie zamieszkali w Podkowie 
Leśnej w Stawisku.
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     V. Trasy zwiedzania

Spacerem po muzeach Otrębus

Zwiedzanie możemy zacząć  
od siedziby zespołu „Mazowsze”, 
ulokowanej na skraju  
Lasu Młochowskiego, przy  
ul. Świerkowej 2.             Turyści 
przemieszczający się kolejką WKD 
powinni wysiąść na stacji Otrębusy 
i skierować się na południe  
– ul. Natalińską, Piaseckiego, 
Poziomki i Malinową (odległość 
ok. 1 km). Nieopodal pałacu 
Karolin, będącym od lat siedzibą 
zespołu „Mazowsze”, znajduje 
się Matecznik Mazowsze 
− nowoczesna placówka 
szkoleniowo-estradowa pełniąca 
rolę centrum mazowieckiego 
folkloru. Odbywają się tu próby 
i koncerty zespołu „Mazowsze”, 
szkolenia choreografów, 
instruktorów tańca, kursy 
taneczne dla dzieci i dorosłych, 
warsztaty rękodzieła ludowego, 
śpiewu i gastronomii regionalnej. 
Swoje spektakle wystawiają także 
teatry warszawskie, goście z kraju 
i zagranicy. Warto zatem przed 
wizytą sprawdzić również aktualny 
repertuar. Dawna siedziba zespołu 
mieściła się w zabytkowym pałacu 
Karolin. W izbach pamięci 
             można tu zobaczyć ciekawe 
kolekcje instrumentów, strojów 
ludowych, lalek z różnych stron 
świata czy plakatów koncertowych 
zespołu. Dla umówionych 
wcześniej grup ośrodek proponuje 
program zwiedzania połączony 
z warsztatami artystycznymi. 
Po zakończeniu zwiedzania 
warto odwiedzić Hotel Karczmę 
Mazowsze, serwującą staropolskie 

potrawy. W Karolinie jest także 
obszerny parking oraz baza 
noclegowa dla turystów, którzy 
chcieliby zatrzymać 
się tutaj na dłużej.

Po zwiedzeniu siedziby zespołu 
„Mazowsze” warto udać się do 
Muzeum Motoryzacji i Techniki. 
            Przy ruchliwej 
drodze Warszawa-Grodzisk 
(ul. Warszawska), w dość 
niepozornych pomieszczeniach 
kryje się prawdziwe królestwo 
starych pojazdów. Turyści 
przemieszczający się pieszo, po 
opuszczeniu terenu willi Karolin 
powinni wrócić do stacji WKD 
i  kierując się na północ ul. 
Natalińską, dojść do skrzyżowania 
z ul. Warszawską. Następnie 
należy skręcić w lewo, by po 
kilkuset metrach dotrzeć do 
Muzeum (odległość ok. 1,8 km).  
Po wizycie w Muzeum Motoryzacji 
i Techniki można udać się na 
smaczny posiłek do położonej  
w pobliżu muzeum Restauracji 
Elita (ul. Pszczelińska 121 A).  
Poza ciekawym menu Elita 
zapewnia także plac zabaw, 
parking i noclegi. Do wyboru 
są także inne restauracje w 
Otrębusach: siedlisko Jasminum, 
zajazd Amigo, Pałacyk Otrębusy 
czy restauracja Mistral.

Spacerem po zabytkach Otrębus

Zwiedzanie warto zacząć od 
najstarszych obiektów dawnego 
folwarku Otrębusy − spichrza, 
pochodzącego z drugiej 
połowy XVIII wieku             oraz 
Toeplitzówki, pałacu z przełomu 
XVIII i XIX wieku.              
Oba zabytki znajdują się przy  
ul. Wiejskiej. Od kolejki WKD 
można dotrzeć do nich idąc 
na północ ul. Natalińską, aż 
do skrzyżowania z ul. Wiejską 
(odległość ok. 350 − 400 m). Pałac 
wraz z parkiem jest dostępny 
dla zwiedzających, natomiast 
spichrz znajduje się w rękach 
prywatnych i można go oglądać 
jedynie z zewnątrz. Przed 
pałacem utworzono kilkanaście 
miejsc parkingowych. W głębi 
ul. Wiejskiej, na skrzyżowaniu 
z ul. Krótką, znajduje się krzyż 
i kapliczka Matki Bożej z 1930 roku.  
 Po obejrzeniu spichrza 
i Toeplitzówki można przejść ul. 
Sadową w stronę kościoła NMP 
(odległość ok. 300 m).  
Do obejrzenia jest współczesny 
kościół o imponującej i ciekawej 
sylwetce, jego wnętrze zdobione 
pięknymi witrażami, a także 
bardzo zadbany przykościelny 
ogród, w którym umieszczono 
figury świętych, kapliczki oraz inne 
ciekawe obiekty kultu. Przy  
ul. Sadowej zlokalizowane jest 
także Muzeum Sztuki Ludowej 
             oraz pochodząca 

z początku XIX wieku willa 
Szolców.

Z Toeplitzówki można także 
podążyć na południe ulicami 
Natalińską i Piaseckiego (żółty 
szlak turystyczny) do willi Zosinek  
            i pałacu Karolin 
(odległość ok. 1400 m). 
Ta turystycznie atrakcyjna 
trasa wiedzie skrajem Lasu 
Młochowskiego. Nieopodal 
pałacu Karolin, będącego od lat 
siedzibą Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza 
Sygietyńskiego,             znajduje się 
Matecznik Mazowsze, nowoczesna 
placówka szkoleniowo- 
-estradowa pełniąca rolę centrum 
mazowieckiego folkloru.  
Po zakończeniu zwiedzania 
warto odwiedzić Hotel Karczmę 
Mazowsze.  Obiekt posiada 
obszerny parking oraz bazę 
noclegową.

Podążając na południe 
ul. Natalińską, na prawie 
dwukilometrowym odcinku drogi 
można obejrzeć dwie wille, pałac 
i obiekty kultu religijnego. Trasa 
przebiega przez łąki i tereny leśne, 
co znakomicie sprzyja pieszym 
i rowerowym wycieczkom. 
W połowie dystansu znajduje się 
zabytkowa willa Wierzbówek, 
dobrze widoczna z ul. Natalińskiej, 
a nieco bardziej na południe, 
w głębi lasu, ulokowana jest 
kolejna willa − Natalin.  

Oba zabytki nie są udostępnione 
zwiedzającym i można je obejrzeć 
jedynie z zewnątrz.  
Na skrzyżowaniu ulic Natalińskiej 
i Nadarzyńskiej widać wybudowany 
w ostatnich latach okazały 
pałac, który powstał w miejscu 
zabytkowej willi Zosin.            
W pobliżu są także do zobaczenia 
ciekawe obiekty kultu religijnego: 
krzyż z kapliczkami z okresu 
międzywojennego (ul. Natalińska)                     
                  oraz kapliczka Matki 
Bożej Królowej Wszechświata (ul. 
Anny Marii).  
W drodze powrotnej warto przejść 
ponadstuletnią aleją lipową,  
ul. Nadarzyńską (czerwony 
i zielony szlak turystyczny) 
i odpocząć na polanie Zosin 
(zielony szlak turystyczny).  
Dalej, idąc lasem – ul. Sosnową 
i Mickiewicza, docieramy 
do skrzyżowania ulicy 
Franciszkańskiej z Karolińską, gdzie 
znajdują się m.in. kapliczka Matki 
Bożej „Macareny” i św. Andrzeja 
Boboli.       
Ulicą Karolińską dochodzimy do 
parku przylegającego do stacji 
WKD w Otrębusach, gdzie można 
zobaczyć posąg Świętowita.  
Trasa – pałac w Karolinie, 
Wierzbówek, Natalin, willa 
i polana Zosin, Świętowit  
− liczy ok. 4 km. 
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Konie 
 
Patataj 
Adres: ul. Krótka 9, 08-805 Kanie 
Współrzędne: N 52° 7’ 43.67”, E 20° 47’ 2.71” 
Godziny otwarcia:  
wtorek – niedziela: 9:00 - 21:00 
Dane teleadresowe: 
tel.: +48 22 758 58 35 
e-mail: patataj@patataj.com 
www.patataj.com

Szarża 
Adres: ul. Szarży 3, 05-805 Popówek 
Współrzędne: N 52° 7’ 30.63”, E 20° 47’ 18.51” 
Jazdy po uzgodnieniu telefonicznym. 
Dane teleadresowe: 
tel.: +48 506-441-079 
e-mail: szarza@szarza.pl 
www.szarza.pl

    VI. W wolnym czasie…
1. Konie, paintball i tenis

2. Place zabaw

Na obrzeżach Otrębus, kierując się 
w stronę Brwinowa, można 
odwiedzić plac zabaw na 
terenie restauracji Elita przy 
ul. Pszczelińskiej 121 A. 
W każdą niedzielę podczas 
rodzinnego obiadu właściciele 
restauracji zapraszają do udziału 
w organizowanych zajęciach 
plastycznych. W miesiącach 
letnich dzieci mają do dyspozycji 
cały ogród, plac zabaw, stół do 
ping-ponga i bramki do gry w piłkę 
nożną.  

Najstarszym z placów zabaw 
jest ten na terenie świetlicy 
przy ul. Krótkiej 10. Obecnie po 
rewitalizacji placyk ma charakter 
miniścieżki zdrowia. Znajdziemy 
tam kilka niedużych urządzeń 
zabawowych: stolik szachowy, 
huśtawkę, orbitrek, równoważnię 
wiszącą oraz kilka grzybków do 
skoków na nawierzchni z piasku 
czy miniściankę wspinaczkową.  
 
Najbardziej urozmaiconym oraz 
najnowocześniejszym z placów 
zabaw jest ten na terenie Zespołu 
Szkół w Otrębusach. Dla starszych 
dzieci możliwe jest skorzystanie 
z boisk do siatkówki, koszykówki, 
piłki nożnej oraz bieżni. 
Natomiast dla dzieci młodszych 

za budynkiem szkoły są dwa place 
zabaw. Jeden z nich (starszy) 
składa się z piaskownicy, dwóch 
domków ze zjeżdżalniami oraz 
bujanej zabawki. Drugi plac zabaw 
(nowoczesny) jest wybudowany 
na początku 2013 roku, na 
bezpiecznym dla dzieci gumowym 
podłożu (tak samo jak boisko do 
koszykówki i siatkówki). Na placu 
są różnorodne sprzęty: huśtawka, 
miniścianka do wspinaczki, 
równoważnia oraz zjeżdżalnie.  
Na terenie można być do zmroku.

Dla rodziców z małymi dziećmi 
proponujemy powstały w 2004 
roku miniplacyk zabaw na terenie 
Toeplitzówki przy ul. Wiejskiej. 

W 2007 roku w Otrębusach 
(skrzyżowanie ulic Sosnowej 
i Nadarzyńskiej) na terenie 
Lasów Chojnowskich powstało 
pole biwakowe, tzw. „Polana 
Zosin”. Są tam wiaty turystyczne, 
miejsce na ognisko, ścieżka 

edukacyjna, opracowana wspólnie 
z przedstawicielami Urzędu 
Gminy w Brwinowie oraz mały 
placyk zabaw dla dzieci. Polana 
znajduje się z dala od ruchliwych 
ulic i gwaru dnia codziennego, 
a otaczająca ją przyroda sprzyja 
aktywnemu wypoczynkowi dzieci 
i dorosłych.

Niedaleko od Otrębus można 
odwiedzić Ośrodek Jeździecki 
Patataj w Kaniach. Oprócz stajni, 
ujeżdżalni oraz karczmy na terenie 
ośrodka znajduje się plac zabaw 
dla dzieci w formie ścieżki zdrowia. 
Przyrządy do ćwiczeń wykonane 
są z drewnianych bali; jest tu 
równoważnia, liny do wspinania, 
drążki do podciągania itp. Oprócz 
tego zamontowano tu huśtawki 
dla małych i dużych dzieci, a dla 
maluchów jest piaskownica. 
Można rozegrać mecz w piłkę 
siatkową, w ping-ponga lub 
podczas organizowanych imprez 
skorzystać z toru łuczniczego czy 
przejazdu bryczką lub saniami. 

Duży plac zabaw (tylko dla 
zapisanych dzieci) jest również 
przy przedszkolu samorządowym 
w Otrębusach przy ulicy Wiejskiej 1A.  
 
     W 2015 roku w parku willi Karolin 
powstaną także dwa place zabaw.
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Paintball 
 
Kanion Paintball 
Adres: ul. Szkolna 16, 05-805 Kanie  
Współrzędne: N 52° 8’ 14.08”, E 20° 45’ 35.79” 
Wejście po uzgodnieniu telefonicznym. 
Dane teleadresowe: 
tel.: +48 502-835-301  
e-mail: kanion.paintball@gmail.com 
www.kanion-paintball.pl

Paintpark – imprezy Paintball 
Adres: ul. Gołębia 42, 05-807 Podkowa Leśna 
Współrzędne: N 52° 7’ 46.59”, E 20° 42’ 18.2” 
Wejście po uzgodnieniu telefonicznym. 
Dane teleadresowe: 
tel.: +48 517-209-212 
e-mail: biuro@paintpark.pl 
www.paintpark.pl

Kort tenisowy 
 
Szkoła tenisa ziemnego Masters 
Adres: ul. Sosnowa 23, 05-805 Otrębusy 
Współrzędne: N 52° 7’ 20.88”, E 20° 45’ 55.22” 

Dostępne po uzgodnieniu telefonicznym. 
Dane teleadresowe: 
tel.: +48 600-220-250, +48 692-160-009 
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VII. Hotele i restauracje 
1. Restauracja Elita

Restauracja Elita na stałe wpisała 
się w świat gastronomii Otrębus 
i okolic Pruszkowa. W połowie 
maja 2014 restauracja świętowała 
15-lecie istnienia. 

Restaurację Elita otacza rozległy 
ogród z placem zabaw dla 
dzieci oraz chatą serwującą 
dania barbecue. Wystrój chaty 
barbecue, nawiązuje do stylu 
klimatów śródziemnomorskich. 

Jasna kolorystyka drewna 
połączona z białymi elementami 
nie sprawia wrażenia typowego 
miejsca do grillowania.  
To doskonałe miejsce do 
organizacji imprez o różnym 

charakterze, począwszy od wesel, 
a na spotkaniach firmowych 
skończywszy. Wszystkim gościom, 
którzy zawitają do chaty barbecue 
na terenie ogrodu Restauracji 
Elita, serwowane jest specjalne 
menu z niestandardowymi 
propozycjami. 

Prócz atrakcji kulinarnych dla gości 
indywidualnych chata barbecue 
może być doskonałym tłem 
wesela w stylu wiejskim, pięknie 
udekorowanym kwiatami polnymi, 
a także coraz modniejszych ślubów 
plenerowych. 

Restauracja Elita może pochwalić 
się szerokim wachlarzem usług  
– organizuje wesela, wspomniane 
śluby plenerowe, a także 
przyjęcia okolicznościowe, takie 
jak chrzciny, komunie, a także 
profesjonalny catering do 2000 
osób. Dysponuje także miejscami 
noclegowymi. 

Niezapomniane są bale 
sylwestrowe i walentynkowe, 
które zawsze dostarczają gościom 
wielu atrakcji i niezwykłych 
wrażeń.

Restauracja Elita świadczy także 
usługi dla biznesu w zakresie 
organizacji szkoleń, wynajmu sal 
szkoleniowych, cateringu oraz 
obsługi konferencji i kongresów. 

Restauracja Elita jest otwarta 
na życzenia gości oraz zapewnia 
niekrępującą domową atmosferę 
podczas każdego przyjęcia.

Zapraszamy do zapoznania się 
z pełną ofertą restauracji Elita na 
stronie internetowej:  
www.restauracja-elita.pl.

Godziny otwarcia restauracji:  
codziennie: 9:00 - 21:00 
 
Dane teleadresowe: 
tel.: +48 22 758 53 89, +48 511-876-788 
e-mail: elita@restauracja-elita.pl 
www.restauracja-elita.pl 
 
Właściciele obiektu: 
Justyna i Piotr Kowalczyk 
 
Całkowita liczba pokoi: 3 pokoje DBL 
 
Cena pokoju: 180 zł/doba ze śniadaniem 

Współrzędne: 
N 52° 7’ 56.62”  
E 20° 45’ 11.11”

Adres: 
ul. Pszczelińska 121A, 
05-805 Otrębusy
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   2. inne Hotele i Restauracje

Hotel Karczma Mazowsze

Adres: ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy 
 
Współrzędne: N 52° 7’ 9.04”, E 20° 45’ 26.04” 
 
Godziny otwarcia restauracji:  
poniedziałek – czwartek: 11:00 - 21:00 
piątek – niedziela: 11:00 - 23:00

Dane teleadresowe: 
tel.: +48 22 735 72 20 
e-mail: recepcja@hotelkarczmamazowsze.pl 
www.hotelkarczmamazowsze.pl

Całkowita liczba pokoi: 55 pokoi  (98 miejsc) 
 
Cena pokoju: od 130 zł/doba ze śniadaniem 
 
Usługi: oferta konferencyjna, noclegowa, 
karczma staropolska, organizacja imprez 
(wesela, komunie, bankiety, konferencje, 
spotkania rodzinne, imprezy okolicznościowe, 
wynajem sal), sauna i masaże relaksacyjne 
na terenie obiektu, organizacja przejażdżek 
konnych bryczkami, kuligi.  
 
Dodatkowe atuty: kompleks z centrum 
noclegowym i konferencyjnym (pięć sal 
konferencyjnych wyposażonych w wysokiej 
jakości sprzęt audiowizualny) oraz karczmą na 
dużym terenie, w pobliżu plac zabaw dla dzieci, 
bliskość Europejskiego Centrum Matecznik 
Mazowsze, pałacyku Karolin wraz z izbami 
pamięci „Mazowsza” i parkiem, parking oraz 
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

 

Siedlisko Jasminum

Adres: ul. Pszczelińska 123, 05-805 Otrębusy 
 
Współrzędne: N 52° 7’ 53.72”, E 20° 45’ 13.86”

Godziny otwarcia restauracji:  
poniedziałek – niedziela:  10:00 - 22:00

Dane teleadresowe: 
tel.: +48 22 758 52 04 
e-mail: rezerwacje@siedliskojasminum.pl 
www.siedlisko-jasminum.pl

Całkowita liczba pokoi: 14 
 
Cena pokoju: od 150 zł/doba ze śniadaniem 
 
Usługi: sala konferencyjno-bankietowa, sala 
weselna, restauracja, hotel, catering, wynajem 
sali na imprezy, organizacja bali sylwestrowych, 
andrzejkowych, dancingów itp.

Dodatkowe atuty: brak konieczności rezerwacji, 
odpowiednie dla grup i dzieci, posiłki na wynos, 
klimatyzacja, stoliki na zewnątrz, parking oraz 
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

 

Restauracja Mistral

Adres: ul. Sadowa 1, 05-805 Kanie 
 
Współrzędne: N 52° 8’ 1.07”, E 20° 45’ 46.4”

Godziny otwarcia restauracji:  
codziennie: 12:00 - 22:00

Dane teleadresowe: 
tel.: +48 22 758 58 30, +48 506-271-780,  
+48 601-400-176 
e-mail: info@restauracjamistral.pl 
www.restauracjamistral.pl

Restauracja istnieje od 1996 roku. 
Specjalność restauracji to kuchnia europejska 
(w szczególności śródziemnomorska), ale także 
rodzima polska.

Właściciele są jednocześnie szefami kuchni, 
zatem jakość i estetyka to ich cel nadrzędny.

Dodatkowe atuty: parking, udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych.

 

Pałacyk Otrębusy

Adres: ul. Warszawska 2, 05-805 Otrębusy 
 
Współrzędne: N 52° 8’ 1.41”, E 20° 45’ 36.24”

Godziny otwarcia basenu, sauny, groty solnej:  
poniedziałek – piątek:  8:00 - 21:00 
sobota – niedziela:  9:00 - 18:00 
 
Masaże i zabiegi należy rezerwować telefonicznie.

Dane teleadresowe: 
tel.: +48 22 729 00 50 
e-mail: info@palacykotrebusy.pl 
www.palacykotrebusy.pl

Całkowita liczba pokoi: 30 
 
Cena pokoju: od 200 zł/doba ze śniadaniem, 
z dostępem do basenu i kompleksu saun i łaźni 
 
Ciekawa architektura, klasyczne wnętrza 
i otoczenie przyrody to główne atuty Pałacyku 
Otrębusy. 
 
Usługi: sale konferencyjne, sala bankietowa, 
kameralne sale na uroczystości rodzinne, 
pokoje hotelowe, basen z atrakcjami wodnymi, 
kompleks saun i łaźni, gabinety masażu 
i kosmetyczny, drink bar, szef kuchni, catering, 
organizacja przyjęć okolicznościowych 
(sylwester, bale maturalne, komunie, chrzciny)

Dodatkowe atuty: przestronny ogród z altaną, 
dostęp do bezprzewodowego Internetu, 
parking.
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4. Dom Seniora

Zajazd Amigo Catering 
 
Adres: ul. Warszawska 34, 05-805 Otrębusy 
 
Współrzędne: N 52° 7’ 52.88”, E 20° 45’ 11.35”

Godziny otwarcia restauracji:  
poniedziałek – czwartek: 9:00 - 23:00 
piątek – sobota: 9:00 - 1:00 
niedziela: 10:00 - 23:00

Dane teleadresowe: 
tel./fax: +48 22 758 50 95, +48 787-850-850 
e-mail: info@amigocatering.pl 
www.amigocatering.pl

Usługi: firma z kilkunastoletnim stażem 
w świadczeniu usług gastronomiczno- 
-cateringowych dla klientów indywidualnych 
i grupowych. Organizuje imprezy na płytach 
stadionowych, w halach sportowych i centrach 
handlowych dla kilku tysięcy osób. Zajmuje się 
również dowozem posiłków do firm: lunche, 
kanapki i posiłki regeneracyjne. 
 
Dodatkowe atuty: pełna obsługa 
gastronomiczna przyjęć u klienta, przyjęcia 
okolicznościowe (imprezy rodzinne, świąteczne, 
studniówki, komunie), bankiety i konferencje, 
różnorodna kuchnia, licencjonowani barmani, 
smaczne domowe posiłki.

 

Ośrodek rekolekcyjny im. Św Jana Pawła II

Adres: ul. Nadarzyńska 21, 05-805 Kanie 
 
Współrzędne: N 52° 7’ 54.03”, E 20° 46’ 6.8”

Dane teleadresowe: 
tel.: +48 22 758 54 13 
e-mail: kanieor@poczta.onet.pl 
www.kanie-jp2.pl

Całkowita liczba miejsc: 5 domów, które mogą 
pomieścić ponad 100 osób 
 
Usługi: ośrodek przyjmuje grupy 
zorganizowane, zarówno duże, jak i małe, 
wywodzące się z różnych ruchów Kościoła 
katolickiego, ze swymi duszpasterzami 
i animatorami. Ośrodek słynie ze swojej 
dobrej kuchni. Smak potrawom nadają owoce, 
warzywa i zioła z własnego ogrodu. 
 
Dodatkowe atuty: duży ogród z sadem 
i zagajnikiem, pustelnia (domek do wyciszenia się),  
sala do skupienia  i modlitwy, kaplica, 
ogólnodostępna kuchnia, dwie stołówki, 
biblioteka, parking.

 

Karczma Patataj

Adres: ul. Krótka 9, 05-805 Kanie 
 
Współrzędne: N 52° 7’ 43.67”, E 20° 47’ 2.71”

Godziny otwarcia restauracji:  
wtorek – niedziela: 9:00 - 21:00

Dane teleadresowe: 
tel.:  +48 22 758 58 35 
e-mail: patataj_catering@op.pl 
www.karczma-patataj.pl

Usługi: karczma istnieje od 1992 r., kiedy to 
w odpowiedzi na oczekiwania coraz liczniejszej 
grupy gości powstał w bezpośrednim 
sąsiedztwie boksów końskich maleńki lokalik 
z kawą i herbatą. Dzisiaj dostępne są dwie 
sale restauracyjne: jedna z tradycyjnym, 
otwartym kominkiem, mieszcząca 40 osób, 
druga o wystroju myśliwskim również na 40 osób 
oraz zamknięta weranda (przeszklone ściany 
z widokiem na okoliczną łąkę i las) na 50 osób.  
Na pobliskiej łące znajdują się stylowe 
drewniane wiaty i grill. Organizowane są 
wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe. 
 
Dodatkowe atuty: parking.

Trzy Podkowy

Adres: ul. Podleśna 19, 05-805 Otrębusy 
 
Współrzędne: N 52° 7’ 19.07”, E 20° 44’ 50.63”

Dane teleadresowe: 
tel.: +48 690-327-278, +48 517-559-247, 
+48 505-110-626 
e-mail: kontakt@trzy-podkowy.pl 
www.trzy-podkowy.pl

Całkowita liczba miejsc: do 28 pensjonariuszy 
 
Cena: Miesięczny koszt pobytu zaczyna się od 
2500 zł. Jest ustalany indywidualnie i zależy 
od stanu zdrowia oraz szczególnych potrzeb 
pensjonariusza. 
 
Usługi: całodobowa opieka lekarska, 
całodobowa opieka pielęgniarska, całodobowa 
asysta opiekunek, towarzystwo i pomoc przy 
wszystkich czynnościach i we wszystkich 
sprawach, w których okażą się potrzebne.

Dodatkowe atuty: transport z lotniska,  
usługi fryzjerskie i kosmetyczne na miejscu, 
wizyty duszpasterskie, różne atrakcje 
i niespodzianki z okazji urodzin, imienin i świąt.  
Pokoje 1-, 2- i 3-osobowe, udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych, pięć posiłków 
dziennie oraz napoje i przekąski, posiłki 
przygotowywane przez własnego kucharza 
ze starannie dobranych świeżych składników 
i z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń, 
piękny ogród, duży taras.

3. Ośrodek rekolekcyjny
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Z każdego pokoju jest bezpośredni dostęp  
do dwóch dużych wybiegów o wielkości około  
400 m2 każdy, przeznaczonych do spacerów.

W zależności od temperamentu i potrzeb psa 
dobierane jest odpowiednie towarzystwo do zabawy 
i spacerów. Psy karne i słuchające komend korzystają 
z całego terenu (1 ha). Bez względu na warunki 
atmosferyczne są minimum trzy spacery dziennie. 
Jako podstawowy posiłek dla psów podawany jest 
najczęściej ryż gotowany z warzywami i mielonym 
mięsem drobiowym. Jeżeli pies je częściej niż raz 
dziennie, kolejny posiłek składa się z suchej karmy. 
Pies może przyjechać z własnym pokarmem i wtedy 
jest karmiony ściśle wg poleceń właściciela. 

Koty mają własne pomieszczenie, każdy z kotów 
ma swój własny kojec. Są cztery „kocie” miejsca. 
Koty wypuszczane są z kojców na teren pokoju 
i zewnętrznej woliery. Podstawowy posiłek dla 
kotów to suchy pokarm, z odmianami dla zwierząt 
sterylizowanych oraz puszki Whiskas.

Lekarz specjalista dojeżdża na wezwanie (możliwe 
jest podawanie leków, iniekcje podskórne).  
Dla psów i kotów wymagana jest książeczka  
zdrowia z aktualnymi wszystkimi szczepieniami. 

W przypadku zwierząt wymagających diety 
leczniczej lub jedzących specyficzny rodzaj pokarmu, 
właściciel powinien dostarczyć określony rodzaj 
jedzenia do pensjonatu.

5. Pensjonat dla zwierząt Syriusz 6. Pensjonat dla zwierząt U Grażyny

Godziny otwarcia:  
poniedziałek – niedziela: 8:00 - 20:00 
 
Dane teleadresowe: 
tel.: +48 22 758 59 86 
e-mail: hassyriusz@wp.pl 
www.hoteldlapsow.otrebusy.pl

Właściciel pensjonatu: 
Olga Owczarek 
 
Cena pobytu: w zależności od wielkości psa  
35-50 zł/dzień, dla kota 25 zł/dzień.  
 
Liczba miejsc: 10 dla psów oraz 4 dla kotów

Współrzędne: 
N 52° 8’ 7.47” 
E 20° 44’ 54.98”

Adres: 
ul. Torfowa 10 
05-805 Otrębusy

Pensjonat dla zwierząt Syriusz prowadzi działalność 
od 1996 roku. Zwierzęta przebywają w specjalnie 
przystosowanym do ich pobytu, całorocznym 
budynku. W okresie zimowym pokoje są ogrzewane.  
Dla psów przeznaczone są cztery pokoje. 
W większych znajdują się cztery kojce, 
a w mniejszych dwa. Każdy pies ma swój własny 
kojec, który jest jego azylem na czas pobytu. 

Godziny otwarcia:  
poniedziałek – piątek: 9:00 - 20:00 
sobota: 9:00 - 16:00 
niedziela i święta: nieczynnne

Dane teleadresowe: 
tel.: +48 22 798 17 30, +48 792-537-096,  
+48 660-291-098 
e-mail: pensjonat@klucznik.otrebusy.pl 
www.klucznik.otrebusy.pl

Właściciel obiektu: 
Grażyna Klucznik 
 
Cena pobytu: w zależności od wielkości psa  
30-50 zł/dzień, dla kota 20-25 zł/dzień. 
 
Liczba miejsc: 10 dla psów oraz 4 dla kotów

Współrzędne: 
N 52° 7’ 45.08”  
E 20° 45’ 3.47”

Adres: 
ul. Wiejska 38b 
05-805 Otrębusy

W razie potrzeby dojeżdża lekarz specjalista. 
 
Ze względu na małą liczbę miejsc, prowadzący 
pensjonat proszą o wcześniejszą rezerwację pobytu.

Pensjonat dla zwierząt U Grażyny prowadzi 
działalność od 1999 roku. To całoroczny hotel 
na warunkach domowych mający dużą posesję, 
zapewniającą swobodę biegania dla psów. Zwierzęta 
mają stałą opiekę, także weterynaryjną. Pensjonat 
dysponuje także miskami, zabawkami oraz 
posłaniami, ale proponuje, by właściciele razem 
z pupilami przywozili własny sprzęt, dzięki czemu 
zwierzę będzie czuło się jak w domu. 
 
Punkt oferuje profesjonalną pielęgnację pupila 
przez dyplomowanego groomera: strzyżenie, 
kąpiele, trymowanie, rozczesywanie, obcinanie 
pazurków. Możliwa jest wysyłka zwierząt za granicę 
oraz przebycie kwarantanny. 
 
Pensjonat posiada duży ogród, dwa wybiegi, duże 
boksy dla zwierząt, domowe warunki. Zapewnia 
wyżywienie według zamówień klientów. 
Przyjmuje następujące gatunki zwierząt:  
psy, koty, króliki, szczurki, szynszyle, koszatki  
i świnki morskie.
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URZĄD GMINY BRWINÓW 
ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów 
tel.: + 48 22 738 26 15, + 48 22 738 26 01 
pon: 8:00-18:00, wt-czw: 8:00-16:00, pt: 8:00-14:00

SOŁTYS OTRĘBUS  
Konrad Goljanek – tel.: +48 668-138-773

LEŚNICZÓWKA  
Nadleśnictwo Chojnów Pilawa 
ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha 
tel.: +48 22 727 57 52, +48 22 756 72 75

OŚRODEK ZDROWIA - Vitamed  
willa Toeplitzów, ul. Wiejska 1 
pon-czw: 8:00-18:00, pt: 8:00-15:00 
tel.: +48 22 758 55 44

POCZTA, Willa Toeplitzów, ul. Wiejska 1 
pon-pt: 9:00-18:00, sob: nieczynne 
Listy wybierane są w dni robocze o 15:00-18:00.
tel.: +48 22 758 55 39

BIBLIOTEKA, willa Toeplitzów, ul. Wiejska 1 
pon, śr: 8:30-16:00, wt: nieczynne dla 
czytelników (dzień biblioteczny), 
czw: 12:00-19:30, pt: 10:30-18:00 
tel.: +48 22 758 50 79

InfoCentrum, Willa Toeplitzów, ul. Wiejska 1 
tel.: +48 506-551-593, pon, śr: 13:00-18:00,  
wt: nieczynne, czw: 13:00-19:00, pt: 11:00-16:00

ŚWIETLICA W OTRĘBUSACH, ul. Krótka 10 
tel.: +48 22 758 55 18, +48 500-018-056

POGOTOWIE RATUNKOWE, Szpital Powiatowy 
ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków 
tel.: +48 22 758 67 14

SZPITAL KOLEJOWY IM. W. ROEFLERA 
ul. Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków 
tel.: +48 22 758 81 78

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  
ul. Pszczelińska 3, 05-840 Brwinów  
tel.: +48 22 729 59 46

KOMISARIAT POLICJI  
ul. Leśna 7, 05-840 Brwinów 
tel.: +48 22 729 69 25, +48 22 729 79 97 

ROZKŁAD JAZDY PKS  
 
GRODZISK MAZOWIECKI – JANKI, REAL 
Przystanek Otrębusy, ul. Natalińska:  
9:34, 11:34, 14:04, 16:34, 19:04 
 
JANKI, REAL – GRODZISK MAZOWIECKI 
Przystanek Otrębusy, ul. Natalińska:  
10:33, 13:13, 15:43, 18:13, 20:43

GRODZISK MAZOWIECKI – MAXIMUS  
(sob-niedz) 
Przystanek Otrębusy, WKD, ul. Natalińska: 
09:16, 11:46, 14:16 
Przystanek Kanie, ul. Warszawska:  
9:20, 11:50, 14:20

MAXIMUS – GRODZISK MAZOWIECKI  
(sob-niedz) 
Przystanek Otrębusy, ul. Natalińska:  
10:50, 13:20, 17:50,  
Przystanek Kaniem, ul. Warszawska:  
10:47, 13:17, 17:47

JAKTORÓW – GRODZISK MAZ. – PRUSZKÓW 
– WARSZAWA 
Przystanek Otrębusy, ul. Pszczelińska:  
04:43, 05:19, 06:24, 06:59, 07:34, 08:17, 
09:37, 10:27, 11:17, 12:09, 13:12, 14:02, 14:57, 
15:42, 16:42, 17:39, 18:39, 20:04 
Przystanek Otrębusy, ul. Warszawska: 
04:44, 05:21, 06:26, 07:01, 07:36, 08:20, 
09:40, 10:30, 11:20, 12:13, 13:15, 14:05, 
15:00, 15:45, 16:45, 17:41, 18:41, 20:06 

WARSZAWA – PRUSZKÓW – GRODZISK MAZ.  
– JAKTORÓW 
Przystanek Otrębusy, ul. Pszczelińska:  
06:17, 07:17, 08:31, 09:21, 10:06, 10:56, 
12:06, 12:46, 13:36, 14:26, 15:31, 16:26, 17:21, 
18:06, 19:01, 20:06, 21:02, 22:02

   VIII. Przydatne informacje

ROZKŁAD JAZDY WKD WAŻNY OD 1.06.2014 
 
WKD OTRĘBUSY → W-WA ŚRÓDMIEŚCIE WKD 
 
4:07, 22, 49w; 5:07w, 24, 34w, 49; 6:07, 19w, 
29, 39, 54w; 7:09, 24w, 44w, 59; 8:14, 24w, 44, 
54w; 9:24w, 54w; 10:09, 24w, 54w; 11:24w, 
54w; 12:24w, 39, 54w; 13:24w, 39, 54w; 
14:24w, 39, 54w; 15:09, 24w, 34, 44, 54w; 
16:09, 24w, 39, 54w; 17:04, 24w, 39, 54w; 
18:09, 24w, 54w; 19:24w, 54w; 20:24w, 54w; 
21:24w, 54w; 22:24w, 54w; 23:24w; 0:04w 
 
WKD OTRĘBUSY → GRODZISK MAZ./
MILANÓWEK 
 
5:28G, 43M, 58wG; 6:13P, 43wM, 58wG; 
7:18wM, 48P, 58wG; 8:08G, 18P, 28wM, 58wG; 
9:28wM, 48P 58wG; 10:13G, 28wM, 43G, 
58wG; 11:13G, 28wM, 43P, 58wG; 12:28wM, 
58wG; 13:28wM, 58wG; 14:28wM, 58wG; 
15:13P, 28wM, 43P, 58wG; 16:13P, 28wM, 
38P, 45G, 58wG; 17:08P, 28wM, 43G, 58wG; 
18:13G, 28wM, 38G, 58wG; 19:13G, 28wM, 
43G, 58wG; 20:13G, 28wM, 58wG; 21:28wM, 
58wG; 22:28wM, 58wG; 23:26wG, 58wG; 
0:28wG, 58wG 
 
w  – pociąg kursuje też w soboty i święta 
M –  pociąg relacji Warszawa Śródmieście  
   WKD – Milanówek Grudów  
G  – pociąg relacji Warszawa Śródmieście  
  WKD – Grodzisk Maz. Radońska 
P  – pociąg relacji Warszawa Śródmieście  
  WKD – Podkowa Leśna Główna

HOTEL DLA ZWIERZĄT PSOTERIA 
ul. Kolejowa 1, 05-805 Kanie 
tel.: +48 535-035-095 
e-mail: info@psoteria.pl 
www.psoteria.pl

PENSJONAT RAJ 
lek. wet. Anna Laudańska 
ul. Poranna 7, 05-805 Otrębusy 
tel.: +48 22 758 59 02, +48 602-601-039 
e-mail: info@hotelraj.pl  
www.hotelraj.pl
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Kapliczka z 1930 roku
Willa Duninów
Willa Ganów
Willa Natalin

Szlaki turystyczne

Szlaki konne
Ścieżki dydaktyczne

Aleje i pomniki przyrody
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I
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 Mogiły

1

A

B

C

2

D

3 4 5

IX. Spis ulic  
 
Akacjowa B3, Anny Marii D4 
Baśniowa B3, Borówki C3  
Brzozowa C1, Bukowa C1 
Czeremchy C2,D2 
Dąbrowskiej Marii B2,B3  
Dunina B3 
Franciszkańska B3 
Głowackiego Bartosza C3,C4 
Helenowska A2 
Jałowcowa B2, Jesionowa C2  
Jeżynowa C1,D1,D2,D3 
Karolińska B3, Kępińska B1  
Klonowiec A1 
Kolberga Henryka Oskara A2,B2  
Komorowska A2 
Krecia B1, Krótka B2, Krzywa A2  
Kubusia Puchatka C3,C4 
Lipowa C2,D2 
Łąkowa A2, Łosia B1 
Majowa B1, Malinowa C2  
Mickiewicza Adama C3 
Nadarzyńska A3,B3,B4,C4,D4  
Natalińska B2,B3,C3,D4 
Na Skraju A1,B1 
Ogrodowa C3, Orzechowa C2  
Owocowa B3 
Parkowa B2,  
Piaseckiego Mariana C2,C3 
Piasta B3,C3, Piękna C3  
Platanowa C1, Podleśna C1 
Pogodna B3,C3, Polna B3  
Poranna B3, Poziomki C2 
Projektowana B2, Przejazdowa B1  
Pszczelińska A1,A2 
Różana C1 
Sadowa A3,B3  
Słoneczna A4,A5,B3,B4 
Słowackiego Juliusza C3,C4  
Słowiańska B3,C3 
Sosnowa C3,C4, Spacerowa B3  
Stokrotki A2 
Sygietyńskiego Tadeusza A2,A3 
Szopena C3 
Świerkowa C2 
Tarniny C2,C3, Tęczowa B3  
Toeplitza Teodora A2,A3 
Torfowa A1, Tulipanowa A2 
Wandy B3  
Warszawska A1,A2,A3,B2 
Wesoła B3, Wiejska B1,B2  
Wrzosowa C1,D1 
Wspólna A3,B3 
Zachodnia B1, Zaciszna B3  
Zamkowa B1,C1 
Zielona B3, Ziemowita B3

s.26
s.70
s.30
s.72
s.20
s.19
s.60

s.44
s.38
s.85
s.24
s.48
s.13
s.16
s.46
s.40
s.42
s.28

s.32

s.50

s.46 s.85
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