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stowarzyszenie sąsiedzkie włochy

kula włochowska

 

 

Obszary naszej aktywności to przede wszystkim:

• walka z chaosem architektonicznym w dzielnicy
• rewitalizacja przestrzeni miejskiej m.in. placu przy stacji  

PKP Warszawa Włochy
• tworzenie „Włochowskich Skwerów Miejskich”, czyli zielonych,  

rekreacyjnych przestrzeni dla mieszkańców
• rozwój Starych i Nowych Włoch zgodny z ideą miasta-ogrodu 
• monitoring funkcjonowania organów samorządowych i urzędów pod kątem  

zgodności ich działań z interesem mieszkańców
• poprawa infrastruktury komunikacyjnej i społecznej we Włochach
• integracja mieszkańców Włoch poprzez organizację wydarzeń społecznych  

i kulturalnych
• wydawanie „Kuli Włochowskiej”. 

Naszym przedstawicielem w Radzie Dzielnicy Włochy 
w kadencji 2014-2018 jest Klaudia Jastrzębska.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO CZŁONKOSTWA W NASZYM STOWARZYSZENIU. 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Dowiedz się więcej o nas na: www.wlochy.org.pl

stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy to apolityczna 
organizacja pozarządowa działająca od 2002 roku. 

Zrzeszamy mieszkańców i miłośników Włoch. 

Nasz główny cel to budowa społeczeństwa obywatelskiego 
w dzielnicy i aktywny udział w kształtowaniu 

przestrzeni miejskiej Włoch. 
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w sobotę 19 września w Parku Komba-
tantów włochowskie organizacje pozarządowe organizu-
ją „Piknik Aktywnych Mieszkańców”. Jeśli zastanawiali-
ście się nad tym, jak zaangażować się bardziej w lokalne 
sprawy, będzie to doskonała okazja, by poznać ofertę 
lokalnych ngo’sów i ludzi, którzy na co dzień aktywnie 
działają na rzecz dzielnicy. Poznacie też narzędzia i moż-
liwości, z których możecie korzystać jako mieszkańcy, by 
skuteczniej wpływać na swoje otoczenie. Piknik będzie 
okazją do integracji z sąsiadami, a także skorzystania 
z ciekawej oferty kulturalno-rekreacyjnej. Gwoździem 
programu będą tzw. „Tańce na dechach” nawiązujące 
do dawnej tradycji imprez, które miały kiedyś miejsce 
w Parku. Serdecznie zapraszamy!

w dniach 11-13 września w Podkowie Le-
śnej odbędzie się pierwszy Kongres Polskich Miast Ogro-
dów. Będzie to okazja do spotkania, integracji, wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk między przedstawiciela-
mi miast ogrodów z całej Polski. W programie m.in. wy-
kłady o rewitalizacji, projektowaniu zieleni w przestrze-
ni miejskiej, a także cechach dobrego miasta. Udział 
można zgłaszać za pośrednictwem strony www.polskie-
miastaogrody.pl. 

od momentu uruchomienia stacji Veturilo 
w 2013 roku do końca lipca tego roku, miejskie rowery 
wypożyczano w naszej dzielnicy ponad 50 tys. razy. Ze 
statystyk pozyskanych z ZTM wynika, że największą po-
pularnością cieszy się stacja przy PKP Włochy (łącznie 
ponad 15 tys. wypożyczeń). Najmniej wypożyczeń miało 
miejsce przy OSIR Włochy (ponad 3 tys.). 

piknik aktywnych 
mieszkańców

Kongres 
Miast ogrodów

jak wyrobić dziecku paszport? Jak zameldo-
wać się czasowo? Jak sprawdzić, ile mamy na koncie 
punktów karnych? Odpowiedzi na te i inne pytania moż-
na znaleźć na portalu www.obywatel.gov.pl. W serwisie 
znajdują się 82 karty opisujące prostym językiem naj-
popularniejsze usługi administracji publicznej dla oby-
watela. 

włochowskie Skwery Miejskie to projekt 
zainicjowany przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy 
w 2013 roku. Chcemy, by we współpracy mieszkańców 
z samorządem, niezagospodarowane miejskie działki 
były przekształcane w kameralne, zielone skwery służą-
ce integracji naszej lokalnej społeczności. Zależy nam na 
poznaniu opini mieszkańców w tej kwestii, dlatego ser-
decznie zachęcamy do wypełnienia ankiety, którą umie-
ściliśmy na naszej stronie www.wlochy.org.pl. 

grupa rodziców postanowiła założyć w na-
szej dzielnicy Mikroszkołę Włochy. To połączenie spół-
dzielni edukacyjnej, szkoły i edukacji domowej. Zajęcia 
będą się odbywać w kameralnych warunkach i wielowie-
kowej grupie dzieci. Nie ma dzwonków lekcyjnych ani 
prac domowych. Patronem inicjatywy jest Szkoła Wyż-
sza Przymierza Rodzin, w której środowisku zrodził się 
pomysł zakładania mikroszkół. Kadra tej uczelni będzie 
m.in. nadzorowała sposób realizacji obowiązującej pod-
stawy programowej. Więcej informacji o inicjatywie moż-
na znaleźć na www.mikroszkola.waw.pl. 

usługi urzędowe 
online

veturilo 
we Włochach

Mikroszkoła
we włochach

Wypełnij ankietę 
o zielonych skwerach



4

powstanie warszawskie

kula włochowska

(...) 1 sierpnia 1944 roku był Pan w cegielni? 

Tak, o 9 lub 10 rano. Cegielnia była na rogu ul. 
Piłsudskiego (obecna Globusowa róg Wałowickiej). Ka-
mienica narożna na 3-4 posesjach. Było nas ośmiu może 
dwunastu. Tam czekaliśmy na rozkazy jako łącznicy wy-
znaczeni przez AK dla Powstania. Z Włochami nie mie-
liśmy nic wspólnego. My mieliśmy rozkaz ze sztabu. Był 
tam Rysiek Grabowiecki, Fryderyk Ferenc, Jurek Koza, 
Włodek Pakuła, Sławek Kala, Serwek Grzejszczak... 
i jeszcze kilku. Ja mam zdjęcia, musiałbym zobaczyć je, 
wtedy pamiętałbym wszystkich. Zrobiło się ciemno. Dali 
nam po pistolecie. 

Kto Wam dał?

Tam było takich dwóch starszych. Jeden miał 
pseudonim „Technik”, a drugi „Wysoki”. Nie wiem jak 
oni się nazywali. Któryś z nich przyszedł do nas i mówi 
„Chłopaki, odwołujemy Powstanie w całej Obroży, bo ka-
capy odmówili pomocy całej Warszawie”. Nie wiem o któ-
rej to było godzinie, było już ciemno. Wiedzieli widocznie 
z radia. Ja zostałem na obstawie. Heniek Karwoski też 
był z nami. Pobiegli odwoływać Powstanie do Ursusa, 
do Piastowa, Ożarowa i jeszcze gdzieś. Rano 2 sierpnia 
rozpuścili nas, żebyśmy wrócili do domu. Opłotkami wró-
ciliśmy do domu. Po południu dostaliśmy rozkaz: „Na-
tychmiast wymarsz na Mory”. Do tego majątku, gdzie 
teraz jest stacja doświadczalna na Morach. (...) Mia-
łem 16 lat. Później jak myśmy przenocowali tam jedną 
noc... to było już 3 sierpnia, dostaliśmy rozkaz „wymarsz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
na Bronisze”. W Broniszach byłem już do samego końca. 
Chodziliśmy do Lasek, na Izabelin, Mogiłę Powstańczą, 
Zaborów, Zaborówek, Lipków. Tam chodziliśmy z roz-
kazami w czasie Powstania. Ja chodziłem u „Szymona”. 
Szymon był dowódcą w Puszczy Kampinoskiej. Do nie-
go chodziłem z rozkazami, a jak Szymon został ranny to 
na jego miejsce był „Okoń” i chodziłem do Okonia. Ale 
jak on się nazywał, nie wiem. Zaraz przede mną przy-
szedł Dolina z Wileńszczyzny z całą jednostką kawa-
lerii Wileńskiej. Złapali mnie własowcy i chcieli mnie 
już rozstrzelać. Miałem szczęście, bo uratował mnie je-
den z chłopaków od Doliny. (...) Mój ojciec był szewcem. 
Mieszkał na Kochanowskiego - teraz ulica Urszuli. I ze 
szkoły stale przychodzili Niemcy. Przychodzili do szew-
ca a to z butami, a to coś naprawić. Ojciec był szefem 
obwodu jakiegoś tam.... Miał pseudonim „Krzywousty”. 
Był w randze podporucznika. To było w czasie Powsta-
nia. Mój brat był szesnaście lat młodszy ode mnie. Uro-
dził się 5 czerwca 1944 roku. Później matka i ojciec mi 
opowiadali takie zdarzenie. Jeden z ruskich (własowiec) 
wyjął pistolet, przyłożył do głowy mojego brata i krzyczy 
„ty budiesz polskij partyzant!, ja tiebie ubiju kak sa-
baku!” Do tego noworodka! A ojciec za nóż i do niego: 
„jak ty jewo ubijesz to ja tiebia”. A on: „niet staryj, ja 
tolko tak...”. I poszedł. Po jakimś czasie przyszedł dru-
gi. I ojciec mu opowiada o tamtym i mówi: „Iwan cha-
tieł rebionku ubić”. A ten drugi mówi: „szto ty, staryj? 
Dasz poł litra i Iwan zawtra pogib”. Następnego dnia 
przychodzi i mówi: „dawaj poł litra, Iwan ubit”. Jeden 
drugiego zabił, bo chciał pół litra. I już. To było bydło (...)

poWSTANiE WArSZAWSKiE 
WE WSpoMNiENiACH 

MiESzkańców
jedenaście lat temu nasze Stowarzyszenie przeprowadziło 
wywiady z mieszkańcami Włoch - świadkami i uczestnikami 

powstania Warszawskiego. Wielu bohaterów tamtych 
rozmów nie ma już dziś wśród nas. publikujemy fragmenty 
niektórych wspomnień, by pamięć o tamtych wydarzeniach 

była przekazywana kolejnym pokoleniom.

Artur piechna, pseudonim "Morski"



5

powstanie warszawskie

nr 30/sierpień 2015

W 1944 roku miałem dwanaście lat. Z tamtych 
lat pamiętam nędzę, biedę, głód. Mieszkało tu wielu 
Niemców. Wszystkie piekarnie mieli Rapp i Schielle. 
Niemcy mieli tu domy jednorodzinne. Szeler mieszka 
tu do tej pory, ale on nie był Niemiec. My mieszkaliśmy 
na ul. Sklepowej 25, a pod 27 na Sklepowej była piekar-
nia Schiellego. Było nas troje dzieci, staliśmy godzinami 
w kolejkach po chleb. Jak nas poznał, to wyganiał nas 
z kolejki. Chodziliśmy na lekcje do pani Cendrowskiej 
- to był drugi dom od szkoły na ul. Parkowej (obecnie 
Cietrzewia). Córka pani Cendrowskiej przyjaźniła się 
z którąś z nauczycielek. Jak zaczęły się kłopoty ze szkołą 
na Parkowej, to pani Cendrowska zaproponowała naukę 
u siebie w domu. Dali na to dwa pokoje. Ze szkoły przy-
niesiono ławki. Wie pani - nie wolno było nauczać. Póź-
niej szkoła była na Jagiellońskiej (obecnie Milanowska), 
później u Pawlickich na ul. Wesołej (obecnie Mikołajska) 
(...) 

(...) Czy Pan znał rodzinę Kamińskich, w której  
6 osób rozstrzelali Niemcy na fortach? 

Nie. Ale idąc kiedyś do szkoły widziałem jak 
na ul. Sejmowej (obecnie Tomnicka) gestapo złapa-
ło Żydówkę. Ładna babka była. Strasznie płakała. 
Wyprowadzili ją na forty i zabili. Dwóch Niemców ją 
prowadziło, odpędzili nas i słyszeliśmy tylko strza-
ły. Jej też nie znałem. (...) Kiedyś po drodze spo- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tkaliśmy granatowego banszuca. Chodził z psem - pod-
palanym wilczurem. Nazywaliśmy go rudy, ale jak się 
nazywał to trudno powiedzieć. Przede mną jechało 
dwóch chłopaków na rowerze. Mieli po dwadzieścia lat. 
Krzyknęli do mnie, uciekaj!!! Przejechali koło mnie, 
strzelili: raz, drugi z pistoletu i zabili Niemca. I psa. 
Wie pani - to miało dobre i złe strony. Niemcy zastrze-
lili za to wielu Polaków. (...) Na Solipskiej, tam gdzie 
teraz jest Liceum Ekonomiczne, w styczniu 1944 roku 
spadła olbrzymia forteca niemiecka. Skrzydło tego sa-
molotu było na kilka pięter. Samolot sześciomotorowy, 
transportowy. Była ósma rano w niedzielę. Polecieli-
śmy tam. Jeszcze widzieliśmy jak skakali piloci. Mieli 
mundury w ciemno-butelkowym kolorze. Skakali z wy-
sokości. To była podwójna wysokość słupów telegra-
ficznych. Koło sąsiedniego domu Niemcy poukładali 
słomę i układali tych swoich martwych pilotów - jeden 
koło drugiego. Piloci wiedzieli, że samolot spada i za-
częli wyskakiwać. Niemcy usunęli wrak w ciągu kilku 
tygodni. Po latach sprawdziłem, co to był za samolot. 
Meserschmitt Me 323 ‚Gigant’ produkcji z 1941 roku. 
Rozpiętość 55m, długość 28,5m wysokość 9,6m, masa 
29060 kg, masa startowa 45000 kg, 6 silników gwiazdo-
wych - każdy o mocy 839KW lub 1140 KM, ładowność 
20000kg. Wyprodukowano go w 200 egzemplarzach. (...)

(Eugeniusz Wnorowski - rocznik 1932, 
rozmowa 24 sierpnia 2004 r.)

Jak się to stało, że Pan znalazł się w obozie? 

Przyszedłem do Włoch z rozkazem 15 września. 
Matka mówi: „zostań tutaj, przenocuj sobie” i ja zosta-
łem do rana. A rano 16 września przyszli i mnie zabrali. 
Tutaj na stacji wszystkich spędzili i wyczytują: Sławo-
mir Kala, Kostecki Stefan, Artur „Morski”. Niemcy po-
kręcili nazwiska z pseudonimami. Zastanawiałem się 
skąd oni to wzięli? Dostałem się do obozu. Przez Prusz-
ków. I dlatego znalazłem się w Gross Rosen. Mój numer 
z Gross Rosen 59582 (obecnie Rogoźnica). Mój ojciec miał 
numer 59579 (...).We Włochach był obóz jeniecki. Niemcy 
ruskich tam trzymali. Ten obóz Niemcy potem zlikwido-
wali.

Niemcy rozpuścili jeńców czy zastrzelili?

Tam gdzie było przejście na Jelonki, po lewej 
stronie był szlaban i tam był zrobiony obóz. Ale teraz to 
pani nic nie mówi. Wtedy była ulica Piłsudskiego, a te- 

raz jest Globusowa. Za tymi nowymi domkami co stoją 
po lewej stronie były dwa tory. Szlaban i dróżnik. Tam 
przy dróżniku, nie pamiętam czy z prawej czy z lewej. 
Tam był ten obóz. Tu połowa ludzi nic o tym nie wie. A 
gdzie tu było getto, wie pani? Getto było na fortach, na 
Solipsach.

Przez całą wojnę?

Jak getta zakładali to był gdzieś 41 może 42 rok. 
Tu było niedługo. Może miesiąc, może kilka tygodni. Po-
tem wywieźli ich do Warszawy. 

To byli Żydzi z terenu Włoch czy..?

Nie, z okolic Warszawy. (...) 

(Artur Piechna - rocznik 1928, 
rozmowa 5 sierpnia 2004 r.)

Eugeniusz Wnorowski
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(...) Chłopcy z Włoch, którzy między innymi po-
szli do Powstania: Stefan Bogucki, pseudonim „Bost”, 
(rok 1926) stopień wojskowy kapral, dowódca drużyny 
pułku „Baszta” Armii Krajowej. Bogdan Plezner, pseu-
donim „Dan” - leżał w naszym szpitalu na ul. Czeczota. 
25 września 1944 Niemcy wpadli do szpitala i wszyst-
kich rannych , którzy leżeli w tym szpitalu wystrzelali. 
Nie mógł uciekać, bo był ranny w obydwie nogi. Roman 
Omiecki, pseudonim „Stach” (rok 1927) stopień wojsko-
wy st. Strzelec - mieszkał na Kleszczowej, Mieczysław 
Godlewski, pseudonim „Ignac” (rok 1927) stopień wojsko-
wy strzelec, Władysław Soboczyński, pseudonim „Stani-
sław” (rok 1926), stopień wojskowy kapral. Aleksander 
Soboczyński, pseudonim „Zbigniew” (rok 1926), stopień 
wojskowy strzelec. Zginął 25 września 1944 roku. 

Brał Pan udział w Powstaniu? 

Tak. We Włochach był oddział. Drużynowym był 
Stefan Bogucki, który mieszkał tu na ul. Granicznej (te-
raz ul. Krańcowej). Wśród kolegów byli uczniowie Szkoły 
Podstawowej na Parkowej (obecna Cietrzewia). Już w 42 
roku byliśmy zorganizowani. Od 1942 roku przygotowy-
wano nas do prac rozpoznawczych i przechodziliśmy róż-
ne szkolenia. Na ulicy Bratniej składaliśmy przysięgę. 
Był tam drewniak, którego już teraz nie ma. Tam miesz-
kało dwóch bliźniaków Władek i Olek Soboczyńscy. Był 
jeszcze Bogucki, Plezner, Roman Omiecki. Walczyliśmy 
w „Baszcie” na Mokotowie. Tam byli chłopcy z całej War-
szawy. 

Jak się dostaliście do Powstania na godzinę „W”?

Byliśmy skoszarowani na tydzień, 10 dni przed 
Powstaniem na ulicy Wawelskiej. To był profesorski bu-
dynek - miał wyjście na ulicę Uniwersytecką i Wawel-
ską. 1 sierpnia dostaliśmy sygnał, że mamy przedostać 
się na Mokotów. Roman Omiecki nie zdołał się prze-
drzeć, bo został na Śródmieściu. Nie mogliśmy iść gru-
pą. Szliśmy dwójkami.  Roman został na Śródmieściu, 
ja już się z nim w czasie Powstania nie spotkałem. Z po-
zostałymi kolegami przedarliśmy się na Mokotów. (...)

(Mieczysław Godlewski - rocznik 1927, 
rozmowa 5 września 2004 r.)

Mieczysław Godlewski, ps. "ignac" stopień wojskowy strzelec

Dawny szpital powstańczy na ul. Tumskiej

Dawny szpital powstańczy na ul. Ciszewskiej

Jeśli chcieliby Państwo 
podzielić się swoimi 

wspomnieniami rodzinnymi 
dotyczącymi Włoch, 

bardzo prosimy o kontakt 
na wlochy@wlochy.org.pl.
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jak podkreślają twórcy ustawy analiza do-
tychczasowych, ponad 20-letnich doświadczeń samorzą-
dów w prowadzeniu rewitalizacji, pokazała, że konieczne 
jest wprowadzenie zmian prawnych zapewniających jej 
kompleksowość i efektywność. Nowa ustawa ma zatem 
uporządkować i skoordynować podejście do rewitalizacji. 
Pamiętajmy, że rewitalizacja nie dotyczy tylko przestrze-
ni miejskiej. Mówimy o niej także w wymiarze społecz-
nym czy ekologicznym. To zatem nie tylko remonty ka-
mienic, ale także działania aktywizacyjne, gospodarcze 
czy integrujące lokalną społeczność. Istotą rewitalizacji 
jest prowadzenie tych działań łącznie, tak aby się wza-
jemnie wzmacniały i uzupełniały.

Udział lokalnej społeczności 

Zacznijmy od tego, że nowa ustawa kładzie silny 
akcent na partycypację społeczną, a więc realne włącze-
nie społeczeństwa we wszystkie etapy procesu rewitali-
zacji – od planowania, przez realizację, po ocenę działań. 
Mieszkańcy mają zyskać poczucie, że zmiany w ich gmi-
nie kształtowane są z myślą o nich i przy ich udziale. 
Ma na to wpłynąć przede wszystkim prowadzenie róż-
norodnych konsultacji społecznych np. poprzez ankiety, 
wywiady, debaty czy warsztaty obejmujące wszystkich 
zainteresowanych. Ich wyniki będą musiały być podawa-
ne do publicznej wiadomości.

Gminne Programy Rewitalizacji

Nowa ustawa wprowadza pojęcie Gminnych 
Programów Rewitalizacji. Będą one podstawowym na-
rzędziem prowadzenia rewitalizacji, zapewniającym jej 
kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze 
społecznością lokalną. Jego podstawą powinno być wy-
znaczenie obszarów wymagających działań oraz przed-
stawienie całościowej strategii ich prowadzenia. Pro-
gramy będą podejmowane przez rady gminy w formie 
uchwały. 

Opracowanie na podstawie www.mir.gov.pl

Komitety rewitalizacji

Udział mieszkańców w procesach rewitalizacji 
może być wzmocniony poprzez tzw. Komitety Rewitali-
zacji. W ich skład będą mogli wchodzić przedstawiciele 
lokalnej społeczności i gminy. Komitety będą miały do-
radczy i opiniujący. Będą współpracowały z samorządem 
w czasie przygotowania i realizacji procesu rewitalizacji.

Specjalne Strefy Rewitalizacji i miejscowe  
plany rewitalizacji

Ustawa przewiduje także dwa specjalne rozwią-
zania ułatwiające prowadzenie rewitalizacji w gminie. 
Nie będą one obowiązkowe – będą mogły być stosowane 
w zależności od potrzeb. Po pierwsze samorządy będą 
mogły tworzyć na obszarach rewitalizowanych tzw. Spe-
cjalne Strefy Rewitalizacji (SSR). Status SSR umożliwi 
korzystanie ze szczególnych udogodnień takich jak np. 
możliwość przyznania dotacji na remonty budynków.

Drugim narzędziem będą tzw. miejscowe plany 
rewitalizacji  - będzie to szczególna forma miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, która będzie 
podstawą realizacji przekształceń urbanistycznych oraz 
prac inwestycyjno-budowlanych ujętych w Gminnym 
Programie Rewitalizacji. 

Rekordowe środki na rewitalizację

W budżecie UE na lata 2014-2020 na rewita-
lizację przewidziano aż 25 mld zł. To dotychczas naj-
większy budżet na ten obszar. W starej perspektywie 
finansowej UE, w latach 2007-2013, było to ok. 8 mld zł. 
Według szacunków Ministerstwa Infrastruktury i Roz-
woju w Polsce jest zdegradowanych ok. 20 proc. obsza-
rów miast, zamieszkanych przez ok. 2,4 mln osób. Także 
we Włochach mamy obszary wymagające rewitalizacji 
– zarówno w wymiarze przestrzennym jak i społecznym. 
Miejmy nadzieję, że nowa ustawa otworzy drogę do szyb-
szych zmian również w naszej dzielnicy.

MK

rewitalizacja 
w mieście

W lipcu Sejm przegłosował ustawę rewitalizacyjną. 
Czy dzięki nowym regulacjom zmieni się podejście 

do rewitalizacji w miastach?
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niektórzy z nas marzą o podróży w czasie. 
Cafe Malfato to miejsce, w którym smak dzieciństwa 
spędzonego we Włochach, przypominają nam pyszne 
lody, tworzone na bazie dawnych receptur. Wojciech 
Szczęśniak, obecny właściciel, znalazł czas, aby opowie-
dzieć nam zarówno o początkach lodziarni, jak również o  
jej obecnym kształcie.

Historia włochowskiej lodziarni rozpoczęła się 
w 1961 roku, kiedy to przedwojenny warszawski cu-
kiernik Marian Szukalski przeniósł produkcję swoich 
specjałów do Włoch. Pierwotnie lody sprzedawane były 
w budce usytuowanej w miejscu obecnego przystanka 
autobusowego przy stacji PKP. Z czasem, gdy przybywa-
ło klientów, pojawiły się sprzyjające okoliczności, które 
pozwoliły na powiększenie lodziarni i przeniesienie jej do 
znanego, niektórym z opowieści rodziców lub dziadków, 
pawilonu przy ul. Popularnej. 

Po śmierci Pana Mariana, lodziarnię przejęła 
jego żona, Pani Wanda Szukalska. Lata ‘70 i ‘80 to okres 
rozkwitu i narastającej popularności prowizoryczne-
go pawilonu. Niekiedy, aby zdobyć smakołyk, należało 
spędzić kilka godzin w kolejce tworzonej nie tylko przez 
lokalnych mieszkańców, ale i miłośników włochowskich 
lodów z całej Warszawy i okolic.  Gdy już udało się do-
trzeć do kasy, obsługiwanej przez Panią Wandę, otrzy-
mywało się kultowe żetony wskazujące na liczbę gałek. 
Wielokrotnie, aby bezpiecznie przetransportować lody 
do domu, były one nakładane do termosów, które mocno 
zapadły w pamięć niektórym mieszkańcom. Charakte-
rystyczny był również ogródek przed pawilonem, gdzie 
znajdowały się wmontowane na stałe metalowe stoliki. 
Cieszył się on szczególną popularnością wśród młodszych 
mieszkańców Włoch. Bywało, że właśnie tam toczyło się 
nocne życie towarzyskie włochowskiej młodzieży.

Smak 
dzieciństwa

poznajcie historię kultowej włochowskiej lodziarni 
na ul. popularnej. 

Wanda Szukalska przed dawną lodziarnią

Dawny właściciel lodziarni Marian Szukalski
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Drodzy mieszkańcy, jeśli ktoś posiada archiwalne zdjęcia popularnego pawilonu lub słynny 
stary żeton, może dokonać wymiany w Cafe Malfato na dużą porcję lodów! Ponadto żeton 

zostanie oprawiony w ramkę i znajdzie się w honorowym miejscu w lodziarni. 
Po przeniesieniu lokalu, niestety nie został ani jeden… 

Koleje losu doprowadziły pod koniec lat ‘90 do 
wykupu działki przez dewelopera -warunkiem było 
utworzenie lodziarni w tym samym miejscu. Dziś mie-
ści się ona na parterze budynku wielorodzinnego. Po 
zakończeniu budowy w 2005 roku,  lodziarnią zajęła się 
wnuczka Pani Wandy wraz z mężem - bratem obecne-
go właściciela. Pan Wojciech przejął lodziarnię parę lat 
później wraz z przyjacielem z lat młodości. Nadał jej też 
nową nazwę – Cafe Malfato. 

Jak zapewnia Wojciech Szczęśniak, najważniej-
sze jest utrzymanie tradycyjnego smaku. Gdy do lodziar-
ni zaglądają stali klienci,  reakcja „tak samo dobre jak 
zawsze” to największy komplement. Często lodziarnię 
odwiedzają byli mieszkańcy Włoch, żeby powspominać 
młodość, cofnąć się w czasie, smakiem przywołać dzie-
ciństwo. 

Monika Kryk

Wanda Szukalska

Cafe Malfato

Dawna lodziarnia
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 sulejówek jest tym miejscem, które oprócz 

Belwederu i Wilna nieodłącznie kojarzy się z Józefem 
Piłsudskim. Z Włoch najwygodniej dojedziemy tam ko-
lejką (w SKM znajdują się również specjalne wagony 
z miejscem na rowery). Wsiadamy na przystanku SKM 
w Al. Jerozolimskich (koło biurowca Mercedesa) i stam-
tąd linią S2 w mniej niż 40 minut dojeżdżamy do stacji 
Sulejówek. Z dworca już niedaleko do ul. Oleandrów, 
przy której znajdziemy najważniejsze punkty naszej 
wycieczki. To właśnie tu znajduje się blisko czterohek-
tarowy teren z drewnianym domkiem zwanym „Drew-
niakiem” - pierwszym domem Piłsudskich w Sulejów-
ku, murowaną „Willą Bzów” oraz Dworkiem „Milusin”, 
w którym od 1923 r. mieszkał Marszałek. Całość stanowi 
obecnie tzw. enklawę historyczną – wpisaną staraniem 
społeczności lokalnej w 1988 r. do rejestru zabytków.

Willa Milusin

Zwiedzanie okolicy zaczynamy od „Willi Mi-
lusin”. Wybudowana w 1923 roku była darem Komite-
tu Żołnierza Polskiego dla Józefa Piłsudskiego – na jej 
wzniesienie zorganizowano składkę wśród żołnierzy. 

Marszałek mieszkał w „Milusinie” w latach 
1923-1926 wraz z żoną Aleksandrą i córkami Wandą 
i Jadwigą. Projekt domu wykonał Kaziemierz Skóre-
wicz, wybitny architekt – m.in. konserwator Zamku 
Królewskiego i twórca projektu gmachu Sejmu. „Styl 
dworkowy”, w którym willa została zbudowana, był w II 
Rzeczypospolitej symbolem kultury narodowej i tradycji 
niepodległościowej. 

Wizyta w dawnym domu Józefa Piłsudskiego 
jest jak podróż w czasie. W jego wnętrzach zobaczymy 
m.in. oryginalne drewniane schody, meble (choć nie ma 
ich zbyt wiele), starą zastawę i książki. Zajrzymy też ko-
lejno do dawnych pomieszczeń m.in. bioblioteczki, w któ-
rej marszałek lubił pracować do późnych godzin nocnych. 
Tu napisał m.in. prace historyczne o Powstaniu Stycz-
niowym i wojnie 1920 roku, artykuły i liczne wykłady. 

Zwiedzimy też pokoje dzienne i jadalnię, która 
była sercem domu. 

Rodzinne wspomnienia

W każdym pomieszczeniu Willi Milusin na zwie-
dzających czekają nagrania ze wspomnieniami małżonki 
i córki marszałka, a także unikalne zdjęcia dokumentu-
jące życie ówczesnych domowników. Dzięki nim przeno-
simy się na chwilę do tamtych lat, poznajemy zwyczaje 
i ciekawostki dotyczące rodziny Piłsudskich. 

Tak w swoich „Wspomnieniach” opisała okres 
pobytu w Sulejówku Aleksandra Piłsudska: „Dzieci 
uwielbiały ojca. (...) Godzinami nieraz opowiadał im baj-
ki i swoje przygody, bądź to z zesłania do Syberii, bądź 
swojej podróży do Japoniii, a gdy były nieco starsze, opo-
wiadał im o swojej wielkiej przygodzie w Legionach. Na-
śladował swych towarzyszy broni tak udanie, że dzieci 
pokładały się ze śmiechu. Dom w Sulejówku rozbrzmie-
wał śmiechem, ilekroć dzieci znalazły się razem z ojcem”.

przedwojenne wille 
marszałka piłsudskiego 
Nie macie pomysłu na spędzenie weekendu? Nas tegoroczne 

Święto Wojska polskiego skłoniło do odwiedzenia Sulejówka. 
Z Włoch szybko i wygodnie można dojechać tam kolejką. 

Oryginalny stolik szachowy Marszałka

Willa Milusin
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Drewniak

Kolejnym punktem naszej wycieczki jest tzw. 
„Drewniak”, czyli dom, w którym rodzina Piłsudskich 
mieszkała przed przeprowadzką do Willi Milusin. Alek-
sandra Piłsudska kupiła go w 1921 roku. Nie miał on 
urządzeń sanitarnych i ogrzewania, dlatego można było 
w nim mieszkać tylko w okresie letnim. Podczas woj-
ny w Drewniaku schronili się mieszkańcy Sulejówka, 
przymusowo wysiedleni z dzielnicy niemieckiej – w tym 
Jędrzej Moraczewski były premier II RP, który zginął 
w tym domu w 1944 roku podczas przechodzenia fron-
tu. Po wojnie zasiedlili go lokatorzy komunalni. Miasto 
zwróciło go Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego w 2009 
roku. Budynek można obejrzeć niestety tylko z zewnątrz, 
gdyż wymaga on prac remontowych.

Willa Bzów

Po sąsiedzku z „Drewniakiem” i Willą Milusin 
znajdziemy tzw. Willę Bzów. Budynek powstał ok. 1920 
roku. Kwaterowali w nim oficerowie pełniący ochotniczą 
służbę przy dworku Józefa Piłsudskiego. Po wojnie mie-
ściła się w nim m.in. przychodnia zdrowia. W 1988 roku 
willę wpisano do rejestru zabytków, a w 2010 roku wy-
dzierżawiono go Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego.

Muzeum Józefa Piłsudskiego 

Na terenie wokół zabytkowych domów już 
wkrótce powstanie zupełnie nowy budynek. Będzie to 
interdyscyplinarne muzeum poświęcone Józefowi Pił-
sudskiemu. Oprócz miejsca gromadzącego pamiątki po 
marszałku, będzie pełniło ono także funkcję centrum na-
ukowego i edukacyjnego. Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego zobowiązało się zapewnić fundu-
sze na utrzymanie muzeum i budowę nowego budynku 
muzealnego z ekspozycją stałą, rewaloryzację istnieją-
cych budynków oraz odtworzenie  lasu, parku i ogrodu. 
Otwarcie kompleksu planowane jest na 2017 rok. 

***

W Sulejówku obcowanie z piękną przedwojenną 
architekturą, idzie w parze z poznaniem niezwykle cie-
kawego fragmentu historii Polski. Zachęcamy więc, weź-
cie rodzinę, rowery i odwiedźcie to wyjątkowe miejsce!

MP

Oryginalny stolik szachowy Marszałka

Willa Milusin

Willa Bzów

Wystawa plenerowa „Każdy się liczy” Wystawa plenerowa „Każdy się liczy”Tzw. Drewniak



Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji 
tekstów oraz zmiany ich tytułów. Kontakt do redakcji: wlochy@wlochy.org.pl. 
Wydawca: Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, www.wlochy.org.pl.

projekt jest realizowany w ramach programu 
obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EoG.

Włochy w obiektywie mieszkańców                  

www.wlochy.org.pl

www.facebook.com/StowarzyszenieSasiedzkieWlochy

www.youtube.com/SasiedzkieWlochy

znajdź nas na:

kula  w łochowska

fot. Monika Kryk

Skąd nazwa "Kula Włochowska"?

Kiedyś na Mazowszu z braku środków przekazu istniała potrzeba znalezienia 
instrumentu szybkiego przepływu informacji. Mieszkaniec otrzymujący 

wiadomość zapisywał jej treść i oddawał najbliższemu sąsiadowi, ten następnemu itd. 
Tę formę przekazu nazwano "kulą". W nawiązaniu do tej mazowieckiej tradycji, 

Włochowianom podajemy "Kulę Włochowską".


