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NAJSTARSZE DZIEJE BURAKOWA
Dawne nazwy
Wieś leżąca nad Wisłą pomiędzy Młocinami 
a Łomiankami w średniowieczu nazywała 
się Borakowo, od boru, stanowiącego część 
dawnej puszczy mazowieckiej, sięgającego 
aż do Wisły jeszcze w XVI w. Następna 
nazwa to Boraków, a w lustracji z 1774 r. 
pojawia się już Buraków. W XIX w.  był 
o�cjalnie nazywany Burakowem Małym 
dla odróżnienia od Burakowa Dużego, 
który graniczył z Młocinami i Wawrzysze-
wem. Buraków Mały aż do 1951 r. należał 
do Gminy Młociny. Następnie został włą-
czony do Gminy Łomianki, a od 1989 r.
jest dzielnicą miasta Łomianki.
Właściciele
Mała śródleśna osada Borakowo w XIV w. 
wchodziła w skład włości należących do 
potomków rycerzy - uciekinierów z tere-
nów Prus, którzy osiedlili się na Mazow-
szu w okolicy Warszawy. Pierwszym 
znanym posesorem części Borakowa był 
Pietrasz (Piotr?) z Wierzuchowa Pruskie-
go (dzisiaj część Wieruchowa), posiada-
jący również Lupkowo (obecny Lipków) 

i Blizne. Miał on synów: Piotra, Marcina 
i Siemiona oraz 2 zamężne córki. Jedną 
z nich los związał z Adamem Tryczem 
z Barcisk, drugą z Mikołajem z Piotrkowa.

Prawdopodobnie po śmierci ojca 
rodzeństwo zamierzało podzielić odzie-
dziczone dobra. Ale żeby to zrobić bracia 
musieli, zgodnie ze średniowiecznym tzw. 
prawem bliższości, uzyskać zgodę szwa-
grów. Prawo bliższości nie pozwalało 
bowiem zbywania dóbr bez zgody krew-
nych. Odnosiło się do dóbr dziedzicz-
nych, zapobiegało ich przejściu w obce 
ręce. Córki reprezentowali ich mężowie - 
Adam Trycz i Mikołaj z Piotrkowa, którzy 
odstąpili od prawa decydowania o losie 
włości po teściu, sprzedając szwagrom 
Piotrowi, Marcinowi i Siemionowi swoje 
prawa do decydowania o losie tych dóbr, 
w tym Borakowa. 

Adam Trycz, którego ród wywodził 
się z nobilów pruskich, potwierdził sprze-
daż w dokumencie wystawionym w 1422 r.
Ten akt, w którym pierwszy raz pada 
nazwa wsi Borakowo przechowywany 
jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
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w Warszawie w zespole Metryki Koronnej 
(MK3, k.88). 

I tak to zwykła rodzinna umowa, 
spisana, a przede wszystkim przecho-
wana przez 6 wieków, stała się „aktem 
urodzenia” Burakowa, dla jego historii 
dokumentem najwyższej wagi. 

Sprzedaż prawa bliższości pozwoliła 
braciom na podział dóbr między sobą co 
miało miejsce w 1424 r. Borakowo, dział 
w Bliznem i las koło Wierzuchowa otrzy-
mał Siemion.

Borakowo dla rodziny Tryczów 
musiało być jednak ważne, bo 50 lat 
później Adam Trycz z Pieczysk, syn 
lub wnuk wymienionego wyżej Adama 
z Barcic, wykupił z rąk rodziny za 300 kóp 
groszy części tej wsi i w 1470 r. został jej 
właścicielem. Około stuletnie „panowa-
nie” szlachty z rodu Prusów w Borakowie 
skończyło się u progu XVI w. Przed 1509 
rokiem wieś ta należy już do dworzani-
na i królewskiego lekarza Jana z Reguł. 
Wywodził się on ze szlachty mazowie-
ckiej był zamożnym rajcą krakowskim 
i rektorem tamtejszego Uniwersytetu. 
Jan podarował swoje wsie na rodzinnym 
Mazowszu, wśród których było Borako-
wo, swemu synowi Mikołajowi, należą-
cemu do bogatych i ustosunkowanych 

mieszczan krakowskich. Mikołaj w 1530 r.
sprzedał wieś za 1000 �orenów sędzie-
mu warszawskiemu Andrzejowi Ciołkowi 
z Kabat i Powsina. Okazał się on dobrym 
gospodarzem, bo w ciągu 6 lat podniósł 
wartość dóbr do 1400 �orenów. W 1536 r. 
Ciołek ustąpił wieś królowi Zygmuntowi 
Staremu.

Historycy powołują się na zapiskę, 
która dokumentuje nadanie przywile-
ju lokacyjnego wsi Borakowo w 1535 r., 
w czasie gdy należała ona do Andrzeja 
Ciołka. Jednak lokacja była „całkowi-
cie nieudana” czego przyczyną był brak 
warunków gospodarczych. Potwierdzają 
to opisy Burakowa w kolejnych lustra-
cjach dóbr królewskich, które nie opi-
sują żadnych elementów typowych dla 
miasteczka - placu rynkowego lub kilku 
ulic. Mieszkańcami wsi było „12 kmieci 
i 3 zagrodników” odrabiających pań-
szczyznę „dwa dni sprzężajem i sami 
sobą”. Był też folwark, w którego oborze 
stało „5 krów i byk oraz 10 kóz i 10 świń”. 
Wieś leżała na północ od gościńca zakro-
czymskiego, częściowo na tarasie zalewo-
wym i rzeka systematycznie „podbierała” 
jej pola uprawne.

Lustracja sporządzona w 1660 r. po 
potopie szwedzkim, przedstawia Bora-
ków jako osadę „doszczętnie przez nie-
przyjaciela spaloną”. Odnotowano w niej 
jedynie dwóch kmieci i jednego ogrodni-
ka. Reszta albo wyginęła, albo wymarła 
w wyniku zarazy. „Pola i folwark zabrały 
wody Wisły a po części piaski zasypały”.

Wieś nie podniosła się z upadku jesz-
cze przez kolejne 100 lat. Inwentarz dzier-
żawy z 1762 r. odnotował tylko czterech 
poddanych i karczmę.

Karta rejestru kancelarii ks. Janusza I, 1422 r. 
W tym dokumencie po raz pierwszy występuje 
nazwa Borakowo. AGAD, MK 3, k. 88
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Do 1774 r. Buraków wraz z Młoci-
nami i Wólką Węglową należał do sta-
rostwa warszawskiego i był dzierżawą 
starościńską. Następnie wsie te stały się 
prywatnymi dobrami generała artylerii 
Alojzego Fryderyka Brühla, który wykupił 
je i dołączył do posiadanych już Łomianek 
i Kiełpina.

Generał Brühl Największe zasługi 
położył przy organizowaniu artylerii, 
która praktycznie nie istniała po latach 
rządów w Polsce królów Saskich. W swo-
ich dobrach na jesieni w 1783 r. wzniósł 
nowoczesnej konstrukcji młyn procho-
wy. Budował go zdolny, sprowadzony 
z Hiszpanii lub Francji inżynier Gamb-
recht. Młyn stał w miejscu zwanym Pro-
chownią w okolicy ul. Małej i Brukowej. 
Wytwórnia prochu działała w tym miejscu 
prawdopodobnie do sprzedaży dóbr, czyli 
do około 1790 r. Późniejsze dokumenty 
uwłaszczeniowe wymieniają w Prochowni 
tylko 3 osadników posiadających 15 mórg. 
W 1870 r. mieli tu mieszkanie podleśny 
i gajowy dóbr Młociny. 

Alojzy Brühl przed opuszczeniem 
Polski sprzedał dobra na które składa-
ły sie wsie Młociny, Buraków, Wółka 
Węglowa, Łomianki i Kiełpin, przyby-
szowi z Wirtembergi, kupcowi Jerzemu 
Fryderykowi Poths. Za zasługi dla kraju 
został on przyjęty do stanu szlacheckie-
go i otrzymał herb Trójstrzał. Sprowadził 
rodzeństwo, którego potomkowie przez 
kolejne około 150 lat zarządzały dobrami. 
W1862 r. nastąpił podział rozległych dóbr 
między braci Pothsów. Buraków wraz 
z Młocinami, Wólką Węglową przypadł 
urodzonemu w Polsce Ludwikowi II, 
synowi Ludwika i Tekli z Miecznikow-
skich, pochodzącej prawdopodobnie 
z Burakowa. 

Generał Alojzy F. Bruhl, właściciel Burakowa 
i założyciel młyna prochowego w Prochowni. 
Ryc. ze zbiorów MNW

Nagrobek Tekli z Miecznikowskich, żony
Ludwika Pothsa. Fot. T. Sienicki 2022 r.
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Po uwłaszczeniu w 1864 r. wieś liczyła 10 
gospodarstw, z których większość należała do 
rodzin Miecznikowskichi Balcerzaków. Pola 
sięgały w okolice ul. Polnej od traktu Zakro-
czymskiego do Wisły. Pastwiska zajmowały 
obszar między wałem przeciwpowodzio-
wym a rzeką. We wsi mieszkało kilkunastu 
rybaków, którzy sami potra�li zbudować 
łódź i wykonać sieci, kosze i inne potrzebne 
narzędzia. Życie dostatnie ludności zapew-
niała bliskość chłonnego rynku zbytu jakim 
była Warszawa. Gospodynie dorabiały jako 
mleczarki dostarczające codziennie świe-
że mleko i nabiał do domów na Żoliborzu
i Bielanach. Mężczyźni pracowali jako woza-
cy, szczególnie potrzebni do rozwożenia 
drewna i węgla na opał. 

Wieś miała układ ulicówki. Drewnia-
ne chałupy stojące na wąskich działkach 
w większości skierowane były szczytami 
do głównej drogi o przebiegu obecnej 
ulicy 11 Listopada. Pozostałe zabudo-
wania gospodarcze w zagrodach też były 
drewniane. W latach 30. XX w. w środku 
wsi rodzina Lewandowskich wzniosła 
murowany, piętrowy budynek, w którym 
prowadziła jedyny w tej wsi sklep spożyw-
czy i masarnię. Dom ten stoi nadal przy 
ul. 11 Listopada 26.

Wrzosów
Do gospodarzy Burakowa Małego, oprócz 
pól i łąk należały też piaszczyste, niewiel-
kie wzgórza wydmowe porośnięte zagaj-
nikami sosnowymi, położone na wschód 
od wsi.

Nieużytki te o powierzchni przeszło 
8 ha, w 1914 r. wykupił z rąk gospodarzy 
Józef Przyłuski. Zamierzał wykorzystać 
możliwość intratnej sprzedaży leśnych 
nieużytków.

Tereny te rozparcelował zgodnie 
z zasadami tzw. miasta - ogrodu i podzie-
lił na działki budowlane i letnisko-
we. Nabywali je urzędnicy, wojskowi, 
przedstawiciele inteligencji i rzemiosła. 
W latach 30. zaczęło formować się osied-
le „Wrzosów”. Sam Przyłuski wystawił 
najbardziej okazały budynek na tym 
terenie - willę Jutrzenkę. Odegrała ona 
znaczącą rolę w dziejach Wrzosowa. 
Została w 1940 r. przekazana siostrom 
niepokalankom przez opuszczającą na 
zawsze Buraków rodzinę Przyłuskich. 
Dziś na jej miejscu wznosi się kościół 
parafialny. 

Ulica Główna w przedwojennym Burakowie.   
Fotopolska.eu

Rodzina Józefa Przyłuskiego przed willą 
Jutrzenka. Foto sprzed 1939 r. ze zbiorów 
ss. niepokalanek
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RYBACY Z BURAKOWA - WSPO-
MNIENIE POLI URBANIAK (2002 R.)
Mieszkańcy Burakowa byli rolnikami, ale 
również korzystali z dobrodziejstwa jakim 
było położenie nad rzeką. Ojcowie niektó-
rych rodzin byli rybakami, szkutnikami, 
wikliniarzami. Wspomina ich miejscowa 
kronikarka Pola Urbaniak z domu Liszew-
ska, której rodzina mieszkała w Burako-
wie od pokoleń:

Zawód rybaka łączył w sobie więcej 
umiejętności niż tylko zarzucanie sieci. 
Utrzymujący się z rybaczenia potrafili 
sami wiązać i łatać sieci oraz wykonać 
potrzebne narzędzia takie jak, wiosła, 
szufelki z kory do wylewania wody 
oraz przeróżne saki i podbieraki, siat-
ki i kacyrki. Niektórzy budowali dla 
siebie i innych łodzie i czółna. Specja-
listą od budowania łodzi był szkutnik 
Jan Laskowski. Zamówienia na łodzie 
składali u niego też rybacy z Młocin 
i Kępy Kiełpińskiej. Czółna robione 
były z profilowanego drewna, utykane 
pakułami, od dna wzmacniane blachą 
i smarowane smołą, na końcu malo-
wane.

Rybacy na połów ryb wyjeżdżali 
o zachodzie słońca, aby do zmroku roz-
prowadzić sieci. Niosąc na ramionach 
wiosła i zwinięte sieci szli do rzeki, 
gdzie u brzegów czekały zakotwiczo-
ne łodzie i czółna. Płynęli z prądem 
w kierunku Jabłonny, w nadziei, że każde 
zebranie sieci będzie ob�towało w ryby. 
Ich praca kończyła się o świcie. Ryby 
z łodzi ładowano w kosze i worki, a szef 

–rybak przenosił je do swojej zagrody. 
Nasiąknięte i ociekające wodą sieci 
pracownicy rozwieszali na specjalnych 

słupkach i drążkach. Wysuszone były 
przeglądane i naprawiane przeważnie 
przez kobiety rybackiej rodziny. 

Najstarszym rybakiem, którego 
pamiętam, był senior Teofil Kaczyń-
ski, który w rybołóstwo wprowadził 
kolejne pokolenia rodu. 

W czaies okupacji już nie wypły-
wał na połowy, a siedział na podwó-
rzu i naprawiał sieci. Robienia sieci 
i łatania dziur nauczył wnuczki Czesię 
i Wacię. Do zawsze uśmiechniętego 
dziadka Teofila garnęła się dzieciarnia, 
a on opowiadał o strachach w lesie, 
o Żydach, którym sprzedawał ryby 
i o topielcach. W 1944 r. zmarł, a jego 
miejsce najważniejszego rybaka zajął 
syn Jan, którego rewir połowów na 
Wiśle sięgał po Jabłonnę. 

Jan Kaczyński dawał pracę młodym 
ludziom z Burakowa, wynagradzał rze-
telnie i zaopatrywał w ryby. Pomagał 
też każdemu kto chciał nałapać tro-
chę ryb na potrzeby własnej rodziny. 
Użyczał łodzi i wioseł, nie żałował 
ryb, które były w jego rewirze. Każdy 
darzył tego człowieka sympatią, sercem 
i poważaniem. Mówiliśmy o nim ”Wuj 

Suszące się sieci w gospodarstwach ryba-
ków. Fotopolska.eu
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Janutek”. Bardzo kochał dzieci i mło-
dzież. Podczas upalnych dni wakacyj-
nych zabierał nas do czółna i wywoził 
na środek Wisły abyśmy mogli pobawić 
się na czystym piasku szorków i popły-
wać. Zaznaczał drążkami dokąd można 
się pluskać i pilnował całą grupę. Bar-
dzo serdeczna i gościnna była również 
jego żona. Żadne z dzieci nie wyszło 
z jej domu bez poczęstunku – pajdy 
chleba z masłem i smażoną rybą lub 
pieczonym ciastem w sobotę.

Żona Jana - Wiktoria, siostra Anna 
oraz córki - Czesia i Karolina trudniły 
się sprzedażą części złowionych ryb. 
Pojedyncze ryby zważone, owinię-
te w liście chrzanowe lub łopianowe 
i papiery, ułożone w koszach niesio-
nych na plecach, roznoszone były po 
sąsiednich wioskach. Dzięki kilome-
trowym wędrówkom tych kobiet od 
domu do domu ludność wsi położo-
nych z dala od rzeki była zaopatrywana 
w ryby. Jednakże główna część poło-
wów dostarczana była na targ rybny do 
Warszawy oraz do żydowskiej dzielnicy 
na Nalewkach, a podczas okupacji - do 
getta. 

Podczas okupacji, podobnie jak 
rybak z Młocin - Antoni Kaczyński 
(syn Mikołaja), zatrudniał młodych 
chłopców z Burakowa, aby ich urato-
wać od wywózki na roboty do Niemiec. 
Pomocnikami Jana w tym czasie byli 
Franciszek Balcerzak, Jan i Feliks Urba-
niakowie, Józef Skorupski, Józef Rocki, 
Eugeniusz Wyszyński i Władysław Rur-
ka. Pracował też brat Jana - Antoni
i szwagier Tadeusz Miecznikowski.

Związana z żywiołem Wisły praca
niosła liczne niebezpieczeństwa, a czasem 
i tragedie. W styczniu 1942 r. w cza-
sie chwilowej odwilży trzech ryba-
ków wypłynęło na połów. Byli to 
Antoni Guzowski z 13-letnim synem 
i sąsiad Wincenty Wyszomirski. Znali
się na rybołówstwie, byli pewni, że 
choć to środek zimy nic się nie wydarzy, 
a ryby to pożywienie dla całej rodziny. 
W czasie połowu zerwała się silna
wichura. Płynęli korytem Wisły, zbie-
rali sieci, a silne fale wlewały się 
w czółno. Nurt wody unosił ich z szaleją-
cym wiatrem, porwał wir - utonęli wszy-
scy. Pozostawili żony z kilkorgiem dzieci. 
Ciała ich wypłynęły dopiero późną wios-
ną w okolicach Łomianek i Jabłonny. 

Po wyzwoleniu rybacy z Burako-
wa powrócili do zawodu zrzeszeni 
w rybackiej Spółdzielni „Wisła”, która 
dokonywała skupu ryb do spółdziel-
czych sklepów w Warszawie i Nowym 
Dworze. Największy rybak Burakowa 
Jan Kaczyński zmarł w 1962 r.

Przejażdżka po Wiśle. Foto ze zbiorów Poli 
Urbaniak
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BURAKÓW W CZASACH PRL-U
Zajęcia mieszkańców
Po wojnie do swoich gospodarstw zaczęli 
wracać z wysiedlenia gospodarze. 
Nowa rzeczywistość uczyniła z dawnych 
włościan chłopo-robotników.

O zajęciach i sposobie zarobkowa-
nia rodowitych mieszkańców, jak też 
tych nowych, którzy się tu osiedlili po 
wojnie, dowiadujemy się ze wspomnień 
cytowanej już Poli Urbaniak. Barwnie 
i drobiazgowo opisała zaradność i przed-
siębiorczość swych sąsiadów, w bardzo 
trudnych czasach nowej, komunistycznej 
rzeczywistości: 

„Po powrocie z przymusowego 
wysiedlenia dla gospodarzy najważniej-
sza była odbudowa domu i budynków 
gospodarskich. Była wiosna, ciężko zdo-
bytym ziarnem obsiewano pola, sadzono 
karto�e, sprowadzano zwierzęta do cho-
wu choćby na własny użytek.

Źródłem dochodu dla wielu kobiet 
i dziewcząt była praca sezonowa u gospo-
darzy, ogrodników i sadowników w sąsied-
nich wsiach.

Mężczyźni podejmowali pracę, którą 
na miejscu oferowały odbudowywane 
przedwojenne zakłady: garbarnia, „Reso-
rówka” i zakłady drzewne produkujące 
zabawki zwane Lalkową. 

Nieliczni znajdowali zatrudnienie 
w Gminnej Kasie Spółdzielczej oraz GS 
Samopomoc Chłopska prowadzącej pie-
karnię, rozlewnię piwa, masarnie, sklepy 
i jedyną restaurację „Mazowianka” przy 
ul. Warszawskiej w Łomiankach. Pracy 
nie brakowało przede wszystkim przy 
odbudowie stolicy, następnie w budu-
jących się zakładach gigantach jak Huta 

Warszawa, FSO czy elektrociepłownia na 
Żeraniu.

*********
Do Burakowa napływali też rzemieślni-
cy. Otworzyli tu swoje pracownie szewcy 
i krawcy.

Po wyzwoleniu dobre buty były 
marzeniem. Każdy myślał jak podrepero-
wać te, które były na nogach i przetrwały 
zimę. Na szczęście do Burakowa przy-
była rodzina Szymańskich i osiedliła się 
w drewnianym, na wpół zniszczonym 
przez pociski, domu Borsów. Pan Stani-
sław pracownię miał w dawnym gościn-
nym dużym pokoju. Siedział na swoim 
zydlu przy szewskim stoliku wśród  róż-
nego zniszczonego obuwia i nie narzekał, 
że musi reperować stare buty, panto�e 
i letnie obuwie. Dobierał spody, odcinał 
łatki na grubej desce. Przybijał podeszwy, 
przyszywał łaty dratwą, grubymi nićmi 
pocierając o kawałek stearyny. Na koniec 
buty pięknie polerował. Pomocą w pra-
cy był mu rodzony brat, który uczył się 
zawodu pod okiem fachowca.

Innym szewcem, mieszkańcem 
Burakowa był Stefan Bączkowski, który
już przed wojną wyrabiał eleganckie 
obuwie dla renomowanych sklepów na 
Nowym Świecie w Warszawie. Po wyzwo-
leniu wrócił do Burakowa i początkowo 
wynajął lokal w domu Wasilewskich przy 
ul. Kościuszki i do pomocy przyjął mło-
dego, zdolnego chłopaka Michała Wyszo-
mirskiego. Po kilku latach przeniósł war-
sztat do własnego domu w Prochowni. 
Oprócz obuwia przeznaczonego do pry-
watnych sklepów i na Bazar Różyckiego 
zdolny ten rękodzielnik otrzymywał zle-
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cenia na buty od teatrów i zespołów tańca 
ludowego. Pod koniec lat 40. zatrudnił 
u siebie młodego szewca, który przybył 
z lubelskiego - Zygmunta Bajnoga. 

Kolejnym szewcem był Tarka, który
po wyzwoleniu kupił kawałek placu 
w Prochowni niedaleko kapliczki, wybu-
dował dom z warsztatem i rozpoczął pro-
dukcje obuwia na skalę bazarową. Zbyt 
znajdował w kilku miastach w Polsce. On 
też zatrudniał u siebie czeladników, a żona 
pełniła role zaopatrzeniowca i handlowca 
bazarów i targowisk. 

*********
Również na brak klienteli nie narzeka-
ły krawcowe. Kontynuowały swą dzia-
łalność dwie przedwojenne krawcowe 
Regina Świerczewska i Helena Łopuska. 
Przez krótki okres czasu szyły dla pry-
watnego handlu do sklepów i na bazar 
w Warszawie. Państwo Świerczewscy 
wyprowadzili się, ze względu na studia 
syna Witolda i średnia szkołę córki. Ich 
dom zakupili Marek i Grażyna Mikuś-
kiewiczowie i po przystosowaniu do 
nowej funkcji zaczęli prowadzić w nim 
kultową dla warszawiaków restaurację 

„Wrzos”. 
Najchętniej odwiedzaną krawcową 

była Janina Tuszyńska, która swego 
fachu uczyła się jako młoda dziewczyna 
u mistrzyni pani Fontańskiej mieszkają-
cej przy ul. Pancerz. Podczas wojny będąc 
łączniczką AK szyła dla wojska koszule, 
powstańcze opaski, naprawiała spodnie 
i zdobywała materiał na bandaże. Po woj-
nie chętnie przerabiała, nicowała starą
odzież i szyła nową z powierzonego 
materiału. 

Na początku lat 50. zamieszkał i pra-
cował w Burakowie krawiec ciężkich 
okryć Leon Bajnóg. Był on bratem opisa-
nego wyżej szewca Zygmunta, u którego 
zamieszkał. Nauki krawiectwa pobierał 
u mistrzów w Warszawie. Szył garnitury, 
jesionki, płaszcze damskie i męskie. Pracy 
miał pełne ręce nie tylko dla miejscowych  
ale i dla zakładów krawieckich i sklepów 
prywaciarzy.

*********
Wiele osób szukało źródła utrzymania 
w handlu własnymi wyrobami i chałup-
nictwie. W Burakowie taką produkcją 
zajmował się zdun Wacław Janiszewski 
z ul. Wólczyńskiej wraz z żoną Marian-
ną. Wytwarzali domowym sposobem 
tak chętnie kupowane słodkości: krów-
ki, pierniki, cukierki landrynki, drobne 
ciasteczka, masę czekoladową krojoną 
w kostkę. Zapakowane w kartony, koszyki 
czekały na nabywców. Towar ten sprze-
dawany był głównie na okolicznych 
odpustach w Babicach, Lesznie i innych 
okolicznych wsiach. Janiszewski wynaj-
mował furmankę, również od mojego taty, 
na którą, oprócz słodkości, ładowano też 
stół i dwa krzesła – wyposażenie straganu. 
Kilka razy na taką wyprawę zabierał mnie 
mój tata. Najbardziej pamiętam wyjaz-
dy na odpust do Wilanowa, w lipcu na 
św. Annę. Mogłam po drodze przyjrzeć 
się zrujnowanej stolicy oraz zwiedzić park 
i pałac w Wilanowie. Lubiłam takie konne 
wojaże na odpusty. Miałam okazje poznać 
kościoły , wymodlić się i po straganach 
szukać obrazków o świętych motywach. 

Po jakimś czasie z nieznanych mi 
powodów pan Wacław zarzucił produk-
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cję wyrobów cukierniczych i powrócił do 
swego wyuczonego zawodu zduna. Zaczął 
wykonywać przenośne piece pokojowe 
i kuchenne. Piece te oprócz rynku miej-
scowego znalazły zbyt w prywatnych 
pawilonach na ul. Bagno w Warszawie.

*********
Z artystycznej pracy swoich rąk czerpa-
ła dodatkowe dochody Anna Mieczni-
kowska, żona rybaka i matka Józi Szłań-
skiej. Wpadła na pomysł szydełkowania. 
W sklepach ze sprzętem rybackim naby-
wała różnego rodzaju nici do wyrobu sieci 
i z tego materiału szydełkiem wytwarza-
ła wspaniałe serwety i serwetki a także 
wzorzyste artystycznie wyrobione �ran-
ki. Chodząc po gospodarstwach z rybami 
przy okazji sprzedawała te swoje deko-
racyjne wyroby rękodzielnicze, które 
gospodynie chętnie nabywały. Doskonale 
pamiętam zakup serwety na okrągły stół 
i kilku serwetek pod radio i na kwietnik. 
Wspaniale się prezentowały i długo służy-
ły jako ozdoba pokojowych mebli. 

Pani Józefa Laskowska, matka ryba-
ka Stefana, również ratowała domowy 
budżet robiąc ręcznie z mocnych nici sieci 
i kacyrki potrzebne do połowów ryb, nie 
tylko dla syna, ale i innych rybaków oraz 
amatorów łapania ryb na podrywkę.

Kontynuatorką umiejętności szydeł-
kowania, która osiągnęła mistrzowski 
poziom była Marianna Romańska, której 
prace tra�ały do ozdoby kościoła.

Siostry niepokalanki - walka o byt 
codzienny 

Do swego domu zakonnego w Bura-
kowie - Wrzosowie powróciły również 

siostry niepokalanki. Jak wszyscy musiały 
zadbać o zdobycie środków na utrzymanie 
się jak też na remonty willi Jutrzenki moc-
no nadwątlonej przez działania wojenne 
i wymagającej gruntownego remontu. 
Początkowo prowadziły prywatną szkołę 
i małe przedszkole, świetlicę dla dziew-
cząt oraz internat. Opłaty, jakie wnosili 
rodzice dzieci były najważniejszym źród-
łem utrzymania. Miały postać zarówno 
gotówki, jak i produktów spożywczych.

Starały się zarabiać trykotarstwem, 
wykonywały pomoce dydaktyczne do 
katechezy, różne kartki, obrazki i inne 
drobne przedmioty. Siostry gospoda-
rowały bardzo oszczędnie, pragnąc stać 
się samowystarczalnymi. S. Scholastyka,   
przeszła „przeszkolenie” w Warszawie, 
gdzie nauczyła się robić miękkie panto�e. 
Wkrótce siostry rozpoczęły „produkcję”. 
Liczyły na dochód, bo kapci brakowało 
w sklepach.

Na wiosnę podjęły prace przy zakłada-
niu własnego ogrodu. Na jesieni postano-
wiły zarabiać kopaniem karto�i. Po prze-
łamaniu pierwszych oporów gospodarze 
chętnie zatrudniali młode nowicjuszki 
i nie skąpili pochwał bo pracowały solid-
nie, nie kłóciły się, nie przeklinały przy 
robocie, nie traciły czasu na gadanie no 
i na pewno nie okradały swych praco-
dawców. 

 W 1954 roku siostry zdobyły maszyny 
do szycia i zaczęły szyć m. in. fartuszki. 
Wykonywały zamówienia dla spółdziel-
ni „Bieliźniarz” z Warszawy, która nie 
mogła zrozumieć, że siostry oddawały 
zaoszczędzony materiał i nie chciała go 
przyjmować, bo nie było wcześniej takie-
go precedensu. Szwalnia funkcjonowała 
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przez kilka lat. W razie potrzeby cały 
nowicjat stawał do pracy. Siostry „kur-
sowały” miedzy Wrzosowem a Warszawą, 
objuczone niczym jadące na targ baby. 
Dźwigały ogromne toboły z materiałami 
do swej �rmy i z gotowymi wyrobami do 
spółdzielni na ul. Hożą.

Szkoła sióstr niepokalanek
W powojennym Burakowie, dzięki zgro-
madzeniu sióstr niepokalanek, które było 
powołane do szerzenia oświaty i prowa-
dziło już w czasie wojny ochronkę czyli 
przedszkole i świetlicę dla okolicznych 
dzieci, a podczas okupacji komplety 
z zakresu szkoły powszechnej, silne były 
tradycje oświatowo-wychowawcze.

Dosłownie w trzy tygodnie po powro-
cie sióstr do własnego domu zakonnego 
w willi Jutrzenka rozpoczęły naucza-
nie. Po doprowadzeniu domu, (zajętego 
w dużej części przez dzikich lokatorów) 
do jako takiego porządku zaczęły organi-
zować szkołę i bardzo szybko rozpoczęły 
lekcje na poziomie czterech klas szkoły 
podstawowej. Szkoła ta działała bez meb-
li, książek i pomocy naukowych. Zaraz 
po Wielkanocy s. Antonia z s. Narcyzą 

wybrały się na kolejną kwestę po chatach: 
zbierały pieniądze na podręczniki szkol-
ne. „Muszę przyznać, że pomimo szalonej 
ceny książek rodzice dawali dość chętnie, 
choć wiem, że dla wielu zapłacić 130 zło-
tych za książkę to bardzo ciężko” – pisze 
s. Antonia.

Już w marcu naukę podjęło osiem-
dziesięcioro dzieci. Po roku szkołę zli-
kwidowano.

Siostry mogły jednak prowadzić inter-
nat i przedszkole. Pozwolono im uczyć 
w małych grupach dzieci z internatu 
w zakresie szkoły powszechnej. Później te 
dzieci miały zdać egzamin w Warszawie 
i otrzymać świadectwa.

Zorganizowane zostały takie grupy na 
poziomie pięciu klas szkoły podstawowej 
i pierwszej klasy gimnazjalnej. Obejmo-
wały internat i nieco dzieci ze wsi. Nie 
wiadomo dokładnie ile ich było. 

Komplety te prowadzone były aż do 
1948 r., kiedy kuratorium warszawskie 
o�cjalnym pismem nie zezwoliło sio-
strom na prowadzenie prywatnej szko-
ły, a to z takiego powodu, że dzieci z tej 
okolicy „mogą znaleźć pomieszczenie 
w publicznej szkole powszechnej”. 

Powszechna szkoła podstawowa
Po likwidacji szkoły sióstr niepokalanek 
zaczęła działać w Burakowie publiczna 
szkoła podstawowa, którą wspomina jed-
na z jej uczennic Hanna Miecznikowska:

„Szkoła Podstawowa w Burakowie 
powstała we wrześniu 1946 r. Począt-
kowo była zaledwie czteroklasowa. Tu 
kończyły naukę dzieci urodzone przed 
wojną, następnie przechodziły do szkoły 
łomiankowskiej. Jednak z każdym rokiem 

Posiłek dzieci, które w czasie prac polowych nie 
miały opieki rodziny. Obsługują: s. Scholasty-
ka i Anna Miecznikowska. Fot. ze zbiorów Poli 
Urbaniak
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w Burakowskiej szkole przybywała jedna 
klasa, tak że w 1949 r. była to już szkoła 
siedmioklasowa. Rocznik 1940 rozpo-
czynał naukę w szkole pięcioklasowej, 
a kończył „siedmioklasówkę”.

Co można powiedzieć o naszej szkole?
Mieściła się w prywatnym domu pp. 

Billerów róg ul. Kościuszki i ul. Przyłu-
skiego. Budynek był częściowo zamieszka-
ny przez lokatorów, którzy po wojnie zajęli 
pozostawiony dom. W miarę wykwate-
rowywania lokatorów powstawały nowe 
klasy oraz mieszkania dla nauczycieli.

Moją pierwszą nauczycielką, co 
prawda tylko przez rok, była pani 
Barbara Radzikowska. Kierowniczką 
szkoły była wówczas pani Kamińska, 
chyba Helena. Organizowała przedsta-
wienia, m. in. „Kopciuszka”, z którym 
występowaliśmy nawet w Piastowie. 
W ten sposób zdobywaliśmy pieniądze 
na ławki, pomoce naukowe i in. Pamię-
tam też panią Zalewską, która wraz 

z mężem i córeczką wynajmowała u nas 
pokój, panią Chrapkowską, kolejnego 
kierownika szkoły pana Gościckiego, 
którego żona prowadziła wypożyczal-
nię książek. Pan Gościcki zaś zapisał się 
w pamięci tym, że organizował występy 
oraz śpiewy solowe i chóralne.

W pamięci utkwiło mi np. przedsta-
wienie pt. „Uczennica I klasy”. Wspo-
minam także dwie nauczycielki, które 
uczyły młodsze klasy – były to panie Ewa 
Węglicka i Genowefa Pietrzak. 

Następnie naszą szkołę przeniesiono 
do lokalu po zlikwidowanym Urzędzie 
Gminy Buraków ( w domu pp. Wasi-
lewskich przy ul. Kościuszki 5), a po 
wybudowaniu szkoły w Młocinach przy 
ul. Samogłoski, dzieci z Burakowa tam 
właśnie kończyły swą podstawową edu-
kację.

Nasze dzieciństwo upływało radoś-
nie choć było tak bardzo skromne. Nie 
mieliśmy ani Sali gimnastycznej, ani pra-
cowni tematycznych, mimo to uczyliśmy 
się chętnie”.

Dyrektor Gościcki z dziećmi w strojach ludo-
wych., l. 60. XX w.

Uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Burakowie, 
1959 r.
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ŚW. JAN NEPOMUCEN PATRON 
BURAKOWA
Od połowy XIX w. Buraków ma swojego 
patrona chroniącego „od klęsk wody”. Jest 
nim św. Jan Nepomucen, którego �gura stoi 
w kapliczce na ostańcu dawnej wydmy przy 
ul. Warszawskiej w Prochowni. 

Obiekt ten chroniony wpisem do 
konserwatorskiego rejestru, to najstar-
szy zabytek gminy. Szczególnie cenna jest 
osiemnastowieczna, drewniana �gura 
świętego, znajdująca się obecnie w koś-
ciele para�alnym.

Jej historia sięga 1844 r., kiedy to 
przypłynęła z wodami wielkiej powodzi 
i osiadła na wyniosłej wydmie. W miejscu 
tym, z inicjatywy ówczesnego dziedzica
Ludwika Pothsa, cudownie ocaloną rzeź-
bę ustawiono na cokole i nakryto dasz-
kiem na czterech, drewnianych słupach. 
Na ściankach cokołu umieszczono tabli-
ce z inskrypcjami. Na frontowej wyryto 
napis: 

Statua ta po wylaniu Wisły r. 1844 pod 
wsią Burakowem Małym naleziona, stara-
niem dziedzica dóbr Młocin odnowiona 
i tu na wieczną pamiatkę dnia 25 czerwca 
1848 r. postawiona. 

Na tylnej wypisano tekst ludowej 
modlitwy: 

Cudowny święty patronie/ W życiu nas 
chroń i przy zgonie? Od wszelkiej zasłoń 
przygody/ Mianowicie od klęsk wody.

Drewniany daszek nie dawał nale-
żytej ochrony świątkowi, więc w 1929 r. 
Stanisław Stański, uczestnik powstania 
styczniowego, w podzięce za ocalenie 
życia ufundował, murowaną, stojącą 
do dziś kapliczkę. W końcu lat 80. XX 
w. barokowa �gura uległa nadpaleniu 
i została przeniesiona do miejscowego 
kościoła. Do kapliczki wstawiono nowe-
go świątka, bardziej „ludowego”, autor-
stwa Kazimierza Peczyńskiego, miesz-
kańca Burakowa.Drewniana figura św. Jana Nepomucena 

z kapliczki, obecnie w kościele parafialnym 
w Burakowie. Fot. T. Sienicki


