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Dokąd na letnisko?

Zadajesz sobie pytanie, jak w tym roku spędzić wakacje i dlaczego pod Warszawą? Przed-

stawiamy rady jednego z głównych znawców tematu – Czesława Rokickiego, który wraz 

ze swoim zespołem specjalnie dla nas odwiedził każde z tych miejsc po to, żeby nikt jadąc 

w nieznane, nie musiał jechać w ciemno. I choć autor zaleca ostrożność przy wyborze let-

niska znajdującego się blisko domu, to nie kupujmy jeszcze biletu do badu oddalonego  

o setki kilometrów. Poczekajmy, aż zrobią to inni. Wykazawszy się odrobiną cierpliwości, 

doświadczymy wnet, że przy niewielkim nakładzie środków możemy rozkoszować się ciszą  

i zdrowym powietrzem podwarszawskich letnisk. Wszak wszystko zależy od tego, czy 

umiemy odpoczywać. A gdzie zamierzamy tego dokonać – to już sprawa drugorzędna. 
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W dwudziestoleciu międzywojennym na rynku wydawniczym pojawiały się liczne publi-

kacje opisujące walory miejscowości letniskowych i uzdrowiskowych na terenie całej Pol-

ski. Wśród nich liczną grupę stanowiły wsie i osady podwarszawskie, które z roku na rok 

stawały się coraz bardziej popularnym miejscem letniego wypoczynku dla średniozamoż-

nej warstwy inteligencji pracującej. W aktualizowanych średnio co dwa lata przewodni-

kach zamieszczano dokładne informacje dotyczące każdej z miejscowości. Nie zapominano  

o podawaniu danych o najbliższej poczcie, aptece, stacji kolejowej i okolicznych atrakcjach, 

informowano również o planowanych zmianach infrastruktury.

Cz. Rokicki (red.), Informator leczniczy oraz przewodnik po uzdrowiskach i letniskach,  

Warszawa 1925/1926, s. 15n.
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Popularne, podwarszawskie

Chociaż podwarszawskim miejscowościom trudno było konkurować pod względem atrak-

cyjności z nadmorskimi czy górskimi, warszawiacy chętnie spędzali swoje urlopy w  bli-

skiej odległości od domu. W ogłoszeniach prasowych, obok ofert willi w Druskiennikach 

czy Zakopanem, pojawiały się anonse pensjonatów z Otwocka, Miłosnej, Wawra, Tłuszcza 

czy Jabłonny. Ceny wynajmu tych pokoi były nierzadko zdecydowanie wyższe, jednak bli-

skość miasta przyciągała stołecznych sklepikarzy i urzędników. Nieznaczna odległość tych 

miejsc od centrum dawała możliwość szybkiego powrotu do domu, zarówno z przyczyn lo-

sowych, jak i organizacyjnych.

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze, podwarszawskie letniska, w  kolejności 

alfabetycznej. 

Anin

Wieś letniskowa leżąca w gminie Letnisko Falenica, powstała na terenie  rozparcelowa-

nych dóbr wilanowskich, będących dawniej własnością hrabiego Ksawerego Branickiego. 

Nazwa osiedla pochodzi od imienia żony Branickiego – Anny z Potockich. Miejscowość 

była oddalona od Warszawy o 9 km, a od granic Wielkiej Warszawy o 2 km.

Anin i jego potrzeby w XV-lecie istnienia, 1935, Polona
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Brwinów. Zjazd kuracjuszów I sezonu 1832, Polona

Brwinów

Dawna osada leżąca w pow. błońskim w gminie Helenów, oddalona od Warszawy o 22 km. 

Status letniska otrzymała w 1927 roku. 

Buchnik

Wieś wchodziła dawniej w skład dóbr pałacu w Jabłonnie jako część założenia parkowego  

i była oddalona od Warszawy o 13 km.
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Celestynów

Leżąca za Otwockiem wieś, dawniej nosząca nazwę Radzin, należała do dóbr Leopolda Ra-

dzińskiego. Oddalona o 49 km od Warszawy. Ze względu na położenie wśród lasów sosno-

wych, po zakończeniu I wojny światowej stała się letniskiem.

Radzin – osiedle wypoczynkowe na linji otwockiej  

przy st. kol. Celestynów, 1930, Polona

Choszczówka pod Jabłonną

Wioska oddalona od Warszawy o 10 km powstała w pierwszej połowie XIX wieku na tere-

nie wykarczowanego lasu. Uruchomienie nadwiślańskiej linii kolejowej przyczyniło się do 

założenia  osady letniskowej.
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Kuchnia chyliczkowska z uwzględnieniem jakościowem i ilościowem  

składników pokarmowych i jadłospisami, Polona

Chylice

Wieś położona między Piasecznem a Konstancinem i Skolimowem w odległości 18 km od 

Warszawy. Letnisko zostało założone na początku XX wieku na nieużytkach i  terenie le-

śnym należącym do dóbr rodzin Jacobsonów i Hopferów.

Chyliczki

Wieś chętnie odwiedzana przez letników, leżąca między Chylicami a Piasecznem. W dwu-

dziestoleciu międzywojennym funkcjonowała tu Szkoła Żeńska Gospodarstwa Wiejskie-

go, założona w 1891 roku przez hrabiankę Cecylię Plater-Zyberkównę. Wydawano w niej 

książki kucharskie, m.in. Piekarnia i Cukiernia Chyliczkowska.

Chaty w Chylicach, 1933, NAC



8

Wąskotorowa kolej dojazdowa linii Jabłonna – Karczew na stacji Warszawa – Most, 1930, NAC

Grodzisk, po 1906, Polona

Falenica

Miasteczko w powiecie warszawskim, które stało się siedzibą powstałej w 1925 roku gminy 

Letnisko Falenica. Osada letniskowa Wille Falenickie oddalona jest o 17 km od Warszawy  

i o 6 km od Otwocka. 

Grodzisk Mazowiecki

Miasteczko powiatowe w powiecie błońskim oddalone o 28 km od Warszawy, na przełomie 

XIX i XX wieku było znanym ośrodkiem letniskowym.
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Jabłonna koło Warszawy

Osada oddalona od Warszawy o 14 km należała do dóbr hrabiego Maurycego Potockiego. 

W 1928 roku została tam wybudowana prywatna elektrownia, która miała zasilać energią 

elektryczną pobliskie osiedle letniskowe – Jabłonna-Legionowo. 

Jabłonna, Baszta, 1906, Polona

Józefów pod Otwockiem

Wieś w gminie Letnisko Falenica, położona 18 km od Warszawy i 2 km od Otwocka. Poło-

żenie przy szlakach kolejowych wpłynęło u schyłku XIX wieku na rozwój miejscowości 

jako bazy wypoczynkowej dla mieszkańców Warszawy.

Józefów. Stacja kolei szerokotorowej, 1935–40, Polona



10

Klarysew

Wieś w powiecie warszawskim, leżąca w odległości 14 km od Warszawy, stała się letni-

skiem na początku XX wieku. 

Konstancin

Osada letniskowa o charakterze miasta ogrodu, oddalona o 17 km od Warszawy. Konstancin 

został wydzielony z folwarku leśnego Konstancja, który był własnością Konstancji z Potu-

lickich Skórzewskiej i został rozparcelowany pod koniec XIX wieku.

 

Konstancin, ul. Słowackiego, ok. 1925, Polona

Michalin

Wieś znajdująca się w  gminie Letnisko Falenica, oddalona o 5 km od Otwocka i o 15 km od 

Warszawy. Leży na linii letnisk wawerskich.

Miedzeszyn

Wieś leżąca w gminie Letnisko Falenica i oddalona o 13 km od Warszawy. W 1926 roku 

otwarto tu Sanatorium Dziecka im. Włodzimierza Medema dla dzieci żydowskich chorych 

na gruźlicę.
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Międzylesie (dawniej Kaczy Dół)

Wieś należąca do gminy Letnisko Falenica, leży w odległości 10 km Warszawy między Ani-

nem a Falenicą. Do 1928 roku nosiła nazwę Kaczy Dół.

Międzylesie, willa Ulanówek, NAC

Milanówek

Osiedle letniskowe w powiecie błońskim, w gminie Letnisko Milanówek, leżące w odległo-

ści 3 km od Grodziska Mazowieckiego i 27 km od Warszawy. Miejscowość powstała na prze-

łomie XIX i XX wieku w wyniku parcelacji dóbr należących do Michała Lasockiego. Wraz  

z Brwinowem i Podkową Leśną tworzy tzw. podwarszawskie trójmiasto ogrodów.

 

Milanówek, pałac Matulinek, 1940, NAC
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Miłosna

Wieś letniskowa położona w odległości 18 km od Warszawy. Funkcjonowało tu uzdrowisko 

borowinowe dla dzieci oraz lotnisko szybowcowe.

Miłosna, widok ogólny domu, 1918–1939, NAC

Mrozy

Wieś letniskowa w powiecie mińsko-mazowieckim (obecnie mińskim) leżąca w odległości 

5 km od Kałuszyna i 16 km od Mińska Mazowieckiego, która na początku XX wieku była 

słynnym letniskiem o walorach uzdrowiskowych.

Portret Wandy Prószyńskiej z dziećmi w Mrozach, 1900, Polona
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 Otwock

Stacja klimatyczna w mieście oddalonym od Warszawy o 24 km. Powstała około 1885 roku 

na gruntach należących do dóbr otwockich i częściowo wiązowskich w pobliżu stacji kole-

jowej Otwock,  gdzie mieszkańcy Warszawy zaczęli wznosić dla siebie letnie mieszkania.

 

Stary Otwock, H. Poddębski, przed 1939, NAC

Piaseczno

Miasteczko letniskowe oddalone o 15  km od Warszawy, w  pobliżu Chylic, Skolimowa  

i Konstancina.

Puszcza Mariańska

Wieś letniskowa w  powiecie skierniewickim, w gminie Korabiewice, leżąca w  odległości 

15 minut koleją od Skierniewic. Odwiedzana w dwudziestoleciu międzywojennym głównie 

przez zamożniejszych warszawiaków.

 

Puszcza Mariańska, pensjonat Uzdrowisko, 1925, NAC
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Radość

Wieś letniskowa w gminie Letnisko Falenica oddalona od Otwocka o 9 km, od Warszawy  

o 14 km.  Swoją popularność na początku XX wieku zawdzięczała Kolei Nadwiślańskiej.

  

Radość, dworzec kolejki wąskotorowej, 1922–44, Polona

Rembertów

Wieś letniskowa leżąca 9 km od Warszawy. Zdaniem Czesława Rokickiego mieszczą się tu 

wielkie koszary wojskowe i letnie obozy.

  

Rembertów, stacja kolejowa, 1938, Polona
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Rudka pod Warszawą

Stacja klimatyczna, osiedle w powiecie mińsko-mazowieckim (obecnie mińskim) w gminie 

Kuflew leżące w odległości 7 km od Mińska Mazowieckiego i 67 km od Warszawy. Od stacji 

Mrozy, jak zapewnia Czesław Rokicki, „do sanatorium można dojechać konnym tramwa-

jem zakładowym”1.

 

Rudka, sanatorium, 1919, Polona

Skolimów

Wieś letniskowa w  gminie Nowa Iwiczna powstała w  wyniku parcelacji dóbr Wacława 

Prekera dokonanej w 1897 roku. Od Warszawy dzieli ją 18 km.

 

Skolimów, pensjonat p. Kowalskiej, 1927, Polona

1 Cz. Rokicki (red.), Informator leczniczy oraz przewodnik po uzdrowiskach i letniskach, Warszawa 1925/1926, s. 72.
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Skruda

Wieś letniskowa w powiecie mińsko-mazowieckim (obecnie mińskim), w  gminie Kuflew, 

oddalona od Warszawy o 22 km. Leży zaraz za Miłosną.

Struga

Wieś letniskowa w  powiecie radzymińskim leżąca 14 km od Warszawy. Wzdłuż rzeczki 

Czarnej  rozciąga się rezerwat leśny Puszcza Słupecka o powierzchni 160 ha.

Sulejówek

Osiedle letniskowe oddalone od Warszawy o 16 km. „Posiada tu swój dworek i spędza z ro-

dziną wywczasy marszałek Józef Piłsudski”2. 

  

 

Sulejówek, wygląd zewnętrzny budynku stacji od strony torów, 1934, NAC

2 Cz. Rokicki (red.), Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach polskich, Warszawa 1928, s. 188. 
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Śródborów

Leśna stacja klimatyczna, osiedle uzdrowiskowe w powiecie mińsko-mazowieckim (obec-

nie mińskim) leżące w  odległości 27  km od Warszawy. Miejscowość została założona  

w 1922 roku jako miasto ogród. 

  

Śródborów, pensjonat Sopliczanka, 1927–39, NAC

Świder

Wieś w gminie Letnisko Falenica oddalona od Otwocka o 1 km, a od Warszawy o 20 km. 

„Świdrowi potrzeba światła elektrycznego, gościńca bitego ku Warszawie, brukowanych 

ulic”3.

  

Świder-Otwock, dworzec, ok. 1930, Polona

3 Cz. Rokicki (red.), Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach polskich, Warszawa 1928, s. 198.
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Tłuszcz

Miasteczko letniskowe w powiecie radzymińskim oddalone od Warszawy o 34 km. „W gmi-

nie Tłuszcz, poza miasteczkiem, znajdują się domki letniskowe jeszcze w folwarkach Bor-

kach, Pólku i Wilczeńcu”4.

 

Tłuszcz, dworek, 1907, Polona

Urle

Wieś letniskowa w powiecie radzymińskim oddalona od Jadowa o 3 km, od Warszawy  

o  49 km. „W najbliższych okolicach domki letniskowe: w Borzymach o 1 km., w  Dembem 

Wielkiem o 1 km., w Zagłuszu o 2 km., oraz pensjonat w Julinie nad Liwcem o 3 km”5.

 

Urle, od 1905, Polona

4 Cz. Rokicki (red.), Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach polskich, Warszawa 1928, s. 200. 
5 Ibidem, s. 206.  
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Utrata

Letniskowe osiedle podmiejskie w powiecie błońskim leżące w odległości od 13 km 

od Warszawy. 

Wawer

Wieś letniskowa oddalona od Warszawy o 8 km. Od Wawra rozpoczyna się szereg letnisk, 

które ciągną się stąd, wzdłuż linii kolejki, aż do Otwocka. 

  

Wawer,  dworzec kolejki wąskotorowej, 1922–44, Polona

Wesoła

Małe osiedle letniskowe w odległości 12 km od Warszawy. Leży na linii letnisk przy kolei 

brzeskiej między Rembertowem a Sulejówkiem. 

Wołomin

Letnisko w powiecie radzymińskim oddalone od Warszawy o 18 km powstało dzięki ini-

cjatywie Gustawa Granzowa. W 1895 roku stał się on właścicielem dóbr Wołominek- 

-Albertówka i rozpoczął akcję sprzedaży działek Wołominka na place budowlane, oferował  

w ramach reklamy bezpłatny dojazd do letniska.

  

Wołomin, ulica Kościelna, przed 1939, Polona
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Wyszków

Miasto letniskowe w powiecie pułtuskim, leżące w odległości 60 km od Warszawy. 

  

Wyszków, 1930–39, Polona 

Zegrzynek

Osiedle letniskowe w powiecie pułtuskim, gmina Zegrze, leżące w odległości 4 km od Se-

rocka i 30 km od Warszawy. Powstało z inicjatywy Zygmunta Szaniawskiego w 1902 roku. 

Żerań

Letniskowe osiedle podmiejskie oddalone od Warszawy o 6 km, leżące nad Wisłą naprze-

ciwko Bielan.

  

Żerań, budowa portu, 1935, NAC
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Opisy na podstawie:

1. J. Berger, Z przeszłości gminy Wawer, „Kronika Warszawy” 2(37), Warszawa 2008, s. 7–15. 

2. T.W. Świątek, Dzieje Chylic, Wirtualne Muzeum Konstancina,  
 http://www.muzeumkonstancina.pl/1164_chylice  [14.07.2020].

3. A. Pettyn, 150 rocznica urodzin założyciela Milanówka,  
 http://wspolnypowiat.pl/gazeta/informacje/id/612 [14.07.2020].

4.  Marki, Struga, Horowe Bagno – poczytaj!, https://zaciszewarszawa.wordpress.   
 com/2016/11/10/marki-struga-horowe-bagno-poczytaj2/   [14.07.2020].

5. J. Bublewski, Wołominek, https://dawny.pl/wolominek/  [14.07.2020].

6.  Zegrzynek dawniej – najpierw wielki młyn, potem modne letnisko,   
 https://gazetapowiatowa.pl/poradniki/turystyka/wokol-jeziora/zegrzynek-dawniej-naj 
 pierw-wielki-mlyn-potem-modne-letnisko/ [14.07.2020].

7. Cz. Rokicki (red.), Informator leczniczy oraz przewodnik po uzdrowiskach i letniskach,   
 Warszawa, 1925–1926.

8. Cz. Rokicki (red.), Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach polskich,  
 Warszawa 1928 i 1932.

9. Sanatorium im. Medema w Miedzeszynie pod Warszawą,  
 https://sztetl.org.pl/en/towns/f/553-falenica/101-organizations-and-association  
 s/79974-sanatorium-im-medema-w-miedzeszynie-pod-warszawa [31.07.2020] 
 
 
 
 

Plany są wszystkim,  
czyli zorganizuj wyjazd na letnisko

Choć za oknem śnieg, a przyroda śpi ukołysana zimowym snem, czas rozpocząć plano-

wanie wakacji. Jeszcze tylko kilka miesięcy i  będzie można cieszyć się upragnionym, na-

reszcie wolnym czasem. Warszawa pełna koszmarnych zapachów, wydobywających się  

z ulicznych ścieków i piętrzących się wszędzie odpadków nie pozwala oddychać pełną pier-

sią. Zastanów się, czy marzy Ci się spokojne ustronie w lesie, czy raczej nad rzeką. A może 

wolisz spędzać czas aktywnie i w dobrym towarzystwie oraz zadbać o swoją kondycję po zi-

mie? Niektóre miejscowości zapewniają możliwość skorzystania z różnorodnych zabiegów 

leczniczych. Może więc tam spędzisz czas, regenerując siły psychiczne i fizyczne, by nabrać 

odporności na kolejny rok.

Do wyboru mamy szeroki wachlarz miejscowości, a w nich wille i pensjonaty, z których 

jeden na kilka tygodni stanie się Twoim drugim domem. Przeczytaj uważnie ofertę, a na-

stępnie poszukaj letniego mieszkania odpowiadającego Twojemu budżetowi.
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Las 

Anin

Letnisko niemal w całości schowane jest w wysokopiennym sosnowym lesie, 

pieczołowicie przez mieszkańców chronionym przed dewastacją. Grunt piasz-

czysty, przepuszczalny, lecz podmokły. Powietrze nasycone jest zapachem 

lasów sosnowych. Zdrowy klimat przepojony wonią żywicy. Do dyspozycji 

letników jest kilka pensjonatów i dworków mających ogółem 400 pokoi.

Buchnik Wieś leży w lesie sosnowym pod Jabłonną.

Choszczówka 

pod Jabłonną

Wioska leży na wielkim wzgórzu piaszczystym, osłoniętym rozległym lasem. 

Znajduje się tu kilkanaście domów i dworków dla letników.

Chylice

Wieś położona jest w lesie sosnowym na gruncie suchym, piaszczystym, gru-

boziarnistym i przepuszczalnym. Powietrze wolne jest od pyłu, suche, nasyco-

ne woniami żywicznymi. Znajduje się tutaj około 20 wilii letniskowych i kilka 

pensjonatów oraz sanatorium.

Czarna Struga Wieś leży wśród dużych lasów sosnowych i świerkowych.

Falenica
Położona jest w lesie sosnowym, na gruncie suchym i piaszczystym, łatwo 

przepuszczającym wodę. Do wynajęcia jest około 2500 pokoi.

Jabłonna
Osada leży wśród lasów sosnowych, na gruntach piaszczystych. Znajduje się 

tu wiele mieszkań dla letników w osobnych dworkach.

Józefów pod 

Otwockiem

Wieś położona jest wśród lasów sosnowych, na gruntach piaszczystych. Jest 

tu wiele umyślnych dworków letniskowych z umeblowanymi pokojami oraz 

pensjonaty i kilkaset pokoi dla letników. 

Konstancin

Osada leży pod dużym lasem sosnowym. Grunt na całej przestrzeni piaszczy-

sty, przepuszczalny. Kilka eleganckich pensjonatów, poza tym stylowe dworki, 

wytwornie urządzone; z tych część prywatnych, nie do wynajęcia. W dwor-

kach — mieszkania z kuchniami.

Michalin
Wieś położona niemal całkowicie w wysokim sosnowym lesie, na gruntach 

piaszczystych, suchych. Do wynajęcia około 650 pokoi.

Miedzeszyn
Wieś leży na piaskach, wśród lasków sosnowych. Kilkaset pokoi dla letników. 

Tereny gęsto usiane willami.

Milanówek

Osiedle leży wśród lasu sosnowego, na gruncie piaszczystym, dobrze prze-

puszczalnym. Posiada kilkadziesiąt ładnych na ogół, a nawet stylowych  

i dobrze urządzonych dworków letniskowych oraz cztery pensjonaty. Stylowe, 

dobrze urządzone i skanalizowane pensjonaty i dworki, z telefonami, wśród 

estetycznie obwiedzionych ogrodów, tworzą miasto-ogród, nie ustępujące 

pierwszorzędnym letniskom zagranicznym.



23

Miłosna
Wieś leży na gruntach piaszczystych, wśród lasów. Dworki umyślne dla letni-

ków.

Mrozy

Wieś położona na terenie lekko falistym, w okolicy gęsto zalesionej sośniną  

i świerkiem, a po trosze drzewami liściastymi, z b. obfitym podszyciem. Pokoi 

dla letników około 80, z czego 50% w umyślnych domkach. Nadto do 200 

mieszkań jedno i dwupokojowych z kuchniami. 

Otwock 

Stacja klimatyczna leżąca na piaskach, śród dużych lasów sosnowych. Dwa 

hotele, 15 pensjonatów I kategorii i 35 II kat., dworków i domków dla letników 

około 1200.

Puszcza  

Mariańska

Wieś leży, jako wydma piaszczysta, w pięknej okolicy falistej, śród wielkich 

lasów iglastych, wysokopiennych. Powietrze suche. Związek Polskiego  

Nauczycielstwa Szkół Powszechnych prowadzi tu od r. 1924 pensjonat wypo-

czynkowy, a zarazem sanatoryjny dla ozdrowieńców i lżej chorych na płuca 

pod nazwą Uzdrowisko. Korzystać zeń mogą w miesiącach niewakacyjnych,  

o ile są wolne miejsca, również członkowie innych organizacyj pracowniczych. 

Nadto — dworki prywatne oraz izby u włościan. 

Radość

Wieś położona na gruntach piaszczystych, suchych, wśród lasów sosnowych. 

Przeważa sosna na piaszczystym podłożu. Powietrze czyste. Do wynajęcia dla 

letników około 600 pokoi, przeważnie w dworkach i domkach, umyślnie budo-

wanych oraz w trzech pensjonatach. 

Rembertów
Leży na zwałach piaszczystych wśród lasów. Mieszkania w dworkach letnisko-

wych i u miejscowych mieszkańców. 

Skolimów

Wieś letniskowa leżąca wśród dużych lasów, na gruntach piaszczystych. Kil-

kadziesiąt dworków; wśród nich sporo stylowych i eleganckich. Kilkanaście 

pensjonatów.

Skruda
Wieś leży zaraz za Miłosną, na piaskach, pod lasem sosnowym. Osobne dworki 

i domki dla letników. 

Śródborów

Leśna stacja klimatyczna leży ładnie wśród borów iglastych. Grunt piaszczysty, 

wybitnie przepuszczalny. Mieszkania dla gości w zakładzie wypoczynkowym 

Śródborowianka oraz w pięciu mniejszych pensjonatach, w tym trzech wyłącz-

nie dla dzieci i młodzieży. Ponadto około 30 domków, rozrzuconych w lesie 

300-morgowym.

Świder 

Wieś leżąca w ładnej okolicy, na piaskach, wśród sosnowych lasów otwockich 

na podłożu gruntów piaszczystych, łatwo przepuszczalnych. Posiada kilkadzie-

siąt ładnych dworków dla letników; pensjonaty. Posiada na sezon letni około 

650 mieszkań, po jednym pokoju z kuchnią, 200 po dwa z kuchnią, 150 po trzy 

z kuchnią, około 100 pokoi pojedynczych. Pensjonatów 11 po 6 do 18 pokoi.
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Tłuszcz

Miasteczko leży wśród ładnych lasów sosnowych, po trosze przemieszanych  

z dębiną, na piaskach. Stosunkowo niewiele dworków i domków dla letników. 

Do wynajęcia dla letników 70—120 pokoi. Poza tym pensjonat w majątku Borku 

w odległości ½ km.

Urle

Wieś  leżąca wśród pięknych lasów, należących do sąsiednich dóbr. Lasy rozpo-

ścierają się do samej wsi. Posiada wiele dworków i domków dla letników oraz 

17 pensjonatów.

Wesoła
Osiedle leży na linii letnisk przy kolei brzeskiej między Rembertowem a Sule-

jówkiem, na suchych piaskach, zalesionych sosną, a po trosze brzozą i dębiną. 

Rzeka 

Buchnik Plaża nad Wisłą.

Falenica

Dzięki bliskiemu sąsiedztwu z Wisłą, letniskujący mogą wielostronnie upra-

wiać wędkarstwo. Wisła płynąca nieopodal, po prawym brzegu nie ma porywi-

stego nurtu. Przeciwnie tworzy liczne łachy i kępy o wodzie spokojnej. Łachy, 

zatoczki, strumyki niewielkiej długości, wpadające do Wisły, umożliwiają 

łowienie ryb, szukających spokojniejszego nurtu. Zwolennicy zupełnej swobo-

dy w plażowaniu znajdą idealne warunki. Na lewy brzeg Wisły przedostać się 

można łódkami przewoźników (10-20 gr. za przejazd osobowy) na Kępy: Za-

wadowską, Falenicką i Okrzewską. Brzegi usypane czystym, przez wodę prze-

mytym piaskiem, nadają się doskonale na wielkie plaże podstołeczne, mogące 

pomieścić tysiączne rzesze Warszawiaków, pragnących połączyć letniskowanie 

z wioślarstwem i sportami wodnymi. 

Grodzisk  

Mazowiecki

Leży nad rzeczką Mrówną, na gruntach piaszczystych, przepuszczalnych, 

suchych; w pobliżu niewielkie laski, sporo ogrodów. Na krańcach miasta i na 

gruntach podmiejskich Jordanowic dworki i domki dla letników; dużo prywat-

nych dworków z parkami i ogrodami.

Jabłonna Plaża nad Wisłą.

Konstancin
Położony na lewym brzegu Wisły, na wyniosłości piaszczystej, przeciętej 

rzeczką Jeziorką i Wierzbną. Plaża nad Jeziorką.

Michalin

Niedalekie sąsiedztwo z rzeką Świder umożliwia plażowanie na piaszczystych 

brzegach. Do Wisły 1½ km. Podobnie, jak w sąsiednich miejscowościach, umoż-

liwia to sport wodny i rybołówstwo.

Miedzeszyn
Wieś zbliża się do rzeki Wisły odległej o 1½ km. Bliskie sąsiedztwo z Wisłą 

umożliwia sporty wodne i rybołówstwo.

Puszcza  

Mariańska

Leży nad rzeczką Korabiewką, dopływem Rawki. Kąpiele w rzeczce o dnie 

piaszczystym. 
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Radość
Wisła w odległości 2 km. Nurt spokojny pozwala uprawiać sporty wodne  

i rybołówstwo.

Świder

Wieś leży nad głównym ramieniem bystrej i czystej rzeczki Świdra i posiada 

liczne piaszczyste plaże rzeczne ocienione drzewami iglastymi i liściastymi. 

Kąpiele w Świdrze. Wynajem łodzi. 1. Plaża w Świdrach Wielkich, u ujścia rz. 

Świder do Wisły, wielka, przypomina plaże morskie — przy niej wynajem kaja-

ków. 2. Plaża w Świdrach Małych po prawym brzegu rz. Świder. 3. Plaża przy 

moście Kolei Dojazdowej — wynajem kajaków. Rzeka Świder wpada do Wisły, 

tworząc u ujścia coś w rodzaju „delty”. Woda płytka, pożyłowana smugami 

piasku, dozwala szczególnie dzieciom na bezpieczne brodzenie. Atrakcją są 

również możliwości wioślarskie i żeglarskie na sąsiedniej Wiśle. Spokojny nurt 

rzeki wzdłuż brzegów świderskich, liczne zatoczki i łachy umożliwiają upra-

wianie sportu wodnego nawet dla początkujących. Obydwie rzeki umożliwiają 

także uprawianie sportu wędkarskiego. „Delta” Świdra i łachy na Wiśle mają 

sporo ryby. Sprawa połowu na wędkę jest uporządkowana. Ostatnio dzierżawę 

tego obwodu wodnego przyjęto z rąk rybaka zawodowego i oddano na prze-

strzeni 10 km od ujścia Świdra w górę tej rzeki – Kołu Sportowemu Urzędników 

Komunalnych m. st. Warszawy: „Myśliwy i Wędkarz”.

Tłuszcz Leży nad rzeczką Jasionką.

Urle Naturalne duże plaże nad Liwcem, doskonałym do kąpieli.

Wyszków

Leży nad Bugiem, w okolicy zdrowej, otoczony rozległymi lasami, przeważnie 

państwowymi. Na krańcach miasta i w najbliższej okolicy letnie mieszkania — 

w pensjonacie i w domach miejscowych mieszkańców.

Zegrzynek

Leży nad Narwią, w okolicy falistej, zdrowej. Po drugiej stronie Narwi lasy so-

snowe. Znajduje się tutaj pensjonat letniskowy o 10 pokojach oraz 12 mieszkań 

po 2 i 3 pokoje z kuchnią, u miejscowych mieszkańców. Kąpiele w Narwi, prze-

jażdżki łódkami.

Żerań

Leży nad Wisłą, na prawym brzegu, naprzeciw Bielan. Znajdują się tu pokoje do 

wynajęcia na lato w paru dworkach letniskowych i u miejscowych mieszkań-

ców.

Zabawa i sport 

Anin

Boiska tenisowe, „Dom Ludowy” Tow. Przyjaciół Anina pod nazwą „Kasyno”, 

w którym skupia się życie społeczne bijące żywym pulsem. Park sportowy 

obok „Kasyna” specjalnie przeznaczony do zabaw i gier młodzieży, z kortem 

tenisowym. 

Grodzisk
Towarzystwo śpiewacze Lutnia, dom ludowy z orkiestrą i chórem; częste  

amatorskie wieczory teatralno-muzyczne.
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Konstancin
Orkiestra, boiska tennisowe, place krokietowe, strzelnica. Częste zabawy na 

otwartym powietrzu. Kasyno. Dancingi.

Mrozy
Kąpiele w stawach i młynówce. Wiosłowanie i konna jazda. Teatr amatorski. 

Zabawy ludowe. 

Otwock Boiska tennisowe i sportowe. Trzy kina. 

Puszcza  

Mariańska
Krokiet, piłka ręczna i inne gry.

Radość Koło sportowe. Zabawy towarzyskie w parku. 

Rudka pod 

Warszawą
Gry towarzyskie, radio, pianino, krokiet.

Śródborów Tennis, kręgielnia. Dancing.

Urle
Boisko tennisowe. Klub Urlański z kasynem i czytelnią. Zabawy taneczne  

klubu. Kawiarnia z dancingiem.

Wesoła Kąpiele w stawach. Kąpiele słoneczne na wzgórkach piaskowych.

Zdrowie 

Anin
Miejscowość zalecana w ozdrowinach po cięższych chorobach, w wątłości,  

w nieżycie dróg oddechowych.

Falenica Pobyt zalecany w chorobach płucnych, niedokrwistości, malarii.

Józefów pod 

Otwockiem

Miejscowość nadaje się dla tych samych rodzajów schorzeń, co Świder. Bardzo 

wskazany dla dzieci.

Konstancin

Wyczerpanie pracą umysłową, osłabienie nerwowe, ozdrowiny po chorobach 

zakaźnych, nieżyt oskrzeli, początkowy okres miażdżycy naczyń, okres prze-

kwitania z niezbyt znacznymi zaburzeniami wegetatywnymi. 

Michalin Szczególnie nadaje się do pobytu dzieci.

Miedzeszyn Specjalnie nadaje się dla dzieci wątłych i anemicznych. 

Milanówek Lekarze zalecają pobyt chorym na serce.

Otwock
Ozdrowiny, przepracowanie umysłowe, osłabienie nerwowe ze znamionami 

podniecenia, nieżyty oskrzeli, początkowe okresy gruźlicy płuc. 

Puszcza  

Mariańska

Miejscowość zalecają w początkowej i niedaleko posuniętej gruźlicy, ozdro-

wieństwie, neurastenii i nerwicach. 
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Śródborów

Pobyt zalecają w cierpieniach dróg oddechowych, zwłaszcza w początkach 

chorób płucnych, chorobach nerwowych, zwłaszcza w nerwicach czynnościo-

wych, chorobach serca, jak osłabienie mięśnia sercowego, wady zastawkowe, 

nawet z naruszonym wyrównaniem, w cukrzycy, niedokrwistości, wyczerpa-

niu, w osłabieniu i wyniszczeniu po ostrych i przewlekłych cierpieniach.

Świder

Dzięki znaczniejszemu nasyceniu okolicy wilgocią, nie są tu kierowani chorzy 

dróg oddechowych i płuc. Natomiast pobyt zalecany jest chorym sercowo, na 

zaburzenia krążenia (nadciśnienie krwi, dusznica bolesna, wady serca, miaż-

dżyca), poza tym dzieciom wątłym, nerwowym, ze schorzeniami gardła i nosa 

(chroniczne nieżyty, wyrośla, powiększone migdały itp.), w ogóle zaś — rekon-

walescentom i nerwowo chorym, potrzebującym wypoczynku. Świder broni się 

przeciwko nasyłaniu chorych na płuca (gruźlicę) i, jak dowodzi praktyka — cho-

rych tego rodzaju nie posiada.

  
Opisy na podstawie: 

1. Cz. Rokicki (red.), Informator leczniczy oraz przewodnik po uzdrowiskach i letniskach,   
 Warszawa 1925–1926.

2. Cz. Rokicki (red.), Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach polskich, Warszawa 1928 i 1932.

3. Letnisko Świder, „Andriollówka”, nr 37, 25.09.2011,  
 http://www.andriollowka.pl/archiwum/numer_37.php [14.07.2020].

4. Letnisko Radość, „Andriollówka”, nr 40, 01.10.2011,  
 http://www.andriollowka.pl/archiwum/numer_40.php [14.07.2020].

Wyobraźnia działa. Czuć zapach lasu, słychać śpiewy ptaków, a słońce prześwieca przez 

korony drzew, pieszcząc nasze ciała ciepłym dotykiem. Pozostańmy przez chwilę w krainie 

marzeń. Ile jesteśmy w stanie poświęcić, żeby znaleźć się tam, gdzie przeniosły nas wy-

obraźnia i tęsknota za odpoczynkiem? Najbliższe miesiące to wyzwanie dla wzorowej pani 

domu. Każda z nas potrafi oszczędzać, pamiętając, że „podstawą umiejętnego prowadzenia 

gospodarstwa domowego jest gospodarowanie dochodami według z góry ułożonego planu, 

tak zwanego «budżetu» i dokładne kontrolowanie tej gospodarki przy pomocy codzien-

nych zapisków w książce rachunkowej”6 .

6  Budżet i książka rachunkowa gospodarstwa domowego, Poznań 1939, s.3, https://bit.ly/3f9rAp2 [14.07.2020]. 
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Budżet miesięczny zł gr.

Przychód:

Pozostałość z poprzedniego miesiąca 

Zarobek głowy rodziny 

Zarobek innych członków rodziny 

Dochód z posiadanej nieruchomości 

Procent od zaoszczędzonego kapitału 

Komorne od sublokatorów 

Od męża za prowadzenie domu

42 

300 

150 

0 

30 

25 

0

80

Razem: 477 80

Rozchód:

Komorne  

Opał i światło 

Odzież, obuwie, bielizna 

Urządzenie mieszkania 

Żywność 

Czystość i zdrowie 

Wychowanie dzieci, książki 

Pomoc (praczka i służąca) 

Ubezpieczenia i podatki 

Kultura i oświata 

Odłożono na wydatki nadzwyczajne

100 

11 

55 

15 

175 

18 

14 

12 

10 

15 

51

 

60 

 

 

 

60 

 

 

 

 

60

Razem: 426 20

 

Wystarczy, że począwszy od stycznia, w każdym miesiącu odłożysz tylko pięć złotych, a pod 

koniec maja uzbiera się z tego całkiem pokaźna sumka, dodatkowa pensja — na wywczasy. 

Jak to możliwe? To bardzo proste, wystarczy, że porzucisz zamiar kupna dwóch par ręka-

wiczek. Pamiętasz zasadę, którą powtarzała zawsze Twoja matka i matka jej matki: „Szyjąc 

same, oszczędzamy”. Nie obawiaj się podzielić finansową troską z głową rodziny. Twój mąż 

chętnie zrezygnuje z jednej butelki koniaku w miesiącu, żeby przez kilka tygodni kanikuły 

widzieć Cię radosną i wypoczętą.

A jakie są koszty letniskowania pod Warszawą? Dowiesz się tego z poniższej oferty7.  

Miejscowość Taksa i ceny pensjonatów.

Falenica

Taksy kuracyjnej nie ma. Obowiązuje podatek hotelowy na rzecz gminy 

w wysokości od 0,30 do 0,20 zł od osoby dziennie. Podatek obowiązuje 

jedynie osoby mieszkające w hotelach lub pensjonatach. Pensjonat od  

7 zł dziennie, 10–12 zł.

Konstancin 20 zł od pokoju na sezon.

7 Na podstawie: Cz. Rokicki, Informator leczniczy oraz przewodnik po uzdrowiskach i letniskach, Warszawa 1925–1926; Cz. Rokicki, Przewodnik po 
uzdrowiskach i letniskach polskich, Warszawa 1928 i 1932.
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Miejscowość Taksa i ceny pensjonatów.

Mrozy Meldunek 50 gr. od osoby. Pensjonat – 5 zł.

Otwock

Opłatę uzdrowiskową płaci się, poczynając od 3 dni pobytu. Wynosi ona 

od 3 do 30 zł. W rodzinach opłata zatrzymuje się na trzech osobach. 

Opłata uzdrowiskowa od 8–30 zł miesięcznie; rodziny liczniejsze płacą 

tylko za trzy osoby. Pensjonat 10-20 zł., a nawet wyżej. Utrzymanie  

w pensjonatach I kat. od 9 zł, II kat. od 6 zł.

Puszcza Mariańska Pensjonat 5–6 zł.

Radość
Obowiązuje podatek hotelowy w granicach 0,30–0,20 złotych [dziennie] 

dla mieszkających w pensjonatach. Pensjonat od 7 zł dziennie. 

Rudka  

pod Warszawą
Opłata dzienna całkowita 9–13 zł.

Świder
Opłata letnicza na rzecz gminy 5% komornego. Pensjonat ok. 12 zł. Pokój 

3–4,50  zł. dziennie. Pokój z kuchnią 250–300 zł. na sezon. 

Tłuszcz Pensjonat ok. 6 zł.

Urle Pensjonat 7–13 zł.

Wesoła Pensjonat 6 zł.

Zegrzynek Pensjonat od 8 zł.

 



30

Teraz czas na konkretne wskazania. Poniżej znajdują się adresy willi i pensjonatów w miej-

scowościach podwarszawskich. Przygotowano w nich miejsca dla letników, którzy chcą od-

począć i uciec od nieznośnego upału i hałasu Warszawy. Pamiętaj, im bliżej wakacji, tym 

mniejsze szanse na wolne miejsca.

Miejscow
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„Kurier Warszawski” 1928–1935, Polona 

 

Decyzja podjęta? Wiesz już, gdzie spędzisz upragniony miesiąc urlopu? Czas zorientować 

się teraz, w jaki sposób dojechać na miejsce.

Zorganizuj wyjazd na letnisko

Dzięki drogom żelaznym i kolejkom dojazdowym dziś docieramy znacznie szybciej i taniej 

do wielu miejsc, do których niegdyś  dojeżdżało się powozem. Linii kolejowych jest tak wie-

le, że trzeba zastanowić się, z którego dworca czy stacji mamy wyruszyć w podróż na letni-

sko. Wymaga to oczywiście zapoznania się z rozkładami jazdy, drukowanymi na szczęście 

w różnych dziennikach. Można także osobiście udać się na wybrane dworce i tam oddać się 
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uważnej lekturze rozkładów i tras linii kolejowych, mając pewność, że zawierają najśwież-

sze informacje w sprawie godzin odjazdu. 

Brzmi koszmarnie? A gdyby tak wypowiedzieć życzenie, a rozkład jazdy pojawia się na 

gładkiej tafli zwierciadła i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przed oczami rozwija 

się lista stacji albo nawet mapa mazowieckich miejscowości? Wystarczyłoby tylko dotknąć 

palcem powierzchni i przemieścić się tam, gdzie się chce. Niestety, marzenia trzeba odłożyć 

na bok i zaplanować rekonesans, bo „Kuriera” w domu nie ma. Trzeba będzie wybrać się 

powozem lub tramwajem, by zaczerpnąć informacji. A pogoda taka, że psa by nie wygonił! 

W zależności od miejsca Twojego zamieszkania wybierz wygodny dla Ciebie sposób dojaz-

du do wybranych miejsc. Weź więc parasol i w drogę.

 

 

A.E. Zięckowski, Najnowszy illustrowany przewodnik po Warszawie  

i okolicach, 1912, s. 177

Tramwaje elektryczne miejskie kursują według kursu następującego8:  

 

Linia Trasa

4

Dworzec Brzeski — Gęsia. — Targową, Aleksandryjską, Nowym Zjazdem, Miodo-

wą, Placem Krasińskich, Nowiniarską, Franciszkańską, Gęsią do rogu Dzikiej  

i odwrotnie.

5

Wola — Stalowa. — Wolską, Chłodną, Halami targowemi, Przechodnią, Placem 

Bankowym, Senatorską, Placem Teatralnym, Nowo-Senatorską, Trębacką, Kra-

kowskiem-Przedmieściem, Nowym-Zjazdem, Aleksandryjską, Wileńską, dwo-

rzec Petersburski, Stalowa i odwrotnie.

8 A.E. Zięckowski, Najnowszy illustrowany przewodnik po Warszawie i okolicach, 1912, s. 126 i n.
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7

Powązki — Towarowa W. W. — Powązkowską, Dziką, Nalewkami, Bielańską, 

Placem Grzybowskim, Twardą, Srebrną na Towarową stację kolei Warszawsko-

-Wiedeńskiej i odwrotnie.

8

Rogatki Jerozolimskie — dworzec Kowelski. — Alejami Jerozolimskiemi, Marszał-

kowską, Świętokrzyską, Bagnem, PI. Grzybowskim, Graniczną, Halami targowe-

mi, Solną, Lesznem, Karmelicką, Dzielną, Dziką, Muranowską, Sierakowską, na 

dworzec Kowelski i odwrotnie.

17

Dworzec Kowelski — Plac Zbawiciela. — Sierakowską, Muranowem, Nalewkami, 

Bielańską, Placem Teatralnym, Nowo-Senatorską, Trębacką, Krakowskiem-

-Przedmieściem, Królewską Marszałkowską do Placu Zbawiciela i odwrotnie. 

18

Mokotów — Stalowa. — Marszałkowską, Alejami Jerozolimskiemi, Nowym-Świa-

tem, Krakowskiem-Przedmieściem, Nowym-Zjazdem, Aleksandryjską, Wileńską 

(dworzec Petersburski), Stalową i odwrotnie.

22

Dworzec Brzeski — Stacja Towarowa W. W. — Targową, Aleksandryjską, No-

wym-Zjazdem, Krakowskiem-Przedmieściem, Królewską, Placem Grzybowskim, 

Twardą, Srebrną, Towarową i odwrotnie. 

Zostawię Cię tu, bo nie przepadam za dworcowym gwarem. Wybierz najlepsze dla siebie  

i najbardziej ekonomiczne połączenie kolejowe. Powodzenia!  

 

Warszawa, Dworzec Wiedeński, 1910, Polona
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Koleją wokół Warszawy9 

Kolej  

Warszawsko-Wiedeńska

Dworzec Główny został 

wzniesiony w 1845 roku na 

rogu ulic Marszałkowskiej, 

Widok i Jerozolimskiej. 

Stacje:

- Warszawa Główna

- Włochy

- Utrata

- Pruszków

- Brwinów

- Milanówek

- Grodzisk

Kolej  

Warszawsko-Petersburska

Dworzec Petersburski 

powstał w 1862 roku. Stał 

u zbiegu ulic Wileńskiej 

i Targowej.

Stacje:

- Warszawa Petersburska

- Wołomin

- Tłuszcz

Kolej  

Warszawsko-Terespolska  

(Brzeska)

Powstała w 1867 roku Dworzec 

Terespolski został wybudowany 

przy ul. Kijowskiej, będącej dro-

gą dojazdową do ul. Wołowej.

Stacje:

- Warszawa Terespolska

- Rembertów

- Miłosna

- Nowo-Mińsk

- Mrozy

Kolej Nadwiślańska

Oddana do użytku 29 sierpnia 1877 roku. Nazwana od Nadwiślańskiego Kraju, potocznie zwana była 

nadwiślanką. 

Stacje w kierunku Mławy: 

- Warszawa Nadwiślańska  

(p. Kowelski) 

- Praga 

- Jabłonna 

- Nowy Dwór

Stacje w kierunku Kowla: 

- Dworzec Nadwiślański  

(p. Kowelski) 

- Wawer 

- Falenica 

- Otwock

Kolej Obwodowa

W 1876 roku połączyła przez most kolejowy na Wiśle, oddany do użytku 18 listopada 1875 roku, 

praskie stacje kolei Nadwiślańskiej i Terespolskiej ze stacją towarową Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 

Stacje: 

- stacja towarowa Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej  – Czyste 

- Warszawa Nadwiślańska (Kowelska) 

- Warszawa Terespolska 

- Praga Nadwiślańska 

- Warszawa Obwodowa

9 Kolej Grójecka, https://sh-trasbus.super-host.pl/kolejkagrojecka.htm; Kolej Wilanowska, https://sh-trasbus.super-host.pl/kolejkawilanowska.
htm; Kolej Jabłonowska, https://sh-trasbus.super-host.pl/kolejkajablonowska.htm; Kolej Marecka, https://sh-trasbus.super-host.pl/kolejkamarecka.
htm; Warszawska Kolej Dojazdowa, https://sh-trasbus.super-host.pl/kolejkawkd.htm; Encyklopedia Warszawy, B. Petrozolin-Skowrońska i in. (red.), 
Warszawa 1975, s. 274n; R. Kołodziejczyk, Narodziny i rozwój kolei w Warszawie, w:  M. Borecki, Warszawski węzeł kolejowy wczoraj, dziś, jutro, 
Warszawa 1977.
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Kolejki dojazdowe były najczęściej wąskotorowe, w odróżnieniu od normalno- i szerokotorowych 

kolei dalekobieżnych. Stanowiły znaczące uzupełnienie sieci kolejowej na terenach podmiejskich, 

dotąd niedostatecznie obsługiwanych, w związku z dużymi odstępami między stacjami transportu 

dalekobieżnego. 

Kolej Wilanowska

Linia została otwarta 16 maja 

1891 roku. W maju 1936 roku, 

po poszerzeniu torów połą-

czono ją z Koleją Grójecką.

Stacje: 

- pl. Unii Lubelskiej 

- Belweder 

- Promenada 

- Marcelin 

- Bogucin 

- Sielce 

- Wójtówka 

- Klasztor 

- Czerniaków 

- św. Jan 

- Wilanów 

- Powsinek 

- Powsin 

- Klarysew 

- Jeziorna 

- Rozjazd Oborski  

(Konstancin) 

- Skolimów 

- Chylice 

- Chyliczki 

- Piaseczno

Kolej Marecka (Radzymińska)

Oficjalne otwarcie linii nastą-

piło 15 września 1899 roku.

 

Stacje: 

- Warszawa Praga Stalowa 

- Targówek 

- Zacisze 

- Drewnica 

- Marki 

- Pustelnik 

- Struga-Wenecja 

- Radzymin

.

Kolej Jabłonowska  

(Karczewska)

10 grudnia 1900 roku o 7:00 

uruchomiono ruch pasażerski, 

początkowo na północnym od-

cinku do stacji Most. Niespełna 

miesiąc później została otwarta 

trasa do Wawra.

Stacje: 

- Jabłonna II 

- Jabłonna I 

- Buchnik 

- Buków 

- Dąbrówka Grzybowska 

- Henryków 

- Srebrna Góra 

- Piekiełko 

- Żerań 

- Pelcowizna 

- Śliwice 

- Golędzinów 

- Warszawa Most 

- Straż Ogniowa 

- Park Skaryszewski 

- Grochów 

- Wawer 

- Anin 

- Kaczy Dół (P. Międzylesie) 

- Borków 

- Radość 

- Miedzeszyn 

- Falenica 

- Michalin 

- Józefów 

- Jarosław-Anielin 

- Świder 

- Otwock
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Kolej Grójecka

Linię do Piaseczna otwarto 30 października 1898 roku. Prawie półtora roku później powstała linia  

do Gołkowa. Obie trasy były sukcesywnie wydłużane do maja 1914 roku.

Stacje: 

- pl. Unii Lubelskiej 

- Mokotów 

- Wierzbno (Królikarnia) 

- Szopy 

- Służewiec 

- Grabów 

- Pyry 

- Dąbrówka 

- Mysiadło 

- Iwiczna 

- Piaseczno 

- Żabieniec 

- Stefanów 

- Chojnów 

- Baniocha 

- Domanówek 

- Kąty 

- Góra Kalwaria

Stacje: 

- pl. Unii Lubelskiej 

- Mokotów 

- Wierzbno (Królikarnia) 

- Szopy 

- Służewiec 

- Grabów 

- Pyry 

- Dąbrówka 

- Mysiadło 

- Iwiczna 

- Piaseczno 

- Zalesie 

- Zalesinek 

- Gołków 

- Głosków 

- Szczaki 

- Tarczyn 

- Kopana 

- Lesznowola 

- Grójec 

- Szymanówek 

- Jasieniec

Na wszystkich tych liniach kursuje sześć do dziewięciu pociągów dziennie tam i z powrotem  

od wczesnego rana do późnego wieczora według stałego rozkładu jazdy. 

Elektryczna Kolej Dojazdowa

11 grudnia 1927 roku uroczyście uruchomiono linię EKD łączącą Warszawę z Grodziskiem Mazowiec-

kim. 17 lipca 1932 roku oddano do użytku odnogę głównej linii EKD, biegnącą do osady Włochy.  

30 września 1926 roku powstała kolejna odnoga – trasa do Milanówka.

Stacje: 

- Warszawa Marszałkowska         

aEKD 

- pl. Zawiszy 

- Grójecka 

- Warszawa Zachodnia EKD 

- Szczęśliwicka 

- Granica Miasta 

- Stadion 

- Włochy 

- Salomea 

- Opacz 

- Malichy

Stacje: 

- Warszawa Marszałkowska 

aEKD 

- pl. Zawiszy 

- Grójecka 

- Warszawa Zachodnia EKD 

- Szczęśliwicka 

- Granica Miasta 

- Stadion 

- Włochy Graniczna 

- Włochy EKD

Stacje: 

- Warszawa Marszałkowska  

  EKD 

- pl. Zawiszy 

- Grójecka 

- Warszawa Zachodnia EKD 

- Szczęśliwicka 

- Granica Miasta 

- Stadion 

- Raków (D. Włochy) 

- Salomea 

- Opacz 

- Malichy
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- Tworki 

- Pruszków 

- Komorów 

- Nowa Wieś  

- Otrębusy 

- Podkowa Leśna Wschodnia 

- Podkowa Leśna Główna 

- Podkowa Leśna Zachodnia 

- Kazimierówka 

- Kady 

- Laski 

- Jordanowice 

- Grodzisk Mazowiecki EKD

- Tworki 

- Pruszków 

- Komorów 

- Nowa Wieś 

- Otrębusy 

- Podkowa Leśna Wschodnia 

- Podkowa Leśna Główna 

- Podkowa Leśna Zachodnia 

- Polesie 

- Grudów 

- Graniczna 

- Prosta 

- Milanówek PKP

 

Na dworcach ścisk i hałas, łatwo się rozproszyć i zapomnieć najważniejsze informacje  

o cenach biletów i ewentualnych ulgach.

 

A.E. Zięckowski, Najnowszy illustrowany przewodnik po Warszawie i okolicach, 1912,  

s. 182, 194, 198, 200

Nie zapomnij sprawdzić taks dorożkarskich, wszak wygodniej niż tramwajem będzie 

tym wehikułem dotrzeć na dworzec kolejowy z licznymi walizami, kuframi i pakunkami.  

W domu z ołówkiem w ręku przelicz wszystko skrupulatnie i sprawdź, na czym warto za-

oszczędzić, szykując wyprawę na cały miesiąc.
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Józefa Ungra Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy  

Illustrowany na rok zwyczajny 1914, s. 22

Być może jazda koleją to dla Ciebie igraszka i potrafisz sobie poradzić w różnych warun-

kach. Pamiętaj jednak, że będziesz podróżować samotnie lub w gronie rodzinnym, przez 

godzinę lub dłużej wśród ludzi, których zobaczysz po raz pierwszy. Spotkasz osoby o róż-

nych temperamentach i usposobieniu. Niektórzy wydadzą Ci się całkiem mili, inni wręcz 

odrażający. Bacz jednak, by swoim zachowaniem nie zniechęcić innych do siebie. 

Oto wachlarz różnych osobowości, które możesz spotkać podczas podróży na letnisko.  

Ciekawe, ile spośród nich uda Ci się rozpoznać wśród współpasażerów.
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„ABC : pismo codzienne informuje wszystkich o wszystkiem”, 1926, nr 17, s. 6

Dzień wyjazdu już coraz bliższy, a tu jeszcze tyle trzeba zapakować. Odkurz kufry, przej-

rzyj garderobę, zaplanuj jadłospis i wydaj polecenia służącej. Wszystko musi być dopięte 

na ostatni guzik.

Jak ubierać się na letnisku?

Międzywojenne poradniki i broszury dla kobiet były pełne porad i rzeczowych wskazó-

wek, jakiego rodzaju ubrania należało zabierać ze sobą na kilkutygodniowy pobyt na pod-

warszawskiej wsi. Magazyny dla pań i poświęcone modzie, takie jak „Kobieta w świecie 

 i w domu” czy „Przegląd mody”, dawały jasne dyspozycje dotyczące specyfiki i kształtu 

konkretnych letnich kreacji. W publikacjach znajdowały się nie tylko zdjęcia odpowiednio 

ubranych modelek w letnich sceneriach, ale także dość dokładne szkice form poszczegól-

nych sukienek, bluzek i płaszczy. 

Co ciekawe, ubrania na letnisko traktowane były nieco po macoszemu – sugerowano, by 

nie inwestować w nowe ubrania „tylko” na wieś, ale donaszać stare, lekko zniszczone, z ze-

szłych sezonów. Elżbieta Kiewnarska w poradniku Dobra gospodyni wyjeżdża na lato pisała:  

„W chacie można spokojnie donaszać wszelkie dawne letnie sukienki, nieco zmoderni-

zowane, gdyż nie będziemy przecież rywalizowały z pięknościami wiejskiemi, demon-

strującemi co niedziela i święto najbardziej jaskrawe fulary, ba! nawet atlasy i adamasz-

ki, jakie znaleźć można w sklepach sąsiedniego  miasta. Parę białych sukien, dających się 

łatwo uprać i prasować, dadzą nam elegancki i dystyngowany wygląd, tak samo jak biały 

płócienny bucik na angielskim obcasie, będzie nas korzystnie różnił od elegantek chodzą-

cych nawet do udoju w jedwabnych pończochach – i lakierkach. To samo możemy stosować 

do ubrań naszych dzieci. Chłopcy i dziewczynki, ubrane biało, biało z granatowym, lub w 

szare płótno, piorące się (równie dobrze, jak białe), najporządniej wyglądają i najlepiej się 
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czują, gdyż wiedzą, że plama, wywołana zetknięciem się z błotem, trawą lub owocami leśne-

mi, łatwo da się usunąć. Obuwie jak najlżejsze, jak najmniej krępujące nogę”10. 

Podobne zdania pojawiały się w wielu tekstach w popularnych magazynach. „Przegląd 

mody” tłumaczył, że nawet te panie, które nie mogą pozwolić sobie na wyjazd do luksuso-

wego, nadmorskiego uzdrowiska, mogą wyglądać szykownie na podmiejskiej plaży. „Oczy-

wiście, że zabieranie na wieś eleganckich toalet jest nonsensem, z drugiej jednak strony 

to zaniedbanie stroju na letniskach, stanowiące jedną z ich charakterystycznych cech, nie 

powinno mieć miejsca. (…) Musimy się dostosować do warunków wiejskich: nie znaczy to 

jednak, iż mamy całe dnie spędzać w szlafrokach, luźnych sukniach i przydeptanych pan-

tofelkach – nasze suknie na wieś przeznczone będą praktyczne i wygodne, niemniej jednak 

ładne i gustowne”11.

W 1931 roku dla pań sugerowano zabieranie ze sobą „pyjam” bądź szlafroczków – te pierw-

sze były rekomendowane jedynie młodym kobietom o nienagannej, szczupłej sylwetce, któ-

re mogły je nosić przez całe przedpołudnie. Zaznaczano jednak, że w jedwabnej „pyjamie” 

chodzi się jedynie w obrębie willi. Na przechadzkę czy zakupy na targu rekomendowano 

sportową suknię z piki lub surówki jedwabnej: miały one charakter koszulki, mocno ści-

śniętej paskiem – sugerowano modyfikację stroju poprzez dodawanie nowych kołnierzy-

ków, kamizelek czy apaszek. Sugerowano także noszenie sukien o kroju ludowym: uszytych  

z woalu lub perkalu w barwne kwiaty, kratę lub pasy w kolorach chabrowym, szmaragdo-

wo-zielonym lub „ponsowym”, które najlepiej współgrały z naturalną scenerią. Do ochrony 

przed chłodami letnich wieczorów proponowano lekkie, haftowane chusty w pastelowych 

odcieniach. 

„Przegląd Mody”, r. 9, nr 7 (1931), https://bit.ly/30vjL9e [4.08.2020]

10 E. Kiewnarska, Dobra gospodyni wyjeżdża na lato, Warszawa 1929, s. 22 
11 Rozjeżdżamy się – na letnisku, „Przegląd Mody”, r. 9, nr 7 (1931), https://bit.ly/30vjL9e [4.08.2020]
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Sugerowano też pakowanie skarpetek i pończoch, niezbędnych do ochrony stóp narażo-

nych na kontakt ze żwirem, drzazgami i patyczkami, oraz specjalnego kompletu na gorszą 

pogodę: ciepłej, wełnianej sukni, swetra, pary sportowych pantofli i  nieprzemakalnego 

płaszcza. Kiewnerska upominała: „To też należy doskonale się namyślić, co z sobą w taką 

podróż zabrać. Z jednej strony pamiętajmy, że nigdy nie prześcigniemy pod względem tu-

aletowym tych bogaczek międzynarodowych, które będziemy spotykały w table d’hôtach 

hotelowych i  na wycieczkach lub dancingach; z  drugiej – uniknijmy innej ostateczności  

i nie ubierajmy się, jak te «globtrotterki» angielskie, które całą Europę gotowe są objechać 

w jednym, nieprzemakalnym kraciastym płaszczu i  jeszcze bardziej kraciastej spódnicy, 

pończochach i czapeczce sportowej”12. 

 

Ilustracje: „Przegląd Mody”, r. 9, nr 7 (1931), https://bit.ly/2Dt1alj [4.08.2020]

 

 ZADANIE 1:
 

 Skompletuj zestawy na różne okazje

 Przed Tobą nie lada zadanie: trzeba spakować ubrania na wyjazd. Otwórz szafę 

i przejrzyj swoją garderobę. Pamiętając o tym, że jak cię widzą, tak cię piszą, 

zawczasu przygotuj zestawy na spacer, dancing, popołudniową proszoną herbatę 

u znajomych letników, werandowanie i wycieczkę. Trzeba być przygotowanym 

na wszelkie okazje. Nie wystarczy jednak jedynie powierzchowny przegląd 

odzieży. Przymierz przed lustrem wybrane stroje. Wykorzystaj również dodatki 

i biżuterię. Uwaga! Nie wszystkie z tych rzeczy na pewno będą Ci potrzebne. Czy 

już wiesz które?

12 E. Kiewnarska, Dobra gospodyni wyjeżdża na lato, Warszawa 1929, s. 24.
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      Szafa damska

  

Kapelusik damski,  

letni, w formie toczka,  

lata 30. XX w., MHW 25837

 

Kostium kąpielowy damski, 

wełniany, lata 30. XX w., 

MHW 27036

  

Kapelusz ślubny z kwiatem 

pomarańczy, 1932

 

Letnia sukienka dziewczęca, 

lata 30. XX w., MHW 29675

 

Suknia balowa w kolorze 

magenta, lata 30. XX w.,  

MHW 21938

 

Bluzka – koronkowa matinka, 

pocz. XX w.,  MHW 25581

 

Pantofelki ślubne atłasowe, 

1911, MHW 22470/a-b

 

Buty damskie letnie,  

1 ćw. XX w., MHW 28089/a-b

 

Sandałki damskie  

na obcasie, lata 30. XX w.,  

MHW 27148/a-b
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      Szafa męska

  

Czapka męska letnia, koniec 

lat 30. XX w., MHW 26797

 

Trzewiki męskie, pocz. lat 30. 

XX w., MHW 23661/a-b

  

Melonik, lata 30. XX w., 

MHW 22281

 

Kołnierzyk męski,  

lata 30. XX w.,  

MHW 27480/1-8

 

Mankiety do koszul męskich, 

lata 20. XX w.,  

MHW 27624/1-4

 

Para podwiązek do męskich 

skarpetek,  2. ćw. XX w., 

MHW 27440/a-b

 

Ubranie męskie wieczorowe 

– smoking, lata 20. XX w., 

MHW 26623/1-4

 

Półbuty męskie czarne  

z prawidłami, 1939,  

MHW 23226/a-d

 

Męskie buty brązowe, lata 

30. XX w., MHW 27542/a-b
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      Dodatki

  

Broszka w kształcie kosza  

z kwiatami, między  

1866 a 1892, MHW 28278

 

Broszka w kształcie szarotki, 

lata 30. XX w, MHW 26317

  

Okulary korekcyjne, lata 40., 

MHW 27397

 

Naszyjnik z imitacji grana-

tów, lata 30. XX w.,  

MHW 27765

 

Torba plażowa z parasolką  

i sakiewką, lata 30. XX w., 

MHW 27035/1-3

 

Rękawiczki damskie  

z zielonej skórki wężowej,  

lata 30. XX w.,  

MHW 27493/a-b

 

Zegarek kieszonkowy,  

1 ćw. XX w., MHW 22735 

 

Torebka w stylu art déco, 

przełom lat 20. i 30. XX w., 

MHW 22149

 

Laska, lata 20.–30. XX w., 

MHW 24737

*  Zdecydowałaś się na białe, atłasowe pantofelki? Rozumiemy. Weź je ze sobą, jeśli Twoim marzeniem jest wziąć 
ślub na letnisku.

* Różowa suknia jest bardzo strojna. Będzie Cię widać z daleka, a to w lesie jest najważniejsze. 
*  Piękne buty! I dobrałeś do nich atrakcyjne szelki! Doskonały wybór! Zastanawiałeś się tylko,  

kto to wszystko będzie czyścił?
* Sugerujemy zamianę melonika na słomkowy kapelusz. Tak, to właśnie ten moment!
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Jak spakować się na letnisko?

Pakowanie na wakacje w dwudziestoleciu międzywojennym było trudną sztuką. Wyma-

gało zmysłu organizacyjno-praktycznego oraz umiejętnego gospodarowania środkami 

finansowymi, tak uszczuplonymi przez powojenny kryzys gospodarczy. Sporządzaniem 

list niezbędnych przedmiotów i odpowiednim przygotowaniem ich do wielogodzinnego 

transportu zajmowały się przede wszystkim kobiety – panie domu, zwyczajowo skrupu-

latnie organizujące mieszczańską codzienność. To właśnie one były adresatkami licznych 

broszur, książek i tekstów poradnikowych, umieszczanych w popularnej prasie kobiecej. 

Przedrukowywano w nich całe listy niezbędnych przedmiotów, bez których na wiejskim 

letnisku nie mogła obyć się „elegancka pani” lub kilkuosobowa rodzina „pracującej inteli-

gencji”. Pakowanie na letnisko zależało więc nie tylko od specyfiki docelowego miejsca wy-

jazdu, ale także od liczebności rodziny, wieku wczasowiczów i planowanych wakacyjnych 

aktywności. 

Rodzinny wyjazd

Na pobyty w relatywnie niedrogich, podwarszawskich letniskach mogły pozwolić sobie za-

równo rodziny średniego szczebla urzędników, jak i zamożniejszych robotników czy wła-

ścicieli niewielkich, lecz dobrze prosperujących zakładów rzemieślniczych. To właśnie ta 

przedwojenna „klasa średnia” wybierała najczęściej dobrze skomunikowane miejscowości 

przy liniach kolejowych – pracujący ojciec dojeżdżał do żony i dzieci w weekendy. Niekiedy 

rodziny wyjeżdżały z zatrudnianymi przez siebie pomocnicami domowymi – służącymi, 

które stanowiły niezwykle istotną grupę społeczną i zawodową w międzywojennej stolicy. 

W takim wypadku to właśnie one zajmowały się codziennym gotowaniem i sprzątaniem 

wynajmowanej kwatery: panie spędzały czas na odpoczynku i zwyczajowym zarządzaniu 

ich pracą. Niestety, zwalnianie i tak zarabiających grosze młodych pracownic tuż przed wy-

jazdem na letnisko nie było niczym niezwykłym: pozostające bez pracy dziewczęta były 

zmuszane do powrotów do swoich rodzinnych wsi.

Elżbieta Kiewnarska, autorka cytowanego wcześniej poradnika wydawnictwa Bluszcz 

zatytułowanego Dobra gospodyni wyjeżdża na lato, zwracała uwagę na zróżnicowanie let-

nich siedlisk pod względem aprowizacji. Pisała: „Turyści, letnicy, wyjeżdżający do hoteli  

i pensjonatów, nie potrzebują myśleć o urządzeniu mieszkania i gospodarstwa. Ich bagaże 

zawierają tylko artykuły ubraniowe i trochę drobiazgów, przeznaczonych do uprzyjem-

nienia czasu: słodycze na drogę lub książki, i trochę gracików, mających przyozdobić ich 

czasowe locum: ładne przybory tualetowe, teczka do listów, jakiś szal artystyczny, jakiś wa-

zonik na kwiaty. Przy dalszych wyjazdach rodzin całych dodaje się do tego duży z pościelą, 

najczęściej wymaganą nawet w pensjonatach, dosyć u nas jeszcze prymitywnie urządzo-

nych, lub, o ile mamy się osiedlić na lato dalej od miasta, czy w miejscowości, gdzie o dobry 

prowiant trudno – skrzynia czy kosz z produktami spożywczymi.
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Inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o letnisko podmiejskie. Za wyjątkiem mieszkań w dużych, 

kosztownych willach w jeszcze kosztowniejszych, modnych miejscowościach podmiejskich, 

wszelkie letniska są albo zupełnie, albo prawie zupełnie pozbawione wszelkich sprzętów. 

Owszem, czasem są w nich szafy, nie dające się wcale zamknąć, kilka stołów z desek, mało 

lub wcale nieheblowanych, opartych na krzyżakach; lóżko, wyścielane deskami zamiast 

materacy lub sprężyn, i kilka koszykowych foteli, na których niebezpiecznie jest siadać 

przed poddaniem ich gruntownemu remontowi. Dwie lub trzy kulawe ławy dokompleto-

wują urządzenia ‘willi z meblami’. W rezultacie trzeba wszystko ze sobą zabrać”13. 

I rzeczywiście – letnicy nierzadko udawali się do wynajmowanej, letniej kwatery z ca-

łym, specjalnie przygotowanym dobytkiem. Zamożniejsi mieszczanie mieli własne kom-

plety letnich mebli –  tanich, wiklinowych, łatwych w przechowywaniu na strychach czy  

w piwnicach. Ci ubożsi czasem decydowali się na transport swoich codziennych sprzętów 

na letnisko lub na częściową adaptację wynajmowanego mieszkania. Kiewnarska radziła, 

by nieoheblowane stoły przykrywać kilimami i lniano-wełnianymi obrusami, a prowizo-

ryczną otomanę (rodzaj sofy) przygotować z trzech zestawionych ze sobą skrzyń, przykry-

tych poduszkami i siennikami. Sugerowała także, żeby zabierać ze sobą „wszystkie skła-

dane metalowe łóżka” i „krzesła wiedeńskie” oraz tyle „zwierciadeł, miednic, dzbanków  

i kubełków”, ile ma być pokoi sypialnych. Ersatzem porządnej kąpieli miało być polewanie 

wodą z gumowego węża lub ogrodowej konewki: Kiewnarska zaznaczała, żeby wybierać 

letnisko przede wszystkim ze względu na bliskość wody.

Podwarszawskie letniska często były także pozbawione elektryczności – jednymi z najważ-

niejszych przedmiotów pakowanych do kufrów i walizek były lampy naftowe, lichtarze, 

świeczniki i kaganki. Zabierano także liczne wazony, które szybko zapełniano polnymi 

kwiatami. 

Według Kiewnarskiej pranie na letnisku powinno się odbywać raz na tydzień. Sugerowała, 

żeby zabrać ze sobą:

 

13 E. Kiewnarska, Dobra gospodyni wyjeżdża na lato, Warszawa 1929, s. 14
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Istotne były także przybory do gotowania. Dla 4–6-osobowej rodziny Kiewnarska sugero-

wała, by zabierać:
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Oraz zastawę stołową: 

 

E. Kiewnarska, Dobra gospodyni wyjeżdża na lato, Towarzystwo Wyd.  

„Bluszcz”, Warszawa 1929,  https://bit.ly/3f8skL9  [14.07.2020]



50

Samodzielna podróż

Czytając artykuły w popularnych w dwudziestoleciu międzywojennym magazynach dla 

kobiet, można odnieść wrażenie, że samodzielnie podróżująca kobieta nie była rzadkim wi-

dokiem. Na fali postępującej emancypacji młode, dobrze sytuowane kobiety decydowały 

się na samodzielne podróże do rodziny i przyjaciół lub nawet dłuższe pobyty w podwar-

szawskich pensjonatach. W latach 30. indywidualne podróże zarówno mężczyzn, jak i ko-

biet zaczynały być dość powszechnym zjawiskiem. 

Według poradników i tekstów prasowych spakowanie osobistych rzeczy na miesięczną – 

lub sześciotygodniową – podróż w niewielką walizkę, tobołek i pudło na kapelusze było 

absolutnie wystarczające. W lipcowym numerze „Kobiety w świecie i w domu” z 1935 roku 

czytamy:

 

„Kobieta w świecie i w domu”, 1935, r. XI, nr 14, s. 1

Według Bederskiej na wsi najlepiej sprawdzają się proste, jasne suknie z przewiewnej 

bawełny i płócienne buty. Kilka sukienek – także tych z żorżety czy surowego jedwabiu – 

można z powodzeniem schować do płaskiej walizki, a do pustego miejsca w pudle na kape-

lusze – matinkę i ranne pantofelki. 
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W podróż zabierano także kosze wiklinowe z prowiantem (butelka wina, pieczony kur-

czak, konserwy, cukierki, kawa lub herbata w termosie), a także koce, laski, parasolki i po-

duszki przewiązane skórzanymi paskami. 

 ZADANIE 2:
 

 Spakuj się na wyjazd!

 Gdy kończą się wakacje, Ty już marzysz o tym, żeby zaczęły się kolejne. Wszak 

samo ich przygotowanie stanowi przygodę. Tyle miłych emocji i  niczym 

nieskrępowanych planów. Wreszcie możesz realizować marzenia.

 No właśnie, jednym z  nich jest to, żeby sprzęty, naczynia kuchenne, pościel 

i  wszystko, co niezbędne do wypoczynku na letnisku – samo się wybrało  

i spakowało!

 Nie ma jednak co zwlekać i odkładać na później wykonania tej czynności.  

Czasu zostało niewiele. Trzeba wziąć się do pracy. 

 Spośród przedmiotów, które znajdują się przed Tobą, wybierz te, które wydają 

Ci się niezbędne podczas wakacji. Nie ma co liczyć na podwarszawskie sklepiki  

i  trwonić pieniędzy, które można przeznaczyć na coś zupełnie innego.  

A więc, do dzieła!

Butelka apteczna z wyciągiem waleriany, 

między 1934 a 1939, MHW 25982

Butelka browaru Haberbusch i Schiele, lata 

20.–30. XX w., MHW 86/S
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Komplet sztućców w kantynie,  

lata 20. XX w., MHW 24424/1-162

Lampa naftowa, lata 20. XX w., MHW 22628

Buliera, lata 30. XIX w.,  

MHW 17382/a-c

Butelka cylindryczna po atramencie Drakon 

firmy Leszczyński, lata 20.–30. XX w.,  

MHW 28168
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Kuchenka turystyczna, pocz. XX w.,  

MHW 27416/a-d

Misa do smażenia konfitur, przełom XIX  

i XX w., MHW 26917

Mydło annogenowe Boruta,  

lata 30. XX w., MHW 25976

Komplet toaletowy – miednica i dzban,  

MHW 27948/1-2

Mydelniczka, lata 70.–90. XIX w.,  

MHW 24740
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Szczotka do wąsów, XX w., MP 56 

Popielniczka okrągła z dwoma  

wróbelkami, pocz. XX w., MHW 23089

Fajka, przełom XIX i XX w.,  

MHW 29057/a-b

Saszetka z lekiem Migreno-Nervosin, proszek 

z kogutkiem firmy A. Gąsecki i Synowie,  

MF 2289

Rondel miedziany, lata 20. XX w.,  

MHW 22156

Pudełko z pudrem firmy Majde,  

MHW 30977

Salaterki do konfitur, lata 30. XX w., MP 109/1-2
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Patefon walizkowy, lata 20.–30. XX w., 

MHW 20691

Pudełko po czekoladkach Lourse’a,  

MHW 25714/a-b

Pudełko po preparacie Pończochron, między 

1920 a 1939, MHW 27276 /a-b

Puszka po karmelkach firmy Fuchs, po 1929, 

MHW 24974/a-b 

Parasolka słoneczna, lata 20–30. XX w., MHW 23217
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Syfon metalowy, 1936, MF 1542

Zestaw podróżny, lata 20.–30. XX w.,  

MHW 26625/1-5

Tara blaszana do prania, 1 poł. XX w.,  

MHW 98/IDK

Żelazko na duszę bez duszy, 1872,  

MHW 26920

* Nie pakuj tej wielkiej buliery po babci. I tak nikt jej nie zobaczy!
* Nie bierz czekoladek, rozpuszczą się, zanim zdążysz je zjeść w pociągu. I tak, wiem, że jesteś szybka, też lubimy 

czekoladę.
* Kogo chcesz oszukać? Popielniczka z wróbelkami nie jest Ci potrzebna, i tak wszyscy wiedzą, że kiepujesz  

o podeszwę, a potem służąca musi sprzątać po Tobie niedopałki. Sugerujemy wyjąć z walizy.
* Pamiętasz o karmelkach dla dzieci? Lepiej weź, inaczej nie dadzą ci spokoju. 
* Waleriana będzie dobrym pomysłem. Uwierz mi na słowo.

Letniska

Opracowanie merytoryczne, teksty: Zofia Rojek, Anna Zdanowska 
Redakcja językowa: Monika Buraczyńska | Kropki Kreski 
Zdjęcia: Adrian Czechowski, Michał Matyjaszewski, Andrei Niakrasau 
Postprodukcja zdjęć: Eliza Kowalska 
Koordynacja digitalizacji: Mikołaj Kalina

 


