
Spacerkiem po Kaniach i Otrębusach



Otrębusy to niewielka miejscowość o niezwykle
ciekawej historii. Pierwsze wzmianki o tym
miejscu pojawiają się w źródłach historycznych
pod koniec XV wieku. Dzisiejsze Otrębusy nosiły
wtedy nazwę w formie łacińskiej "Otrambusche”

(od „otręby”, przemiał zboża).





„Mazowsze” należy do największych na świecie zespołów
artystycznych, sięgających do bogactwa narodowych
tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów. Nazwa zespołu
wywodzi się od centralnego regionu Polski – Mazowsza,
jednak repertuar "Mazowsza" szybko rozszerzył się o folklor
innych regionów. Dziś w dorobku zespołu znajdują się
opracowania sceniczne 42 z nich.

Foto: Szymon Michalak



Mazowsze, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca im. Tadeusza 
Sygietyńskiego znajduje się przy ulicy świerkowej 2, w Otrębusach. 

Czerwone koło – Mazowsze

Zielone koło – Przystanek WKD Otrębusy

Niebieskie koło – Szkoła w Otrębusach



Pałac w Karolinie (dacza Karolin 1909 r. , nazwa od imienia żony I
właściciela) – początkowo sierociniec, potem sanatorium dla zmęczonych
nerwowo, dom wypoczynkowy dla warszawskich pisarzy, po wojnie
ośrodek zespołu „Mazowsze”. Obok pałacu stary park – wizytówka
przeszłości: pomniki przyrody – aleje lipowe i tulipanowce.



Z Karolinem wiąże się historia życia nietuzinkowej Miry Zimińskiej-
Sygietyńskiej (ur. 22 lutego 1901 r. w Płocku, zm. 26 stycznia 1997 r. w
Warszawie). Polska aktorka, reżyser i pedagog, współzałożycielka i
długoletnia dyrektorka Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze”.
Od dziecka pasjonowała się teatrem. Matka była bileterką i bufetową a ojciec
dekoratorem płockiego teatru.

.

ŹRÓDŁO www.bibliotekapiosenki.pl

F:/www.bibliotekapiosenki.pl


Podczas okupacji niemieckiej należała do Armii Krajowej. W czasie powstania
warszawskiego była pielęgniarką w szpitalu (wtedy zrodziły się marzenia o
stworzeniu po wojnie zespołu ludowego). Pisała także antyhitlerowskie
piosenki dla warszawskich gazeciarzy. W 1942 roku została aresztowana i
uwięziona na Pawiaku. „Nie poddała się nastrojowi strasznego więzienia,
podtrzymywała na duchu współwięźniarki – śpiewała (…), opowiadała o
swoim życiu, teatrze, podróżach”. Po upadku powstania była w obozie w
Pruszkowie, skąd wraz z Sygietyńskim trafiła do Tarczyna. W Warszawie
zjawili się oboje tuż po zajęciu miasta przez wojska sowieckie. Mira dawała
koncerty, na których zbierano od gości to, co mogli dać: cukier, marmoladę,
smalec, czasem pieniądze - wszystko szło dla najbiedniejszych.

źródło www.polishartworld.com

F:/www.polishartworld.com


W 1948 wraz z Tadeuszem Sygietyńskim założyła „Mazowsze”. „Razem
jeździli po centralnej Polsce zbierając nuty, słowa pieśni ludowych, stroje
i…utalentowane dzieci”. W 1955, po śmierci Sygietyńskiego, Zimińska została
kierownikiem artystycznym zespołu, natomiast od 1957 była jego
dyrektorem. Zespół istnieje od roku 1978 do dzisiaj.



Źródło www.fotosik.pl



Jeśli chcesz odpocząć od zgiełku stolicy, odwiedź ciemnożółtą willę „Zosinek” przy
ulicy Mariana Piaseckiego (obok naszej szkoły). Willa doktora W. Knoffa (związanego z
sanatorium w Karolinie) od maja 1939 r. znalazła się w rękach Piaseckich. Historii rodu
starczyłoby na pasjonujący film. Najstarszego z braci – znakomitego chirurga i
działacza AK – zastrzelili Niemcy w jego własnym gabinecie Szpitala Wolskiego.
Młodszy brat, inżynier dróg i mostów, konspiracyjny wykładowca taktyki wojennej,
zginął w powstaniu warszawskim w sierpniu 44’. Najmłodszy z braci przeżył okupację,

został profesorem Politechniki Warszawskiej.
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Toeplitzówka – nazwa wywodzi się od rodziny Toeplitzów,
którzy mieszkali w tym miejscu przez 30 lat. Tu urodził się
znany dziennikarz i krytyk filmowy – Krzysztof Teodor T.
„W pokoleniu Toeplitzów najważniejszy dla Polski okazał się
jednak Teodor – dziadek K.T.T (1875 – 1937) ekonomista,
działacz społeczny, współzałożyciel Towarzystwa Urbanistów
Polskich, radny miasta stołecznego Warszawy”. Ten człowiek o
wielkich zasługach pomagał też artystom i pisarzom. Jak
scharakteryzował go własny syn Jerzy: „Był wulkanem
energii…Lubił dobrze jeść i jeszcze lepiej wypić. Nalewki z
Otrębusów słynęły wśród wszystkich, którzy bywali u
Toeplitzów. Towarzyskość i gawędziarstwo były jednymi z
cech głównych jego charkteru.”
O. Budrewicz, Sagi warszawskie.



Sam pałacyk na planie prostokąta z charakterystyczną wieżyczką był w XVIII
w. własnością rodziny Ogińskich. W 1919 r. pan Toeplitz wraz z żoną i
czwórką dzieci zamieszkali w willi, której stan poprawiali pod nadzorem
architekta F. Lilpopa. Od 1950 r. rodzina Toeplitzów przekazała dom na cele
społeczne.

Foto: Szymon M.



W Kaniach obok sklepu „Warus” (róg Warszawskiej i Szkolnej) niedaleko
ciekawej kapliczki Matki Bożej (ufundowanej przez uczniów grających sztuki
teatralne, z okazji 20-lecia odzyskania niepodległości) jest kamień z ważną
tablicą. Toczył tu walki 36-ty Pułk Piechoty Legii Akademickiej 12 września
1939 roku.



 Zmarł 15 lutego 2008 
roku, wspomniany 

jako legendarny 
przywódca oddziałów 

na Kielecczyźnie,  
niezłomny żołnierz 

AK, honorowy 
obywatel Brwinowa. 

Jego imieniem została 
nazwana ulica 

w Kaniach, przy której 
mieszkał.



Urodził się  

w 1916 roku. Wywodził się z wielodzietnej chłopskiej rodziny ze wsi 
Małomierzyce koło Iłży. Po burzliwych perypetiach zamieszkał przy ulicy 
Słowackiego w Kaniach Helenowskich. Wielu z nas nie wiedziało, kim był 

uroczy starszy pan o nienagannych manierach; zaraźliwym uśmiechu i  
postawie wojskowego.



Wysadzenie torów wraz z pociągiem 
towarowym pomiędzy stacjami Bliżyn i 
Sołtyków(VI 1944)

Uwolnienie żołnierzy AK z więzienia 
w Starachowicach (9 VIII 1943).



Za akcje dywersyjne
w 1948 roku został aresztowany i skazany 

na karę śmierci, którą później zamieniono na dożywocie. Przebywał 
w więzieniach: 

na Rakowieckiej, 
w Rawiczu i we Wronkach. Wyszedł na wolność 

i został objęty amnestią.



 Po opuszczeniu więzienia nadal 
służył ojczyźnie. W późniejszych 

latach prowadził działalność 
niepodległościową w NSZZ 

„Solidarność”. Został wieloletnim 
doradcą kardynała Stefana 

Wyszyńskiego.
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 Zespół  Szkół  w  Otrębusach
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