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NASZ WSPÓLNY DOM 
Na następnych stronach prezentujemy zdjęcia pochodzące z albumu ofiarowanego pani 

Halinie Kowalewskiej Przewodniczącej Koła Przyjaciół Ogniska I Związku Osadników 
przez młodzież ogniska. Album, z którego pochodzą zdjęcia, udostępnił redakcji syn pani 
Haliny – pan Junosza Jerzy Kowalewski. 

Niech za komentarz do zdjęć posłużą słowa pana Junoszy: 
Ogniska powstawały po I Wojnie Światowej w trosce o dzieci sybiraków 

i dzieci żołnierzy Legionów, którzy zginęli w walkach o niepodległość naszej Oj-
czyzny. Pierwsza siedziba Ogniska Nr III mieściła się przy ul. Targowej. Po latach 
ognisko zostało przeniesione na Ludwiki. Cały czas starano się o uzyskanie nowej 
siedziby. Dzięki pomocy Koła Legionistów, ministrów i pani Aleksandry Piłsud-
skiej, żony Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Ognisko otrzymało piękny obiekt 
przy ul. Myśliwieckiej róg Wrońskiego. Była tam bursa dla chłopców i dziewcząt 
z rodzin osadniczych, uczących się w szkołach na terenie Warszawy. Dyrektorem 
bursy był pan Marciniak. Przewodniczącym Koła Przyjaciół był pan kapitan 
Abram, v. przewodniczącą moja mama, członkami: Maria Rutkowska, Halina Za-
jączkowska, kapitan Adam Kubina, Maria Mongird, Władysława Piechocka. Pa-
tronem ognisk był minister oświaty Wacław Jędrzejewicz i jego żona Jadwiga, któ-
ra pomagała organizować różnego rodzaju imprezy. Odbywały się odczyty, kon-
kursy literackie, pogadanki patriotyczne, wycieczki piesze, kajakowe kursy nar-
ciarskie. Większymi imprezami były spartakiady sportowe. Motorem spartakiad 
był pan Zygmunt Nawrocki. Odbywały się one co trzy lata. Miejscem pierwszej 
spartakiady był CIF (obecnie AWF) na Bielanach w Warszawie. 

Junosza Jerzy Kowalewski 
Junosza Jerzy Kowalewski pochodzi ze starej szlachty rodowej, której drzewo 

genealogiczne sięga XIV i XV wieku. Urodził się w 1923 r. Po zdaniu matury 
w Szwajcarii, na wieść o wybuchu wojny 1939 r. szybko powraca do Polski. Mło-
dy Jerzy Kowalewski walczy w obronie ojczyzny. By nie dostać się w ręce Niem-
ców udaje się do Brześcia Litewskiego. 10 X zostaje aresztowany przez NKWD. 
Miesiąc później ucieka z aresztu i powraca do Warszawy, przyłącza się do ruchu 
oporu SZP (Służba Zwycięstwu Polsce). Przez prawie półtora roku aktywnie 
uczestniczy w akcjach konspiracyjnych. W nocy z 21 na 22 kwietnia 1941 r. zosta-
je aresztowany przez gestapo. Prawie rok spędza na Pawiaku. Przez dentystkę 
przekazuje na zewnątrz raporty o metodach przesłuchiwania przez gestapo, o 
transportach więźniów wysyłanych do obozów lub na rozstrzelanie. W tym czasie 
poznaje wielu polskich patriotów przebywających na Pawiaku. 17 kwietnia 1942 r. 
wraz z innymi zostaje przeniesiony do obozu w Auschwitz. Zostaje członkiem 
obozowej organizacji ruchu oporu. Przeniesiony do Gros Rosen a następnie do Da-
chau nie zaprzestaje pracy konspiracyjnej. Po oswobodzeniu obozu przez amery-
kańskie oddziały i pobycie w szpitalu zostaje zwerbowany do 2 Korpusu Polskie-
go. Przez Anglię emigruje do Argentyny skąd powraca w 1949 roku do Polski. W 
Polsce zostaje natychmiast aresztowany. Po dwóch miesiącach przesłuchań jest 
wolny. 
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Biuro Zarządu Głównego Związku Osadników 
Za biurkiem siedzą kpt. Adolf Abram i dyr. Ogniska Bocian 

Członkowie koła przyjaciół i wychowawcy ogniskowi 
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 Typowy korytarz W spółdzielni wychowanków 

W świetlicy W łazience 
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Na sali gimnastycznej 

Orkiestra 
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W czytelni 

Chór młodzieży osadniczej. Nad głową pana Kowalewskiego krzyżyk 


