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W S T Ę P  

 

I. Historia twórcy zespołu 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna (dalej: TPMOPL) zarejestrowane zostało  
w 1930 r., początkowo pod nazwą Towarzystwo Miłośników Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, pięć 
lat po przeznaczeniu terenów Podkowy Leśnej do parcelacji. Statut Towarzystwa z marca 1930 r. 
wskazuje, że miało ono pełnić funkcje samorządowo-administracyjne dla osiedla  
o nieuregulowanym wówczas statusie prawnym (Podkowa Leśna gromadą w gminie Helenów 
została w 1934 r.). Towarzystwo zrzeszać miało wszystkich nabywców działek na terenie miasta-
ogrodu i reprezentować ich interesy wobec władz państwowych, komunalnych i osób 
prywatnych, zdejmując ciężar administrowania z właścicieli terenów Miasto-Ogród Podkowa 
Leśna Sp. z o.o., reprezentowanych przez Zarząd Dóbr.  

Towarzystwo rozpoczęło działalność w 1932 r. Jego strukturę tworzyły Walne Zgromadzenie, 
Zarząd, Komisja Rewizyjna i sekcje, początkowo: budowlano-sanitarna, ochrony przyrody  
i sportowa, budowy kościoła, oświetlenia, ustalenia nazw ulic i bezpieczeństwa (ostatnia od 1933 
r.).  

Pierwszym przewodniczącym Towarzystwa był Alfons Kuhn (minister komunikacji w latach  
1928–1932). Nadzór nad stowarzyszeniem sprawował starosta powiatowy, zgodnie z Prawem  
o stowarzyszeniach z 1932 r. Cele stowarzyszenia określono tak: uporządkowanie hipoteki 
poszczególnych parceli nabytych przez stowarzyszonych, urządzenie wzorcowego osiedla, 
utrzymanie tegoż osiedla „na należytej wysokości pod względem administracyjno-
gospodarczym, zdrowotnym i ogólnokulturalnym", „utrzymanie osiedla Miasto-Ogród Podkowa 
Leśna w polskich i chrześcijańskich rękach".  

W 1933 r. zmieniono nazwę stowarzyszenia na Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa 
Leśna i statut, m.in. wykreślając dyskryminujące ograniczenie pozwalające na osiedlanie się w 
Podkowie tylko "chrześcijanom". W styczniu 1934 r. Przewodniczącym Towarzystwa wybrany 
został ks. rektor Bronisław Kolasiński, pierwszy podkowiański duszpasterz (kościół p.w. św. 
Krzysztofa poświęcony został w listopadzie 1933 r.).  

Narastający konflikt mieszkańców (członków Towarzystwa) z Zarządem Dóbr, dotyczący głównie 
braku planu zabudowy, doprowadził w styczniu 1935 r. do wyboru nowych władz Towarzystwa 
(nie weszła do nich żadna osoba z pierwszego okresu działalności stowarzyszenia). Po raz kolejny 
zmieniono statut (zarejestrowany został we wrześniu 1935 r.). Wykreślono m.in. zapisy 
dotyczące zadań znajdujących się w kompetencji Zarządu Dóbr oraz Rady Gromadzkiej, np. 
dotyczące oświetlenia, urządzania chodników i ulic itp.  

W latach 1935–1939 Towarzystwo koncentrowało się na obronie interesów stowarzyszonych 
oraz współdziałaniu z miejscowym samorządem (Radą Gromadzką), w szczególności w sprawach 
planu zabudowy i estetyki osiedla. Protestowano przeciwko parcelacji terenów publicznych, 
zwłaszcza parku. W 1937 r. przy współudziale Towarzystwa Rada Gromadzka opracowała projekt 
miejscowych przepisów budowlanych, które jednak nie zostały zatwierdzone, podobnie jak nie 
udało się wywalczyć u władz państwowych nadania Podkowie Leśnej specjalnego statusu 
podmiejskiego osiedla mieszkaniowego.  

Ostatnie posiedzenie Zarządu Towarzystwa odbyło się w kwietniu 1939 r. W okresie II wojny 
światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa działalność przedwojennych polskich 
stowarzyszeń była zakazana. Próba wznowienia działalności Towarzystwa nastąpiła dopiero w 
latach 70., ale się nie powiodła. Towarzystwo reaktywowane zostało na fali działań opozycyjnych 
w 1988 r. jako stowarzyszenie zwykłe, następnie przekształcone w rejestrowe.  
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TPMOPL jest następcą prawnym i kontynuatorem tradycji przedwojennego Towarzystwa. 
Jednym z podstawowych celów działalności stowarzyszenia jest pielęgnowanie tradycji i historii  
Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej. Towarzystwo realizuje ten cel m.in. poprzez gromadzenie 
materiałów dotyczących historii i rozwoju Podkowy Leśnej oraz ich udostępnianie w formie 
wystaw (60 plansz) i publikacji książkowych (14 tomów Biblioteki Podkowiańskiej). Dla wsparcia  
i usystematyzowania tej działalności w październiku 2009 r. utworzone zostało w ramach 
TPMOPL Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej (dalej: OAPL). Towarzystwo jest członkiem 
Sieci Archiwów Społecznych przy Ośrodku Karta. W kwietniu 2016 r. Ośrodek Karta przyznał 
Towarzystwu Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna kod dla Obywatelskiemu Archiwum 
Podkowy Leśnej - PL/1007. 

II. Dzieje zespołu 

Zespół Archiwum działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna do 1939 r. 
tworzy dokumentacja Towarzystwa do wybuchu II wojny światowej. W 1935 r. podzielona 
została ona na 11 teczek według założonego wówczas „Dziennika korespondencji Zarządu 
Towarzystwa”. Dokumenty gromadziła i przechowywała Krystyna Latoń (1897–1966), sekretarz 
Towarzystwa od 1935 r., w swoim miejscu zamieszkania - wilii „Zagaj” przy ul. Modrzewiowej w 
Podkowie Leśnej, a od  1943 r., po przeprowadzce, w domu przy ul. Storczyków 10 (obecnie 
Kwiatowa 44). Po śmierci K. Latoń (1966) dokumenty znajdowały się pod opieką jej córki - Marii 
Wojnarowskiej (II voto Jezierska). Jej syn (wnuk Krystyny Latoń) – Jacek Wojnarowski – około 
1980 roku oddał archiwalne dokumenty w depozyt ks. Leonowi Kantorskiemu, proboszczowi 
parafii pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w latach 1964–1991.  

W latach 80. i 90. teczki udostępniane i wykorzystywane były na potrzeby prac naukowych m.in. 
dotyczących historii Podkowy Leśnej. Przywoływane dokumenty opisywano jako pochodzące z 
Archiwum Parafialnego lub z Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. 
Spis teczek z 1982 r. wskazuje na brak trzech teczek wymienionych w „Dzienniku korespondencji 
Zarządu Towarzystwa” oraz założenie 4 nowych: „Plany, mapy, foldery”, „Różne”, „Deklaracje 
Towarzystwa Przyjaciół”, „Sekcja sportowa”. W 1996 r., przed zwrotem depozytu Towarzystwu, 
prawdopodobnie pracownik sekretariatu parafii św. Krzysztofa, sporządził spis zawartości teczek.   

W 2016 r. dokumentacja uporządkowana została przez Bogdana Wróblewskiego, członka 
Towarzystwa. Zespół Archiwum działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa 
Leśna do 1939 r. składa się obecnie z 33 jednostek archiwalnych.  

III. Charakterystyka archiwalna zespołu 

Tytuł zespołu (zbioru): Archiwum działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa 
Leśna do 1939 r. 

Granice chronologiczne: [1926-1929] 1930-1939 [1942]. Zasadniczą część zespołu tworzą akta z 
lat 1935-1939, nieliczne dokumenty obejmują okres wcześniejszy i dotyczą działalności 
Towarzystwa, właścicieli terenów Podkowy Leśnej oraz jej życia społecznego, począwszy od 1926 
r. W aktach zachowane zostały także dwa dokumenty z 1942 r., gdy Towarzystwo nie prowadziło 
działalności, prawdopodobnie włączone przez Krystynę Latoń, która przechowywała niniejszą 
dokumentację. 

Granice terytorialne: Dokumenty obejmują teren Podkowy Leśnej, gminę Helenów, powiat 
błoński, województwo warszawskie (według obecnego podziału administracyjnego: powiat 
grodziski, województwo mazowieckie).  

Rozmiary zespołu: Zespół liczy 33 jednostki archiwalne, co stanowi 0,3 metra bieżącego. 

Procentowy stan zachowania akt: Szacować można, iż akta zachowane są w ok. 70%. Spis z 1982 
r. wskazuje na brak trzech teczek wymienionych w „Dzienniku korespondencji Zarządu 
Towarzystwa”: „Elektrownia”, „1% i podatek” oraz „Lokal”. „I Księga protokołów posiedzeń 
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Zarządu Towarzystwa” obejmująca lata 1932–1934 zaginęła prawdopodobnie przed 1935 r., 
podobnie jak większość dokumentacji dotyczącej działalności Towarzystwa z lat 1930-1934.  

Struktura archiwalna zespołu: W latach 1935–1939 dokumentacja Towarzystwa prowadzona 
była według układu rzeczowego, w podziale na 11 grup tematycznych, którym odpowiadały 
teczki spraw. Przychodząca i wychodząca korespondencja odnotowywana była w „Dzienniku 
korespondencji Zarządu Towarzystwa”. Na pismach nanoszono oznaczenia, składające się z 
kolejnego numeru w ramach danej grupy, oznaczenia tej grupy oraz litery „W” w przypadku pism 
wychodzących. System ten nie był stosowany konsekwentnie: część pism nie nosi oznaczeń, 
często nie przestrzegano zasady przyporządkowania pism do właściwych teczek rzeczowych. Dla 
powyższego okresu zachowały się pomoce kancelaryjne: „Dziennik korespondencji Zarządu 
Towarzystwa” oraz spis pism wychodzących „Kontrola znaczków pocztowych” (z datami i 
adresatami oraz cenami znaczków).  

Charakterystyka techniczna materiału aktowego: Akta zespołu to w większości materiały luźne  
i poszyty. Występują druki, maszynopisy, rękopisy. 

Fizyczny stan zachowania akt: Ze względu na zły stan zachowania części archiwaliów, 
udostępniane będą wtórniki, a pozostałe dokumenty w formie kopii wykonanych z zapisu 
cyfrowego. Inwentarz książkowy ze wstępem, dostępny w siedzibie Towarzystwa oraz w wersji 
elektronicznej na stronie Towarzystwa www.podkowalesna-tppl.pl. 

Stan zmikrofilmowania akt:  Akta nie były mikrofilmowane.  

Brakowanie akt zespołu:  Akta nie były brakowane. 

IV. Zawartość zespołu 

Zespół tworzą akta własne Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna z lat 1935 – 
1939 oraz nieliczne dokumenty dotyczące życia społecznego Podkowy Leśnej z okresów 
wcześniejszych. W oryginałach i w kopiach zachowana została część korespondencji 
Towarzystwa z mieszańcami, Zarządem Dóbr Podkowa Leśna, Starostwem Powiatowym 
Błońskim, z władzami wojewódzkimi oraz podobnymi do TPMOPL stowarzyszeniami z 
miejscowości położonych w powiecie błońskim. Największą wartość badawczą mają: Księga 
protokołów Walnych Zgromadzeń Towarzystwa oraz jedna z zachowanych ksiąg protokołów 
posiedzeń Zarządu TPMOPL, a także korespondencja z władzami państwowymi oraz 
samorządowymi dotycząca statusu prawnego oraz planu zabudowy osiedla, unikalnego na 
ziemiach polskich przykładu realizacji miasta-ogrodu. Cennego materiału ilustracyjnego 
dostarczają foldery reklamujące Podkowę z końca lat 20. oraz z lat 30. XX w. Zbiór uzupełniają 
biuletyny Towarzystwa oraz korespondencja członków Towarzystwa z jego władzami.  

V. Metody opracowania 

Przy porządkowaniu akt zespołu w części zachowany został podział na teczki przyjęty w 1935 r. 
według działów tematycznych, wyodrębnionych w „Dzienniku korespondencji Zarządu 
Towarzystwa”. Z uformowanych pierwotnie teczek wyjęto część archiwaliów i utworzono  
z nich nowe teczki, kierując się treścią wyłączonych dokumentów, co pozwoliło nadać układowi 
zespołu większą przejrzystość i wyodrębnić ewidencyjnie niektóre dokumenty zespołu. 
Dokumenty wewnątrz teczek ułożono sprawami, a w ramach spraw chronologicznie. 
Wyodrębnione w trakcie opracowania wtórniki pozostawiono i umieszczono na końcu teczek.  

Inwentarz książkowy i wstęp sporządził Bogdan Wróblewski przy wykorzystaniu 
Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego ISAD (G) oraz w oparciu o literaturę 
przedmiotu.  

 

  

http://www.podkowalesna-tppl.pl/
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I N W E N T A R Z  

 

 

 

S y g n a t u r a :  1   

Tytuł:     Statut Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna z 1935 r. 

Tytuł tłumaczony:     

Daty skrajne:   1935 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera oryginał statutu Towarzystwa z 1935 r. potwierdzony 
pieczęcią Wojewody Warszawskiego o wpisie do rejestru stowarzyszeń i 
związków Warszawskiego Urzędu Wojewódzkiego 11 września 1935 r.  

Rodzaj dokumentacji:   dokumentacja aktowa  

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopia cyfrowa 

Opis zewnętrzny:  5 stron; oryginał; mps; stan zachowania: zły, do konserwacji 

Uwagi:    kopię cyfrową dokumentu zamieszczono w Aneksie 

 

 
 

 

 

S y g n a t u r a  2   

Tytuł:   Rejestracja Statutu Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa 
Leśna w 1935 r. Nadzór Starostwa Powiatowego Błońskiego w 
Grodzisku Mazowieckim nad Towarzystwem.  

Tytuł tłumaczony:  

Daty skrajne:   1935 – 1939 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera korespondencję Towarzystwa ze Starostwem 
Powiatowym Błońskim dotyczącą Walnych Zgromadzeń i wyborów 
Zarządów Towarzystwa w latach 1935–1939.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe 

Opis zewnętrzny:  17 stron; oryginały, kopie; luźne; mps; stan zachowania: zły, do 
konserwacji 

Uwagi:  
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S y g n a t u r a  3   

Tytuł:    Statuty Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. 

Tytuł tłumaczony:  

Daty skrajne:   1930–1935 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera statuty Towarzystwa Miłośników Miasta-Ogrodu 
Podkowa Leśna z 1930 r. oraz Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu 
Podkowa Leśna z 1933 r. i 1935 r., wydane w formie broszur.  

Rodzaj dokumentacji:  druki zwarte 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe oraz wtórniki 

Opis zewnętrzny:  52 strony; oryginały; druk; stan zachowania: dobry 

Uwagi:    teczka zawiera wtórniki 

  

 
 

 

 

 

S y g n a t u r a  4   

Tytuł:  Walne Zgromadzenia Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa 
Leśna. Protokoły posiedzeń. 

Tytuł tłumaczony:  

Daty skrajne:   1932–1938 

Zawartość/treść:  Księga zawiera protokół Walnego Organizacyjnego Zgromadzenia 
Towarzystwa Miłośników Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna z 11 września 
1932 r. oraz protokoły Walnych Zgromadzeń Towarzystwa  Miłośników 
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (po zmianie nazwy Towarzystwa 
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna) z lat 1933–1938. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopia cyfrowa 

Opis zewnętrzny:  68 stron; oryginał; księga; rkp.; stan zachowania: zły, do konserwacji 

Uwagi: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

S y g n a t u r a  5   

Tytuł:  Walne Zgromadzenia Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa 
Leśna. Materiały ze Zgromadzeń. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1935 – 1939 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera materiały z Walnych Zgromadzeń Towarzystwa Przyjaciół 
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna z 27 stycznia 1935 r., 29 września 1935 
r., 29 marca 1936 r., 4 kwietnia 1937 r., 20 marca 1938 oraz 26 marca 
1939 r. (blankiety zaproszeń na Walne Zgromadzenia, listy obecności, 
sprawozdania komisji skrutacyjnych z głosowań nad wyborem władz) 
oraz projekt protokołu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z 26 marca 
1939 r. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe 

Opis zewnętrzny:  68 stron; luźne; oryginały; mps, rkp.; stan zachowania: zły, do 
konserwacji 

Uwagi: 

 

 
 

 

 

 

S y g n a t u r a  6  

Tytuł:  Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. 
Protokoły posiedzeń. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1935–1939 

Zawartość/treść:  Księga zawiera protokoły posiedzeń Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna od 28 kwietnia 1935 r. do 31 marca 1939 
r. (protokoły numer 38 do 79). 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopia cyfrowa 

Opis zewnętrzny:  53 strony; oryginał; księga; rkp., stan zachowania: zły, do konserwacji 

Uwagi: 
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S y g n a t u r a  7  

Tytuł:  Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. 
Materiały z posiedzeń.  

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1933–1939 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera Protokół 23 posiedzenia Zarządu Towarzystwa z 15 
marca 1934 r., Regulamin Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta- 
Ogrodu Podkowa Leśna z września 1935 r.; sprawozdania kasowe za I, II 
oraz III kwartał 1935 r., projekt porządku dziennego posiedzenia Zarządu 
w dniu 25 kwietnia 1939 r., uchwałę w sprawie zakupu tabliczek z 
nazwami ulic (czerwiec 1939).  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe oraz wtórniki 

Opis zewnętrzny:  32 strony; luźne; oryginały, kopie; rkp., mps; stan zachowania: zły, do 
konserwacji 

Uwagi:    teczka zawiera wtórniki 

 

 
 

 

 

 

S y g n a t u r a  8  

Tytuł:  Zawiadomienia i komunikaty władz Towarzystwa Przyjaciół Miasta-
Ogrodu Podkowa Leśna. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1935–1939 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera zawiadomienia i komunikaty władz Towarzystwa 
Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna dotyczące spraw 
organizacyjnych: ponownej rejestracji członków z marca 1935 r., opłat za 
korzystanie z urządzeń Towarzystwa (maj 1935), ulotkę dotyczącą 
wyborów do Rady Gromadzkiej 11 grudnia 1938 r. oraz zaproszenie na 
wieczór brydżowy z 1939 r.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe oraz wtórniki 

Opis zewnętrzny:  13 stron; oryginały, kopie; mps, luźne; stan zachowania: zły, do 
konserwacji 

Uwagi:  teczka zawiera wtórniki; kopie cyfrowe dokumentów zamieszczono w 
Aneksie 
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S y g n a t u r a  9  

Tytuł:  Sprawy członkowskie Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa 
Leśna. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1935–1939 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera listy członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu 
Podkowa Leśna za lata 1936/1937 oraz 1938/1939 z adnotacjami o 
opłaceniu składek członkowskich, oryginały wypełnionych formularzy 
wniosków o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa, pisma dotyczące 
przyjęcia bądź skreślenia z listy członków Towarzystwa. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe oraz wtórniki 

Opis zewnętrzny:  166 stron; oryginały, kopie; rkp., mps, druk; luźne; stan zachowania: zły, 
do konserwacji 

Uwagi:    teczka zawiera wtórniki 

 

 
 

 

 

S y g n a t u r a  1 0  

Tytuł:     Biuletyny Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1935–1939 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera „Biuletyny Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu 
Podkowa Leśna” wydawane przez Zarząd Towarzystwa: z grudnia 1935 
r., marca 1936 r., kwietnia 1936 r., lipca 1936 r., marca 1937 r., marca 
1938 r., marca 1939 r. Od numeru 1(5) z marca 1937 r. biuletyny, 
dostarczane były członkom Towarzystwa przed terminem Walnych 
Zgromadzeń, zawierały planowany porządek Zgromadzeń oraz 
sprawozdania finansowe.  

Rodzaj dokumentacji:  druki ciągłe 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe oraz wtórniki 

Opis zewnętrzny:  23 strony; oryginały; mps, druk; stan zachowania: dobry 

Uwagi:  teczka zawiera wtórniki; wybrane kopie cyfrowe dokumentów 
zamieszczono w Aneksie 
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S y g n a t u r a  1 1  

Tytuł:  Korespondencja z Pocztową Kasą Oszczędności w Warszawie w sprawie 
konta Towarzystwa.  

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1935-1938 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera korespondencję z Pocztową Kasą Oszczędności w 
Warszawie w sprawie konta Towarzystwa oraz czyste blankiety wpłat na 
to konto. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe 

Opis zewnętrzny:  11 stron; oryginały, kopie; mps, druk; luźne; stan zachowania: zły, do 
konserwacji 

Uwagi: 

 

 
 

 

 

 

S y g n a t u r a  1 2  

Tytuł:  Współpraca Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna z 
Radą Gromadzką i Sołtysem Podkowy Leśnej.  

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1935–1939 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera pismo Sołtysa z 4 stycznia 1935 r. do Zarządu 
Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna o wzajemnej 
współpracy, referat Sołtysa o działalności gospodarczej w Gromadzie z 
września 1935 r. oraz odpowiedź władz Towarzystwa na ten referat, 
wniosek Towarzystwa do Rady Gromadzkiej o nazwanie parku imieniem 
Józefa Piłsudskiego (maj 1935 r.), prośbę Zarządu Towarzystwa do Rady 
Gromadzkiej o opracowanie szczegółowych przepisów porządkowo-
budowlanych (z 24 lipca 1936 r.), projekty preliminarzy budżetowych 
Gromady na lata 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939 oraz 
opinie Zarządu do tych preliminarzy, a także pisma Zarządu Towarzystwa 
dotyczące dotacji przyznanych Gromadzie. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe 

Opis zewnętrzny:  56 stron; oryginały, kopie; mps; luźne, stan zachowania:  zły, do 
konserwacji 

Uwagi: 
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S y g n a t u r a  1 3  

Tytuł:  Status prawny Podkowy Leśnej, plan parcelacyjny, sposób użytkowania 
terenów użyteczności publicznej oraz prywatnych działek. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1927–1942 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera korespondencję Zarządu Towarzystwa do Ministra Spraw 
Wewnętrznych, Wojewody Warszawskiego, Starosty Powiatowego, 
Rady Gromadzkiej oraz Zarządu Dóbr Podkowa Leśna dotyczącą 
parcelacji terenów Podkowy, zwłaszcza przeznaczonych na cele 
użyteczności publicznej (park), planu zabudowy osiedla oraz jego 
estetyki. Zwracają uwagę: odpis zezwolenia udzielonego przez Okręgowy 
Urząd Ziemski Stanisławowi Lilpopowi na parcelację majątku Podkowa 
Leśna (1927 r.); wykaz domów w Podkowie Leśnej (1930 r.); pismo 
Zarządu do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie podstaw prawnych 
organizacji podmiejskich osiedli mieszkaniowych z marca 1935 r.; krótkie 
sprawozdanie z działalności Towarzystwa przedłożone Wojewodzie 27 
czerwca 1935 r.; rezolucja zgromadzenia publicznego w Podkowie Leśnej 
w sprawie parku z 12 lipca 1936 r.; projekt „przepisów miejscowych” 
opiniowanych przez Towarzystwo w marcu 1937 r.; projekt pisma 
Zarządu Towarzystwa do Premiera i Ministra Spraw Wewnętrznych 
generała Sławoja Składkowskiego w sprawie braku planu zabudowy i 
nadzoru administracyjnego nad zagospodarowaniem terenu Podkowy 
Leśnej. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe oraz wtórniki 

Opis zewnętrzny:  174 strony; oryginały, kopie; rkp., mps, druk; luźne; stan zachowania: zły, 
do konserwacji 

Uwagi:   teczka zawiera wtórniki 

 

 
 

 

S y g n a t u r a  1 4  

Tytuł:    Przyłączenie osiedla Młochówek do Podkowy Leśnej. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1933 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Gminnej gminy 
Młochów z 13 października 1933 r. dotyczący ewentualnego wyłączenia 
z gminy Młochów – Letniska Młochówek.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe 

Opis zewnętrzny:  4 strony; oryginały, kopie; mps; luźne; stan zachowania: zły, do 
konserwacji 

Uwagi:   wybrane kopie cyfrowe dokumentów zamieszczono w Aneksie 
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S y g n a t u r a  1 5  

Tytuł:    Bezpieczeństwo w Podkowie Leśnej.  

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1933–1938 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera instrukcję organizacyjną sekcji bezpieczeństwa 
Towarzystwa Miłośników Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna (1933 r.), 
korespondencję Towarzystwa ze Starostą Powiatowym w Grodzisku 
Mazowieckim, Komendą Powiatową Policji Państwowej oraz Wojewodą 
Warszawskim w sprawie utrzymania strażnicy policji w Podkowie Leśnej. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe oraz wtórniki 

Opis zewnętrzny:  13 stron; oryginały, kopie; mps; luźne; stan zachowania: zły, do 
konserwacji 

Uwagi:   teczka zawiera wtórniki 

 

 
 

 

 

 

 

S y g n a t u r a  1 6  

Tytuł:  Zaległe składki ubezpieczenia za milicjantów Straży Bezpieczeństwa w 
Podkowie Leśnej.  

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1935 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera korespondencję Zarządu Towarzystwa z Ubezpieczalnią 
Społeczną w Żyrardowie w sprawie nieopłaconych składek ubezpieczenia 
społecznego za milicjantów Straży Bezpieczeństwa. Protokół zajęcia 
mienia (kozetki) na poczet powyższych należności w domu sekretarz 
Towarzystwa Krystyny Latoniowej przez sekwestratora Urzędu 
Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim oraz skargi sekretarz Zarządu 
Towarzystwa na to zajęcie, kierowane do Ubezpieczalni oraz Sołtysa 
Podkowy Leśnej.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe 

Opis zewnętrzny:  18 stron; oryginały, kopie; mps; luźne; stan zachowania: zły, do 
konserwacji 

Uwagi:   
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S y g n a t u r a  1 7  

Tytuł:  Sekcja sportowa Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.  

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1934–1935 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera sprawozdanie kasowe Sekcji Sportowej za rok 1934, 
rachunki, regulamin korzystania z placu tenisowego w parku w Podkowie 
Leśnej z 1935 r. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe 

Opis zewnętrzny:  27 stron; oryginały, kopie; rkp., mps; luźne; stan zachowania: zły, do 
konserwacji 

Uwagi: 

 

 
 

 

 

 

S y g n a t u r a  1 8  

Tytuł:    Elektryczne Koleje Dojazdowe. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1935–1939 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera korespondencję władz Towarzystwa Przyjaciół Miasta-
Ogrodu Podkowa Leśna z Dyrekcją Elektrycznych Kolei Dojazdowych 
dotyczącą urządzenia przystanków, rozkładu jazdy, cen biletów, a także 
skargę do Ministra Komunikacji w związku z katastrofami na linii EKD 
(listopad 1936 r.) oraz rozkład jazdy EKD na lato 1939 r. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe 

Opis zewnętrzny:  134 strony; oryginały, kopie; mps, druk; luźne, stan zachowania: zły, do 
konserwacji 

Uwagi: 
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S y g n a t u r a  1 9  

Tytuł:  Zakup i dystrybucja nawozów dla mieszkańców Podkowy Leśnej. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1936–1938 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera korespondencję Towarzystwa z Syndykatem Rolniczym w 
Grodzisku Mazowieckim w sprawie zakupu i komisowej sprzedaży 
nawozów ogrodniczych, sprawozdania ze sprzedaży nawozów oraz 
rachunki.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe oraz wtórniki 

Opis zewnętrzny:  49 stron; oryginały, kopie; mps; poszyt, luźne; stan zachowania: zły, do 
konserwacji 

Uwagi:   teczka zawiera wtórniki 

 

 
 

 

 

 

S y g n a t u r a  2 0  

Tytuł:  Współpraca Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna z 
podobnymi stowarzyszeniami w powiecie błońskim. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1935–1936 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera korespondencję Towarzystwa ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Komorowa i okolic „Ognisko”, odpisy pism Stowarzyszenia 
Przyjaciół Komorowa do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz 
Dyrekcji Elektrycznych Kolei Dojazdowych oraz protokoły zebrań 
przedstawicieli Towarzystw Przyjaciół Osiedli na terenie powiatu 
błońskiego i korespondencję dotyczącą tych zebrań. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe 

Opis zewnętrzny:  36 stron; oryginały, kopie; rkp., mps; luźne; stan zachowania: zły, do 

konserwacji 

Uwagi: 
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S y g n a t u r a  2 1  

Tytuł:    Budowa gmachu gimnazjum w Milanówku. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1939 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera zaproszenie komitetu organizacyjnego spółdzielni 
budowy gimnazjum w Milanówku na konferencję w tej sprawie, notatkę 
z konferencji z dwoma referatami oraz pismo Zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna z poparciem tej inicjatywy. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe oraz wtórnik 

Opis zewnętrzny:  15 stron; oryginały, kopie; mps; luźne; stan zachowania: zły, do 
konserwacji 

Uwagi:   teczka zawiera wtórnik 

 

 
 

 

 

S y g n a t u r a  2 2  

Tytuł:  Korespondencja władz Towarzystwa z urzędami, organizacjami 
społecznymi i przedsiębiorstwami w sprawach funkcjonowania 
Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.  

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1935–1939 

Zawartość/treść:  Zwracają uwagę: pismo Zarządu Towarzystwa do Kierowniczki Agencji 
Pocztowej w Podkowie Leśnej z prośbą o przekazywanie korespondencji 
Towarzystwa do mieszkania Krystyny Latoniowej (willa „Zagaj”); list ks. 
Bronisława Kolasińskiego do Przewodniczącego Towarzystwa w sprawie 
straży ogniowej w Podkowie Leśnej (październik 1936 r.); pismo 
Towarzystwa do Tymczasowego Zarządu Spółki Drogowej w Podkowie 
Leśnej w sprawie połączenia Podkowy z Warszawą drogą bitą (wrzesień 
1938); prośba Rady Naczelnej Gospodarczego Wykształcenia Kobiet o 
wsparcie finansowe budowy Ośrodka Kultury Gospodarstwa Rodzinnego 
we wsi Żółwin (grudzień 1938 r.); prośba Zarządu Towarzystwa do 
Prezesa „Firlej” SA Zjednoczone Fabryki Portland Cementu o 
dostarczenie wagonu cementu do wyrobu płyt chodnikowych i 
krawężników (lipiec 1939 r.). 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe 

Opis zewnętrzny:  25 stron; oryginały, kopie; rkp., mps; luźne, stan zachowania: zły, do 
konserwacji 

Uwagi: 
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S y g n a t u r a  2 3  

Tytuł:  Statuty towarzystw przyjaciół podmiejskich osiedli oraz stowarzyszeń 
właścicieli nieruchomości. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1927–1934 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera Statut Towarzystwa Miłośników Osiedla Gucin-Jabłonna 
(1927); Statut Towarzystwa Przyjaciół Osiedla Letniska Młochówek 
(1933); Statut Związku Zrzeszeń Własności Nieruchomej Miejskiej w 
Polsce (1927); wzorcowy tekst Statutu Stowarzyszenia Właścicieli 
Nieruchomości Miasta (1934), broszury wykorzystane były przez władze 
Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna przy 
projektowaniu zmian własnego statutu.  

Rodzaj dokumentacji:  druki zwarte 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe 

Opis zewnętrzny:  70 stron; oryginały; druk; stan zachowania: dobry 

Uwagi: 

 

 
 

 

 

S y g n a t u r a  2 4  

Tytuł:    Foldery reklamujące Podkowę Leśną. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1926–1930 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera folder reklamujący Miasto-Ogród Podkowę Leśną oraz 
Elektryczne Koleje Dojazdowe z planem miasta – ogrodu Antoniego 
Jawornickiego z ok. 1926 r., folder reklamujący sprzedaż działek w 
mieście -ogrodzie z ok. 1928 r., folder reklamowy „Sporty zimowe w 
Podkowie Leśnej” z 1929 r., plan dróg dojazdowych do Podkowy Leśnej 
z ok. 1930 r. 

Rodzaj dokumentacji:  druki ulotne 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe oraz wtórniki  

Opis zewnętrzny:  10 stron; oryginały; druk; stan zachowania: dobry 

Uwagi:  teczka zawiera wtórniki; kopie cyfrowe dokumentów zamieszczono w 
Aneksie 
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S y g n a t u r a  2 5  

Tytuł:    Plan Podkowy Leśnej. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1932 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera plan Podkowy Leśnej z listopada 1932 r. w skali 1:5000 
wykonany przez inż. K. Stefko.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja kartograficzna 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopia cyfrowa 

Opis zewnętrzny:  1 strona; kopia; druk; stan zachowania: zły, do konserwacji 

Uwagi: 

 

 
 

 

 

S y g n a t u r a  2 6  

Tytuł:    Plan sytuacyjny działki nr 10 w Podkowie Leśnej. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   ok. 1930 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera Plan sytuacyjny działki numer 10 w kwaterze IX dzielnicy 
B w Podkowie Leśnej w skali 1:10000. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja kartograficzna 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopia cyfrowa 

Opis zewnętrzny:  1 strona; oryginał; rkp.; stan zachowania: zły, do konserwacji 

Uwagi: 

 

 
 

 

 

S y g n a t u r a  2 7  

Tytuł:    Projekt przebudowy toru saneczkowego w Podkowie Leśnej. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1931 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera projekt przebudowy górnej części toru saneczkowego w 
parku w Podkowie Leśnej w skali 1:50. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja techniczna 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopia cyfrowa 

Opis zewnętrzny:  1 strona; oryginał; rkp.; stan zachowania: zły, do konserwacji 

Uwagi: 
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S y g n a t u r a  2 8  

Tytuł:  Projekt ogrzewania wodnego budynku Klubu Sportowego w Podkowie 
Leśnej.  

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1928 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera projekt ogrzewania wodnego budynku Klubu sportowego 
w Podkowie Leśnej - I piętro oraz II piętro, w skali 1:100.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja techniczna 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopia cyfrowa 

Opis zewnętrzny:  2 strony; kopia; rkp.; stan zachowania: zły, do konserwacji 

Uwagi: 

 

 
 

 

S y g n a t u r a  2 9  

Tytuł:    Wycinki prasowe dotyczące Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1931–1935 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera artykuł Janusza Regulskiego Refleksje kryzysowe („Kurier 
Polski” numer 242 z 5 września 1931 r.), artykuł T.P. Bezplanowa 
gospodarka w Podkowie Leśnej („Kurier Poranny” numer 45 z 13 
listopada 1935 r.), artykuł T.P. Podkowa Leśna widziana oczami jej 
mieszkańców („Kurier Poranny” numer 46 z 20 listopada 1935 r.). 

Rodzaj dokumentacji:  druki ciągłe 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe 

Opis zewnętrzny:  4 strony; druk; stan zachowania: zły, do konserwacji 

Uwagi: 

 

 
 

S y g n a t u r a  3 0  

Tytuł:    Czasopismo „Nowoczesne Osiedle”. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1936 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera numery 1 - 5 czasopisma „Nowoczesne Osiedle” z 1936 
r., organu Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego. 

Rodzaj dokumentacji:  druki ciągłe 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe 

Opis zewnętrzny:  48 stron; druk; stan zachowania: dobry 

Uwagi: 
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S y g n a t u r a  3 1  

Tytuł:    Dzienniki urzędowe Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1931–1935 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera „Dzienniki Ustaw”: numer 23 z 1928 r., numery 22, 35, 
83 z 1933 r., numer 55 z 1934 r., numer 34 z 1939 r. oraz „Monitor Polski” 
numer 224 z 1935 r.  

Rodzaj dokumentacji:  druki ciągłe 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe 

Opis zewnętrzny:  222 strony; druk; stan zachowania: zły, do konserwacji 

Uwagi:  

 

 
 

S y g n a t u r a  3 2  

Tytuł:  Dziennik korespondencji Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu 
Podkowa Leśna.  

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1935–1939 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera Dziennik korespondencji wychodzącej oraz 
przychodzącej do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu 
Podkowa Leśna.  

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe 

Opis zewnętrzny:  46 stron; oryginał; rkp.; poszyt; stan zachowania: zły, do konserwacji 

Uwagi: 

 

 
 

S y g n a t u r a  3 3  

Tytuł:    Kontrola znaczków pocztowych.  

Tytuł tłumaczony: 

Daty skrajne:   1935–1939 

Zawartość/treść:  Teczka zawiera zeszyt korespondencji wychodzącej z Towarzystwa 
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna z datami, adresatami i 
wartością znaczków oraz listę osób, które otrzymały biuletyny 
Towarzystwa. 

Rodzaj dokumentacji:  dokumentacja aktowa 

Informacje szczegółowe: języki: polski; udostępnianie: tak, kopie cyfrowe 

Opis zewnętrzny:  18 stron; oryginał; rkp.; poszyt; stan zachowania: zły, do konserwacji  

Uwagi: 
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A n e k s .  D o k u m e n t y  w  k o p i a c h  

c y f r o w y c h  

 

 

 

   Sygnatura 1, strony 1 - 5   

Tytuł:     Statut Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. 

Tło historyczne:    W dniu 27 stycznia 1935 r. Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół 
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna wybrało nowe władze stowarzyszenia 
oraz dokonało zmian w obowiązującym dotąd statucie (z 1933 r.). 
Wykreślono m.in. zapisy dotyczące zadań znajdujących się w 
kompetencji Zarządu Dóbr oraz powstałej w 1934 r. Rady Gromadzkiej, 
które np. nakładały na Towarzystwo obowiązki administracyjne, takie jak 
założenie i utrzymywanie straży ogniowej, prowadzenia inwestycji czy 
utrzymywania w porządku chodników i ulic itp. Sformułowano nowe cele 
stowarzyszenia nakierowane na obronę prawa własności, dążenie do 
wszechstronnego rozwoju osiedla oraz utrzymania wysokiego poziomu 
współżycia obywatelskiego i wzajemnej pomocy stowarzyszonych.  

Członkami rzeczywistymi Towarzystwa mogły być osoby fizyczne i osoby 
prawne (przez swych pełnomocników) posiadające nieruchomość na 
terenie działalności stowarzyszenia (Podkowy Leśnej i miejscowości 
okolicznych), współmałżonkowie oraz plenipotenci właścicieli. Władze 
stowarzyszenia tworzyły: Walne Zgromadzenie, Zarząd (siedmiu 
członków i trzech zastępców wybieranych na roczną kadencję) i Komisja 
Rewizyjna. Pracami Zarządu kierował Przewodniczący.  

Dokument to oryginał statutu Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu 
Podkowa Leśna, podpisany przez 15 członków stowarzyszenia. Decyzją 
Wojewody Warszawskiego – zgodnie z prawem o stowarzyszeniach z 
1932 r. – w dniu 11 września 1935 r. Towarzystwo Przyjaciół Miasta-
Ogrodu Podkowa Leśna wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń i 
związków Warszawskiego Urzędu Wojewódzkiego, co potwierdzone 
zostało stosowną adnotacją oraz pieczęcią lakową Wojewody. 

Data:    1935 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 35,5x22,5 cm; oryginał; mps; język: polski 
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   Sygnatura 8, strony 1 - 2 

Tytuł:  Obwoluta teczki IX. Komunikaty; Sprawozdania finansowe. 

Tło historyczne: Korespondencja przychodząca i wychodząca z Towarzystwa Przyjaciół 
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna rozkładana była na teczki według 
„Dziennika korespondencji” Zarządu Towarzystwa. Druga strona 
obwoluty zawiera odręczne zapiski mogące wskazywać na podział 
korespondencji, jednak nie odpowiada on systematyce przyjętej w 
„Dzienniku korespondencji”. 

Data:    1935 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 38 x 25,5 cm; język: polski; oryginał; rkps; 
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   Sygnatura 8, strona 3 

Tytuł:  Zawiadomienie o siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu 
Podkowa Leśna. 

Tło historyczne: W 1935 r. władze Towarzystwa borykały się z problemem braku własnej 
siedziby. Spowodowane to było prawdopodobnie narastającym 
konfliktem z Zarządem Dóbr. Szczegóły nie są jednak znane, z uwagi na 
zaginięcie teczki zawierającej korespondencję dotyczącą lokalu 
Towarzystwa. Zachowało się zawiadomienie z lutego 1935 r. 
informujące, iż tymczasowo sprawy Towarzystwa załatwiane są w 
siedzibie Sołectwa, a latem mieszkańcy przyjmowani będą w siedzibie 
Klubu Sportowego. 

Data:    luty 1935 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 14,5 x 21 cm; język: polski; oryginał; mps; 
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Sygnatura 8, strona 4 

Tytuł:  Do Wszystkich Członków Towarzystwa i mieszkańców Podkowy Leśnej i 
okolic. 

Tło historyczne: Apel władz Towarzystwa o wypełniania deklaracji członkowskich. Było to 
konieczne po uchwaleniu zmiany statutu Towarzystwa w styczniu 1935 
r. Zarząd apeluje też do mieszkańców o masowe zapisywanie się do 
stowarzyszenia, aby głos Towarzystwa liczył się w sporze z Zarządem 
Dóbr o brak planu zabudowy Podkowy Leśnej oraz w kontaktach z 
władzami samorządowymi i państwowymi w związku ze staraniami 
Towarzystwa o specjalny status podmiejskiego osiedla dla Podkowy. 

Data:    marzec 1935 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 28  x 22 cm; język: polski; oryginał; druk; 
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Sygnatura 8, strona 5 

Tytuł:  W sprawie ogłoszeń. 

Tło historyczne: Zarząd Towarzystwa zawiadamia, że ogłoszenia członków będą 
bezpłatnie wywieszane w szafkach Towarzystwa wiszących na terenie 
Podkowy Leśnej.  

Data:    kwiecień 1935 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 17,5 x 21,5 cm; język: polski; oryginał; mps; 
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Sygnatura 8, strona 6 

Tytuł:    Prośba do członków Towarzystwa i mieszkańców Podkowy Leśnej. 

Tło historyczne: Zarząd Towarzystwa zwraca się do mieszkańców z dwiema prośbami: do 
posiadaczy psów, aby wyprowadzali je w kagańcach; do rodziców, by 
zabronili młodzieży strzelania do ptaków.  

Data:    maj 1935 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 18 x 22,5 cm; język: polski; oryginał; mps; 
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Sygnatura 8, strona 7 

Tytuł:    Opłaty za korzystanie z urządzeń Towarzystwa. 

Tło historyczne: Tabela opłat za korzystanie z kortu, foteli i leżaków przy Klubie 
Sportowym, stolików i kart do brydża obrazuje popularne rozrywki, a 
także poziom życia mieszkańców Podkowy Leśnej.  

Data:    maj 1935 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 21,5 x 13 cm; język: polski; oryginał; mps; 
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Sygnatura 8, strona 8 

Tytuł:  Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół 
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. 

Tło historyczne: Zaproszenie zawiera skład Komisji Rewizyjnej Towarzystwa oraz 
wskazuje, iż Towarzystwo borykało się z brakiem siedziby, gdyż spotkanie 
ma się odbyć w lokalu świetlicy gromadzkiej.  

Data:    styczeń 1936 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 17,5 x 21 cm; język: polski; oryginał; mps; 
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Sygnatura 8, strona 9 

Tytuł:  Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa 
Leśna. 

Tło historyczne: Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Przyjaciół Miasta-
Ogrodu Podkowa Leśna w dniu 29 marca 1936r. Zawiera porządek obrad, 
który przewidywał m.in. wybory władz Towarzystwa (odbywały się co 
roku). 

Data:    maj 1935 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 17,5 x 21 cm; język: polski; oryginał; mps; 
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Sygnatura 8, strony 10 - 11 

Tytuł:  Do wyborców Rady Gromadzkiej Podkowy Leśnej i Klementynowa. 

Tło historyczne: Ulotka, apel do mieszkańców o udział w wyborach do Rady Gromadzkiej 
(Podkowa Leśna miała status gromady od 1934 r.) w dniu 11 grudnia 
1938 r. Komitet Wyborczy Członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta-
Ogrodu Podkowa Leśna wystawił 39 kandydatów. Wybierano 20 
członków Rady i 20 ich zastępców na pięcioletnią kadencję, można było 
głosować na pięciu członków i pięciu zastępców. Klementynów włączony 
został do Podkowy Leśnej w 1938 r. 

Data:    grudzień 1938 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 29,5 x 21 cm; język: polski; oryginał; druk; 
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Sygnatura 8, strony 10 - 11 

Tytuł:  Lista kandydatów do Rady Gromadzkiej w Podkowie Leśnej. 

Tło historyczne: Druga strona ulotki, apelu do mieszkańców o udział w wyborach do Rady 
Gromadzkiej 11 grudnia 1938 r. – lista 39 kandydatów Komitetu 
Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa 
Leśna, wśród nich przyszły Sołtys – Michał Marczewski. 

Data:    grudzień 1938 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 17,5 x 21 cm; język: polski; oryginał; mps; 
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Sygnatura 8, strony 12 - 13 

Tytuł:  Czarna kawa – bridge. Zaprowszenie. 

Tło historyczne: Zaproszenie in blanco dla mieszkańców na brydża wydane w formie karty 
pocztowej. 

Data:    1939 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 10,5 x 14,5 cm; język: polski; oryginał; druk; 
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   Sygnatura 10, strony 1 - 2 

Tytuł:   Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Rok I Nr 
1 

Tło historyczne: Pierwszy „Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa 
Leśna” wydany został w grudniu 1935 r. Decyzja, że w takiej formie 
Zarząd Towarzystwa będzie utrzymywał kontakt z członkami 
stowarzyszenia i mieszkańcami Podkowy zapadła na początku roku, po 
zmianie władz Towarzystwa. Biuletyny ukazywały się nieregularnie. 

Pierwszy numer skrótowo informuje o najważniejszych działaniach 
podejmowanych przez Zarząd w mijającym roku. Zawiera apel do 
członków Towarzystwa o terminowe wpłacanie opłat gromadzkich, aby 
powstała w 1934 r. Gromada mogła wywiązywać się ze swoich zadań (w 
myśl zasady: płacić i wymagać). Każdy numer biuletynu przynosił też 
informacje o istotnych kwestiach związanych z rozwojem Podkowy 
Leśnej. W numerze 1 mowa jest m.in. o konieczności budowy  szkoły w 
Podkowie Leśnej (Zarząd uznał to za najpilniejsze zadanie), skargach w 
sprawie oświetlenia ulic, interwencjach w Zarządzie Dóbr w sprawie 
zwrotu opłat pobranych od nabywców działek za nadzór nad parcelacją 
oraz w Dyrekcji EKD, w sprawie obniżki cen biletów miesięcznych. 
Zaapelowano także o uregulowanie zaległych składek członkowskich. 

Biuletyn Nr 1 ukazał się w formie powielanego maszynopisu.  

Data:    grudzień 1935 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 34x 22 cm; języki: polski; oryginał; mps;  
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   Sygnatura 10, strona 3 

Tytuł:   Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Rok II Nr 
1 

Tło historyczne: Drugi numer „Biuletynu Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu 
Podkowa Leśna” ukazał się w marcu 1936 r. Informuje m.in. o budżecie 
Gromady na rok 1936, ulgach podatkowych dla właścicieli 
wybudowanych domów, przynosi też sprawozdania kasowe oraz Komisji 
Rewizyjnej Towarzystwa za 1935 r. oraz informację o planowanym na 29 
marca Walnym Zgromadzeniu.  

Biuletyn ukazał się w formie powielanego maszynopisu (w kopii cyfrowej 
– pierwsza strona).  

Data:    marzec 1936 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 34x 22 cm; języki: polski; oryginał; mps;  
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    Sygnatura 10, strony 9 - 11 

Tytuł:   Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Rok 2 Nr 
2 

Tło historyczne: Trzeci numer „Biuletynu Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu 
Podkowa Leśna” ukazał się w kwietniu 1936 r. Informuje m.in. o 
przebiegu Walnego Zgromadzenia 29 marca 1936 r., wyborach nowego 
Zarządu (Przewodniczącym został Mieczysław Jelicz, jego zastępcą dr 
Ludwik Zawadzki, a sekretarzem Krystyna Latoń), obniżeniu składki 
członkowskiej do 50 gr. miesięcznie (z 1 zł), rezolucji w sprawie oddania 
przez Zarząd Dóbr parku na cele użyteczności publicznej oraz zmianach 
w Radzie Gromadzkiej – po tragicznej śmierci Sołtysa Rudolfa Kaczora, 
zastąpił go czasowo inż. Zdzisław Krzyżewski, członek Zarządu 
Towarzystwa. 

Biuletyn ukazał się w formie powielanego maszynopisu. 

 Data:  kwiecień 1936 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 34x 22 cm; języki: polski; oryginał; mps;  
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   Sygnatura 10, strony 12 - 13 

Tytuł:   Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Rok II Nr 
3 

Tło historyczne: Czwarty numer „Biuletynu Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu 
Podkowa Leśna” ukazał się w lipcu 1936 r. Zarząd informuje 
mieszkańców o możliwości zakupu nawozów ogrodniczych, które 
sprzedawał bez zysku. Biuletyn donosi o wyborze nowego Sołtysa – 
Michała Marczewskiego oraz zapowiada wiec w sprawie parku. 

Biuletyn ukazał się w formie powielanego maszynopisu. 

Data:    lipiec 1936 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 34x 22 cm; języki: polski; oryginał; mps;  
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   Sygnatura 10, strona 14 - 15 

Tytuł:   Biuletyny Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Rok III 
Nr 1  

Tło historyczne: Od piątego numeru, z marca 1937 r., biuletyny dostarczane były 
członkom Towarzystwa przed Walnymi Zgromadzeniami, zawierały 
planowany porządek tych Zgromadzeń oraz sprawozdania finansowe. 
Numer przynosi informację o wystąpieniu przez Zarząd Towarzystwa do 
Rady Gromadzkiej o uchwalenie miejscowych przepisów sanitarno-
budowlanych, które zastąpić miały brak planu zabudowy osiedla i 
zapobiec nieracjonalnej i nieestetycznej zabudowie działek w Podkowie 
Leśnej. Walka o plan zabudowy (następnie uchwalenie i egzekwowanie 
przepisów miejscowych) stanowiła oś działalności Towarzystwa w latach 
1935-1938. Zwraca uwagę także informacja o wspólnej interwencji 
towarzystw przyjaciół osiedli z terenu powiatu błońskiego u Ministra 
Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa na linii EKD.  

Biuletyn ukazał się w formie powielanego maszynopisu.  

Data:    marzec 1937 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 34x 22 cm; języki: polski; oryginał; mps;  
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   Sygnatura 10, strona 16 - 19 

Tytuł:   Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Rok IV 
Nr 1 

Tło historyczne: Szósty numer Biuletynu, z marca 1938 r., koncentruje się na sprawach 
organizacyjnych, przynosi m.in. sprawozdanie ze sprzedaży nawozów 
oraz apel do mieszkańców Podkowy i Klementynowa o zapisywanie się 
do Towarzystwa. Zwraca uwagę informacja o otwarciu w budynku 
naprzeciwko kościoła sklepu Spółdzielni Spożywców „Nasz Sklep”.  

Biuletyn ukazał się w formie powielanego maszynopisu. Drugi 
egzemplarz (Sygnatura 10, strony 18 – 19) zawiera notatkę „wysłano do 
Starostwa dnia 8 III 1938. 

Data:    marzec 1938 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 34x 22 cm; języki: polski; oryginał; mps; 
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   Sygnatura 10, strony 20 - 23 

Tytuł:   Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Rok V Nr 
7 

Tło historyczne: Siódmy numer Biuletynu, z marca 1939 r. był pierwszym wydanym w 
formie drukowanej i ostatnim w przedwojennej historii Towarzystwa. 
Poza stałymi informacjami – o terminie i porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia oraz sprawozdaniem finansowym prezentuje też skład 
Rady Gromadzkiej wybranej w grudniu 1938 r. Informuje o wsparciu 
przez Zarząd akcji odkomarzania Podkowy Leśnej, inicjatywie budowy 
gimnazjum w Milanówku oraz zawiązaniu spół drogowej, która ma na 
celu połączenie Podkowy drogą o twardej nawierzchni z szosą w 
Nadarzynie i w Brwinowie, a także zapowiada otwarcie apteki.  

Data:    marzec 1939 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 30 x 21 cm; języki: polski; oryginał; druk; 
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   Sygnatura 14, strona 1 

Tytuł:  Pismo Zarządu Gminy Młochów do Towarzystwa Miłośników Miasta –
Ogrodu Podkowa Leśna w sprawie uchwały Rady Gminnej dotyczącej 
wyłączenia niektórych miejscowości. 

Tło historyczne: W 1933 r. Towarzystwo Miłośników Miasta–Ogrodu Podkowa Leśna 
(poprzednik Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna) 
wystąpiło do władz gminy Młochów w sprawie utworzenia z Podkowy 
Leśnej i okolic „samodzielnej jednostki administracyjnej” poprzez 
przyłączenie do Podkowy m.in. miejscowości należących do gminy 
Młochów – letniska Młochówek, folwarku Zarybie, osady Borowiny, 
osady Sosnówka oraz części wsi Owczarnia. Rada przychylnie 
ustosunkowała się do wyłączenia letniska Młochówek, a nieprzychylnie 
– co do pozostałych terenów. Dokument jest pismem przewodnim, do 
którego załączono przywołaną uchwałę Rady Gminy.  

Data:    listopad 1933 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 17,5 x 22 cm; język: polski; oryginał; mps;  
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Sygnatura 14, strona 2 

Tytuł:  Wyciąg z protokołu nr 8 posiedzenia Rady Gminnej, gminy Młochów z 
dnia 13 października 1933 r. 

Tło historyczne: Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Gminnej gminy Młochów z 13 
października 1933 r. zawiera uchwałę Nr 53, w której Rada Gminy 
przychylnie odnosi się do propozycji  Towarzystwo Miłośników Miasta –
Ogrodu Podkowa Leśna przyłączenia Letniska Młochówek do Podkowy 
Leśnej, a negatywnie do wyłączenia z gminy Młochów innych terenów i 
przyłączenia ich do miasta-ogrodu. Ostatecznie osiedle Młochówek 
włączone zostało do gminy Hellenów w 1939 r., a w granicach podkowy 
leśnej znalazło się od 1 kwietnia 1940 r.   

Data:    październik 1933 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 33 x 22 cm; język: polski; oryginał; mps;  
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   Sygnatura 24, strony 1-2 

Tytuł:    Miasto-Ogród „Podkowa Leśna” 

Tło historyczne: Folder reklamujący powstające Miasto-Ogród Podkowę Leśną oraz 
Elektryczne Koleje Dojazdowe. Przedstawia informację o idei miast-
ogrodów, której Podkowa Leśna  była najwierniejszą realizacją na 
ziemiach polskich oraz zapowiada na 1927 r. otwarcie linii kolei 
elektrycznej z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Przedstawia 
schemat linii kolejowej, a na odwrocie plan miasta – ogrodu według 
projektu wybitnego architekta i urbanisty Antoniego Jawornickiego.  

Data:    ok. 1926 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 32 x 22,5 cm; języki: polski; oryginał; druk;  
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Sygnatura 24, strona 3 - 5 

Tytuł:    Podkowa Leśna 

Tło historyczne: Folder reklamujący sprzedaż działek w mieście-ogrodzie. Sprzedaż 
działek prowadziły biura Sp. z o.o. EKD oraz Zarządu Dóbr Podkowa Leśna 
przy ul. Marszałkowskiej 94 w Warszawie (siedziba Siła i Światło SA, 
głównego udziałowcy w spółkach parcelującej Podkowę Leśną oraz 
budującej linię kolei dojazdowej do Grodziska Mazowieckiego). Strona 
tytułowa folderu zwraca uwagę nowoczesną grafiką, na stronie 
wewnętrznej (rozkładówce) kolejna wersja planu osiedla różniąca się w 
szczegółach (np. rozplanowaniem parku) od pierwotnego planu 
Antoniego Jawornickiego.    

Data:    ok. 1928 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 9 x 15 cm (rozkładówka 18 x 15); języki: polski; oryginał; druk;  
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   Sygnatura 24, strony 6 - 9 

Tytuł:    Sporty zimowe w Podkowie Leśnej 

Tło historyczne: Folder reklamowy zachęcający do osiedlenia się w Podkowie Leśnej, 
reklamujący biura sprzedaży działek inż. Szydłowskiego (mieszkańca 
Podkowy), restaurację w budynku Klubu Sportowego, pensjonat 
„Przedwiośnie” oraz tor saneczkowy i ślizgawkę.  

Data:    1929 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 9,5 x 14 cm; języki: polski; oryginał; druk;  
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   Sygnatura 24, strona 10 

Tytuł:    Plan dróg dojazdowych do Podkowy Leśnej 

Tło historyczne: Plan przedstawia układ drogowy z lat 30. łączący Podkowę z Grodziskiem 
Mazowieckim, Pruszkowem i Nadarzynem oraz odległości dojazdu z 
Warszawy do Podkowy.  

Data:    ok. 1930 

Opis zewnętrzny:  rozmiar: 17,5 x 15,5 cm; języki: polski; oryginał; druk;  
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