Willa. Siedziba Muzeum

Zabytkowa willa stojąca przy ul. Adama Mickiewicza 23 to dzisiaj siedziba Muzeum Historycznego w Legionowie i Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, ale historia budynku sięga czasów przedwojennych. Teren, na którym stoi willa, do lat 20. XX w. znajdował się w samym centrum lasów dóbr
Jabłonna. Na polecenie właściciela dóbr Jabłonna Maurycego hrabiego Potockiego obszar ten został
poddany parcelacji, czyli podzielony na mniejsze działki (dokładnie 537), które utworzyły Osadę
Parcelacyjną Jabłonna Legionowa I. W 1927 r. dwie sąsiadujące ze sobą działki na tym terenie kupił
mieszkaniec Warszawy Franciszek Wiśniewski i nazwał je „Willa Franciszkanka Wiśniewo”.
Około 1930 r. na swojej działce F. Wiśniewski wybudował murowaną willę w stylu dworkowym.
Od 1931 r. rozpoczął on wynajmowanie znajdujących się w niej pomieszczeń legionowskim instytucjom oraz osobom prywatnym. W latach 1931-1938 willa była wspólną siedzibą Urzędu Gminy Legionowo i Posterunku Policji Państwowej. W budynku urzędował wójt z urzędnikami, a legionowianie
mogli tu przyjść, by załatwić różne sprawy urzędowe. Wójtem gminy Legionowo w latach 1931 – 1938
był Stanisław Szelowski.
Po wybuchu II wojny światowej w willi urządzono szpital chirurgiczno-zabiegowy, który jako
szpital gminny funkcjonował przez całą wojnę. Opiekę nad pacjentami sprawowały w nim m.in.
siostry zakonne. W sierpniu 1944 r. szpital służył także jako szpital powstańczy. Na początku lat 60.
XX w. doszło do zamknięcia szpitala, a zamiast tego w willi swoją siedzibę otrzymała Izba Porodowa,
która działała do 1991 r. W tym samym roku willa stała się siedzibą dyrekcji Zakładu Opieki
Zdrowotnej, a następnie do 2000 r. - administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa
Otwartego. W 2001 r. w budynku wydzielono lokale dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
legionowskiego oddziału PCK, Towarzystwa Przyjaciół Legionowa oraz Zbiorów Historycznych
Miasta Legionowo, które w 2006 r. przekształcone zostały w Muzeum Historyczne w Legionowie.

Fot. 1. Willa z okładki kroniki Józefy Iwaszkiewiczówny, 1935 r.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU!
https://youtu.be/sIHMvY9SMJo
CIEKAWOSTKA
Siostry zakonne pracujące w Gminnym Szpitalu
w Legionowie od czasu II wojny światowej jako
pielęgniarki należały do Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny. W 1955 r. siostry tego
Zgromadzenia ostatecznie wyprowadziły się
z willi przy ul. A. Mickiewicza i przeniosły do domu
zakonnego przy ul. gen. J. Sowińskiego, gdzie
pełnią swą służbę do dziś.

Fot. 2. Pacjenci przed szpitalem, lat. 60. XX w.
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ZADANIE 2
Znajdź wyrazy nawiązujące do historii willi przy ul. A. Mickiewicza (w poziomie lub pionie).

P___________
C______
K______
W______

Willa. Siedziba Muzeum

Z______
S_________

ZADANIE 1
W jakiej kolejności pojawiły się w willi przy
ul. A. Mickiewicza poniższe instytucje?

P______
N_______
B_____

...............Izba Porodowa

U_______

...............Muzeum Historyczne w Legionowie

L_____
Z________

...............Gminny Szpital w Legionowie

W___

...............Urząd Gminy Legionowo

Fot. 3. Porodówka, lata 80. XX w.

Fot. 4. Willa, 2017 r.
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