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Niniejszy dokument prezentuje pomysł na film dokumentalny, który może być rozwinięty 
do postaci filmu fabularnego lub serialu telewizyjnego. Historia rodzeństwa Stanisławy  
i Henryka Witaczków to fascynujący temat, który łączy w sobie wątki dwóch podobnych, 
opowieści – o Stanisławie Wokulskim („Lalka”, reż. Wojciech Has - 1968, Ryszard Ber - 
1977) oraz o Oskarze Schindlerze („Lista Schindlera”, reż. Steven Spielberg - 1993).  

Wątek pozytywistyczny w życiu rodzeństwa Witaczków to historia ich powrotu z Gruzji  
do odrodzonej ojczyzny i sukcesu w tworzeniu polskiego przemysłu jedwabniczego. Wątek 
heroiczny to odważna i szeroka działalność konspiracyjna oraz filantropijna w okresie  
II Wojny Światowej. Historia ich życia to także wątki miłosne oraz skłaniające do refleksji 
dzieje trudnych lat powojennych.   
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SYNOPSIS 

W Żółwinie stoi XIX-wieczny dwór o bogatej historii związanej 
z przedwojennym Milanówkiem. Należał niegdyś do twórców 
polskiego przemysłu jedwabniczego – rodzeństwa Stanisławy  
i Henryka Witaczków. Historia tego miejsca (z okresu lat około 
1924-1948), stanowi pretekst do przypomnienia tych szlachetnych 
postaci. Witaczkowie byli pionierami polskiej przedsiębiorczości  
w odrodzonej II Rzeczypospolitej, ale również obrońcami setek 
osób w czasie wojennego terroru. Wielu mieszkańców Milanówka 
zachowuje o nich wdzięczną pamięć do dziś.  

Dwór, w okresie gdy należał do rodzeństwa Witaczków, gościł  
oraz udzielał schronienia wielu znakomitym postaciom z kręgów 
kultury i nauki, a także uciekinierom z Kresów i Powstania 
Warszawskiego. W okresie PRL stał się własnością państwa, 
natomiast dziś jest prywatną rezydencją oferującą kameralne 
pokoje hotelowe i przestrzenie konferencyjne.  

Akcja filmu rozpoczyna się od serii kilkusekundowych ujęć 
prezentujących dwór, mapy, historyczne zabudowania Centralnej 
Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej, milanowskie wille, 
fotografie Henryka i Stanisławy Witaczków oraz innych osób 
związanych z historią dworu.  

Główne wątki filmowej opowieści to najważniejsze fakty oraz 
anegdoty i ciekawostki z życia rodzeństwa Witaczków. 
Przedstawione są w krótkich opowiadaniach kilku osób: 
milanowskiego historyka (geneza dworu, najważniejsze fakty, 
ciekawostki historyczne); przedstawicieli Stowarzyszenia 
Jedwabnictwa Milanowskiego (Witaczkowie, historia ich życia  
i milanowskich jedwabi) oraz właścicieli dworu (odnowienie dworu 
i jego dzień dzisiejszy). Wypowiedzi ilustrowane są ujęciami 
filmowymi oraz fotografiami udostępnionymi przez Muzeum 
Jedwabnictwa Milanowskiego i osoby prywatne.  

Ilustracyjne ujęcia filmowe wykorzystują między innymi efekty 
slow motion, time lapse i animowane fotografie 3D. Wypowiedzi 
osób filmowane są na ekranie typu green screen, umożliwiającym  
w post-produkcji zastąpienie zielonego tła ilustracjami 
filmowymi i fotograficznymi. W tle filmowej opowieści 
zróżnicowana dynamicznie muzyka montowana pod bit.  

Film jest kilkunastominutowym materiałem promocyjnym, mającym na 
celu utrwalenie pamięci o Stanisławie i Henryku Witaczkach oraz 
zwrócenie uwagi na bogatą historię Milanówka i jego okolic. 
Adresowany jest do mieszkańców Milanówka, ale również do innych 
osób zainteresowanych historią polskiego przemysłu jedwabniczego 
oraz Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Przeznaczony jest do 
rozpowszechnienia w Internecie, a ponadto do wyświetlania  
w muzeach, bibliotekach i szkołach. 	  
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NARRACJA LEKTORA 

Wszyscy słyszeliśmy o jedwabnym szlaku, który wiódł wypełnione 
egzotycznymi towarami karawany między Chinami i Europą. Tylko 
nieliczni jednak wiedzą, że jedwabny szlak istnieje także  
w podwarszawskim Milanówku. Milanowski Jedwabny Szlak oprowadza 
mieszkańców i turystów po miejscach związanych z życiem  
i działalnością twórców polskiego jedwabnictwa – rodzeństwa 
Stanisławy i Henryka Witaszków. Najważniejszymi punktami na tym 
szlaku są zabytkowe wille, Centralna Doświadczalna Stacja 
Jedwabnicza, uprawy drzew morwowych oraz stary dwór w Żółwinie.   

Dwór w Żółwinie wybudowali w połowie XIX wieku Aleksandra  
i Michał Radziwiłłowie dla swojej córki Michaliny, po mężu 
Leonowej Rzyszczewskiej. W okresie do II Wojny Światowej dwór 
często zmieniał swoich właścicieli. Należał do Estachego 
Marylskiego, następnie do rodziny Zielińskich, a później 
Szellerów i Michała Natansona. W roku 1940 odkupił go Henryk 
Witaczek, który wcześniej – w roku 1924 – stworzył w Milanówku 
Centralną Doświadczalną Stację Jedwabniczą i słynną fabrykę 
jedwabiu. Zamieszkał tu razem ze swoją starszą siostrą 
Stanisławą, która poświęciła swoje życie na wspieranie brata  
w jego wielkim życiowym przedsięwzięciu.  

Witaczkowie założyli w majątku w Żółwinie dużą plantację morwy, 
prowadzili tam szkolenia z hodowli jedwabników i organizowali 
praktyki zawodowe dla uczniów Liceum Jedwabniczego z Milanówka. 
Z czasem majątek włączono do Centralnej Doświadczalnej Stacji 
Jedwabniczej, w której przy okazji podstawowych badań nad 
technologią produkcji jedwabiu, zrodziło się wiele 
interesujących pomysłów wykorzystania białek naturalnego 
jedwabiu. Stacja opracowała normy i warunki techniczne nie tylko 
do wyrobu jedwabnych nici, ale również dla produkcji woreczków 
do prochu strzelniczego, tkanin spadochronowych i balonowych 
oraz kosmetyków.  

Centrum jedwabnicze w Milanówku bardzo szybko rozwinęło 
imponującą działalność. Już w roku 1938 prowadziło skup kokonów 
z około 2400 hodowli, a wysokiej jakości jedwabne produkty  
z milanowskiej fabryki z powodzeniem zastępowały produkty 
importowane z zagranicy.  

Najbardziej znane i cenione były tkaniny sukienkowe, koszulowe, 
bieliźniane oraz mięsiste atłasy i cienkie kraciaste, mieniące 
się wieloma kolorami tafty. Popularnością i uznaniem cieszyły 
się także męskie żakardowe krawaty, szaliki, apaszki oraz małe, 
kolorowe chusteczki do butonierki – podobno przynoszące 
szczęście.  

W żółwińskim dworze bywało i przebywało wielu powszechnie 
znanych i uznanych gości. Byli wśród nich: Maria Dąbrowska, Anna 
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Kowalska, Stefan Krzywoszewski, Ewa Szelburg-Zarębina oraz 
niezwykle popularny przed wojną podróżnik, naukowiec, pisarz 
i... międzynarodowy szpieg – Ferdynand Antoni Ossendowski.  
Po niezwykle barwnym, awanturniczym życiu Ossendowski doczekał 
tu swoich ostatnich dni.  

W okresie II Wojny Światowej, dwór w Żółwinie stał się 
bezpiecznym schronieniem dla wygnańców z Poznańskiego i Kresów 
Wschodnich, a po upadku Powstania Warszawskiego, także dla wielu 
pozbawionych swoich domów Warszawiaków. Państwo Witaczkowie 
uratowali od śmierci i wywiezienia do Niemiec setki osób, 
ukrywając je w dworku, fabryce i szkole, a także wynajmując 
prywatne mieszkania oraz osobiście interweniując finansowo  
u skorumpowanych Niemców. W żółwińskim majątku przewijało się 
wiele osób – stali pracownicy, pokojówki, kucharki, a także 
okoliczni chłopi, którzy dobrze orientowali się we wszystkich 
sprawach. Nikt jednak nikogo nie zadenuncjował.  

Po wojnie majątek skonfiskowano, a fabrykę i Centralną 
Doświadczalną Stację Jedwabniczą znacjonalizowano. 17 stycznia 
1945 roku armia radziecka wyzwoliła Warszawę i już następnego 
dnia pełnomocnik PKWN powierzył Henrykowi Witaczkowi w jego 
własnym przedsiębiorstwie obowiązki tymczasowego dyrektora 
Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej, zakazując 
jednocześnie podejmowania jakichkolwiek istotnych decyzji bez 
konsultacji z przedstawicielami ludowej władzy. 10 marca 1948 
roku Stacja Jedwabnicza przeszła ostatecznie na własność 
państwa, a 20 października – kilka miesięcy później – ostatecznie 
wypowiedziano pracę Henrykowi Witaczkowi.  

Do roku 1997 dwór stanowił centrum hodowlane, szkoleniowe  
i doświadczalne należące do Instytutu Włókien Naturalnych  
w Poznaniu. Nie remontowany, zamieniał się z biegiem lat w ruinę. 
Dziś należy do małżeństwa Sylvie i Zbigniewa Prokopowicz, którzy 
tchnęli w tę posiadłość nowe życie. Dwór został pięknie 
odrestaurowany i zamieniony w niewielki luksusowy hotel, 
oferujący gościnne schronienie oraz przestrzenie konferencyjne. 
Osadzony jest w rozległym parku ze stuletnimi drzewami, 
nieopodal licznych stawów oraz wielu historycznych miejsc  
wartych odwiedzenia.  
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Szlak Milanówka i Okolic powstał dzięki współpracy Stowarzyszenia Muzeum Jedwabnictwa 
Milanowskiego z Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, Urzędem Miasta 
Milanówka, Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek SJK w Milanówku, Paniami: Grażyną Adamską, 
Małgorzatą Dygas, Sylvie Prokopowicz i Małgorzatą Trębińską, Gimnazjum Społecznym MTE, 
Społecznym LO Nr 5 STO w Milanówku oraz Nową Prywatną Szkołą Podstawową w Milanówku, przy 
finansowym wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach projektu „Tu mieszkam – tu 
zmieniam”. Szlak Jedwabny to, obok Wirtualnego Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego, kolejne 
przedsięwzięcie na drodze do stworzenia stacjonarnego muzeum – docelowego projektu Stowarzyszenia 
Muzeum Jedwabnictwa.  

 


