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Szanowni Czytelnicy,

Początek września od pewnego czasu kojarzy się w Wilanowie 
nie tylko z inauguracją roku szkolnego, ale także z zakończe-
niem ważnych inwestycji oświatowych. Rok temu  uroczyście, 
z udziałem prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, oddany zo-
stał do użytku wyremontowany i powiększony o nadbudowane 
piętro gmach Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej. W tym 
roku pani prezydent, wśród przedstawicieli samorządu miej-
skiego i wilanowskiego, dokonała otwarcia przedszkola pu-
blicznego przy ul. Sytej 123 (relacja na stronie obok).

Mające się ku końcowi tegoroczne lato obfi towało w szereg 
ważnych dla dzielnicy wydarzeń inwestycyjnych: w lipcu za-
kończona została przebudowa al. Wilanowskiej, a wieczorem 
2 września otwrty został pierwszy ocinek al. Rzeczypospolitej. 
Dzielnica rozpoczęła pierwszy etap budowy ul. Nowokabac-
kiej – budowa skrzyżowania tej ulicy z ul. Drewny. W pobliżu, 
w obrębie Powsina remontowana jest ul. Przyczółkowa. Na 
Osi Królewskiej trwa porządkowanie zieleni, na obu jezdniach 
tej ulicy pojawią się progi zwalniające. W obrębie Miastecz-
ka Wilanów realizowana jest budowa boiska „Orlik 2012” 
(o wszystkich inwestycjach piszemy szerzej na dalszych stro-
nach „Informatora”). 

Już po raz piętnasty spotkamy się podczas Dni Wilanowa. 
To najważniejsze wydarzenie na kulturalnej mapie dzielnicy. 
Przypomina nam postać znakomitego króla Jana III Sobieskie-
go i jego wiekopomne zwycięstwo pod Wiedniem 12. wrze-
śnia 1683r. Wilanowskie świętowanie oprócz nawiązania do 
historycznego dziedzictwa, daje okazję do rodzinnych i przy-
jacielskich spotkań podczas licznych imprez edukacyjnych, 
artystycznych i rozrywkowych przygotowanych przez Urząd 
Dzielnicy, Muzeum Pałac w Wilanowie i Centrum Kultury Wi-
lanów. W tym roku spotykamy się na przedpolu królewskiej 
rezydencji, gdzie odbędą się różne pokazy i prezentacje (pełny 
program na IV stronie okładki). Koncertowa scena ustawio-
na zostanie tym razem przy poczcie, na cześci parkingu, który 
wykonawca trwającej przebudowy ul. Kostki Potockiego udo-
stępni na czas trwania imprezy. Zapraszamy!

Zespół redakcyjny

INFORMACJE / OGŁOSZENIA

 CENTRALA    tel.  22 642 60 01  numery 
  022 858 75 18,  22 858 75 19   wewnętrzne
Dowody osobiste i ewidencja ludn. wew. 109, 
    110, 111
Rejestracja pojazdów  wew. 113
Prawo jazdy     wew. 113
Działalność gospodarcza    wew. 114
Geodezja i nieruchomości    wew. 114
Infrastruktura i drogownictwo    wew. 115
Ochrona środowiska    wew. 115
Architektura     wew. 116
Zasoby lokalowe     wew. 051

� Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów
tel. 22 642 60 01   e-mail: e-wom@wilanow.pl

� Wydział Architektury i Budownictwa 
dla Dzielnicy Wilanów             
nr wew. 024
e-mail: architektura@wilanow.pl

� Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów
nr wew.: 402, 403; 
e-mail: infrastruktura@wilanow.pl

� Zespół Kultury dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 203;   e-mail: kultura@wilanow.pl

� Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 407, 457;   e-mail: wos@wilanow.pl

� Wydział Oświaty,Wychowania i Sportu 
dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 209, 324
e-mail: sport@wilanow.pl  
           oswiata@wilanow.pl

� Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 202;   e-mail: wsz@wilanow.pl 

� Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 201, 251;   e-mail: przetargi@wilanow.pl

� Zespół Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 051;   e-mail: wzl@wilanow.pl 

� W sprawach z związanych działalnością gospodarczą
i zezwoleniami:
nr wew. 211;   e-mail: zezwolenia@wilanow.pl

Ważniejsze numery telefonów

Urząd Dzielnicy Wilanów 
m.st. Warszawy

ul. St. Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa

Faks do wszystkich wydziałów: 22 642 76 43

Jeśli chesz mieć wpływ 
na rozwój: dróg, szkół, przedszkoli,

placówek kulturalnych, boisk sportowych,
placów zabaw w swoim najbliższym otoczeniu.

Zamelduj się
w Wilanowie!

 Pamiętaj: podatki, płacone przez osoby zamieszkałe
w Dzielnicy Wilanów mają istotny wpływ na jej rozwój.

Nowe przedszkoleNowe przedszkole
przy ul. Sytejprzy ul. Sytej

Rankiem 1. września przedszko-

le przy ul. Sytej 123 przywitało 

pierwszych przedszkolaków. Kilka 

godzin później w sali widowisko-

wej przedszkola odbyło się uro-

czyste otwarcie placówki, na które 

przybyło wielu zna-

mienitych gości, 

a wśród nich Hanna 

Gronkiewicz-Waltz, 

prezydent miasta 

stołecznego, ks. kar-

dynał Józef Glemp, 

a także przedstawi-

ciele wilanowskich placówek policji, straży 

pożarnej i straży miejskiej, dyrektorzy szkół 

i przedszkoli.

Gości przywitał burmistrz dzielnicy, Rafał 

Miastowski. Prezydent Warszawy w swoim 

wystąpieniu gratulowała samorządowi wi-

lanowskiemu dynamicznych działań inwe-

stycyjnych na terenie dzielnicy, przypomi-

nając szereg inwestycji oświatowych, jakie 

władze stolicy i lokalne samorządy realizują 

na terenie miasta. Kardynał Józef Glemp, 

honorowy obywatel Wilanowa, wyrażając 

radość z otwarcia przedszkola wspomniał 

swoje dzieciństwo i dramatyczną w nim 

datę – 1 września 1939 r. Przewodniczący 

Rady Dzielnicy, Hubert Królak, podziękował 

samorządowcom i pracownikom Urzędu 

Dzielnicy, którzy swoją pracą przyczyniają 

się do poprawy standardu życia w Wilano-

wie, udowadniając – w kontekście bierności 

i niemożności poprzednich kadencji samo-

rządowych – jak wiele można zrobić dla tej 

dzielnicy. Po podziękowaniach ze strony 

pani dyrektor i krótkiej części artystycznej 

w wykonaniu przedszkolaków, goście zwie-

dzili obiekt i spotkali się z dziećmi wręczając 

im drobne upominki.

Budowę przedszkola przy ul. Sytej 123 Dzielnica Wila-

nów rozpoczęła w 2009 roku. Pierwszym etapem było 

usunięcie starych zabudowań znajdujących się na tej 

działce i wyrównanie terenu pod przyszłe inwesty-

cje: boisko „Orlik 2012” i przedszkole publiczne. Prace 

postępowały w szybkim tempie, co umożliwiło uru-

chomienie obu placówek w 2010 roku. Zespół boisk 

„Orlik” otwarty został w maju br. (także 

z udziałem pani prezy-

dent). Odbiór przez Dzielnicę bu-

dynku przedszkolnego nastąpił 

w lipcu br. a w sierpniu placówka 

została wyposażona w niezbędne 

sprzęty i zabawki. W czasie wakacji 

zakończono procedury związane 

z zatrudnieniem personelu, wyło-

nieniem dyrektora placówki i roz-

poczęto zapisy. W końcu sierpnia 

br. odbyło się spotkanie z rodzicami 

zapisanych dzieci, które pojawiły 

się w przedszkolu pierwszego wrze-

śnia. Placówka przeznaczona jest 

dla 150 maluchów i tylu codziennie 

przekracza jej progi.

Przedszkole przy Sytej jest inwe-

stycją Dzielnicy Wilanów; koszt bu-

dowy obiektu to 9,5 mln zł, w tym 

koszt wyposażenia – 700 tys. zł.

red.
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ks. Waldemar 
Macko dokonał 

poświecenia 
obiektu

Powitanie 
dostojnych gości 

z prezydent Hanną 
Gronkiewicz-Waltz

i kardynałem Józefem 
Glempem na czele

Spotkanie 
prezydent Warszawy 

z przedszkolakami

Jedna z sal 
przedszkolnych

Migawki z budowy przedszkola

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, przewodniczący Hubert Królak, 
i burmistrz Rafał Miastowski z nowo mianowaną dyrektor przedszkola 
Anną Kozłowską.

Zdjęcia - J. Sasin
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KONSULTACJE SPOŁECZNE RADA DZIELNICY / INFORMACJE

Informator Wilanowski 
Nakład 5000 egz.

Wydawca:  Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
ul. St.K. Potockiego 11,  02-958 Warszawa
Redaktor naczelna: Katarzyna Trzaskoma
Przyg. redakcyjne i grafi czne - Jacek Sasin

 Redakcja: tel. 22 642 60 01 wew. 319,   faks 22 642 76 43
e-mail: informator@wilanow.pl 
www.informator.wilanow.pl

Skład i druk: 
PPHU Vespa-Druk 

ul. Mazowiecka 77a, Warszawa-Wesoła

Kolportaż własny przy współpracy: 
GLM Sp. z o.o.  ul. Uprawna 3,  Warszawa

Urząd Dzielnicy Wilanów 
m.st. Warszawy

dziękuje fi rmie GLM Sp. z o.o. 
za pomoc 

w kolportażu „Informatora Wilanowskiego” 
na terenie dzielnicy.

Radni Dzielnicy Wilanów 

odbywają regularne spotkania  z Mieszkańcami. 

Grafi k dyżurów, z podanymi miejscami i godzinami spotkań, 

dostępny jest w komórce  obsługi Rady

oraz na stronie:  www.wilanow.pl 

Pełne teksty uchwał Rady Dzielnicy znajdują sie na stronie: 

www.bip.warszawa.pl 

oraz w komórce  obsługi Rady Dzielnicy Wilanów  

ul. St. Kostki Potockiego 11,  pok. 108  

tel.  22 642 60 01  wew. 008, 009,  

faks 22 642 82 14,    e-mail: wor@wilanow.pl

Kolejka wilanowska - stacja poczta - stacja przyszłość? Sesje Rady Dzielnicy
W ramach projektu pn. „Wzmacnianie 

mechanizmu partycypacji społecznej 

w m.st. Warszawie” realizowanego 

przez Dzielnicę Wilanów przy wspar-

ciu Centrum Komunikacji Społecznej, 

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. War-

szawy chce porozmawiać z mieszkań-

cami na temat przyszłości budynku 

dawnego dworca kolejki wilanowskiej 

przy ul. St. Kostki Potockiego 31. 

Konsultacje społeczne są jedną z form dialo-

gu władz dzielnicy z mieszkańcami. Ich istotą 

jest włączenie obywateli w podejmowanie 

decyzji dotyczących planowanych przed-

sięwzięć, które będą miały wpływ na życie 

codzienne i pracę mieszkańców. Decyzje 

wypracowane w oparciu o konsultacje mają 

szanse być trafniejsze, gdyż bardziej odpo-

wiadają potrzebom mieszkańców,  których 

skutki podjętych decyzji będą dotyczyły 

bezpośrednio. Dlatego organizując konsul-

tacje dotyczące przyszłosci budynku przy 

ul. St. Kostki Potockiego 31, chcemy zapytać 

wszystkich zainteresowanych o opinie, nie 

narzucając żadnych pomysłów. 

W ramach konsultacji, 9 września br. odbę-

dzie się też warsztat pod nazwą „Kolejka wi-

lanowska – stacja Poczta – stacja przyszłość” 

W trakcie warsztatu mieszkańcy i przedsię-

biorcy wspólnie z urzędnikami będą poszu-

kiwać odpowiedzi na pytanie jaka powinna 

być przyszłość tego budynku. Warsztat od-

będzie się w godzinach 9.00 – 17.30 w sali 

konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wilanów 

m.st. Warszawy przy ul. St. K. Potockiego 11. 

O godzinie 16.00 odbędzie się ofi cjalna 

prezentacja wyników, na którą zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych przyszłością 

budynku.

W sobotę 11. września podczas rodzin-

nych animacji historycznych realizowanych

w ramach Dni Wilanowa 2010, w namiocie 

Dzielnicy Wilanów w godzinach 11.00-18.00 

będzie można również zapoznać się z pomysła-

mi wypracowanymi przez uczestników warsz-

tatu oraz pisemnie złożyć swoje propozycje.

Będą one ważnym elementem w procesie po-

dejmowania przez Urząd Dzielnicy Wilanów 

decyzji o dalszym przeznaczeniu obiektu.

Chcąc uatrakcyjnić konsultacje, Urząd 

Dzielnicy Wilanów i Centrum Komunikacji 

Społecznej zaprosili do współpracy British 

Council, który w ramach projektu Creative 

Cities (Kreatywne Miasta) prowadzi Future 

City Game (Gra Miasto Przyszłości) - zajęcia 

warsztatowe wykorzystujące metodologię 

gry i techniki kreatywnego myślenia. Jego 

celem jest pobudzenie zwiększenie świa-

domości, kreatywności i przedsiębiorczości 

mieszkańców oraz zachęcenie ich do udziału 

w bieżących przedsięwzięciach realizowanych 

na obszarze, którego konsultacje dotyczą.

Klaudia Gross

Wydz. Organizacyjny dla Dzielnicy Wilanów

Projekt jest 
fi nansowany 
z Norweskiego 
Mechanizmu
Finansowego.

NA NASZEJ OKŁADCE

Wyniki konsultacji przedstawimy w kolejnym numerze „Informatora Wilanowskiego”

oraz na stronach: www.wilanow.pl i www.um.warszawa.pl/konsultacjespoleczne.

Konsultacje społeczne trwają od
23. sierpnia do 30. września 2010r. 

Opinie i uwagi na temat przeznaczenia 
budynku można zgłaszać mailem pod ad-
res: konsultacje@wilanow.pl lub pisemnie 
na adres Urzędu Dzielnicy Wilanów: ul. St. 
Kostki Potockiego 11, 02-958, Warszawa, 
z dopiskiem „konsultacje-poczta” do dnia 
30. września 2010 r.

Kolejka wąskotorowa z Warszawy do Wilanowa uruchomiona została 118 lat temu (w maju 1892r.). Wszyst-
kie stacje były wówczas drewniane. W 1922 r. stacja w Wilanowie zmieniła swoje oblicze. Drewniana „brud-
na buda” została rozebrana. W jej miejscu stanął budynek murowany – dzieło architekta Konstantego S. 
Jakimowicza. Od 1973 r. mieści się tu urząd pocztowy.

„16 września doszła do nas wiadomość, że Niemcy są 
już o parę kilometrów. Ktoś zdyszany wpadł na górę 
i wołał, że straszny bój wre w Natolinie, masa rannych, 
wołają pomocy. Kilku ochotników pojechało wozami 
na zwiady. Po półgodzinie wozy zajechały pod pałac. 
Leżeli na nich ranni, siedzieli i wlekli się piechotą. Mieli 
na sobie strzępy mundurów, okrwawione szmaty, jak 
sztandary cierpienia, ofi ary. Były ich dziesiątki. Kilku 
nie wytrzymało jazdy – umarli. Leżeli teraz bez ruchu 
ze skurczem bólu w zastygłych twarzach [...]. Szarża 
polskiej kawalerii na karabiny maszynowe niemieckie 
stojące pod Natolinem była dowodem bohaterstwa na-
szego wojska [...] 
Gdy ustaliła się władza zaborcza Niemców, wzięliśmy 
się do przeniesienia ciał poległych z parku i z pól – na 
cmentarz. Pamiętam, jak z całą wilanowską młodzieżą 
kopaliśmy wielką wspólną żołnierską mogiłę na cmen-
tarzu. Potem rozkopywano groby poległych i ciała ich, 
już w rozkładzie, przenoszono na cmentarz. Przesmut-
ny był to widok. Ksiądz proboszcz Krawczyk odprawił 
uroczyste nabożeństwo żałobne, na którym zebrała 
się ludność całego Wilanowa. On również z wielkim 
pietyzmem gromadził wszelkie dane i pamiątki po po-
ległych. Większość nie miała dokumentów, nazwiska 
ich zostaną na zawsze nieznane. O grób ten troszczyli 
się i dbali wszyscy. W każdą niedzielę wszyscy ludzie 
wychodzący z kościoła szli na cmentarz i modlili się 
klęcząc przy mogile żołnierzy [...].” 

Cytaty z książki Anny Branickiej-Wolskiej 
„Listy nie wysłane” (zdjęcie - J.Sasin)

Samorząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
dziękuje Mieszkańcom Dzielnicy

za obywatelską postawę wyrażoną aktywnym udziałem
w wyborach prezydenckich.

Możemy poszczycić się frekwencją wyborczą na pozimie 73,31 procent, co dało 

nam pierwsze miejsce w Warszawie (frekwencja w stolicy to 66, 91 procent). 

Uprawnionych do głosowania w Dzielnicy Wilanów było 14 115 osób. Zwycięz-

ca wyborów, kandydat Platformy Obywatelskiej - Bronisław Komorowski zdobył      

w II turze 7066 głosów (69,05 procent).

Jak co roku, 1 września w kwaterze wojskowej wila-

nowskiego cmentarza zapłonęły znicze oraz pojawiły 

się wiązanki kwiatów złożone w hołdzie obrońcom 

Ojczyzny – żołnierzom poległym w wojnie obronnej 

1939 roku. 

71. rocznica wybuchu II wojny światowej

Podczas XL  Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, która 

odbyła się 20 lipca br. Rada m.in.  zaopiniowania pozytywnie projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po za-

chodniej stronie ul. Przyczółkowej w rejonie ul. Uprawnej;

Podczas XLI Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, 

która odbyła się w 26. sierpnia br. Rada m.in. pozytywnie zaopi-

niowała:

��przekazanie dodatkowych środków fi nansowych na utrzymanie wilanow-

    skich placówek oświatowych;

��przekazanie 500 tys. zł na budowę placu zabaw w Miasteczku Wilanów;

��zwiększenie środków fi nansowych na budowę zaplecza powstającej przy 

     ul. Wiertniczej 26 hali sportowej wraz z krytą pływalną;

� projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia zmian 

    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

     m.st. Warszawy.

Podczas sesji zastępca burmistrza, Robert Lasota, przedstawił przebieg 

remontów na kilku wilanowskich ulicach, które zostały zatwierdzone przez 

radnych wiosną br. Zestawienie prac przedstawiamy na stronie 6.

Zapraszamy do korzystania

ze strony www.wilanow.pl
Pod tym adresem można znaleźć m.in.:
  - aktualne komunikaty i ogłoszenia ważne dla mieszkańców dzielnicy; 
  - zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i sportowych;
  - informacje o placówkach oświatowych i instytucjach kultury;
  - plany zagospodarowania przestrzennego;
  - niezbędne dane teleadresowe dotyczące dzielnicy i miasta stołecznego, 
    a w zakładkach „Urząd Dzielnicy” i  „Władze Dzielnicy” nazwiska osób 
    zarządzających dzielnicą - skład Rady i Zarządu;
  - interaktywną mapę Wilanowa;
  - wszystkie dotychczasowe wydania „Informatora Wilanowskiego” (pliki PDF) w
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Miasteczko Wilanów (ul. Sarmacka) 

oraz nowe przedszkole publicz-

ne przy ul. Sytej 123, uroczyście 

otwarte 1 września br.

i Aleja Rzeczypospolitej zaraz po 

jej otwarciu wieczorem 2. września 

br.

Fot. Jacek Sasin



6 Informator Wilanowski    nr 4 (14)  -  wrzesień-październik 2010 7Informator Wilanowski    nr 4 (14)  -  wrzesień-październik 2010

1. września Dzielnica Wilanów uru-

chomiła nową placówkę dla stu pięć-

dziesięciu dzieci – sześciooddziałowe 

Przedszkole nr 416 przy ul. Sytej 123 

(szczegóły i relacja z otwarcia na II stro-

nie okładki).

Wydział Oświaty, Wychowania 

i Sportu dla Dzielnicy Wilanów

zdjęcia - Jacek Sasin

LATO W MIEŚCIE / SZKOŁY / INWESTYCJE

Tegoroczna inauguracja roku szkolnego 

2010/2011 w Dzielnicy Wilanów miała miej-

sce w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz 

przy ul. Gubinowskiej 28/30, gdzie nauczyciele 

i pedagodzy, uczniowie i ich rodzice spotkali się 

na wspólnej uroczystości, w której uczestniczy-

li przedstawiciele wilanowskiego samorzadu 

na czele z przewodniczącym Rady Dzielnicy, 

Hubertem Królakiem oraz burmistrzami: Ra-

fałem Miastowskim i Tomaszem Ciorgoniem. 

Władze stolicy reprezentowała Jolanta Lipszyc, 

dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. 

Wszystkich obecnych przywitała nowa dyrektor 

Zespółu Szkół nr 2 - p. Anna Jaczewska. Hubert 

Królak zaznaczył, że szkoły są oczkiem w gło-

wie samorządu wilanowskiego obecnej kaden-

cji. Wydatki oświatowe to 30 procent budżetu 

Dzielnicy, a inwestycje szkolne 50 procent. To 

wiele mówi - dodał przewodniczacy Królak. - 

Skalę zaangażowania w oświatę będziemy utrzy-

mywać.

Wilanowskie placówki oświatowe: trzy przed-

szkola, cztery szkoły podstawowe, dwa gimnazja 

oraz liceum ogólnokształcące przygotowały się 

na przyjęcie dzieci i młodzieży w liczbie 2645.

Dyrektorzy szkół podstawowych zorganizują 

cztery oddziały wychowania przedszkolnego: 

dwa mieszane dla dzieci pięcio– i sześcioletnich 

oraz dwa dla dzieci 6-letnich. Działania podjęte 

w roku szkolnym 2009/2010, w ramach miej-

skiej kampanii „Sześciolatek w pierwszej klasie”, 

zaowocowały utworzeniem czterech klas pierw-

szych, do których uczęszczać będą uczniowie 

w wieku sześciu lat: w trzech oddziałach uczyć 

się będzie 63 dzieci 6-letnich, a w Szkole Podsta-

wowej nr 104 im. Macieja Rataja utworzono od-

dział mieszany, w którym naukę będą pobierać 

sześcio– i siedmiolatki. Klasa pierwsza dla sze-

ściolatków, organizowana w Szkole Podstawowej 

nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, będzie pierwszym 

oddziałem sportowym w ofercie szkół wilanow-

skich (dla dzieci w tym wieku).

W ofercie dla uczniów na rok szkolny 2010/2011 

dyrektorzy wilanowskich placówek oświatowych 

zaplanowali wiele inicjatyw edukacyjnych:

– dodatkowe zajęcia szkolne i międzyszkolne,

– zajęcia o charakterze sportowym,

– kontynuacja działań w ramach 

   programów ogólnomiejskich,

– podejmowanie nowych propozycji 

   edukacyjnych.

Nazwa ulicy - zakres prac  Uwagi

ul. Calowa - wyrównanie nawierzchni tłuczniem WYKONANO 
ul. Dobrodzieja - wyrównanie nawierzchni tłuczniem WYKONANO 
ul.  Opieńki - plantowanie. WYKONANO 
ul. Lentza / Resorowa - wyk. przejścia dla pieszych WYKONANO 
ul. Starodawna - wyrównanie nawierzchni tłuczniem WYKONANO
Dojazd do pól Lisy i Pasmugi - plantowanie Wykonanie nastąpi natychmiast 
 przy sprzyjających  warunkach atmosferycznych.
ul. Janczarów - wymiana nawierzchni asfaltowej Planowane rozpoczęcie: wrzesień 2010
ul. Prętowa - wyrównanie nawierzchni . WYKONANO 
     destruktem / tłuczniem
ul. Glebowa - wyrównanie nawierzchni WYKONANO 
ul. Lentza - wymiana nawierzchni asfaltowej WYKONANO
ul. Łucznicza - wymiana trylinki na kostkę Planowane rozpoczęcie: wrzesień 2010
ul. Ponczowa - wykonanie nawierzchni z tłucznia. WYKONANO
ul. Waniliowa - wyrównanie nawierzchni destruktem WYKONANO
ul. 37 KUD - wyrównanie nawierzchni destruktem WYKONANO
ul. Husarii - wyprofilowanie łuku drogi Planowane rozpoczęcie: wrzesień 2010
ul. Glebowa - plantowanie WYKONANO 

Zakończenie akcji
„Lato w Mieście”

W bieżącym roku na terenie naszej dzielnicy program „Lato w Mie-

ście” realizowany był przez 9 tygodni wakacji (od 28.06 do 27.08). 

W programie uczestniczyły wszystkie wilanowskie szkoły podstawo-

we. Dzielnicowe otwarcie (29.06.) i zamknięcie (26.08) odbyły się na 

placu zabaw przy ul. Gronowej (na zdjęciu poniżej). Te dwie imprezy 

pomyślane zostały jako połączenie konkursów artystycznych z kon-

kurencjami sprawnościowymi. W trakcie programu zorganizowali-

śmy m.in. cztery duże imprezy sportowe: dwa turnieje sportowe, za-

wody pływackie i turniej tenisa stołowego. Oj, działo się, ale wszystko 

to, co ma w nazwie „lato”, skończyło się, nie tylko z pierwszym szkol-

nym dzwonkiem, ale także z jesienną pogodą, która przywitała nas 

w drodze do szkół 1. września. Mamy jednak nadzieję na piękny fi nał 

kalendarzowego lata i słoneczną kalendarzową jesień.
Beata Komosińska-Ferens

Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy Wilanów

(fot. Beata Komosińska-Ferens)

przyg. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów

Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011

Nowi dyrektorzy w wilanowskich placówkach oświatowych

Oddział szkolny

dla dzieci sześcioletnich.

W niedawnych lokalach mieszkalnych 

w gmachu Szkoły Podstawowej nr 169 

przy ul. Uprawnej powstały pomiesz-

czenia na potrzeby oddziału szkolnego 

dla dzieci sześcioletnich (koszt inwesty-

cji - ok. 300 tys. zł)

W okresie letnim odnowione zosta-

ły sale lekcyjne i korytarz w Zespole 

Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej.

Anna
Kozłowska 
dyrektor Przedszko-
la nr 416 przy ul. 
Sytej 123. 
Mgr pedagogiki przed-
szkolnej; nauczyciel 
dyplomowany ze sta-

żem pedagogicznym w przedszkolu. 
Kurs kwalifi kacyjny „Zarządzanie oświa-
tą”. Osiągnięcia: nagroda Burmistrza 
Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 
publikacje na łamach miesięcznika 
„Dyrektor Szkoły” „Mini olimpiady przed-
szkolaków-europejska edukacją przez 
sport”, „Mokotowska 15. Spotkanie Ma-
łej Unii Europejskiej ”Złota Gwiazda” za 
najlepszy scenariusz w ogólnopolskim 
konkursie do Programu „Kraina Dzieci 
w Europie”.

Renata
Bontron
dyrektor Przedszkola
nr 56 „Wesołe Kubu-
sie”.
W oświacie pracuje od 
26 lat, 14 lat jako na-
uczyciel wychowania 

przedszkolnego.  Ukończyła Wydział 
Pedagogiki oraz studia podyplomo-
we w zakresie Zarządzania Oświatą 
na Uniwersytecie Warszawskim oraz wiele 
kursów warsztatów i szkoleń. Ma doświad-
czenie w pracy  jako dyrektor przedszkoli 
warszawskich. Przez kilka lat pracowała 
jako wizytator w organie nadzoru pedago-
gicznego Kuratorium Oświaty w Warsza-
wie. Jest autorem artykułów i publikacji 
w czasopismach związanych z oświatą. 

Wakacyjne remonty
w szkołach

W Szkole Podstawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej 

wykonany został remont sali gimnastycznej (na 

zdjęciu powyżej); koszt inwestycji -140 tys. złotych.

Warto także przypomnieć, że otwarty jest już plac 

zabaw dla dzieci na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 

269 w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 (na 

zdjęciu powyżej). red.
 zdjęcia - J. Sasin

Anna
Jaczewska 
dyrektor Zespołu Szkół nr 2 
im. Wandy Rutkiewicz. 
W oświacie pracuje od 1976r. Z wykształcenia 
jest polonistką po Uniwersytecie Warszaw-
skim. Ukończyła studia podyplomowe z za-
kresu nauczania początkowego i zarządzania 
oświatą. Od 2001 roku pracowała na stanowisku wicedyrektora 
ds. dydaktycznych, w ubiegłym roku funkcję tę pełniła w Zespole 
Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej. W swojej karierze otrzymała 
nagrody: burmistrza dzielnicy Śródmieście, Kuratora Oświaty i 
Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

Stan realizacji tegorocznych remontów ulic w dzielnicy Wilanów
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Przebudowa na fi niszu
Prace związane z przebu-
dową ul. Stanisława Kostki 
Potockiego zbliżają się do 
fi nału, który nastąpi jesie-
nią tego roku.

W  tym ważnym, reprezenta-

cyjnym miejscu został prze-

budowany i powiększony 

parking dla samochodów oso-

bowych i autokarów; zmie-

niony został nieco przebieg 

ulicy na odcinku łączącym ją 

z ul. Wiertniczą. W tym miej-

scu, aż do Kuźni Królewskiej 

nawierzchnia ulicy (podobnie 

jak parkingu) wyłożona zo-

stała kostką paryską, a dalszy 

odcinek odzyskał historycz-

ną nawierzchnię do budowy 

której wykorzystany został 

kamień brukowy wydobyty 

spod asfaltu. W obrębie całej 

inwestycji wymieniona zosta-

ła także nawierzchnia chodni-

ków dla pieszych, a miejscami 

nawet ich szerokość, dzięki 

temu teren przy pawilonach, 

gdzie znajduje się m.in. pijal-

nia czekolady, zyskał atrakcyj-

na formę otwartego pasażu. 

Gdy po zakończeniu budowy 

rozstawione będą stoliki, wy-

picie kawy (czekolady) będzie 

przyjemnością, i dla podnie-

bienia, i dla oczu.

Teren inwestycji – zgodnie 

z projektem – obsadzony zo-

stał zielenią. Nietrudno za-

uważyć, że pojawiło się dużo 

krzewów,  niskich żywopło-

tów i rośliny pnące. Usunięte 

podczas prac stare drzewa za-

stąpiły nowe nasadzenia. Po-

jawiły się nowe latarnie i – co 

szczególnie istotne – otwarta 

zostanie toaleta publiczna 

przy parkingu, w sąsiedztwie 

poczty. Brak takiego obiektu 

w miejscu, gdzie zatrzymy-

wały się wycieczkowe auto-

kary i samochody turystów 

nie był najlepszą wizytówką 

Wilanowa. Poprzednie ekipy 

samorządowe nie potrafi ły uporać 

się z tego typu przedsięwzięciem, 

zastępując konkretne działania do-

raźnym ustawianiem kabin Toi-Toi.

Gdy oddawaliśmy do druku  ni-

niejszy numer „Informatora” trwa-

ły intensywne prace na Skwerze 

Prymasowskim oraz na odcinku: 

oś pałacu – wjazd do Muzeum 

Plakatu. Budowa w tym miejscu 

stwarza spore trudności w poru-

szaniu się. Mimo to wykonawca, 

w porozumieniu z inwestorem 

– Dzielnicą Wilanów, zgodził się 

na udostępnienie części parkingu 

na koncert plenerowy wieczorem 

11. września. Właśnie tu podczas 

Dni Wilanowa 2010 zagrają ze-

społy: Goya i Myslowitz.

red.

Fot. - J.Sasin

wizualizacje - materiały promocyjne

APA CAD Sp. z o.o.

Rewitalizacja ogrodów jest trzecim etapem 
przywracania blasku królewskiej rezydencji. 
Zaczęło się sześć lat temu od prac konserwa-
torskich w komnatach, potem ekipy remonto-
we zajęły się elewacjami, a teraz otoczeniem 
pałacu.

Od wiosny mamy wokół pałacu nietypowy krajo-

braz. Gdzie okiem sięgnąć wykopy, spychacze, eki-

py budowlane. Przeprowadzono prace związane z 

uporządkowaniem zieleni wilanowskich parków i 

ogrodów, co odbywało się za wiedzą i zgodą sto-

łecznego konserwatora zabytków. Jednocześnie 

zostanie nasadzona blisko setka nowych lip, wią-

zów, kasztanowców i tyleż samo cisów uformowa-

nych w stożki.

Na wizualizacji projektu widać (ilustracja obok), że 

najokazalszy będzie ogród wschodni na górnym 

tarasie pałacu. Zespół pracujący pod kierunkiem 

prof. Zbigniewa Myczkowskiego z krakowskiej 

Autorskiej Pracowni Projektowej korzystał z pla-

nów barokowego ogrodu w Żółkwi (rodzinne do-

bra Sobieskich, w okolicy Lwowa na Ukrainie) 

z roku 1740 (prawdopodobnie bardzo podob-

ny ogród istniał w Wilanowie za króla Jana III). 

W poszczególnych kwaterach zostaną odtworzo-

ne typowe dla tamtej epoki bordiury oraz „hafty” 

bukszpanowe i kwiatowo-ziołowe z wizerunkiem 

herbu Sobieskich – „Janina”. Uzupełnieniem kolo-

rowych kwiatów będą rzeźby i - wystawiane w mie-

siącach letnich - drzewka cytrusowe w donicach.

Ogród różany przy południowym skrzydle pałacu 

odzyska kształt i szatę roślinną, którą w połowie 

XIX w. zaprojektował arch. Bolesław P. Podczaszyń-

ski dla ówczesnych mieszkańców pałacu – Augusta 

i Aleksandry Potockich. Będzie to niewielki ogród 

neorenesansowy przeznaczony do kameral-

nego wypoczynku z tysiącami róż, tworzących 

barwne kompozycje. W ogrodzie północnym 

pojawią się kolorowe dywany kwiatowe, nawią-

zujące do sztuki renesansu i baroku, zaś w poło-

żonym bliżej Jeziora Wilanowskiego parku przy 

Oranżerii powstaną ukwiecone łąki.

Znikną asfaltowe alejki zastąpione specjalną 

utwardzoną nawierzchnią mineralną.

Koszt wszystkich prac przekroczy 11 mln zł. 

Wspierają je Unia Europejska i Narodowy Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zakończenie robót Dyrekcja Muzeum zapo-

wiada na koniec roku 2011. W ostatnich dniach 

Muzeum podpisało umowę z  Narodowym Fun-

duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej na dofi nansowanie projektu mającego na 

celu rewaloryzację kolejnych wilanowskich 

parków:  parku Zuga, Parku boskietów i na-

brzeża przy boskietach tarasu dolnego oraz 

otoczenia Pompowni.

Kolejnym etapem przywracającym blask królew-

sko-magnackiej rezydencji będzie rewitalizacja 

parku przed główną bramą, o czym będziemy 

informować (projekt jest w przygotowaniu). Na 

razie, na przedpolu trwają prace związane z prze-

budową ul. St. Kostki Potockiego, prowadzone 

przez Dzielnicę Wilanów, o czym piszemy obok.
red.

Wizualizacja: materiał Muzeum Pałac w Wilano-
wie / Garden Concept Architekci Krajobrazu W. 
Januszczyk, P. Szkołup Sp.j.

Zmiany w otoczeniu pałacu wilanowskiego

Informacje o wystawach oraz wydarzeniach  artstycznych i edukacyjnych w Muzeum Pałac w Wilanowie:   www.wilanow-palac.art.pl

Otwarta al. Rzeczypospolitej

Bieżące inwestycje
w Dzielnicy Wilanów 

Przebudowa ul. Przyczółkowej

10 lat temu, 6 października 2000 r. fi r-

ma Prokom zaprezentowała pierwszy 

projekt zabudowy 169-hektarowej 

działki na terenie Wilanowa Zachod-

niego, którą kupiła wcześniej od SGGW. 

Nazwę „Miasteczko Wilanów”, pod któ-

rą projekt był realizowany, wymyślił na 

zlecenie Prokomu prof. Jerzy Bralczyk, 

językoznawca. Od tamtej pory prywat-

ni inwestorzy wybudowali tu szereg 

osiedli o różnych nazwach i część ulic. 

Niestety dużym mankamentem jest 

brak infrastruktury należnej miastu w 

mieście, jakim Miasteczko Wilanów 

powoli się staje.

Ostatnio miały miejsce znaczące wy-

darzenia dające szansę na poprawę 

istniejącego stanu rzeczy. W 2009r. 

miasto stołeczne przy aktywnym 

poparciu wilanowskiego samorządu 

nabyło 4,5-hektarową działkę pod 

budowę kompleksu szkolno-przed-

szkolnego (obecnie na części tej dział-

ki powstaje boisko „Orlik 2012” i plac 

zabaw).

Niedawno otwarty został prywatny 

szpital, a fi rma Polnord, która przeję-

ła od Prokomu koordynację projektu 

pn. Miasteczko Wilanów, podpisała 

z fi rmą GTC (wybudowała w Warsza-

wie m.in. Galerię Mokotów) umowę 

na budowę centrum handlowego 

w przyległej do ul. Przyczółkowej czę-

ści Wilanowa Zachodniego.

Trwają prace nad przekazaniem Mia-

stu części ulic w Miasteczku Wilanów, 

których fi rma Polnord, jest właści-

cielem. Ulice, które przejdą w zarząd 

Dzielnicy, są stopniowo (w miarę do-

stępnych środków fi nansowych) po-

rządkowane, w wielu miej-

scach pojawiają się chodniki 

dla pieszych. W sierpniu br. 

rozpoczęła się pielęgnacja 

zieleni w rejonie Osi Kró-

lewskiej. Instalowane są tu 

progi zwalniające i nowe 

oznakowanie, wkrótce 

nastąpi zmiana ruchu dro-

gowego – jezdnie staną się 

jednokierunkowe.

Wyczekiwanym momentem 

było oddanie do użytku al. 

Rzeczypospolitej. Pierwszy 

odcinek otwarty został wie-

czorem 2 września. Pojawiło 

się tu kilku zmotoryzowa-

nych mieszkańców Mia-

steczka, którzy jako pierwsi 

wjechali na nowo otwarte 

jezdnie. Jak zapowiedział 

Zarząd Transportu Miej-

skiego – pojawi się tu linia 

autobusowa, która połączy 

Miasteczko ze stacją metra „Wi-

lanowska”.

Przyczółkowa
Trwają prace związane z prze-

budową części ul. Przyczółkowej 

przebiegającej przez Powsin. 

Zakończenie inwestycji nastąpi 

jesienią br. Oprócz przebudowy 

Przyczółkowej i remontów wila-

nowskich ulic (wyszczególnie-

nie na str. 6.) zbliża się do końca 

przebudowa ul. St. Kostki Po-

tockiego (informacja na stronie 

obok, poniżej).

Nowokabacka
Budowa ul. Nowokabackiej, któ-

ra połączy dzielnice Wilanów 

i Ursynów rozpoczęła się. Będzie 

realizowana etapami ze środków 

własnych Dzielnicy. 
                        red.

Zdjęcia - Jacek Sasin

2 września, godz. 22.05 - na otwartą al. Rzeczypospolitej 
wjeżdżają samochody oraz - jako pierwszy - na motocy-
klu pan Rafał, mieszkaniec Wilanowa.

Wizualizacja ogrodu wschodniego

Oś Królewska
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Etyka solidarności
wg ks. prof. Józefa Tischnera

KULTURA / HISTORIAKULTURA

BIBLIOTEKA w Wilanowie
zaprasza! 

11 września, spektaklem na dziedziń-

cu Muzeum Plakatu zakończy się Wi-

lanowskie Lato Sztuki, coroczny cykl 

spektakli organizowany dla dzieci 

przez Dzielnicę Wilanów. Odbywa się 

w plenerze, gdzie aktorom łatwiej na-

wiązać bezpośredni kontakt z młodą 

widownią i uczynić ją integralną czę-

ścią przedstawienia poprzez zabawę 

i współtworzenie działań teatralnych. 

W sześć kolejnych niedziel, od lipca 

do września, najmłodsi widzowie zo-

baczyli spektakle teatralne w wykona-

niu zespołów z całej Polski: „Legenda 

sp. Z.O.O.” „Czerwony kapturek” „Wę-

drówka Małej Chmurki”, „Baśń o chci-

wym królu”, „Kukiełki pod barykadą” 

,„O Byczku, który lubił kwiaty”.

W tym roku animatorzy kultury oglą-

dając poszczególne przedstawienia, 

na podstawie własnych opinii i opinii 

dzieci wytypowali najlepszy spektakl 

- „Czerwony kapturek”. Zostanie on 

zaprezentowany ponownie w ramach 

Dni Wilanowa 2010 o godzinie 13.oo 

11 września na dziedzińcu Muzeum 

Plakatu w Wilanowie . 

Serdecznie zapraszamy!

Koncert pt. „Nim wstanie dzień” odbył się 8. sierpnia na pla-

cu pod dzwonnicą kościoła św. Anny w Wilanowie z okazji 

66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Bohaterem tegorocznego widowiska był Stefan Cendrow-

ski, konspiracyjny ofi cer, który przez cały okres okupacji 

pełnił funkcję wójta gminy Wilanów. Niezłomną posta-

wą oraz konsekwencją w działaniu niósł pomoc i ratunek 

mieszkańcom swojej gminy. Stefana Cendrowskiego wspo-

minała córka, Barbara Majkowska (specjalnie nagrany wy-

wiad fi lmowy odtworzony na ekranie). Sięgneliśmy także 

do pamiętników Stefana Cendrowskiego z okresu Powsta-

nia Warszawskiego (fragmenty czytał Olgierd Łukaszewicz). 

Była również relacja ze spotkania wójta z harcerzami 16. 

Warszawskiej Drużyny Harcerskiej: Zygmuntem Przewłoc-

kim ps. „Jacek” (poległ w powstaniu) i Józefem Przewłockim 

ps. „Placek”, które miało miejsce w 1944 r. podczas przejścia 

harcerzy z Warszawy przez Wilanów do lasów Chojnow-

skich. Walcząca Warszawa potrzebowała pomocy. W pierw-

szym rzędzie chodziło o ściągnięcie posiłków – oddziałów 

partyzanckich, znajdujących się w najbliższym otoczeniu 

stolicy. Przeniesienie rozkazów z walczącej stolicy do pod-

warszawskich lasów było zadaniem niezwykle niebezpiecz-

nym. Podjęli się go m.in. harcerze 16 WDH. Szli dwójkami, 

ale do lasów Chojnowskich udało się dotrzeć tylko braciom 

Przewłockim ( pozostali zaginęli bez wieści), którzy za wy-

konanie zadania zostali odznaczeni Krzyżem Walecznych.

W spektaklu nie zabrakło również piosenek z poetyckimi 

tekstami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gaj-

cego, Artura Międzyrzeckiego, ks. Jana Twardowskiego. 

W koncercie wzięli udział: Katarzyna Groniec, Anna Czar-

toryska, Monika Węgiel, Małgorzata Czajka, Jacek Kawalec, 

Wojan Trocki, Mateusz Rusin oraz chór Ars Chori. Wszystkim 

artystom towarzyszył zespół muzyczny pod kierownictwem 

Andrzeja Perkmana.
Zespół Kultury dla Dzielnicy Wilanów

Zdjęcia - Małgorzata Franaszczak

Koncert upamiętniający
rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego

Godziny otwarcia po wakacjach:
BIBLIOTEKA w WILANOWIE (Radosna 11)

pon. – pt. od 10.00 do 19.00 (wypożyczalnia),
a czytelnia od 12.00 (w środy od 13.00)

do 19.00.
FILIA W POWSINIE (Przyczółkowa 27A): 

pon. i śr. od 11.00 do 16.00; 
wt., czw. i pt. od 11.00 do 19.00

9 września, o godz. 19.00, zespół wokalny Signum, który za-

prezentował się już Państwu m.in. podczas majowego pikniku, 

wystąpi w Bibliotece przy Radosnej. Tym razem będzie to kon-

cert pieśni patriotycznych.

Jak co roku podczas Dni Wilanowa (na pikniku 11 września), 

swoje stoisko będzie miała także nasza Biblioteka. Przyjdźcie 

i sprawdźcie, o czym opowie tajemniczy mnich przy maszynie 

do czerpania papieru.

16 września fi lia w Powsinie (ul. Przyczółkowa 27 A) zaprasza 

do nowego Dyskusyjnego Klubu Książki na spotkanie dla tych, 

którzy lubią czytać i dzielić się wrażeniami z przeczytanej lek-

tury – początek o godz. 18.00 Pomysł DKK opiera się na zało-

żeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać 

o wspólnie czytanych książkach i czerpać przyjemność z dys-

kutowania o literaturze.

16 września (godz. 17.00) w Bibliotece przy Radosnej aktorzy 

Teatru Wariacja wystawią przedstawienie pt. „Owocowy Raj”. 

Będą piosenki, konkursy i owocowe rozmowy o ważnych wi-

taminach.

29 września, w Dniu Głośnego Czytania, będzie z kolei oka-

zja, by poczytać na głos. Począwszy od godz. 12.00 (i tak co 

godzinę) dzieci i inne osoby zebrane w Bibliotece posłuchają 

najpiękniejszych bajek.

Bohaterką drugich powakacyjnych, comiesięcznych Czwartko-

wych Wieczorów w Bibliotece (ul. Radosna 11) będzie Joanna 

Bator – pisarka, publicystka, nauczycielka akademicka, femi-

nistka. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Twórczości”, 

„Czasie Kultury” i „Tygodniku Powszechnym”.

Za książkę: „Japoński wachlarz” (2004), która jest zbiorem za-

pisków z kilkuletniego pobytu autorki w Japonii, otrzymała 

nagrodę im. Beaty Pawlak, przyznawaną najlepszej antropo-

logicznej pozycji roku, oraz poznańską Nagrodę Wydawców. 

Jej powieści: „Kobieta” (2002), „Piaskowa Góra” (2009) oraz 

„Chmurdalia” (2010) również cieszą się w naszej bibliotece 

wielką popularnością.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji w bibliotece

oraz na stronie: www.wilanow.e-bp.pl

W tym roku mija 30 lat od za-

warcia pamiętnych porozumień 

sierpniowych, kończących strajki 

w stoczniach: Gdańskiej i Szcze-

cińskiej. Spontaniczny wybuch 

robotniczego protestu zapocząt-

kował falę przemian, najpierw 

w Polsce, potem w całej Europie 

Wschodniej. Słowo „solidarność” 

nabrało niezwykłego znaczenia, 

także w skali międzynarodowej. 

Jak głęboką niosło ze sobą treść 

ujął w słowach ks. prof. Józef 

Tischner, którego 10. rocznicę 

śmierci obchodziliśmy w czerw-

cu tego roku. W wydanym opra-

cowaniu książkowym czytamy 

m.in. Co znaczy to stare i nowe zara-

zem słowo „solidarność”? Ku czemu 

wzywa? Jakie budzi wspomnienia? 

Gdyby trzeba było jakoś bliżej okre-

ślić znaczenie słowa „solidarność”, to 

należałoby chyba sięgać do Ewange-

lii i tam szukać jego rodowodu. Sens 

tego słowa określa Chrystus: „jeden 

drugiego ciężary noście, a tak wy-

pełnicie prawo Boże”. Cóż znaczy być 

solidarnym? Znaczy nieść ciężar dru-

giego człowieka. Nikt nie jest samot-

na wyspą. Jesteśmy zespoleni nawet 

wtedy, gdy tego nie wiemy. Łączy 

na krajobraz, łączy nas ciało i krew 

– łączy praca mowa. Nie zawsze jed-

nak zdajemy sobie sprawę z owych 

powiązań. Gdy rodzi się solidarność, 

budzi się świadomość, a wtedy po-

jawia się mowa i słowo – wtedy też 

to, co było ukryte, wychodzi na jaw. 

Nasze powiązania stają się wszystkie 

widoczne. Wtedy człowiek nosi na 

swych plecach ciężar drugiego czło-

wieka. Solidarność mówi, woła, krzy-

czy, podejmuje ofi ary. Wtedy ciężar 

bliźniego staje się często większy niż 

własny ciężar. Tak uczeń Chrystusa 

wypełnia jego prawo.

Solidarność ma jeszcze jedną stronę: 

solidarności nie potrzeba narzucać 

człowiekowi z zewnątrz, przy użyciu 

przemocy. Ta cnota rodzi się sama, 

spontanicznie, z serca. Czy zmuszał 

ktoś kiedyś miłosiernego Samaryta-

nina, aby pochylił się nad leżącym 

przy drodze rannym? Miłosierny Sa-

marytanin poratował bliźniego, bo 

taka była jego dobra wola. Cnota so-

lidarności jest wyrazem dobrej woli 

człowieka. W gruncie rzeczy, wszyscy 

jesteśmy solidarni, bo wszyscy jeste-

śmy w głębi naszych dusz ludźmi 

dobrej woli. Solidarność rodzi się 

z dobrej woli i budzi w ludziach do-

brą wolę. Ona jest jak ciepły promień 

słońca, gdziekolwiek się zatrzyma 

pozostawia ciepło, które promie-

niuje dalej, bez przemocy. Jej chodzi 

tylko o jedno, aby jej nie stawiano 

przeszkód – głupich bezsensownych 

przeszkód.

I jeszcze jedna sprawa: solidarność, 

ta zrodzona z kart i ducha ewangelii, 

nie potrzebuje wroga lub przeciwni-

ka, aby się umacniać i rozwijać. Ona 

się zwraca do wszystkich, a nie prze-

ciw komukolwiek. Podstawą i źró-

dłem solidarności jest to, o co każde-

mu człowiekowi naprawdę w życiu 

chodzi. Gdy nadchodzi wiosna, cho-

dzi o to, by w porę zasiać i zaorać. 

Gdy przychodzi jesień, chodzi o to, 

by w porę zebrać. Gdy płonie dom, 

chodzi o to, by zgasić pożar. Nauczy-

cielowi chodzi o to, by szkoła była 

naprawdę szkołą, uniwersytet uni-

wersytetem, książka książką. Nam 

wszystkim chodzi o to, by prawda 

zawsze prawdę znaczyła, a sprawie-

dliwość – sprawiedliwość. Trzeba 

zrobić porządek w domu. Właśnie to, 

co trzeba zrobić zespala i pobudza 

do czynu. Zespala głębiej i trwalej niż 

strach przed wrogami. Chcemy być 

narodem zespolonym, ale nie zespo-

lonym strachem. Chcemy, aby nas 

jednoczył nasz najprostszy ludzki 

obowiązek.

Wraz z rozpoczęciem roku szkol-

nego do naszej biblioteki wróciły 

znane Czytelnikom z lat ubiegłych 

cykle dla dzieci, młodzieży i do-

rosłych: Klub Małego Czytelnika, 

Podróż bez biletu, Czwartkowe 

Wieczory, Salon Twórczości oraz 

spotkania z przedszkolakami, te-

atrzyki, lekcje biblioteczne, kurs 

komputerowy dla seniorów i inne.

Nowością są cotygodniowe warszta-

ty teatralne dla dzieci ze szkół pod-

stawowych rozpoczęte pierwszego 

września. Dzieci same zdecydują, 

jaką wystawią sztukę, przygotują 

scenariusz, kostiumy i scenografi ę. 

Będzie to ich przedstawienie. Efekty 

poznamy przed Bożym Narodze-

niem, kiedy to wystąpią przed biblio-

teczną publicznością.

Na początku września, na kursie kom-

puterowym spotkali się Seniorzy. 

W programie zajęć m.in. pisanie tek-

stów, zakładanie konta pocztowego, 

wysyłanie e-maili, surfowanie po in-

ternecie i – co najważniejsze – zapo-

znanie się z naszym internetowym, 

bibliotecznym systemem MATEUSZ, 

dzięki któremu bez wychodzenia 

z domu można sprawdzać swoje 

konto w Bibliotece, wyszukiwać i re-

zerwować książki. Zajęcie odbywają 

się w każdą środę od godz.11.00 

przy ul. Radosnej 11.

Od 6 do 10 września, w ramach Spo-

tkań z historią, Tymoteusz Pawłowski 

oraz Krzysztof Fudalej wygłosili, w Bi-

bliotece przy ul. Radosnej, wykłady 

poświęcone Bitwie Warszawskiej. 

W tych dniach otwarto wystawę „Woj-

na 1920 roku w plakacie”, upamiętnia-

ją 90. rocznicę tzw. Cudu nad Wisłą.

Anna Branicka-Wolska
odznaczona Legią Honorową

Dnia 18 czerwca br. Anna Branicka-Wolska 

otrzymała z rąk ambasadora Francji, François 

Barry Delongchampsa, Legię Honorową za ura-

towanie życia francuskiemu ofi cerowi w czasie 

II wojny światowej. Ofi cer ukrywał się w pała-

cu w Wilanowie, a gdy po wybuchu Powstania 

Niemcy wkroczyli do pałacu i zaaresztowali ro-

dzinę Branickich – schował się na strychu.

Anna Branicka-Wolska w wypowiedzi dla „Wyso-

kich Obcasów” (20.07.2009r.) wspominała: Pod 

drzwiami naszego pokoju cały czas stało dwóch 

żołnierzy. Wyprowadzali nas tylko do łazienki. 

W łazience był sufi t z mlecznego szkła, on jedną 

szybkę z sufi tu zdołał wyjąć i tamtędy dostarczały-

śmy mu jedzenie, które przemycałyśmy z naszych 

posiłków. Spuszczał sznurek, a my do torebki wkła-

dałyśmy jedzenie. Cały czas bałyśmy się, że Niem-

cy go usłyszą. Kiedy Niemców zastąpili żołnierze 

węgierscy, było łatwiej, bo oni tak nie pilnowali. 

Wtedy udało go się w przebraniu wyprowadzić 

z pałacu i wywieźć do Konstancina. Przeżył wojnę, 

odwiedzaliśmy go we Francji [...].

Anna Branicka-Wolska (ur. 1924 w Wilanowie) miesz-
ka w Warszawie; jest córką Adama Branickego (1892-
1947), ostatniego właściciela dóbr wilanowskich; 
wspomnienia z lat młodości opisała w ksiażce „Listy nie 
wysłane”, którą polecamy uwadze Czytelników „Infor-
matora”.
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Maria Kazimiera d’Arquien zwana Marysień-

ką urodziła się 28 czerwca 1641 r. w Nevers 

(Francja), w starym, ale zubożałym rodzie 

d’Arquien. Okres polski wiąże się z obecno-

ścią jako damy dworu królowej Ludwiki Marii 

żony króla Jana Kazimierza. Królowa wybrała 

jej za męża wojewodę sandomierskiego Jana 

Sobiepana Zamoyskiego (ślub w 1658 r.), 

z którym miała czworo dzieci (żadne z nich 

nie dożyło dorosłości). Po śmierci Zamoy-

skiego poślubiła, tym razem z miłości, Jana 

Sobieskiego (ofi cjalny ślub 5 lipca 1665 r.). 

Drugiemu mężowi, a od 1674 r. królowi Pol-

ski, urodziła trzynaścioro dzieci, z których 

tylko czworo osiągnęło dorosłość: Jakub 

(1667–1737), Teresa Kunegunda (1676–

1730), Aleksander (1677–1714) i Konstanty 

(1680–1726). Na królową Polski została koro-

nowana na Wawelu, 2 lutego 1676 r.

Zdaniem autorów biografi i Sobieskich, dużą 

rolę w życiu i działaniach króla Jana III ode-

grała królowa Maria Kazimiera d’Arquien 

zwana Marysieńką. Król był znakomitym do-

wódcą wojskowym, zaś na głowie jego żony 

spoczywały: dyplomacja, sprawy publiczne 

i domowe. Rola królowej w prowadzeniu 

ważnych spraw państwowych była dobrze 

znana. W starodruku – liście z 1680 r. dwo-

rzanin królewskiej pary Franciszek Dalerac 

nakreślił portrety królewskiej pary, wygląd 

zewnętrzny obojga oraz również metody 

działania. Ocenia królową jako osobę o wspa-

niałej urodzie, wielkiej przenikliwości i do-

broduszności, (żywa i wesoła) wyraża podziw 

dla więzi, jaka łączyła królewską parę. Pod-

nosi zadziwiającą umiejętność monarchini 

w postępowaniu z osobami piastującymi wy-

sokie urzędy, a z drugiej strony jej zręczność 

w prowadzeniu najbardziej zagmatwanych 

rokowań.

Król dzielił się z żoną najpoważniejszymi 

sprawami państwa, a ona wywierała cudow-

ny wpływ na sposób myślenia swego mał-

żonka. Potrafi ła pozyskać dla swego punktu 

widzenia najbardziej przeciwnych senatorów. 

W liście do zięcia z 1705 r. – elektora Bawarii 

– pisała: „to na mnie spoczywały wszystkie 

sprawy państwowe, gdyż zmarły Król i mój 

Pan żywił dla mnie miłość większą aniżeli 

na nią zasługiwałam. Dlatego nie chciał nig-

dy uczynić, ani też nie uczynił, jak tylko to, 

co uważał, że zgodne jest z moim zdaniem 

i spotka się z moim przyzwoleniem. Uważał 

mnie bowiem za bardziej uzdolnioną, aniżeli 

nią jestem.” Decyzje, choć uzgodnione z kró-

lową należały zawsze do Jana III.

Maria Kazimiera, zostawszy królową nie lubiła 

rozstawać się z Sobieskim. Czuła się wówczas 

źle, a nawet zapadała na zdrowiu. W zacho-

wanej korespondencji znajdują się dowody 

jej wielkiej miłości do męża. Np. podczas 

wyprawy wiedeńskiej pisała do najstarszego 

syna „Jestem zobowiązana Bogu za to, że dał 

mi go za męża. Chciałabym w każdej chwili 

dnia wyrażać mu za to swą wdzięczność.”

Dużą rolę odegrała w przygotowaniach do 

odsieczy Wiednia. Wiele lat po śmierci króla 

tak pisała w liście do syna: „Wiedeń był oble-

gany. A upadek jego pociągnąłby niechybnie 

upadek całego świata chrześcijańskiego. Ale 

zacząłby się on przede wszystkim od nasze-

go królestwa – Polski. Albowiem pomiędzy 

Niemcami, a Krakowem i Śląskiem nie ma 

żadnej oddzielającej przeszkody. Zabiegałam 

więc o zawarcie ligi z Austrią tak szczęśliwie, 

że Bóg zechciał potem ramieniem mojego 

małżonka nieboszczyka króla dla wyzwole-

nia Wiednia”.

Wielce wymowną relację o uratowaniu przez 

królową Polski zagrożonej śmiertelnie stolicy 

Habsburgów – Wiednia, zawiera pamiętnik 

sekretarza ostatniego ambasadora Francji na 

dworze Jana III: „... ona (królowa) to wreszcie 

doprowadziła do odsieczy Wiednia. Gdyby 

nie ona, Polacy byliby pozostali u siebie. Poru-

szyła jednak tyle sprężyn, potrafi ła poruszyć 

przede wszystkim swojego męża, a następnie 

ogromne, letargiczne ciało Rzeczypospolitej, 

które tak trudno uruchomić [...]”.

W przełomowych dniach przygotowań do 

zbrojnej wyprawy, królowa urodziła syna, co 

uznano za szczęśliwą zapowiedź pomyślno-

ści dla rodziny Sobieskich i nadano mu imię 

Jan. Wyjazd króla z Warszawy opóźniała nie-

domagająca małżonka, która chciała jechać 

Gdzie dużo ludzi tam dużo śmieci – to 

znak rozpoznawczy naszej cywilizacji. 

Problem w tym, że nie wszyscy mają 

zwyczaj zostawiania pustych opako-

wań, opróżnionych butelek lub puszek 

po napojach, przeczytanych gazet lub 

ulotek, we właściwym dla nich miejscu 

tj. w pojemniku (koszu) na śmieci. Cóż, 

my robimy swoje licząc, że w wykony-

wane przez nas czynności, wsparte ro-

snącą obywatelską świadomością spo-

łeczeństwa, przyczynią się do poprawy 

estetyki warszawskich ulic pozbawia-

nych należnej im estetyki niefrasobli-

wie (niekiedy bezmyślnie) rzucanymi 

śmieciami. No i te psie kupy...

Wydział Ochrony Środowiska dla Dziel-

nicy Wilanów uprzejmie informuje, iż na 

terenach będących w gestii Dzielnicy w 

lipcu br., wzorem lat ubiegłych, ustawio-

no 50 nowych koszy ulicznych (w kolorze 

zielonym, o pojemności 35 litrów). W tym 

roku najwięcej koszy ulicznych (45 szt.) 

zlokalizowanych zostało na terenie Mia-

steczka Wilanów w związku z przejęciem 

do eksploatacji ulic: Sarmackiej, Oś Królew-

ska, Herbu Korczak. W latach 2008–2009 

na terenie Dzielnicy ustawiono 105 koszy 

ulicznych – w rejonie Wilanowa Wysokiego 

i Niskiego, Zawad, Powsina oraz Miastecz-

ka Wilanów.

Obecnie na terenie dzielnicy Wilanów łącz-

nie eksploatowanych jest 267 koszy ulicz-

nych, w tym 20 na psie odchody. Pragnie-

my również Państwu przypomnieć, że psie 

odchody można wyrzucać do wszystkich 

koszy ulicznych. Kosze uliczne opróżniane 

są z następującą częstotliwością: w okresie 

od kwietnia do końca października – trzy 

razy w tygodniu, natomiast w okresie od 

listopada do grudnia – dwa razy w tygo-

dniu.

Ponadto pragniemy Państwa poinfor-

mować, iż ulice o statusie drogi gminnej 

oraz chodniki przy nich zlokalizowane 

i nieprzylegające bezpośrednio do nieru-

chomości prywatnych, czyszczone są pod 

koniec każdego miesiąca. Łącznie na te-

renie Dzielnicy Wilanów w sezonie letnim 

cyklicznie oczyszczane jest ok. 47 km ulic 

oraz 22 tys. mkw chodników.

Wydział Ochrony Środowiska 

dla Dzielnicy Wilanów

KULTURA / WYSTAWY OCHRONA ŚRODOWISKA / HISTORIA
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ul. Królowej Marysieńki

dokończenie na następnej stronie

Centrum Kultury Wilanów
zaprasza 

Strategia transportowa Warszawy

W dniach 1 – 17 września 2010 r. na ogrodzeniu 

Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26, oglą-

dać możemy wystawę plenerową „Strategia trans-

portowa Warszawy”.

Ekspozycja, składająca się z prawie 40 plansz, zorgani-

zowana przez miasto stołeczne Warszawę, prezentuje 

realizacje oraz plany i zamierzenia związane z rozwo-

jem systemu transportowego naszego miasta.

Możemy na niej zobaczyć m.in.: planowane nowe li-

nie tramwajowe, projekt II linii metra, planowane 

buspasy, rozwój systemu parkuj i jedź, rozwój syste-

mu obwodnic, realizowane i planowane mosty oraz 

trasy rowerowe, system parkingów rowerowych i sys-

tem roweru publicznego.

Inauguracja wystawy pod patronatem Prezydenta 

Miasta Stołecznego Warszawy, Hanny Gronkiewicz-

Waltz, odbyła się w czerwcu w miejskiej Galerii Plene-

rowej, zaś od lipca prezentowana jest w poszczegól-

nych dzielnicach Warszawy.

Wystawę można również obejrzeć na stronie:

www.strategiatransportowa.um.warszawa.pl

WARSZTATY JĘZYKOWE:

Angielski dla dzieci
wiek: 6-12 lat

czas trwania: 40 min., 2 x tyg.

terminy: wtorek i czwartek, 

godz. 13.00 – 15.00 (godziny 

w zależności  od grupy wiekowej)

Angielski dla seniorów
terminy:

grupa początkująca - poniedziałek

i czwartek, godz. 9.00-9.50

grupa średnio zaawansowana - ponie-

działek i czwartek, godz. 10.00-10.50 

Francuski inaczej
wiek: 9-12 lat

terminy: wtorek i piątek, 

godz. 16.00 -17.00

Pracownia sztuk wizualnych 
Zajęcia plastyczne prowadzone 

w języku angielskim

wiek: od 14 lat

terminy: czwartek 17.00-19.00

WARSZTATY MUZYCZNE:
Indywidualne zajęcia z nauki gry na 

instrumentach: perkusja, keyboard,

akordeon, klarnet

czas trwania: 45 min. 1xtyg. lub 2xtyg.

WARSZTATY PLASTYCZNE:
Pracownia plastyczna

I grupa w wieku 5 – 9 lat

II grupa w wieku 9 – 15 lat 

czas trwania: 180 min. 1xtyg.

terminy zajęć zostaną ustalone 

na początku września

Strefa sztuki - pastele

 I grupa wiekowa 5 – 9 lat 

II grupa wiekowa 9 – 15 lat 

Warsztaty skoncentrowane 
na technice suchy pastel
czas trwania: 120 min. 1xtyg.

terminy- ustalone na początku września

WARSZTATY TANECZNE:
Zespół tańca ludowego 

Kuźnia Artystyczna 

wiek: od 7 lat

czas trwania: 45 min. 2xtyg.

terminy:  poniedziałek, piątek; godzina 

w zależności od grupy wiekowej 

Eksperyment 

Taniec nowoczesny z elementami 

akrobatyki 

wiek: 14 – 19 lat

terminy:  środa, 16.30 – 19.00 

Taniec jazz dla początkujących

terminy: poniedziałek 18.00 – 19.30 

WARSZTATY RUCHOWE:

gimnastyka kręgosłupa

terminy: wtorek, czwartek 

godz. 8.00 – 9.00, 16.30 – 17.30

pilates 

terminy: wtorek, czwartek 

godz. 9.00 – 10.00

tai-chi

terminy: wtorek i piątek, 

godz. 19.15 – 20.15

kung-fu dla dzieci 

terminy: wtorek i piątek, 

godz. 18.00 – 19.00

WARSZTATY KOMPUTEROWE

animomaniacy 

animacja photoshopem

wiek: 10-14 lat

terminy: wtorek, godz. 18.00-20.00

Kurs Photoshop CS /Techniki pracy 

terminy: sobota, godz.  16.00 – 18.00

W ramach kursu odbędzie się 8 spotkań.

WARSZTATY DLA NAJMŁODSZYCH

rytmika 

wiek: 2 - 4 lat

terminy: wtorek, piątek, godz. 12.00 – 12.45

sterfa sztuki 

Kreatywne warsztaty plastyczne

wiek: 2 - 4 lat 

terminy: wtorek, piątek, godz. 11.00 – 12.00

Uwaga: Zapraszamy do udziału w bloku zajęć: 

rytmika + strefa sztuki.

klub odkrywców przyrody
Mini eksperymenty naukowe oraz zabawy 

przyrodnicze

wiek: 5 - 9 lat

czas trwania: 120 min. 1xtyg. 

terminy zajęć zostaną ustalone na początku 

września

kontakt:
tel. 22 894 43 69, 
22 648 22 24
centrum@kulturawilanow.pl

NOWA FILIA ul. Przyczółkowa 27 A
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HISTORIA

z nim do Krakowa. Wreszcie 18 lipca 1683 r. 

cały dwór wyruszył w stronę Krakowa, miejsca 

koncentracji wojsk polskich. Gdy w połowie 

sierpnia Sobieski opuszczał Kraków, zgodnie 

z polskim obyczajem, Maria Kazimiera odpro-

wadzała męża. W Tarnowskich Górach król 

czekał przez dwa dni na koncentrację wojska. 

Pod jego wodzą znalazło się 26 500 żołnierzy. 

Gdy rankiem 22 sierpnia monarcha dokonał 

przeglądu wojsk nastąpiło pełne łez poże-

gnanie pary królewskiej. Maria Kazimiera roz-

stała się nie tylko z mężem, ale także z synem 

Jakubem, który towarzyszył ojcu w tej dale-

kiej wyprawie.

Ze Śląska powróciła do Krakowa, by oczeki-

wać na wiadomości z kampanii wiedeńskiej. 

Podczas blisko 4 miesięcznej rozłąki, Sobieski 

napisał 32 listy do żony (przeciętnie 2 listy 

na tydzień). Często kreślił je nocami, gdyż za 

dnia musiał odbywać narady wojenne. W li-

stach swoich prowadził jakby rodzaj dzienni-

ka słynnej wyprawy. Opisywał mijane okolice 

i miasta, przedstawiał wydarzenia militarne; 

zwierzał się ze zmartwień. Nie zapominał 

oczywiście za każdym razem „ucałować mi-

lion razów wszystkie śliczności najukochań-

szego ciałeczka” swojej jedynej Marysieńki. 

Ona odpowiadała często i obszernie, prosząc 

nieprzerwanie o wiadomości wprost z frontu 

działań wojennych. Z tego okresu zachowały 

się jedynie dwa listy, a przecież między kró-

lewskimi małżonkami wytworzyło się jakby 

współzawodnictwo, kto z nich napisze więcej. 

Pisywali do siebie często, ale korespondencja 

ta nie docierała do adresatów regularnie – ze 

względu na wojenną zawieruchę.

Maria Kazimiera czuła się odpowiedzialną za 

powodzenie kampanii. W tym gigantycznym 

przedsięwzięciu czuli się królewscy małżon-

kowie dla siebie nieodzownie potrzebni. Wal-

czący z Turkami Jan III znajdował się w lepszej 

sytuacji. Wszak od młodzieńczych już lat brał 

udział w bitwach, które z konieczności były 

jego żywiołem. Ona tymczasem była zdana 

na wyczekiwanie. Szukała pociechy w mo-

dłach, błagając Niebiosa o zwycięskie zakoń-

czenie całej kampanii. Drżała również o zdro-

wie męża, od którego zależało wszystko. 

Pochylona nad mapą, odmierzała odległości 

między Krakowem a Wiedniem. Nadejście 

każdego listu od Jana III było wielkim wyda-

rzeniem. Najpierw sama pochłaniała drogie 

jej słowa, potem przybiegały dzieci i wszyscy 

dworzanie, ażeby wysłuchać ponownego 

czytania królewskiego listu. Rozważaniom 

i roztrząsaniom zawartych w nim nowin nie 

było końca.

Po ciężkim przejściu przez Las Wiedeński sta-

nął Sobieski 11 września wieczorem na górze 

Kahlenberg, skąd ujrzał ogromny obóz mu-

zułmanów. Wstał o trzeciej rano, by napisać 

obszerny list do żony. Gdy Jan III gotował się 

do walnej rozprawy z Turkami, Maria Kazi-

miera, wiedziona jakimś szczególnym prze-

czuciem, w niedzielę 12 września odprawiła 

uroczystą procesję w Krakowie. Nuncjusz 

papieski pozwolił, aby szła ona ulicami jak 

na Boże Ciało. Dookoła rynku ustawiono oł-

tarze. Biskup Małachowski, ubrany w szaty 

pontyfi kalne niósł monstrancję. Za biskupem 

szła królowa prowadzona przez nuncjusza 

apostolskiego i biskupa kijowskiego. Dzieci 

królewskie szły za nimi wznosząc prośby do 

Boga. Osobliwym zrządzeniem losu, tegoż 

dnia rozegrała się wiekopomna bitwa pod 

Wiedniem. Król Polski odniósł wspaniałe zwy-

cięstwo nad Turkami.

W liście do Marysieńki Jan III opisywał z rado-

ścią całkowity pogrom nieprzyjaciela i jego 

paniczną ucieczkę; podnosił bohaterstwo 

wojska i dzielną postawę królewicza Jakuba.

Para królewska zdawała sobie sprawę z dzie-

jowego znaczenia wiktorii wiedeńskiej i pra-

gnęła zapewnić jej jak największy rozgłos. 

Sobieski przekazywał żonie niejednokrotnie, 

ażeby wykorzystała jego listy do przedsta-

wienia odpowiedniego opisu bitwy. Królowa, 

wyczulona niezmiernie na chwałę, wypełniła 

dokładnie te życzenie. Niebawem obiegła 

całą Europę wydrukowana po francusku 

„Relacja o odsieczy Wiednia” napisana na 

polecenie królowej. Trwały ślad działalności 

i żarliwej wiary królowej Marysieńki stanowi 

m.in. fundacja kościoła i klasztoru Sakramen-

tek w Warszawie.

Opisałam tu pozytywną rolę królowej Mary-

sieńki w okresie panowania Sobieskich. Nie-

mniej jej osoba była tematem wielu obraźli-

wych i oszczerczych pomówień oraz czarnych 

legend, szczególnie po śmierci króla (1696).

Na kolejnej elekcji zabiegała o koronę dla syna 

Jakuba, bez powodzenia. Wyjechała z Polski 

w 1699 r. udając się do Rzymu, gdzie prze-

bywała z licznym dworem. Zamieszkała tam 

w Palazzo Chigi-Odescalchi. Często gościła 

u kolejnych papieży, najpierw u Innocentego 

XII (który wcześniej jako nuncjusz udzielił jej 

ślubu z Sobieskim), następnie u Klemensa XI. 

Potem udała się do Francji. Jednak Ludwik 

XIV wydał jej zakaz pojawienia się w Paryżu 

i Wersalu, Ostatnie miesiące życia spędziła 

w Blois, gdzie w styczniu 1716 r. zmarła. Ciało 

złożono w kaplicy św. Eustachego w kościele 

św. Zbawiciela w Blois, a serce w urnie w miej-

scowym kościele jezuitów (przepadło potem 

w czasie Rewolucji Francuskiej).

W tajemniczych okolicznosciach trumna 

z ciałem królowej zniknęła z Blois, a po 

kilku miesiącach (w lutym 1717r.) pojawiła 

się przed warszawskim kościołem kapucy-

nów (przy Miodowej). Ustawionna została 

obok trumny Jana III. W ten sposób wy-

pełniło się ostatnie życzenie Marysieńki, 

którego wykonawcą był prawdopodonie 

Francuz Philipe Dupont, oddany przyja-

ciel Sobieskich (może także zasługuje na 

ulicę w Wilanowie?).

Po śmierci Augusta II (1733 r.), który sprzeci-

wiał się pochówkowi Jana III na Wawelu, ciała 

królewskiej pary przewiezione zostały z na-

leżnymi honorami do Krakowa i złożone obok 

siebie w Krypcie Królów na wawelskim wzgó-

rzu. Królowa spoczywa w sarkofagu ufundo-

wanym w 1840 r. przez cesarza Austrii, Fer-

dynanda I; sarkofag króla Jana III ufundował 

król Stanisław August Poniatowski w 1783 r. 

w setną rocznicę bitwy pod Wiedniem.

W 1983 r. ukazała się nowa biografi a Jana III 

Sobieskiego, napisana przez wybitnego znaw-

cę jego czasów – Zbigniewa Wójcika. Opiera-

jąc się na rzetelnych badaniach źródłowych, 

zaprezentował własną wizję królowej Mary-

sieńki. Pisze tak: „Nie ma postaci bez skazy. 

Na pewno nie była nią i Maria Kazimiera, ale 

ponad wszelką wątpliwość nie była to fem-

me fatale Sobieskiego. Nie zamykając oczu 

na wiele jej wad, złych stron charakteru i nie 

zawsze słusznych moralnie i politycznie po-

czynań, przyjdzie chyba uznać ją za jedną 

z najiteligentniejszych i wybitniejszych ko-

biet, które zasiadały obok swych królewskich 

małżonków na tronie polskim w epoce no-

wożytnej.”

W 1983 r. dla uczczenia 300 rocznicy bitwy 

pod Wiedniem prof. Michał Komaszyński 

przedstawił własną wersję życiorysu Marii 

Kazimery. Napisał, że Marysieńka była jedną 

z najmądrzejszych i najbardziej wytrawnych 

królowych Polski. I chociaż literatura i histo-

riografi a spowiła ją czarną legendą, zasługuje 

nasza słynna i piękna królowa, po trzech wie-

kach krzywdzących oskarżeń i pomówień na 

rehabilitację i prawdziwy portret.

red.

Opracowano na podstawie książki Michała 
Komaszyńskiego pt. „Piękna królowa Maria 
Kazimiera d’Arquien-Sobieska”

Warto wiedzieć, że nazwa warszawskiego 

Marymontu (z francuskiego Góra Marii) po-

chodzi od położonej na wzgórzu willi letniej, 

którą Jan III wzniósł dla swej ukochanej żony 

(budowa rozpocząła się w 1691 r.). Dziś na 

fundamentach tego pałacyku stoi żoliborski 

kościół Matki Bożej Królowej Polski. 

dokończenie ze strony 13.
JAZZ POD 
GWIAZDAMI

POWSIŃSKIE DOŻYNKI 2010

Ń
E DOŻYNKI 2010

K
Zboża zżęte, a ziarno wymłócone, więc przyszła 

pora na świętowanie. W Powsinie na tradycyjnym 

święcie plonów, czyli dożynkach spotkali się duzi 

i mali, rolnicy i miastowi, zespoły i wiwatująca na 

ich cześć publiczność. Był tradycyjny korowód do-

żynkowy, msza święta oraz liczne atrakcje: straga-

ny, bryczki konne, smakołyki z grilla i pyszne ciasta 

oraz potańcówka na dechach. Nim jednak ruszyły 

w tan pierwsze pary, na dożynkowej scenie zoba-

czyliśmy i usłyszeliśmy zespoły folklorystyczne, 

a wśród nich Zespół Śpiewaczy Powsinianie oraz 

Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Kuźnia Artystycz-

na. Wielkim wydarzeniem był występ zespołu Ka-

pela ze Wsi Warszawa, który zdobył uznanie na 

wszystkich ważnych folkowych festiwalach Europy 

i świata. Koncert młodych muzyków w Powsinie za-

kończyła owacja i trzykrotne bisy.

Tegoroczny cykl „Jazz pod gwiazdami” już za nami. 

Przeszedł do historii, ubarwiając nasze letnie wspo-

mnienia, wzbogacając wrażliwość na dobrą muzy-

kę w doborowym wykonaniu.

Tym razem pod wilanowskim niebem wystąpili ko-

lejno: Poluzjanci (22. sierpnia), Marek Napiórkow-

ski z zespołem (29. sierpnia) oraz Dorota Miśkie-

wicz z zespołem (5. września).

Wszystkie koncerty odbyły się na dziedzińcu za-

wsze gościnnego Muzeum Plakatu. Organizatorem, 

jak co roku była Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy. Marek Napiórkowski z zespołem (fot. J.Sasin)

Kapela ze wsi Warszawa Kuźnia Artystyczna

Powsinianie

Dożynkowa scena
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m.st. Warszawy

Organzatorzy: Sponsorzy: Współpraca: Patronat medialny:

11 września / sobota
Dziedziniec Muzeum Pałacu w Wilanowie

ul. Kostki Potockiego 10/16

11.00 – 18.00 - rodzinne animacje historyczne
„Triumf Króla Jana III”

12.00 – uroczyste otwarcie – wilanowski hejnał, strzały armatnie
oraz wjazd Króla Jana III, przywitanie z Marysieńką 

13.00 – finał Wilanowskiego Lata Sztuki 
Spektakl dla dzieci „Czerwony Kapturek”

Dziedziniec Muzeum Plakatu, ul. Kostki Potockiego 10/16

KONCERTY
Plac przed pocztą przy ul. Kostki Potockiego

19.00 - Goya 
   ok. 20.30 - 
na zakończenie pokaz sztucznych ogni

róg ulic: Klimczaka i Przyczółkowej

WSTĘP WOLNY

Informacje o wszystkich imprezach mających miejsce podczas DNI WILANOWA 2010 ( 5 - 12 września br.)

na stronie: www.wilanow.pl


