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Magazyn „Sąsiedzi” działa pod patronatem Stowarzyszenia „Nasz Józefo-
sław i Julianów”
Magazyn bezpłatny. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówio-
nych, nie gwarantuje ich zamieszczenia, a także zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów i korekty językowej publikowanych materiałów. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone  
w materiałach reklamowych, a także w artykułach sponsorowanych 
oraz ogłoszeniach płatnych.

Odkąd pracuję w mediach, zawsze zastanawiało mnie, jak NAPRAWDĘ 
liczy się oglądalność i słuchalność programów, audycji telewizyjnych  
i radiowych. Rynek prasy łatwiej zmierzyć, bo się sprzedaje albo nie lub 
– jak w przypadku „Sąsiadów” – roznosi się go siłami rodziny i przyjaciół 
do skrzynek i pod drzwi. Dlatego „Sąsiedzi”, z udokumentowanym na-
kładem, docierają do tak szerokiego odbiorcy. Nie zalegamy w sklepach. 
Oglądalność, bo telewizja jest mi bliższa od radia, mierzy się tak prosto, 
że aż śmiesznie. Statystyka dowodzi, że reprezentatywna próba musi 
objąć ponad 1000 dusz, ale czy to będzie 1100, czy 2100, czy milion, nie 
stanowi dla wyniku istotnej różnicy. W związku z tym ośrodki badania 
opinii z ekonomicznego punku widzenia ograniczają się do liczby nieco 
ponad tysiąca badanych. Tak jest i w przypadku oglądalności. Ale to nie 
koniec zabawy. Nie wiem i chyba nawet nie chce mi się dociekać, jaka 
firma się tym zajmuje, ale pomiar przechodzi następująco: uwzględnia-
jąc strukturę demograficzną, społeczną, zawodową itp. firma badająca 
rozdaje odpowiednie dekodery ze specjalnymi pilotami. Jeśli rodzina jest 
wielopokoleniowa, to każdy jej członek ma swój guzik, który ma obowią-
zek nacisnąć, gdy siada do oglądania. Stąd wiemy, kiedy telepaczydło 
jest oglądane przez panią domu, babcię czy dziecko. I już!

Czas jednak nie stoi w miejscu. Niedługo nadejdzie bezlitosna wery-
fikacja: każdy telewizor będzie podłączony do netu. To zmiana tech-
nologiczna, nieuchronna jak śmierć i podatki. Mnie jednak bardziej 

Na serio

fascynuje inna zmiana, ta w głowach. Okoliczności i wydarzenia na 
świecie, głównie na Ukrainie, powodują, że ludzie, już to powodowani 
wyrzutami, już to z ciekawości, porzucają głupkowate treści. Trudno 
bezkrytycznie oglądać otępiałą od lamp błyskowych celebrytkę prężącą 
cekiny na ściance, gdy kilkaset kilometrów stąd giną ludzie. Nie miejmy 
złudzeń, to zapewne chwilowe, cekiny wrócą, ale inne i na kimś innym. 
Za to drugą składową tej zmiany jest ferment, jaki wnosi pokolenie, któ-
re teraz wchodzi w dorosłość. Wbrew politycznie motywowanym utyski-
waniom na upadek młodzieży uważam, że młodzi widzą ostrzej, bardziej 
krytycznie, a rzeczą, której nie lubią najbardziej, jest wciskanie kitu. Jak 
z dekoderami. Odwołując się stale do mantry, że „widz tego chce, a tego 
nie”, opieramy się na tych nieco ponad tysiącu badanych za pomocą 
kolorowego guzika, a co gorsza uwalniamy się od odpowiedzialności za 
oferowane treści. Dlatego też my, redakcja i przyjaciele „Sąsiadów”,  
z takim uporem dajemy Wam, czytelnikom i sąsiadom, oprócz tego,  
co chcecie czytać, głównie to, co uważamy, że przeczytać warto.  
Z całą odpowiedzialnością. Miłej lektury.

Jacek Sut
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• Rondo im. Tadeusza Mazowieckiego. 27 marca prezydent RP, 
p. Bronisław Komorowski, wziął udział w uroczystym nadaniu 
rondu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Nadarzyńskiej w Piasecz-
nie imienia Tadeusza Mazowieckiego. Po odsłonięciu (w towarzy-
stwie burmistrza Zdzisława Lisa oraz syna p. T. Mazowieckiego, 
Adama) tablicy z nazwą ronda prezydent wyszedł do przybyłych 
mieszkańców. Druga część uroczystości odbyła się w SP nr 1. Krót-
ka prezentacja naszej gminy – jej sukcesów i problemów, pokaz 
taneczny grupy KS „Grawitacja”, przemówienia i podziękowania 
oraz spotkanie ze zgromadzonymi gośćmi i uczniami dopełniły 
programu wizyty Głowy Państwa. Fotoreportaż z uroczystości 
można obejrzeć na: www.DoświadczanieŚwiata.pl/sp1.

• Powiat piaseczyński przeciwko janosikowemu. Rada Powia-
tu zamierza wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego ws. janosi-
kowego, które może okazać się niezgodne z prawem. Trybunał 
orzekł już, że przepisy dot. województw muszą zostać znowelizo-
wane. Powiaty liczą na podobny werdykt. Gminy powiatu piase-
czyńskiego obciążone są w br. kwotami: Konstancin – 8,3 mln zł, 
Lesznowola – 6,8 mln zł, Piaseczno – 3,5 mln zł. Bogatsi muszą 
dzielić się z uboższymi, ale tak, aby samemu nie popaść  
w biedę. Jeśli udałoby się zmniejszyć ten „podatek” chociaż  
o połowę, to kwoty na lokalne potrzeby byłyby znaczne.

• Ścieżki rowerowe. 37 podwarszawskich samorządów podpisa-
ło ze stolicą porozumienie ws. ubiegania się o fundusze euro-
pejskie m.in. na transport publiczny, parkingi P+R oraz ścieżki ro-
werowe. W Konstancinie, Piasecznie i Górze Kalwarii ma powstać  
w niedługim czasie ok. 100 km ścieżek rowerowych.

• Oznakuj swój rower. Wiosna to czas, kiedy z przyjemnością 
uprawiamy turystykę rowerową. Niestety wzmaga się teraz 
liczba kradzieży tego sprzętu, dlatego zachęcamy do oznakowa-
nia rowerów. W tym celu należy przyjechać do siedziby Straży 
Miejskiej w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, z dowodem tożsamości 
i (jeśli mamy) z dokumentem potwierdzającym zakup roweru. 
Osoby niepełnoletnie – w towarzystwie dorosłych. Na procedurę 
znakowania trwającą ok. kwadransa można także umówić się 
telefonicznie: 22 750 21 60.

• Szkoły. Dobiega końca rekrutacja uczniów do klas 0 i I.  
W SP w Józefosławiu znowu szykuje się przepełnienie i (chociaż 
rozbudowa placówki dzięki łagodnej zimie posuwa się zgodnie  
z planem) przez jakiś czas jeszcze będzie bardzo ciasno. Dlatego  
z zadowoleniem przekazujemy Państwu informację, że szkoła 
przy ul. Julianowskiej 66 B (dotychczas niepubliczna) od wrze-
śnia br. działać będzie na zasadzie placówki publicznej. Jeśli ktoś 
jeszcze nie zapisał dziecka lub chce dokonać zmiany, podajemy 
nr tel. szkoły: 22 715 34 91.

• Działka przy ul. Tenisowej. Tak jak pisaliśmy w poprzednich 
numerach magazynu, przekazanie gminie Piaseczno tej działki 
należącej do Skarbu Państwa przedłużało się z powodu rozbież-
nych interpretacji prawnych dot. podatku od darowizny. Ostatnia 
decyzja wyjaśnia, że od żadnej ze stron podatek się nie należy. 
Umowa darowizny ma być podpisana w najbliższych tygodniach 
i będzie można rozpocząć zagospodarowanie tego terenu.

• Park przy ul. Ogrodowej. Także umowa dzierżawy terenu 
pod park od Politechniki Warszawskiej ma być sfinalizowana do 
maja br. Długo trwały negocjacje i formalności, ale jest nadzieja, 
że jeszcze w tym roku zostanie wykonany projekt zagospodaro-
wania i przystąpimy do jego realizacji.

Informacje lokalne

• Bieg J&J coraz bliżej. Trwają starania o pozyskanie spon-
sorów. Jeśli ktoś chciałby pomóc w uatrakcyjnieniu programu 
biegu połączonego z piknikiem sportowo-rekreacyjnym, czekamy 
na propozycje (tel. 601 808 247). Impreza ma odbyć się w niedzie-
lę 15 czerwca, a początek i koniec biegu oraz piknik będą miały 
miejsce na terenie PW przy ul. Ogrodowej.

• Piknik przy ul. Urbanistów. 7 czerwca odbędzie się piknik na 
boisku przy ul. Urbanistów. Organizatorami będą: MOPS, Stowa-
rzyszenie „Nasz Józefosław i Julianów” oraz sołtys i rada sołecka 
Julianowa. 

• Kontynuacja budowy ul. Cyraneczki. Odcinek ul. od Wila-
nowskiej do Ogrodowej ma być w najbliższym czasie uzupełniony 
o pas jezdny. Następna część, od ul. Julianowskiej w kierunku 
wschodnim, będzie gotowa prawdopodobnie przed jesienią.  
O szczegółach tej inwestycji, a także o chodnikach przy Julianow-
skiej, poszerzeniu Krótkiej, projekcie Wilanowskiej, Olchowej, 
Wenus i innych inwestycjach na naszym terenie będziemy mogli 
dowiedzieć się podczas Zebrania Wiejskiego J&J 6 maja  
o godz. 19.00 w ZSP przy ul. Kameralnej 11. Zapraszamy!

• Sprzątajmy po swoich pupilach. Prawo lokalne w gminie 
Piaseczno nakazuje właścicielom sprzątać po swoich psach. Spe-
cjalne zestawy można kupić w niektórych kioskach ruchu,  
w siedzibie firmy Sita (przy ul. Technicznej) oraz w gabinetach 
weterynaryjnych. Można stosować również zwykłe torebki po za-
kupach. Przestrzeganie prawa będą egzekwować strażnicy miej-
scy, a za niestosowanie się do przepisów grozi mandat 500 zł. 

• Zebranie Stowarzyszenia „Nasz Józefosław i Julianów”.  
Odbędzie się ono 12 maja o godz. 20.00 w szkole przy ul. Kameral-
nej 11. Zapraszamy!

Hanna Krzyżewska

Z prawdziwą radością informujemy, 
że już 8 maja 2014 r. o godz. 19.00 od-
będzie się kolejne spotkanie autorskie 
w Józefosławiu. Tym razem gościem 
zaproszonym przez Magazyn  
Józefosławia i Julianowa „Sąsiedzi” 
będzie Katarzyna Bonda - pisarka, 
scenarzystka i dokumentalistka, któ-
ra jako pierwsza do polskiej powieści 
kryminalnej wprowadziła 
postać profilera. 
 
Na spotkaniu, tym razem w restau-
racji La Pina przy ulicy Julianowskiej 
67a w Julianowie, pani Katarzyna 
Bonda opowie o swojej najnowszej 
książce, pierwszej z trzech o profilerce 
Saszy Załuskiej, pod tytułem „Pochła-
niacz”. 

Zaproszenie  
na spotkanie autorskie
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Porozmawiajmy o zdrowiu. Zakwaszenie organizmu

Pacuję już prawie 20 lat i ciągle muszę 
przecierać oczy ze zdumienia. Już sama 
nie wiem: śmiać się czy płakać. Co roku 
jak króliki z kapelusza wyskakują kolejne 
rewelacje żywieniowe i cudowne suple-
menty uzdrawiające. W tym roku przyszła 
moda na odkwaszanie organizmu. 

Stan obniżonego pH krwi. Przemiany 
metaboliczne organizmu odbywają się  
w bardzo wąskim zakresie pH krwi 
7,35‒7,45. Stan obniżonego pH, czyli kwa-
sica, oraz podwyższonego pH jest bardzo 
niebezpieczny dla zdrowia, dlatego istnieją 
silne naturalne mechanizmy przywraca-
nia równowagi kwasowo-zasadowej.

Neutralizacja kwasów. Większość 
przemian w organizmie ma tendencję do 
zakwaszania. Nieustannie powstają kwa-
sy: węglowy z przemian węglowodanów, 
siarkowy z przemian białek, acetooctowy  
i masłowy z przemian tłuszczów,  
a mlekowy w trakcie wysiłku fizycznego. 
Kwas węglowy wydalamy w postaci CO₂ 
przez płuca, pozostałe kwaśne jony przez 
nerki (dlatego mocz ma prawidłowo lekko 
kwaśny odczyn) lub są neutralizowane  
w tkankach, w których powstają.  
Do neutralizacji wykorzystwane są jony 
sodu, potasu, magnezu i wapnia. 

Objawy zakwaszenia. Przewlekłe zakwa-
szenie powoduje zmęczenie, bóle głowy, 
starczy wygląd, apatię. Cera staje się zie-
mista, mamy tendencje do  zmian skór-
nych. Może nastąpić pogorszenie różnych 
chorób. Zmienia się metabolizm leków. 

Odpowiednia dieta. Ma istotne znacze-
nie dla równowagi kwasowo-zasadowej. 
Najważniejsza jest dobrze dobrana kalo-
ryczność i proporcje węglowodanów, bia-
łek i tłuszczów. Dobrze, jeśli posiłki będą 
obojętne, czyli kwasotwórcze składniki 
zrównoważą zasadotwórcze. 

Co zakwasza, co odkwasza. Organizm 
zakwasza przede wszytkim mięso (naj-
bardziej wieprzowe), wędliny, drób, ryby, 

jajka, sery, masło, produkty zbożowe  
i konserwanty, czyli produkty zawierające 
siarkę, fosfor, chlor itp. Odkwaszają na-
tomiast: warzywa, owoce, a także mleko, 
czyli produkty z dużą zawartością wapnia, 
magnezu, sodu i potasu. 

Inne naturalne kwasy. W owocach  
i niektórych warzywach występują natu-
ralne kwasy, np. cytrynowy w cytrusach, 
ananasach oraz pomidorach, jabłkowy  
w jabłkach i śliwkach, szczawiowy  
w szpinaku, truskawkach, rabarbarze,  
a benzoesowy w żurawinie i borówkach. 
Tylko kwas benzoesowy zakwasza orga-
nizm, co wykorzystujemy do odkażania 
moczu, jedząc przetwory z żurawiny i bo-
rówki brusznicy. Pozostałe kwasy ulegają 
łatwemu utlenieniu i działają zasadotwór-
czo lub słabo się wchłaniają, np. szcza-
wiany, zwłasza gdy dodamy do potraw 
produktów mlecznych z neutralizującym 
wapniem.

Co i jak jeść, by nie zakwasić organi-
zmu? Każdy posiłek musi być obojętny.
Ponad połowę porcji powinny stanowić 

warzywa lub owoce, a pozostałą część inne 
składniki. Jeśli jemy musli z jogurtem, to 
zawsze dodajemy świeży owoc lub wypi-
jamy świeży owocowy sok. Obowiązkowo 
na kanapce muszą się znaleźć: sałata, 
kiełki, pomidor, ogórek, papryka i jeszcze 
osobno parę cząstek pomidora, rzodkiewki 
lub ogórka. Obiad koniecznie z surówką 
lub warzywami na ciepło, nawet jeśli 
będzie to spaghetti lub pizza. A wszystko 
z dobrych jakościowo produktów! Gotowe 
dania, sosy ze słoika to bomba zakwasza-
czy. Pijemy tylko wodę, mleko i świeże 
soki. Przede wszytkim jednak zachowuje-
my zdrowy rozsądek, a zamiast wybierać 
się do apteki po cudowny specyfik, robimy 
zakupy w warzywniaku. 

Katarzyna Bukol-Krawczyk,  
lekarz medycyny rodzinnej,  
dietetyk kliniczny i sportowy

ul. Powstańców Warszawy 11 b
05-500 Piaseczno
www.kbmedica.pl

tel. 22 750 51 51

Promocja na lato
Rabat na zabiegi masażu  

antycellulitowego bańką chińską.
Teraz 10 zabiegów tylko 400 zł.

Modelowanie sylwetki
Wyszczuplanie

Usuwanie cellulitu 
Ujędrnianie skóry
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Mijamy się codziennie na naszych ulicz-
kach, widujemy się w sklepach, spotyka-
my się, odprowadzając dzieci do szkoły. 
Mimo to, my, mieszkańcy Józefosławia, 
sąsiedzi, niewiele o sobie wiemy.  
A przecież wielu z nas ma oryginalne hob-
by, oddaje się niecodziennym zajęciom. 
Poznajmy się i dzielmy się z sąsiadami 
naszymi pasjami.

Z Tomaszem Tauszyńskim, mieszkań-
cem Józefosławia i piwowarem domo-
wym, rozmawia Ewa Strumińska. 

Jak się do ciebie zwracać? Piwowar, 
browarnik…?

Amerykanie na takich jak my, czyli ludzi 
robiących piwo w domowych warun-
kach, mają określenie: homebrewer, czyli 
piwowar domowy. I tak też my najczęściej 
siebie nazywamy.

Czy to znaczy, że w warunkach domo-
wych można zrobić prawdziwe piwo?

Zdecydowanie tak, ale pod warunkiem 
że mamy do dyspozycji odpowiedni sprzęt, 
wiemy, jak się za to zabrać, no  
i przede wszystkim lubimy eksperymen-
tować. Już po kilku pierwszych próbach 
okazuje się, że zrobione, czyli uwarzone, 
bo piwo się „warzy”, przez nas piwo, jest 
znacznie ciekawsze smakowo od większo-
ści dostępnych w sklepach. A po zrobieniu 
kilkudziesięciu następnych warek, dzięki 
którym nabywamy doświadczenia, jeste-
śmy wyprodukować naprawdę świetne 
piwo, dorównujące najlepszym trunkom 
wytwarzanym w browarach.

Co cię skłoniło do robienia piwa  
w domu?

To było jakieś dziesięć lat temu, gdy 
będąc na Wybrzeżu, uporczywie szukałem 
możliwości napicia się piwa z jakiegoś 
lokalnego browaru i za każdym razem od-
chodziłem z kwitkiem, kończąc na piwie 
z koncernowej „wielkiej trójki”. Były to 
czasy, kiedy nie istniały ani specjalistycz-
ne sklepy z piwem, ani popularne dzisiaj 
multitapy. Zacząłem więc poszukiwać in-
formacji w internecie, gdzie można kupić 
ciekawe piwa, i przypadkowo trafiłem na 
stronę poświęconą piwowarstwu domo-
wemu. Wciągnęło mnie to od razu, szybko 
kupiłem niezbędny sprzęt, surowce i się 
zaczęło.

Jak można zrobić piwo w domowych 
warunkach?

Na początku przede wszystkim trzeba 
zdobyć podstawową wiedzę na ten temat, 
kupując jedną z kilku dostępnych na 
rynku książek o piwowarstwie domowym, 

oraz poszperać w internecie. Zwłaszcza 
sieć jest kopalnią wiedzy na temat piwo-
warstwa domowego, mamy kilkadziesiąt 
portali i blogów, na których moża znaleźć 
mnóstwo pożytecznych informacji. 

A potem musimy sami w domu zbudo-
wać mały browar…

Nic z tych rzeczy! Do wytworzenia piwa 
nie potrzebujemy absolutnie żadnych 
skomplikowanych czy specjalistycznych 
urządzeń. Wystarczy duży, mniej więcej 
30-litrowy gar, dwa plastikowe kubły, 
termometr, kapslownica i kilka drobniej-
szych sprzętów i już mamy nasz domowy 
browar. Na początek to zakup nie przekra-
czający 300 zł.

Skąd bierzemy surowce, na przykład 
chmiel?

Oczywiście z internetu. Rynek bardzo 
szybko odpowiedział na nasze, tzn. domo-
wych piwowarów, potrzeby. Mamy już  
w Polsce kilkanaście doskonale zaopatrzo-
nych sklepów internetowych, w których 
kupimy wszystko, co niezbędne, od sprzę-
tu poczynając, a na surowcach kończąc. 
Wspominałaś o chmielu, pamiętajmy 
jednak, że chmiel wcale nie jest głównym 
surowcem piwa – podstawą do warze-
nia jest słód, a właściwie odpowiednio 
dobrana do każdego stylu piwa mieszanka 
słodów, który mieszamy z wodą o odpo-
wiedniej temperaturze tak, by uzyskać 
tzw. brzeczkę, czyli słodkawy syrop, który 

Poznajmy się! Piwowar domowy
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następnie poddamy fermentacji. Chmiel 
pojawia się nieco później, podczas tzw. 
warzenia, czyli gotowania piwnej brzeczki, 
w czasie którego wyciągamy to,  
co w chmielu najcenniejsze: goryczkę  
i aromat. Następnie wszystko schładzamy, 
dodajemy drożdże i czekamy, aż zrobią 
swoje, to znaczy zamienią słodką brzeczkę 
w piwo. Tak w skrócie robi się piwo, oczy-
wiście w bardzo dużym uproszczeniu.

Czym różni się takie piwo domowej 
roboty od tego kupowanego w sklepie?

Diabeł tkwi w szczegółach, czyli odpo-
wiednim doborze i proporcjach skład-
ników, temperaturze, w której miesza-
my słód z wodą, czasie i temperaturze 
fermentacji, sposobie dozowania chmielu 
i dziesiątkach innych drobiazgów, mają-
cych ogromny wpływ na końcowy efekt. 
Bardzo ważne jest też rygorystyczne prze-
strzeganie czystości i sterylizacji sprzętu, 
ponieważ piwo jako napój niskoalkoho-
lowy, jest niezwykle podatne na infekcje, 
które potrafią zniweczyć naszą pracę.

Ile zatem czasu musisz poświęcić na 
zrobienie jednej warki, czyli porcji piwa?

Zmieszanie słodów z wodą, czyli tzw. 
zacieranie, następnie gotowanie brzecz-
ki z chmielem, schładzanie i przelanie 
do kolejnego zbiornika na fermentację, 
zajmuje ok. sześciu godzin, nie jest to 

jednak koniec zabawy. Przez następne dni 
pracują, oczywiście pod naszym czujnym 
okiem, drożdże, ale na efekt końcowy mu-
simy nieco poczekać. W zależności od typu 
i mocy gotowe piwo możemy rozlać nawet 
po sześciu tygodniach po uwarzeniu.

Co byś zatem radził tym, którzy chcie-
liby się zdecydować na oddanie się temu 
hobby?

Domowe piwowarstwo to rodzaj aktyw-
ności, którą można się zajmować nieza-
leżnie od wieku, dochodów, warunków 
lokalowych, a niezłe efekty może osiągnąć 
każdy, pod warunkiem że jest wystarcza-
jąco wytrwały w poszukiwaniach, otwarty 
na eksperymenty i potrafi uczyć się na 
własnych błędach. Moja główna rada to 
zrobić pierwszy krok i nie zniechęcać się  
w przypadku początkowych niepowodzeń.

Ostatnio na rynku pojawia się coraz 
więcej nowych piw z małych browarów. 
Czy myślałeś o przekształceniu swojej 
pasji w bardziej profesjonalne zajęcie?

Tak, podobnie zresztą jak większość 
domowych piwowarów z pewnym dorob-
kiem i doświadczeniem. Co więcej, udało 
nam się zrobić pierwszy krok w tym kie-
runku – na początku marca w browarze 
w Kłodawie uwarzyliśmy pierwsze piwo 
według naszej receptury pod własnym 
szyldem, czyli jako browar Faktoria. 

Pierwsza edycja piwa błyskawicznie znik-
nęła z pubów i sklepowych półek; wkrótce 
będziemy rozlewali kolejną warkę  piwa, 
którym będę się starał zainteresować na-
szych lokalnych właścicieli sklepów. Mam 
więc nadzieję, że niebawem piwo trafi  
do kufli mieszkańców Józefosławia.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodze-
nia w realizacji planów związanych  
z piwowarstwem.

 

Zadbaj o kondycję skóry

Poddawanie się zabiegom z zakresu 
medycyny estetycznej to zyskująca na 
popularności metoda dbania o zdrowy  
i młody wygląd naszej skóry. Choć paleta 
oferowanych przez gabinety zabiegów 
poszerza się bardzo dynamicznie, to 
powszechna wiedza na temat tego, czym 
jest i co oferuje ta gałąź medycyny, jest 
nadal niewielka. Konsekwencją tego było 
powstanie wielu mitów i uprzedzeń.  
Dr Marta Sołtysiak oraz dr Joanna Wola-

nin, założycielki znajdującego się w Pia-
secznie gabinetu dermatologii estetycznej 
OptiDermic, starają się je obalić.

Zabiegi z użyciem toksyny botulinowej  
i wypełniaczy powodują, że twarz wyglą-
da „sztucznie”.

 W definicji piękna zawierają się między 
innymi umiar i proporcja, a umiejętność 
ich zachowania, obok doskonałej zna-
jomości wykorzystywanych w trakcie 
zabiegów technik, jest kluczem do sukcesu 
w medycynie estetycznej. Precyzyjnie do-
brane w czasie zabiegu ilości preparatów, 
a także miejsce ich podania pozwalają na 
pełną kontrolę nad uzyskanym efektem. 
Ścisła współpraca oraz zrozumienie mię-
dzy pacjentem a lekarzem pozwalają na 
określenie kolejnych etapów na drodze  
do wydobycia naturalnego piękna ukryte-
go w każdym z nas.

Moja skóra jest jeszcze młoda i nie 
potrzebuje żadnej pomocy, by wyglądać 
świetnie.

Już Hipokrates mawiał, że lepiej zapobie-
gać, niż leczyć, a maksyma ta ma zastoso-

wanie również w medycynie estetycznej. 
Procesy starzenia się skóry zaczynają 
się już po 25. roku życia. Przyspieszają je 
czynniki środowiskowe, takie jak promie-
niowanie słoneczne i zanieczyszczone 
powietrze, oraz szkodliwe nawyki, np. 
palenie papierosów. Dlatego też warto za-
dbać o kondycję naszej skóry odpowiednio 
wcześnie, a zabiegi takie jak nowoczesna 
mezoterapia z użyciem Dermapenu czy 
peelingi medyczne to swego rodzaju inwe-
stycja w jej zdrowy i olśniewający wygląd. 

Więcej informacji na temat medycy-
ny estetycznej znajdziecie Państwo na 
stronie gabinetu www.OptiDermic.com. 
Za pomocą formularza można umówić 
się na odbywające się w każdą sobotę 
bezpłatne konsultacje, w trakcie których 
każde z nurtujących pytań znajdzie swo-
ją odpowiedź.

Z dr Martą Sołtysiak oraz dr Joanną  
Wolanin, założycielkami gabinetu 
OptiDermic, rozmawiała Katarzyna 
Krzyszkowska

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Sąsiedzi - numer 8/2014     7

fot. Katarzyna Sierżant



Przed rozbiorami tereny przyszłego Jó-
zefosławia przecinały dwa szlaki komu-
nikacyjne wiodące na północny wschód 
do Wilanowa: Droga Wilanowska i Droga 
Kierzkowska (prowadząca przez wieś 
Kierszek). Widoczne są na najstarszym 
zachowanym planie Piaseczna z 1780 r., 
który przechowuje Archiwum Państwowe 
w Grodzisku Mazowieckim.

Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 r. Pia-
seczno i okolice znalazły się w granicach 
zaboru pruskiego, na terenie tzw. Prus 
Południowych ze stolicą w Warszawie. 
Granica z Galicją Zachodnią, należącą do 
Austrii, przebiegała w prostej linii blisko, 
wzdłuż Wisły. Ta część Mazowsza stano-
wiła wówczas najdalej na wschód wysu-
nięty teren pod władzą Prus. Był to zatem 
obszar najbardziej narażony na działania 
wojenne w razie ewentualnego konfliktu 
z Rosją lub Austrią. Akcją kolonizacyjną 
objęto dobra królewskie i duchowne, które 
przeszły na własność króla pruskiego 
m.in. niezagospodarowane grunty pod 
Piasecznem, niegdyś należące do królów 
polskich (teren dawnego starostwa piase-
czyńskiego).

Władze pruskie zasiedlając te dobra, kie-
rowały się względami germanizacyjnymi, 
obronnymi i gospodarczymi. Tworzenie 
kolonii chłopów niemieckich na ziemiach 
rdzennie słowiańskich, na których od-
setek Niemców, poza dużymi miastami, 
był znikomy, miało wpłynąć na szybkie 
rozpowszechnienie języka niemieckiego. 
Państwu chodziło też o zasiedlenie nie-
użytków, pomnożenie liczby podatników  
i o dostarczenie folwarkom robotników.

Do dzisiejszego Józefosławia przybyły,  
w latach 1802‒1803, rodziny z terenów po-
łudniowo-zachodniej Rzeszy niemieckiej,  
z Księstwa Wirtemberskiego, ze stolicą  
w Stuttgarcie, nad Dunajem i Neckarem*. 
Np. Leibbrandtowie pochodzili z Klein-
-Ingersheim nad Neckarem, a rodzina 
Eisele z Hessigheim, niedaleko pierwszej 
z wymienionych miejscowości. Plan wy-
dzielonego terenu na potrzeby powstającej 
kolonii zachował się w Archiwum Głów-
nym Akt Dawnych w Warszawie. Pochodzi 
z 1801 r. Nie są na nim narysowane budyn-
ki. Pierwsze umowy dzierżawne spisano  
w listopadzie 1801 r. w Lesznowoli, z termi-
nem obowiązywania do 1807 r.

Zgodnie z powszechnym zwyczajem 
osadnicy przenosząc się na nowe teryto-
ria, nadawali zakładanym miejscowo-
ściom nazwy takie same jak w ojczyźnie. 
Dziś w kraju związkowym Badenia-Wir-
tembergia istnieje miasto Ludwigsburg, 
położone 13 km na północ od Stuttgartu.

W tym czasie w Poznańskiem pod Mo-
siną powstała kolonia o podobnej nazwie 

Józefosław – dawna kolonia niemiecka, cz. 1

– Ludwigsberg, w której zamieszkali emi-
granci z Wirtembergii i sąsiedniej Badenii.

Przybysze otrzymywali siedliska i grunty 
w dzierżawę. Były dwie kategorie koloni-
stów. Bogatsi dostali gospodarstwa pełno-
rolne o powierzchni około 2,5 ha, ubożsi 
natomiast działki zagrodnicze. Przeciętny 
gospodarz w Józefosławiu w 1835 r. posia-
dał: dom mieszkalny, stodołę, oborę-staj-
nię, sad oraz ziemię uprawną. Zagrodnicy 
użytkowali siedliska o połowę mniejsze, 
posiadali też mniejszy areał ziemi.

Zaprojektowana wieś miała charakter 
ulicówki i liczyła 13 dużych gospodarstw 
oraz 9 małych.

W 1820 r. Rząd Królestwa Polskiego doko-
nał zmiany niemieckich nazw kolonii na 
polskie. Nazwy Józefosław używano odtąd 
wymiennie z dawną Ludwigsburg, którą 
pisano z rosyjska Ludwigrod („burg”, „go-
rod”, miasto). W źródłach pisanych spoty-
ka się też odmiany nazw Ludwichsburg  
i Ludwisgrod. W 1961 r. dr Michael Schmit 
w czasopiśmie „Weg und Ziel”, wydawa-
nym w Hanowerze przez Ziomkostwo 
Niemców wysiedlonych i zbiegłych przed 
Armią Czerwoną, opublikował tekst  
zatytułowany „Historia osadnictwa  
w szwabskiej gminie Alt Ilvesheim”  
(Stara Iwiczna), w którym m.in. zawarł 
uzasadnienie nazwy Józefosław. Wiąże ją  
z księciem Józefem Poniatowskim, który  
siedem lat wcześniej, w 1813 r. poległ 
pod Lipskiem w czasie przeprawy przez 
Elsterę.

Koloniści byli protestantami wyznania 
ewangelicko-augsburskiego (luterańskie-
go). Była to tzw. ludność szwabska, od 
nazwy historycznej krainy położonej  
w dorzeczu górnego Renu i Dunaju, która 
we wczesnym średniowieczu nazywała się 
Szwabią. 

Początkowo wszystkie obrzędy religijne 
odbywano w kościele rzymskokatolickim 
w Piasecznie. W parafii piaseczyńskiej 
akty metrykalne Niemców zaczęto spisy-
wać w 1802 r., co zbiegło się z wprowadze-
niem przez administrację pruską ksiąg  
z drukowanym formularzem.

Nazwy miejscowości i siedzib zborów lu-
terańskich wymienione są w treści aktów 

Państwa południowej części Rzeszy niemieckiej, z których pochodzili emigranci. 
Plan obrazuje stan w 1803 r.

Herb Ludwigsburga w Niemczech
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małżeństw i zgonów, spisywanych  
w Urzędzie Stanu Cywilnego Gminy Pia-
seczno. Urzędy te utworzono po wejściu  
w życie Kodeksu Napoleona w Księ- 
stwie Warszawskim, tzn. po 1 maja 
1808 r. We wspólnych księgach reje-
strowano wówczas urodzenia, małżeń-
stwa i zgony katolików, ewangelików 
i żydów. Niemieckie nazwy, nieznane 
polskim urzędnikom, nie zawsze po-
prawnie zostały odczytane z dokumen-
tów, które przywieźli ze sobą koloniści.                                                                                                                                    
Własny, drewniany kościół zbudowali  
w Starej Iwicznej w 1843 r. Obok wyty-
czono cmentarz. Nie powstała jednak 
samodzielna parafia, a jedynie filia (filiał) 
parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy 
(obecnie miejscowość w gminie Warka, 
w powiecie grójeckim). Proboszcz pilicki 
sprawował równocześnie funkcję admi-
nistratora filiału w Starej Iwicznej aż do 
1928 r. W 1929 r. filiał w Starej Iwicznej 
uzyskał status samodzielnej parafii, do 
której należały kantoraty w Górze Kalwarii 
z Kątami i Solcem oraz w Kępach: Okrzew-
skiej i Zawadowskiej. Początkowo dzieci 
kolonistów uczyły się wspólnie z katolic-
kimi w szkole elementarnej w Piasecznie. 

W 1852 r. powstała w Starej Iwicznej szkoła 
ewangelicka. Budowa istniejącego do dziś 
murowanego kościoła została zakończona  
w 1893 r.

W granicach dzisiejszego powiatu pia-
seczyńskiego utworzono jeszcze 4 kolonie 
osadników niemieckich. Pod Piasecznem 
powstały: Stara i Nowa Iwiczna (początko-
wo Alt i Neu Ilvesheim), Orężna, od  
1820 r. Orężno (początkowo Schwenningen; 
Świniary, od 1952 r. dzielnica Piaseczna). 
Pod Górą (Kalwarią) założono w 1803 r. ko-
lonię Kannstatt (Cannstatt), której nazwę 
zmieniono w 1820 r. na Kąty. Niemiecki 
Kannstatt od 1905 r. stanowi dzielnicę 
Stuttgartu. Mieszkańcy Kątów gospodaro-
wali na gruntach stanowiących wcześniej 
uposażenie klasztoru filipinów, a na-
stępnie do rozbiorów księży bartoszków 
zwanych komunistami w Nowej Jerozoli-
mie (Górze, od 1867 r. Górze Kalwarii). Do 
grudnia 1806 r., tzn. do czasu wejścia na 
te tereny wojsk napoleońskich, w Prusach 
Południowych zdołano osadzić 6 tysięcy 
osób. Mimo usilnych starań wyniki akcji 
kolonizacyjnej były słabe, a ta część Ma-
zowsza zachowała swój polski charakter. 
Duża część kolonistów rezygnowała, zra-

Ewa Bagieńska jest magistrem historii pracującym w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego,
Włodzimierz Bagieński jest doktorem historii. Przez wiele lat kierował Oddziałem Archiwum Państwowego 
m.st. Warszawy w Górze Kalwarii. Po jego likwidacji w 2003 r. pracował w Oddziale APW w Grodzisku Ma-
zowieckim. Od początku 2013 r. zatrudniony jest w Urzędzie Gminy Lesznowola, gdzie prowadzi archiwum 
zakładowe. Państwo Bagieńscy mieszkają w Piasecznie i od lat zgłębiają historię Piaseczna i okolic. Napi-
sali szereg artykułów i książek opisujących najdawniejsze dzieje m.in. „Szkice z dziejów miasta Piaseczna”,  
„Drugie szkice z dziejów Piaseczna i okolic”, „Cmentarz Parafialny w Piasecznie”, „Słownik Historyczny 
Miejscowości Gminy Lesznowola” i wiele innych. Ich celem jest opisanie jak najdokładniej historii wszyst-
kich miejscowości powiatu piaseczyńskiego. Państwo Ewa i Włodzimierz Bagieńscy są honorowymi obywa-
telami gminy Piaseczno.

Herb Księstwa Wirtemberskiego. Po lewej 
stronie (heraldycznie prawej) godło Wir-
tembergii, po prawej godło Szwabii

żona trudnościami na nieznanym terenie. 
Wiele rodzin mieszkało tu z pokolenia na 
pokolenie do 1944 r.

Ewa i Włodzimierz Bagieńscy

* Christian Schock (7 osób), George Pfeifle (4), Friedrich Herb (4), George Mahler (8), Peter Talmon (7), Friedrich Bauer (7), Friedrich Schmidt 
(8), Michael Gerber (5), Jonathan Leibbrand (10), Johann Schoirer (Scheurer; 8), Christian Ebinger (Elbinger; 5), Friedrich Moehle (Maehle; 
6), Michael Strekker (8), Jacob Hauser (1), Matheus Eisele (8), Michael Schaber (8), Benedict Lange (6), Johann Goehner (5), George Klein 
(4), Jacob Schwarz (8), Johann Schilling (5), David Wagner (7), Christian Frank (6), Matheus Kesel (3), Georg Haberer (5), Dionisius Oehler 
(Oehrler; 5), Gottfried Boeskoercher (Boeskircher, Boerkirchert?; 5), Peter Mueller (7), Jacob Raesler (6), Ferdinand Muzschler (7), Micha-
el Briem (2), Nicolaus Kirch (3), Christian Hauch (6), Michael Hartmann (7), Michael Haussler (Haeusler; 5), Ludewig Berres (Berner; 7), 
Johann Bippus (6), od 1805 r. Jacob Schlenker (4), od 1806 r. Johann Fenner (4).  



Maj. Jeden z najładniejszych miesięcy  
w roku. Wszechobecna wiosna, koniec 
roku szkolnego i wakacje coraz bliżej. 
Idealny czas dla rowerzystów, rolkarzy, 
spacerowiczów i grillowiczów. Ogólnie 
mówiąc, totalne rozleniwienie. Ale czy na 
pewno pełen luz?

Dla mnie w tym roku nie będzie to leni-
wy miesiąc (matura), ale reszta młodych 
ludzi czeka na majówkę, a jedyna „spina” 
to pamiętać o kwiatach na Dzień Mat-
ki. Warto jednak zauważyć, że w czasie 
cudownego i błogiego długiego weekendu 
majowego przypadają bardzo ważne dla 
Polski święta narodowe. 2 maja ‒ Dzień 
Flagi RP, a 3 maja to wszystkim znane 
święto narodowe. Jakie konkretnie? A coś 
tam z konstytucją. To oczywiste. Co roku 
w szkole na korytarzu czy w sali gimna-
stycznej odbywa się apel. Ktoś coś dekla-
muje, potem tradycyjna piosenka „Witaj 
maj, trzeci maj” czy jakoś tak. Potem 
dzwonek na przerwę i koniec pamiętania 
o zamierzchłej przecież przeszłości. Lepiej 
pogadać o tym, co znów zmalowała Lady 
Gaga.

Można by pomyśleć, że jeśli coś wbija się 
nam, młodym, co roku do głów, powin-
no zostać zapamiętane i, co ważniejsze, 
zrozumiane oraz przemyślane. Takie 
niestety się nie staje. Chociaż zwyczajem 
wielu nastolatków jest, i to bez względu 
na wszystko, być w ciągłej kontrze. Nie 
mówię oczywiście, że corocznie 2 i 3 maja 
powinniśmy zalewać się łzami wzrusze-
nia i dumy nad naszym krajem, a potem 
codziennym zwyczajem pomstować na 
ten kraj, siedząc na kanapie z zaciśnięty-
mi pięściami i wygrażać, że po maturze 
albo po studiach uciekam stąd. Byle jak 
najdalej na zachód. Czemu właśnie ten 
zachód? No jak to?! Przecież stamtąd jest 
bliżej do raju. Wystarczy pokonać Atlantyk 
i już jesteśmy w cudownych „Jułesejach”. 
Przecież tam Hollywood, czyli otwarte 
wrota do międzynarodowej sławy. 

Takie myślenie młodzieży wydaje się 
smutne i niepokojące. Jednak szkoła czę-

sto nie jest w stanie pokazać nam właści-
wych wzorców, bo dość trudno pokochać 
i docenić własny kraj, gdy na lekcjach 
historii nieustannie tłuczemy starożyt-
ność w Grecji i Rzymie, które oczywiście 
dały początek wszystkiemu. W najlepszym 
razie docieramy do czasów Ottona III. Ale 
w przypadku Polski to dopiero następne 
wieki stworzyły i ukształtowały nasz kraj  
i ludzi w nim żyjących.

Na przykład ci cudowni Amerykanie,  
w swojej zapewne boskiej szkole z super-
szafkami, lanczem, czirliderkami  
i przystojniakami z drużyny koszykarskiej, 
uczą się tylko baaardzo długiej historii 
własnego kraju. A Poland czy Holland to 
dla nich jedno i to samo. Nawet ulubieniec 
polskich nastolatków Justin Bieber będąc 
w Warszawie na koncercie, uznał, że jest 
w Rosji. Ach, ci ludzie z Zachodu, tacy 
roztrzepani. Lecz są przecież spoko i mega, 
więc trzeba im wybaczać. 

Patriotyzm to jednak nie takie hop-siup. 
Nie wystarczy pokazać znaku wiktorii  
i być super. Trzeba chcieć zrozumieć, że 
czasem nie warto iść za tłumem. Można 
spróbować nie zgodzić się z treściami  
z telewizora, przypatrzeć im się nieco  
z boku. Prawda, że świat wygląda inaczej? 
Stojąc na wprost medialnej rzeczywistości, 
oddalamy się od prawdy i obieramy zły 
azymut. Czwarta władza bardzo łatwo ma-
nipuluje spojrzeniem młodzieży. Widząc, 
że w necie wszyscy dają lajka Zachodowi, 
a hejtują swój kraj, to ja też tak zrobię. Bo 
po co mam się zastanawiać? Inni zro-
bili to wcześniej, za mnie. Mimo że nie 
ogarniam tematu, to zaśpiewam na apelu 
piosenkę o konstytucji. Ładna melodia, to 
czemu nie?

W naszych małych ojczyznach, mia-
stach, gminach, powiatach czy wojewódz-
twach też trudno być dumnym ze swojego 
pochodzenia. Choć, wiadomo, krakowiacy 
nie lubią warszawiaków, a warszawiacy 
Ślązaków czy Mazurów. Bo niby jest ku 
temu jakiś śmiertelnie poważny powód, 
ale mało kto pamięta jaki. Nawet w Józe-

Piszą młodzi. Mój kraj, moja ojczyzna

fosławiu czy Julianowie warszawiak żyje 
obok poznaniaka czy gdańszczanina i jest 
miło, a przynajmniej powinno być. Może 
żeby na dużej przestrzeni żyło się nam do-
brze, warto zacząć od własnego ogródka?

Może Dzień Matki wcale nie przez przy-
padek wypada właśnie w maju. Bo matka 
to nie tylko ta kochana osoba z pokoju 
obok, ale także ojczyzna, której, górnolot-
nie mówiąc, wszyscy jesteśmy dziećmi, 
czy także matka-ziemia, dzięki której my, 
sąsiedzi, mamy piękny Las Kabacki.

Drugiego i trzeciego maja czekają mnie 
ostatnie powtórki przed maturą, ale obie-
cuję, że jak tylko napiszę ostatni egzamin, 
zastanowię się, czym dla mnie jest ojczy-
zna. Innym młodym, a może nie tylko 
młodym, polecam 1 maja. Warto tego dnia 
popracować nad patriotyzmem, w końcu 
to Święto Pracy, wolne... od pracy. 

W maju jest dużo wolnego czasu. Można 
spędzić go na ćwiczeniu lubienia własne-
go kraju. W końcu od raju dzieli go tylko 
jedna litera...

Matylda Michałowicz



fot. Michał Dworczyk

Wycieczka na nadwiślańską plażę w Ciszycy

Gdy nastaną pierwsze słoneczne dni, 
zaczynamy myśleć o wakacjach, ciepłej 
plaży, gorącym piasku. Czy w naszej oko-
licy znajdziemy plażę, czy trzeba jechać aż 
nad morze? 

Renesans Wisły. Jeszcze nie tak dawno 
nikt nie zwracał uwagi na płynącą przez 
Polskę wielką rzekę, przecinającą Warsza-
wę na pół. Co najwyżej zatykaliśmy nosy, 
zbliżając się do niej. Dziś, dzięki inwesty-
cjom w oczyszczalnie ścieków i regula-
cjom stawianym przemysłowi, Wisła staje 
się czysta. Jednocześnie jest to rzeka dzika. 
Płynąc Wisłą, ma się wrażenie podróżo-
wania po opuszczonym kraju, nawet gdy 
mija się wsie i miasteczka.

Plaża w Ciszycy. Wyobraźcie sobie plażę 
szeroką na ponad 400 metrów, długą po-
nad kilometr. Czysty i gładki gorący, biały 
piasek. I tylko garstkę ludzi. To piękna 
łacha w Ciszycy. 

W 1939 r. wybudowano tu most łączący 
Konstancin z Otwockiem, który nie został 
odbudowany po zniszczeniach wojennych, 
ale... wciąż jest w planach. Dlatego też 
szosa 721 kończy się gwałtownie na wale 
przeciwpowodziowym, a po drugiej stronie 
Wisły... zaczyna się na nowo.

Plaża w Ciszycy to puste miejsce, gdzie 
w słoneczny dzień wygrzejemy się na 
gorącym piasku w spokoju, o jaki trudno 
w nadmorskich miejscowościach. Można 
tam pojechać samochodem lub na wy-
cieczkę rowerową.

Dojazd
Samochodem lub rowerem: ulicą Julia-

nowską dojeżdżamy do ul. gen. Okulickie-

go, w którą skręcamy w lewo. Dojeżdżamy 
do ronda w Konstancinie-Jeziornie, na 
którym skręcamy w prawo, by na rondzie 
przy Starej Papierni skręcić w lewo. Jedzie-
my drogą numer 721 w kierunku Ciszycy. 
Na samym końcu drogi jest miejsce do 
zaparkowania samochodu, my natomiast 
wałem przeciwpowodziowym przemiesz-
czamy się w prawo, ok. 200 m. Dotrzemy 
do ścieżki schodzącej z wału i znikającej 
między drzewami – tam znajduje się 
plaża.

Lokalizacja Ciszyca: 52°06’35.8”N 
21°11’12.1”E

UWAGA! 
Należy pamiętać, że obszar ten jest 

rezerwatem przyrody, dlatego nie wolno 
płoszyć zwierząt, rozpalać ognisk, wycinać 
drzew czy krzewów.

Podczas powodzi i przy wysokim stanie 
wody miejsce to jest niedostępne i niebez-
pieczne!

Odradzamy kąpieli w Wiśle. Nie tylko 
ze względu na czystość wody (wg ba-
dań Sanepidu woda wciąż daleka jest od 
bezpiecznej pod względem bakteriologicz-
nym), ale należy pamiętać, że jest to dzika 
rzeka, niebezpieczna dla osób, które jej nie 
znają. Płytkie dno może nagle zakończyć 
się głębią i wirem, z którym nie poradzi 
sobie nawet doświadczony pływak. 

Michał Duraj
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Nina Makowska (kl. IId)

Hubert Strzyżewski (kl. If)

Mateusz Prokopiuk (6 lat)

Maja Baron (5½ roku)

Basia Wrzesińska (6 lat)

Bartek Zawadzki (kl. Ib)

Marysia Miksa (kl. Id)

Wiosna w Józefosławiu

Galeria prac plastycz-
nych, nadesłanych  
na konkurs dla dzieci  
„Wiosna w Józefosła-
wiu”.

Wszystkim milusińskim 
uczestniczącym  
w naszym sąsiedzkim 
konkursie serdecznie 
dziękujemy za udział.  
Zapraszamy do 
następnych!

Redakcja magazynu 
„Sąsiedzi”



Czas na umajenie

Maj to miesiąc, w którym następuje 
prawdziwy wysyp wszelkiego rodzaju 
roślin jednorocznych. I choć są one nie-
trwałe, bo rosną tylko kilka miesięcy, nie 
wyobrażam sobie, że mogłabym pozbawić 
się przyjemności posiadania ich w swoim 
otoczeniu. Za każdym razem zachwy-
cają mnie różnorodnością. Dają ogrom-
ną możliwość tworzenia niezwykłych 
kompozycji kolorystycznych i są fanta-
stycznym uzupełnieniem istniejących już 
nasadzeń. Możemy nimi ożywić ogród, 
rozjaśnić jego ciemne zakątki, uzupełnić 
je kolorem – często dosadzenie nawet 
jednej rośliny potrafi całkowicie zmienić 
nasadzenie ogrodowe, nadać mu nowe 
oblicze. Warto eksperymentować!

Sposoby na urozmaicenie ogrodu. 
Ponieważ wiosna inspiruje do zmian, 
chciałabym podzielić się kilkoma prosty-
mi sposobami na zaaranżowanie ogrodu 
na nowo.

Ścieżki. Często układam je w ogrodzie 
z pojedynczych płyt kamiennych lub 
betonowych, oba te materiały w miarę 
upływu czasu zmieniają kolor. Wtapia-
jąc się w ogród, stają się jego częścią. 
Falująca linia ścieżki pozwoli złagodzić 
geometryczne kształty działki, nadać jej 
odrobinę tajemniczości, może prowadzić 

W naszych ogrodach...

do konkretnego miejsca albo wytyczać 
kierunek spaceru. W bezpośrednim są-
siedztwie ścieżki zawsze sadzę rośliny  
o mniejszych rozmiarach albo ciekawost-
ki wymagające większej uwagi.

Ławki. Są jednym z moich ulubionych 
elementów ogrodu. Można je wkompo-
nować na wiele sposobów. Ławka może 
po prostu stać w ogrodzie, w dowolnym 
miejscu. Często maluję ławki na różne 
kolory, osiągając w ten sposób różne efek-
ty: brązy i zielenie wtapiają się  
w otoczenie, białe siedzisko rozjaśni 
miejsce zacienione, a kolorowe ożywi 
ogród lub podkreśli kolory posadzonych 
w pobliżu roślin i będzie skupiało na 
sobie uwagę. Na ławki możemy rów-
nież wygospodarować specjalne miej-
sce. Bardzo dobrze komponują się pod 
wszelkimi drzewami, które mają formę 
zwisłą i tworzą parasol z gałęzi. Można 
je także ustawić pod pergolą, po której 
będą się wspinać różne pnącza – zarówno 
te ozdobne z liści lub kwiatów (winob-
luszcze, powojniki, róże), jak i owocujące 
(minikiwi, winorośle).

Ciekawy efekt daje obsadzenie ławki 
żywopłotem z trzech stron. W ten sposób, 
jakby zamykając ją w pudełku, tworzymy 
miejsce bardzo zaciszne i przytulne, gdzie 
nawet zimą można posiedzieć, ponie-

waż jest cieplej niż w innych częściach 
ogrodu.

Trejaże, kratki, pergole i bramki. Są 
to elementy pionowe, które nie zajmują 
dużo miejsca, za to pozwalają wyekspo-
nować wszystkie rośliny pnące. Kon-
strukcje te mogą być wykonane z różnych 
materiałów, choć oczywiście trwalsze są 
metalowe. Bardzo prostym sposobem na 
podporę powojników może być zrobienie 
trójnogu z trzech wbitych w ziemię tyczek 
związanych ze sobą u góry. Wszelkiego 
rodzaju łuki można tworzyć również  
z samych roślin, odpowiednio je ze sobą 
łącząc i przeplatając – taką plastyczną  
i dającą ogromne pole do popisu rośliną 
jest grab, znakomicie znoszący cięcie  
i formowanie.

Murki i podwyższenia. One też mogą 
pomóc w zaaranżowaniu przestrzeni. 
Sama jestem zwolenniczką układania 
małych murków bez zaprawy murarskiej, 
wypełnionych tylko ziemią. Są one stabil-
ne i trwałe, a mają tę przewagę, że można 
je w każdej chwili rozebrać. W przestrze-
niach między kamieniami znakomicie 
radzą sobie tzw. skalniaki.

Joanna Widaj

fot. Katarzyna Krzyszkowska



Kilka słów o obserwatorium

Znów przyszła wiosna, robi się zielono, 
za nami Wielkanoc. Teraz pora na matury 
i studenckie juwenalia. W naszej okolicy 
też, bo jak co roku na początku maja mamy 
Geopiknik. Imprezę tę organizują studenci 
geodezji w należącym do Wydziału Geodezji 
i Kartografii Obserwatorium Astronomicz-
nym znajdującym się przy ul. Ogrodowej. 
Zaraz obok ulicy Geodetów. 

Placówka naukowa w Józefosławiu. 
Zanim powstały wszystkie te Agatowe, 
Brylantowe czy Ottawy, do Puławskiej jeź-
dziło się gruntową jeszcze ulicą Geodetów. 
Przedtem, nim wyrosły osiedla, gdy Józefo-
sław był jeszcze „prawdziwą” wsią, była tu 
placówka naukowa prowadząca poważne 
badania. Na pewno wielu z nas zwróciło 
kiedyś uwagę na dwuskrzydłowy budynek 
obserwatorium. Być może zastanawialiście 
się: co się tam mieści? To obserwatorium 
należące do Politechniki Warszawskiej. 

Historia obserwatorium w skrócie. 
Obserwatorium znajduje się w Józefosła-
wiu od ponad pięćdziesięciu lat. W 1949 r. 
ówczesny rektor Politechniki Warszaw-

skiej, profesor Warchałowski, przekazał 
teren z zabudowaniami gospodarczymi na 
potrzeby obserwatorium. Pierwsze uczel-
niane budynki powstały w roku 1954, kiedy 
rozpoczęto budowę pawilonów obserwacyj-
nych.

Na początku lat sześćdziesiątych  
w każdą pogodną noc prowadzone były 
stałe pomiary szerokości geograficznej. 

Ich wyniki wykorzystywano później do 
obliczeń wiekowych zmian w ruchu obro-
towym Ziemi. Budynek znany do niedawna 
jako „Osada Józefa” powstał w roku 1976  
i stanowił przez wiele lat bazę zarówno dla 
pracowników naukowych, jak i studentów 
wydziału. Został wybudowany z inicjatywy 
dyrektora Instytutu Geodezji Wyższej  
i Astronomii Geodezyjnej, profesora Zbi-
gniewa Ząbka. Specjalizował się on w po- 
miarach grawimetrycznych (to znaczy 
pomiarach przyspieszenia ziemskiego, 
znanego z fizyki „małego g”) i od 1996 r. 
w obserwatorium prowadzony jest stały 
pomiar grawimetryczny. 

Wraz ze zmianą ustroju przyszły nowe 
technologie i od 1991 r. na terenie obser-
watorium prowadzona jest stała obser-
wacja GPS. Od tego też roku ośrodek został 
włączony do Międzynarodowej Służby GPS 
dla Geodynamiki. Do obserwacji dopusz-
czono studentów, którzy po całodobowych 
dyżurach zawozili zgrane na dyskietkę 
obserwacje do Gmachu Głównego Politech-
niki, stamtąd dane rozsyłano dalej  
w świat. Od 1996 r. stacja Józefosław pro-
wadzi obserwacje permanentne. Budowę 

10 maja o godz. 13.00 na terenie Obser-
watorium Astronomiczno-Geodezyjnego 
Wydziału Geodezji i Kartografii Politech-
niki Warszawskiej w Józefosławiu przy 
ul. Ogrodowej 2 odbędzie się kolejna 
edycja Geopikniku.

Geopiknik stał się tradycją studentów 
naszego wydziału. Zawsze wkładamy 
wiele wysiłku w jego organizację, aby jak 
najbardziej umilić Państwu czas. W tym 
roku przygotowaliśmy wiele atrakcji: po-
kaz sprzętu geodezyjnego, Geoolimpiadę, 

mecz piłki nożnej między wykładowcami 
a studentami, grę terenową, eurobungee, 
rodeo i konkursy tematyczne. Wszystkim 
gościom oferujemy ogólnodostępny grill  
i zimne piwo. Wieczorem odbędzie się 
zabawa taneczna. Organizatorzy serdecz-
nie zapraszają studentów, mieszkańców 
Józefosławia oraz wszystkich, którzy chcą 
poznać świat geodezji, a także dobrze się 
bawić w majowy weekend.

Paulina Ściana, Stowarzyszenie Studentów
Wydziału Geodezji i Kartografii „Geoida”

Geopiknik tuż-tuż...
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Książki subiektywnie wyczytane

Jamie Oliver „15 minut w kuchni”,  
Wydawnictwo Insignis
Wraz z częstszymi przebłyskami pięknej 
pogody nachodzi mnie ochota na nowe 
smaki i kompozycje na talerzu. Jest na 
tę zachciankę doskonała rada, pełna inspi-
rujących zdjęć i smakowitych przepisów 
książka kucharska Jamiego Oliviera „15 
minut w kuchni”. W sam raz na wiosenne 
(ale też całoroczne) urozmaicenie domo-
wego menu. Znajdziecie tu dania bardzo 
różnorodne, inspirowane kuchniami  
z całego świata: zupy, dania główne, sa-
łaty, kanapki, koktajle. Każdy przepis jest 
dość prosty, zdrowy, składa się  
z niedrogich składników. Przy ich opra-
cowaniu Jamie współpracował z dietety-
kami. Każda porcja to nie więcej niż 580 
kcal, zawiera ziarna, warzywa, świeże 
zioła, cytrusy i białko. Porady dietetyczne 
podkreślają jeszcze staranność energetycz-
nego i odżywczego zbilansowania przepi-
sów. Gotowanie z Jamiem jest nieskom-
plikowane, przez co relaksujące. Dania są 
niebanalne, ale jednocześnie łatwe  
w przygotowaniu i pięknie wyglądają na 
talerzu! Na początku proponuję zapomnieć 
o tytułowym kwadransie, może to być 
kilka minut dłużej, w żadnym jednak 
wypadku nie zrażajcie się! Na końcu do-
łączony jest jeszcze indeks potraw według 
składników, bardzo pomocny w szukaniu 
inspiracji, np. co zrobić z bakłażanem  
w lodówce, na którego zagospodarowanie 
brakuje pomysłu. Warto też wspomnieć 
o pięknych zdjęciach w książce. Potra-
wy wyglądają niezwykle realistycznie, 
apetycznie i zachęcająco. Mniam, mniam, 
spróbujcie sami. Może odnajdziecie Wasze 
kulinarne niebo?! 

Jesper Juul, „Twoje kompetentne dziec-
ko”, Wydawnictwo Mind
To książka o tym, jak nie utrudniać 
dziecku bycia dobrym człowiekiem. Jak 
samemu dostrzec to, co sami naprawdę 
im przekazujemy. Jesper Juul to duński 
terapeuta rodzinny i pedagog o światowej 
renomie, autor wielu bestsellerów o wy-
chowaniu i rodzinie. Jego książka traktuje 
o wychowaniu, jednak nie przedstawia 
żadnych konkretnych metod wychowaw-
czych. Wręcz przeciwnie, Jesper Juul pisze 
o tym, że wiele powszechnie stosowanych 
metod traktowania dzieci jest nieetycz-
nych i w rzeczy samej nazywa je przemo-
cą. W procesie wychowania autor nadaje 
niezwykłą wagę integralności dziecka, 
czyli poszanowaniu jego granic, co uważa 
za kluczowe w relacjach dzieci‒rodzice. 
Według obserwacji autora integralność 
jest notorycznie przez rodziców naru-
szana, a próby współdziałania ze strony 
dzieci są odczytywane wręcz odwrotnie, 
jako niesubordynacja. Autor dużo uwagi 
poświęca zagadnieniom, jak dać szansę 
dziecku na bycie sobą i zwolnić je z od-
grywania roli idealnego potomka, jakiego 
oczekują rodzice. Jego zdaniem dzieci to 
osoby kompetentne, społeczne, a ponadto 
na wskroś przesiąknięte chęcią współdzia-
łania z rodzicem. Jak twierdzi autor, rodzi-
ce nie są potrzebni, by nauczyć dzieci przy-
stosowania i współpracy, ale by nauczyć je 
wręcz czegoś przeciwnego: jak w relacjach 
z innymi dbać o siebie. To ciekawa, bardzo 
wartościowa w mojej ocenie lektura  
o wychowaniu, o niezastąpionej roli ko-
munikacji w rodzinie. Poradnik niełatwy, 
wymaga przetrawienia i przemyślenia. 
Zmierzenia się ze swoimi przekonaniami. 
Zachęcam, warto się pogłowić! 

Monika Rzepka

obecnej siedziby obserwatorium rozpoczęto 
w 1998 r. i ukończono w 2000 r. 

Co teraz dzieje się w obserwatorium? 
Prócz stałych pomiarów i obserwacji orga-
nizowane są tutaj konferencje naukowe,  
a latem praktyki studenckie. Co roku  
w czasie juwenaliów odbywa się Geopiknik,  
w którym biorą udział obecni i byli studen-
ci, pracownicy wydziału, ale zaproszeni są 
wszyscy chętni. 

Już niedługo, 15 czerwca, będzie miał tutaj 
start i metę bieg ulicami Józefosławia  
i Julianowa, a na terenie ośrodka zorgani-
zowany zostanie piknik sportowy. 

Być może niedługo wszyscy mieszkańcy 
Józefosławia będą mogli korzystać z pu-
blicznego parku, w projektowaniu którego 
brało udział studenckie koło naukowe. 

Robert Szczepanik
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Przyznam szczerze, że bieganie przez całe 
lata kojarzyło mi się nie najlepiej. Wy-
obrażałam sobie ludzi, którzy nie mają nic 
ciekawego do roboty i tylko dlatego zajmują 
się sportem. Takie zabijanie czasu z nudy. 
Kiedy chciałam sprawdzić, o co chodzi  
z tym bieganiem, już po paru minutach 
zniechęcała mnie słaba kondycja i brak 
tchu. Ciągle jednak zastanawiało mnie, 
dlaczego ludzie tak entuzjastycznie o tym 
bieganiu opowiadają.

 
Biegnę, idę, biegnę, idę... Znalazłam  

w internecie bardzo precyzyjne instrukcje, 
jak rozpocząć bieganie. To nie był dla mnie 
dobry punkt wyjścia. Rozpisane w tabel-
kach treningi co do minuty i bieganie  
z zegarkiem w ręku odstręczało mnie. 
Zrozumiałam jednak prostą zasadę, która 
mnie zdziwiła: Biegnę, idę, biegnę, idę…  
I to wszystko? Na początek lekki trucht 
przeplatany marszem? 

To działa! Mając do dyspozycji czas na 
spacerach z psem i towarzystwo 3,5-let-
niego syna, uznałam, że coś takiego będzie 
możliwe do wykonania. Dokładnie na tyle, 
na ile miałam siły i ochoty, biegłam,  
a potem szłam, a właściwie cała nasza 
trójka. Pies na początku był zdezorientowa-
ny, ale dziecko świetnie się bawiło. I tak, ku 
mojemu zdumieniu, odcinki przebiegane 
zaczęły się naturalnie wydłużać. Bez tabe-
lek i zbędnych ambicji. Miało to służyć na-
szej wspólnej przyjemności i tak się stało. 

Pierwsze koty za płoty. Po około trzech 
miesiącach trafiliśmy na bieg w Piasecznie. 

Poradnik pozytywnego biegania. Jak zacząć?

Najpierw wystartował syn na trasie dla 
dzieci, liczącej 1 km. Ja miałam tylko robić 
zdjęcia, ale kiedy zobaczyłam biegnącą 
kobietę z dzieckiem w wózku, sportowa 
atmosfera mnie poniosła. Wystartowałam  
z synkiem na 5 km. Z aparatem na szyi, 
ubraniami w ręku i torbą pobiegłam, cały 
czas robiąc zdjęcia, za wszystkimi. Co to był 
za szalony i wesoły bieg! Widok był dosyć 
komiczny. Byłam szczerze zdumiona, że 
mój szkrab bez problemu pokonuje tak dłu-
gi odcinek. Na mecie czekały na nas piękne 
medale i wiwaty!  Dobiegłam ostatnia, ale 
chyba najszczęśliwsza. W końcu zrozumia-
łam, o co w tym wszystkim chodzi. Endor-
finy zalewające mózg ‒ bezcenne. 

Szukając inspiracji... Z przyjemnością 
przeczytałam ostatnio książkę Beaty 

Sadowskiej „I jak tu nie biegać”, w której 
opisuje swoją przygodę z bieganiem. To 
twarda kobieta, która ma obecnie na kon-
cie niejeden maraton. Zaczynała, jeżdżąc 
rowerem za swoim biegającym chłopa-
kiem, potem goniła go na rolkach,  
a potem nogi już poniosły ją same.

 
Bieg ulicami J&J. Niebawem odbędzie 

się pierwszy józefosławski bieg na 5 km. 
Kto nigdy nie biegał, niech spróbuje. Jest 
jeszcze czas na to, aby się przygotować. 
Warto odrzucić wszelkie wymówki typu 
„nie mam czasu, mam dziecko, nie mam 
butów…” i po prostu trochę się rozbiegać. 
Najważniejsza jest decyzja, żeby w ogóle 
zacząć się ruszać!               

 
Katarzyna Sierżant

Rozstrzygnięcie konkursu 
na hasło biegu ulicami J&J 

Poniżej prezentujemy trzy naj-
ciekawsze hasła nadesłane przez 
naszych Czytelników. Zwycięzcy 
otrzymują nagrody książkowe. 
Serdecznie gratulujemy!

1. BIEGAJ Z NAMI SĄSIADAMI 
(p. Agata Kownacka)

2. W JULIANOWIE BIEG PO ZDRO-
WIE, WEŹ SWE DZIATKI I ŻONECZ-
KĘ, ZRÓBCIE W JÓZEFOSŁAWIU 
RUNDECZKĘ (p. Aldona Baczewska)

3. KTO BIEGA, NIE BŁĄDZI 
(p. Marzena Pietrusińska) 

Organizację biegu wsparła finansowo 
Gmina Piaseczno, partnerem sportowym 
został Tuan Club, który zorganizuje na te-
renie Politechniki Warszawskiej animacje 
sportowe dla dzieci i dorosłych. Przewi-
dujemy wiele zabaw dla najmłodszych, 
prowadzonych przez studentów Wydziału 
Geodezji Politechniki Warszawskiej, oraz 
strefę kulinarną. W budynku PW odbędą 
się prelekcje o zdrowej żywności i pra-

widłowym odżywianiu. Każdy uczestnik 
biegu dostanie m.in. pamiątkowy medal. 
Na początku maja rozpoczną się zapisy na 
bieg. Informacje na stronie internetowej 
przygotowanej przez Radę Sołecką Józefo-
sławia: www.jozefoslaw.eu

Do zobaczenia w niedzielę, 15 czerwca! 

Robert Widz
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W marcowym wydaniu magazynu 
mogliśmy przeczytać o naszych sąsiadach 
z bloków komunalnych, gdzie mieszka 
dużo osób w tzw. wieku poprodukcyjnym. 
Jednak problem ludzi starszych dotyka 
każdego miejsca i każdego środowiska 
w naszym kraju, a właściwie w całej 
Europie, ponieważ niestety rodzi się coraz 
mniej dzieci. My już raczej nie podnie-
siemy dzietności następnych pokoleń, 
możemy natomiast przekazać im swoją 
mądrość i doświadczenie. Możemy także 
zająć się uszlachetnieniem i poprawie-
niem jakości naszego życia w jego jesieni, 
licząc nie tylko na młodszych, ale przede 
wszystkim na samych siebie. 

Polska starzeje się w szybkim tempie, 
przybywa tzw. seniorów, którzy potrzebują 
zaktywizowania społecznego. Sejm polski 
pochylił się nieco nad tym problemem  
i 11 października 2013 r. znowelizował 
ustawę o samorządzie gminnym. Dzię-
ki tej nowelizacji powstają już pierw-
sze gminne rady seniorów, które mają 
charakter konsultacyjno-doradczy i będą 
skupiać przedstawicieli osób starszych 
oraz organizacji działających na ich rzecz. 
I w naszej gminie, jeśli znajdą się oso-
by chętne do pracy, może powstać rada 
seniorów. Kadencja takiej rady to 4 lata, 
tak jak Rady Miejskiej, którą będziemy 
wybierać jesienią.

Na razie chciałabym pokazać naszym 
„trochę wcześniej urodzonym” sąsiadom, 
że nie muszą wcale siedzieć w domu przy 
włóczkowej robótce lub oglądając kolejny 
serial. U nas, w J&J, jak twierdzi p. Alinka 
z Józefosławia, jedno lub nawet dwa 
spotkania w roku, zorganizowane przez 
pana sołtysa przy lampce wina i muzy-
ce, aczkolwiek bardzo miłe, to jednak za 
mało. Dlatego chcę przypomnieć, że w Pia-
secznie istnieje działający bardzo prężnie 
pod dowództwem p. Honoraty Kucharskiej, 
energicznej, wspaniałej organizatorki, 
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, uważany za 
najlepszy w województwie mazowieckim. 
Do organizacji należy ok. 750 członków,  
a jej głównym celem jest zagospodaro-

wanie wolnego czasu seniorom. Comie-
sięczne spotkania w Sali Centrum Kultury 
odbywają się przy kawie i ciastku oraz 
występach artystycznych. Przy Zarządzie 
od 10 lat istnieje emerycki chór „Złota 
Jesień”, który nie tylko uświetnia wiele 
miejscowych imprez, lecz także odnosi 
sukcesy w ogólnopolskich konkursach. 
Trzy razy w roku organizowane są bale, 
na których bawi się przeważnie ponad 
100 osób, a można poruszać się także na 
mniejszych, sobotnich potańcówkach. 
Wiele osób korzysta z wyjazdów do teatru 
(obrotna pani Honorata zawsze wynego-
cjuje jakieś obniżki lub dopłaty). Są też jed-
no- i wielodniowe wycieczki oraz wczasy 
wypoczynkowe i rehabilitacyjne. Odczyty, 
prelekcje i warsztaty zajęciowe wypełniają 
dużo czasu uczestnikom. Wielką satysfak-
cję natomiast sprawia możliwość pomocy 
innym, słabszym lub uboższym. W każdą 
środę i piątek w godzinach 10–13 można 
przynieść do biura przy ul. Szkolnej 6  
i złożyć w „kąciku rzeczy niepotrzebnych” 
czyste ubrania, sprawny jeszcze sprzęt 
AGD, urządzenia sportowe itp. (Ważne po 
wiosennym przeglądzie szaf!). Działa tu 
też interesująca biblioteczka „Przeczytaj  
i zwróć lub przynieś inną książkę”. Cieka-

Seniorzy, patriotyzm i wybory

wa inicjatywa. Istnieje też samopomoc  
w dowożeniu chorych do lekarza lub  
w innych ważnych potrzebach.

Centrum Kultury w Piasecznie oprócz 
tego, że bezpłatnie wynajmuje Związkowi 
salę na spotkania, to jeszcze organizuje 
wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
W każdą środę można dowiedzieć się cze-
goś intersującego, uczestniczyć  
w wydarzeniu kulturalnym, zapisać się na 
ciekawy kurs. Na naukę nigdy nie jest za 
późno. UTW liczy 110 studentów.

Nasze pokolenie 60+ jest pokoleniem pa-
triotów. A patriotyzm to, jak śpiewa jedna 
z polskich artystek, „płacenie podatków  
i uczestniczenie w wyborach”. Przed nami 
cała seria takich wydarzeń. Już 25 maja 
odbędą się wybory do Europarlamentu, 
dlatego stowarzyszenie „Nasz Józefosław 
i Julianów” (bo żadna inna organizacja 
na tym terenie nie działa), chce pomóc 
naszym seniorom i, jeśli będzie taka po-
trzeba, dowieźć ich do lokali wyborczych. 
Zgłoszenia będą przyjmowane w tygodniu 
przed wyborami pod numerem telefonu  
22 750 92 07 w godzinach 18.00–20.00.

Hanna Krzyżewska

Analiza kolorystyczna
Analiza sylwetki
Przegląd szafy Zrób coś dla siebie!

20 % zniżki na wybraną usługę!

-----------------------------------------------------------------------------------

www.fashionmagenta.pl
tel. 501 760 709
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Klopsiki (pulpeciki) w ciabacie

To proste danie można przygotować 
szybko i w wielu wariacjach.

Składniki:
Na klopsiki
• 500 g wołowiny
• 1 łyżeczka musztardy francuskiej
• jajko 
• bazylia
• kmin mielony
• kolendra mielona
• cytryna
• ser żółty ostry (opcjonalnie)
• kilka ciabat, np. 5
• kilka plastrów wędzonego boczku
Na surówkę
• mała czerwona kapusta 
• liście świeżej mięty
• 2 cytryny
• cebula czerwona
• oliwa z oliwek
• sól
• pieprz

Mielimy mięso wołowe, przekładamy do 
miski. Kroimy lub obrywamy liście bazylii. 
Dodajemy startą skórkę z cytryny, czubatą 
łyżeczkę musztardy francuskiej, łyżkę oli-
wy, żółtko, trochę soli i pieprzu. Masę wy-
rabiamy, tak aby wszystkie składniki się 

Ciasteczka lawendowe
 
Składniki
• 225 g masła
• 120 g cukru
• 1 żółtko
• 280 g mąki
• szczypta soli
• skórka otarta z jednej cytryny
• 1 łyżeczka suszonej lawendy
• 1 białko do posmarowania
 
Wykonanie
Masło utrzeć z cukrem. Dodać żółtko, da-

lej ucierać. W oddzielnym naczyniu połą-
czyć mąkę, sól i skórkę cytrynową. Dodać 
do masła z cukrem i żółtkiem. Zagnieść  
i na końcu dodać lawendę. Ciasto odłożyć 
zawinięte w folię spożywczą na 30 min  
do lodówki. Po tym czasie rozwałkować 
na grubość ok. 0,5 cm. Wycinać ciasteczka 
foremką. Przed pieczeniem posmarować 
każde ciasteczko białkiem. Nagrzać pie-
karnik do 190 st. C i piec ok. 12 min.

Renata Olszańska

Lokalne smaki

połączyły. Formujemy klopsiki o średnicy 
3 cm i odkładamy na talerz. Ustawiamy 
sporą patelnię na średnim ogniu i dolewa-
my łyżkę oliwy. Smażymy ok. 15 minut.

Na małej patelni przez kilka minut ru-
mienimy plastry boczku, po czym zdejmu-
jemy patelnię z ognia.

W czasie, kiedy smażymy klopsiki, mo-
żemy zrobić surówkę z kapusty.

Zdejmujemy wierzchnie liście, odcinamy 
głąb, kroimy kapustę na cztery części  
i szatkujemy. Obieramy też cebulę, kroimy 
na pół i drobno siekamy. Im drobniej po-
szatkowana kapusta i cebula, tym smacz-
niejsza surówka. Dodajemy listki mięty. 
Składniki wrzucamy do miski, zalewamy 
sokiem z cytryn, dolewamy 4 łyżki oliwy  
i solimy. Mieszamy. Surówka gotowa. 

Do piekarnika nagrzanego do temperatu-
ry 180 st. C wkładamy patelnię z klopsi- 

kami, dorzucamy boczek. Obok patelni 
kładziemy ciabaty, które możemy przy-
kryć arkuszem zmoczonego papieru do 
pieczenia. Po 6 min wyjmujemy wszyst-
ko z pieca i ustawiamy na stole. Także 
surówkę.

Teraz każdy z domowników komponu-
je sam kanapkę z klopsikami, do której 
wkładamy surówkę.

Ciabaty można wewnątrz pokropić oliwą 
i posypać odrobiną soli.

Do gotowych klopsików można też dolać 
700 g passaty, doprawić solą i pieprzem, 
dosypać trochę listków bazylii i podawać 
z makaronem. Jestem pewien, że każ-
dy znajdzie swój sposób na serwowanie 
klopsików. 

Michał Dworczyk
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Wydarzenia kulturalne

WYSTAWY

26.04‒31.05 ‒ Wystawa fotografii Artura 
Piecyka „Ano, umarłem...”
Czynna: pon.‒sob., godz.11-19, Galeria  
Rokokoko, Józefosław, ul. Osiedlowa 48

13.04– 31.05 Aleksander Ryszka, malar-
stwo
Galeria Przystanek, Przystanek Kultura,  
pl. Piłsudskiego 9, Piaseczno

11.05‒29.06 ‒ „Autowidoki Józefa  
Wilkonia”
Muzeum Regionalne w Piasecznie,  
pl. Piłsudskiego 10

WYDARZENIA

6.05 ‒ Festiwal Piosenki Angielskiej 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

6.05, godz. 18.00 ‒ Promocja książki  
Wojciecha Letki
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

7.05, godz. 11.00  ‒ spotkanie Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku
Dr Tomasz Mazur „Stoicyzm – starożytny 
sposób na pogodę ducha także w XXI w.”
Radosław Michaś Kurdyś „Złoto toczy się 
w krąg – z rąk do rąk, z rąk do rąk…”
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

9.05, godz. 13.30 ‒ DZIEŃ UNII EUROPY
Rynek, pl. Piłsudskiego
Program: gra miejska dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów, przemó-
wienie prof. Hubner i tort od Burmistrza 
Zdzisława Lisa, Piknik Europejski,  
koncert: Foxal, Dj Martin Rosa, Ras Luta; 
punkt konsultacyjny Europe Direct

11.05 ‒ TOTUS TUUS ‒ uroczystości kano-
nizacyjne Jana Pawła II  
Godz. 17.30 „W drodze do świętości” – pro-
gram uczniów Gminazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II w Piasecznie, Dom Parafialny, 

pl. Piłsudskiego 10; godz. 18.30 – uroczysta 
msza dziękczynna za kanonizację Jana 
Pawła II z udziałem piaseczyńskich chó-
rów i Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej; godz. 
19.30 – koncert zespołu ARKA NOEGO

12.05, godz. 10.00 i 11.00  ‒ Wiolinka  
i Basik  
Skarb Inków / muzyka południowoame-
rykańska 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49,  
wstęp 7 zł

13.05, godz.18.00 ‒ Spotkanie Związku 
Emerytów 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

13.05, godz. 20.00 ‒ KLUB PODRÓŻNIKA  
‒ Indonezja
Prelegent: Michał Prokurat, prowadzi: 
Tomasz Pakuła
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

14.00, godz. 11.00 ‒ Spotkanie Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku
Joanna Jastrzębska – Szafraniec „Sposoby 
na długowieczność chińskich mistrzów 
taoistycznych”
Marianna Ben Mahomed „Śpiewa Julio 
Iglesias”
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

16.05, godz.19.30 ‒ Świeczowisko 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

17.05, godz. 19.00 ‒ Housepital 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

18.05, godz. 14.30 i 16.00 ‒ Bajkowa  
Niedziela 
Zespół Muzyczny KOP „To już lato, co ty  
na to”
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49,  
wstęp 5 zł

20.05, godz. 20.00 ‒ Wtorek Wydarzeń 
Kaczmarski
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

21.05, godz. 11.00 ‒ Spotkanie Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku
Zakończenie roku akademickiego 
2013/2014
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

22.05, godz. 10.00 ‒ XX Festiwal Piosenki 
Ekologicznej i Turystycznej 
Aula Błękitna, Dom Parafialny,  
pl. Piłsudskiego 10

23.05, godz. 10.30, 11.30 i 12.30 ‒ Filhar-
monia Narodowa 
Saksofonowy zawrót głowy / wspaniała 
rodzinka 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49, wstęp 5 zł

23.05, godz. 19.00 ‒ SIÓDMY KONTAKT 
The Crunch, Support 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

24.05 ‒ Koncert Uczniów Ogniska Mu-
zycznego  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

25.05, godz. 15.00 ‒ Rynek Godzina 15.00 
Spotkanie z Biblioteką Publ. Miasta i Gmi-
ny Piaseczno, koncert Varsovia Manta
Rynek, pl. Piłsudskiego 

27.05, godz. 20.00 ‒ Wtorek Teatralny 
„Babcia i wnuczek, czyli noc cudów” Teatr 
Akt Leśny
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

31.05, godz. 17.00 ‒ 20-lecie Teatru  
z Zielonej 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

Szczegóły: www.kulturalni.pl

Gmina Piaseczno poszukuje lokalu o pow. od 300 do 400 m kw. na terenie Józefosławia 
z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury i Bibliotekę.

 
Pomieszczenia w budynku powinny nadawać się do adaptacji na sale warsztatowe oraz sale prób dla grup teatralnych

i muzycznych. Niezbędne jest odpowiednie zaplecze sanitarne oraz parking na ok. 15 samochodów.

Kontakt: Centrum Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49, tel. 22 756 76 00, biuro@kulturani.pl, www.kulturalni.pl
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Kompozytor z ulicy Sybiraków
Nie znosił organicznie raków.
Poszedł nad brzeg strumyka,

A muzyka jak rak umyka,
Biorąc kierunek na Kraków.

***

Pewna sąsiadka z ulicy Zięby
Sto razy dziennie szorowała zęby.

Tak się przy tym starała,
Domestosa używała,

Aż wypadły jej zęby z gęby.

***

Pewien muzyk z ulicy Cyraneczki
Uwielbiał chować się za firaneczki.

Chodził po domu goły,
Bo dosyć był wesoły,

Lecz zimą musiał mieć majteczki.

Hodowca-amator z Julianowa
Dwa króliczki w ogródku chował

Nie będąc sekserką
Rozterkę miał wielką

Gdy wyszło, w co się wpakował.

***

Pewna Krystyna z naprzeciwka
dolewała do opla paliwka.

Palenie mąż rzucił,
Zanim się obrócił,

Żona była jak zeschła oliwka.

***

Przystojny Arab z ulicy Jaskółki
Uwielbiał makiem posypane bułki.

Z maku wyciskał soki,
Aż drżały mu loki,

A dzieci posyłał do pobliskiej szkółki.

Limeryki sąsiedzkie
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