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Metafora, którą chciałbym się teraz posłużyć, nie wygląda na spe-
cjalnie wyrafinowaną. Chóralne śpiewy, zgodny chór kojarzą nam się 
z głośną, żeby nie powiedzieć zmasowaną muzyką. Dwie rzeczy jednak 
chór wśród form wykonawczych wyróżnia. Pierwsza, dość oczywista, 
to fakt, że instrumentami są w nim ludzie i ich własne struny głosowe, 
a druga ‒ ta mniej rzucająca się w oczy, bo w uszy pewnie bardziej ‒ to 
fakt, że mimo iż chórzyści śpiewają ten sam utwór, to nie śpiewają go 
wszyscy tak samo.

„Trzymajmy swoje głosy w chórze!” ‒ chciałoby się zakrzyknąć w na-
szych, Sąsiadów, staraniach o bibliotekę, prawdziwą filię Domu Kultury, 
ulice i chodniki, tereny zielone. Nie bójmy się wtrącać w projekty i pla-
ny. Niech nie przeraża nas perspektywa wielokrotnych spotkań w tym 
samym temacie. Wszak nawet najcenniejszy głos przepadnie, jeśli nie 
pozwoli, aby go usłyszano. Forów do dyskusji jest już naprawdę sporo. 
Cykliczne, w każdy drugi poniedziałek miesiąca, spotkania Stowarzysze-
nia „Nasz Józefosław i Julianów”, cykliczne Zebrania Wiejskie, wspólne 
Józefosławia i Julianowa, na których obecny są burmistrz Piaseczna, 
sołtysi, członkowie Rad Sołeckich, zarząd Stowarzyszenia i mieszkańcy. 
Nie wszyscy są jednakowo usatysfakcjonowani, dużo pada głosów kryty-
ki, nie zawsze tak samo pojmujemy realizację wspólnego dobra. Istotne 
jest jednak to, że się spotykamy i rozmawiamy. Nasz chór może jeszcze 
nie stroi, ale szczerze próbuje wykonać wspólny utwór pt. „Rozwój J&J”. 
Te spotkania są jak próby, poznajemy swoje stanowiska, rozpoznajemy 
głosy, wiemy, kto dudni basem, kto popiskuje falsetem i komu należy 
się rola solisty, gdzie mieszkają soprany i którymi ścieżkami spaceruje 

Chór

tenor. Poznajemy się. To fascynujący proces, którego skutki są o wiele 
bardziej znaczące niż tylko uzgodnienie działań i planów na przyszłość. 
Tak się buduje społeczność. Ona u nas raczkuje, ale każdy bieg, piknik, 
zgoda na poszerzenie ulicy kosztem metrowego pasa prywatnej posesji  
i każda wymiana zdań są jak kolejne takty w partyturze. Nie oszukujmy 
się, to nowoczesna muzyka, być może nie na każde byłaby ucho. Jedno-
głośne chóry szczęśliwie odeszły wraz z gospodarką socjalistyczną do la-
musa. Teraz trzeba większej wrażliwości, cierpliwości, ostrości widzenia 
i elastyczności, żeby ten chór mógł pracować dla wspólnej sprawy.

Nasz, „Sąsiadów”, głos w tym chórze polega na zwracaniu Waszej, Czy-
telników, uwagi na ludzi, miejsca, wydarzenia i tematy obecne wśród 
nas. Czasem mniej, czasem bardziej widoczne, ale warte opisania, 
niekiedy odwiedzenia. W tym numerze poznacie kolejne osobowości 
mieszkające w J&J, ludzi z pasją, mistrzów swoich dziedzin, znanych od 
Piaseczna przez Polskę po cały świat. Wiemy, że wśród naszych czytelni-
ków są miłośnicy historii i pasjonaci wycieczek, domowi ogrodnicy  
i ogrodniczki. Sięgacie po nasz magazyn z różnych powodów i od róż-
nych stron zaczynacie lekturę. Bardzo nas to buduje i cieszy. Że jesteście 
tak interesującym chórem.

Jacek Sut
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• Zebranie wiejskie. 6 maja odbyło się Zebranie Wiejskie J&J, 
którego gośćmi byli: p. starosta Jan Dąbek i p. burmistrz Zdzisław 
Lis. Omawialiśmy na nim sprawy inwestycji w naszej okolicy (ul. 
Cyraneczki, Julianowska, Wilanowska, Krótka, Olchowa, Wenus), 
a także prace przygotowawcze do Pierwszego Biegu Józefosławia 
i Julianowa z piknikiem sportowo-rekreacyjnym, który odbędzie 
się 15 czerwca br. Powstała strona internetowa www.solectwojo-
zefoslaw.pl, na której można dokonać wpisu/zgłoszenia na udział 
w biegu. Tam też znajduje się protokół z tego zebrania. 

• Ulica Julianowska. Trwa budowa zaplanowanych od dawna 
chodników. Na razie tylko na tzw. etapie V, tj. od ul. Przesmyckie-
go do Okulickiego, ponieważ dotychczas uzyskane pozwolenie na 
budowę dotyczy tego odcinka. Gotowa jest też dokumentacja tzw. 
etapu III, czyli przy działkach p. Starosty ‒ od torów do ul. Geo-
detów. Dokumentacja złożona przez gminę ws. etapów I, II oraz 
IV okazała się formalnie w porządku i rozpoczęto postępowanie 
administracyjne dotyczące pozwolenia na budowę. 

• Ulica Cyraneczki. Na odcinku od Wilanowskiej do Ogrodowej 
do lata br. ma zostać położony pas jezdny, a więc przed Pierw-
szym Biegiem J&J asfaltu niestety nie będzie. Następny odcinek 
planowany na rok bieżący (od ul. Julianowskiej w kierunku 
Kombatantów) jest w trakcie projektowania, wykonany ma być 
do jesieni br. Zabezpieczone środki finansowe wystarczą prawdo-
podobnie na ulicę do skrzyżowania z ul. Sybiraków.

• Ul. Wilanowska. Prace projektowe tej ulicy (od Uroczej do 
Działkowej) są na ukończeniu. Konsultacja z mieszkańcami ws. 
koncepcji odbyła się 16 maja. Wszyscy zgodni są co do potrzeby jej 
budowania, zakres prac okazał się dla mieszkańców satysfakcjo-
nujący. Zgłoszono kilka uwag, które mają być uwzględnione.

• Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Kombatantów. Jak pisaliśmy 
w „Sąsiadach”  (w październiku 2013 r.) w sprawie ciągu pieszo-
-rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów w kierunku lasu, 
miało z tym tematem nie być problemu, ponieważ Gmina jest 
właścicielem gruntu o szerokości 4 m w tym miejscu. Jeszcze 
w roku ubiegłym została wykonana koncepcja ciągu, ale wtedy 
okazało się, że projekt musi obejmować całą planowaną drogę 
(cd. Kombatantów), tj. 560 m ulicy od Cyraneczki do Działkowej, 
z chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem i odwodnieniem. 
Oczywiście na odwodnienie i mostek/kładkę przez Kanałek Je-
ziorki potrzebne są uzgodnienia wodno-prawne. Ponieważ gmina 
nie ma własności gruntu pod całość inwestycji, a jedynie wspo-
mniane 4 m, najpierw zostanie zbudowany ciąg pieszo-rowero-
wy. Jednak prace projektowe podjęte na tak szeroką skalę znacz-
nie opóźnią jego realizację. Najdłużej trwa zawsze oczekiwanie 
na pozwolenia wodno-prawne (przeważnie ok. 6 miesięcy).

Informacje lokalne

• Ulica Krótka. 30 kwietnia odbyło się w Urzędzie Gminy spo-
tkanie z osobami zamieszkałymi przy ul. Krótkiej ws. posze-
rzenia, odwodnienia, wyposażenia w chodnik oraz oświetlenia 
ulicy. Okazuje się, że mieszkańcy nie są zainteresowani ucy-
wilizowaniem tej drogi w obawie przed zwiększonym ruchem 
samochodowym. Projekt ulicy w tegorocznym budżecie znalazł 
się z inicjatywy radnych z Józefosławia, których niestety na tym 
spotkaniu zabrakło. Następne spotkanie z mieszkańcami w tej 
sprawie zostało wyznaczone na 30 maja, na godz. 16.30. Odbędzie 
się ono  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Ul. Krótka miała 
się wpisać w planowany ciąg ulic (wraz z ul. Olchową i 3KDD), 
ułatwiający dzieciom z zachodniej części Józefosławia bezpieczne 
dotarcie rowerem lub pieszo do szkoły przy ul. Kameralnej, który 
także znacznie skróciłby drogę do kościoła.

• Ulica Wenus. W najbliższym czasie zostanie sporządzona kon-
cepcja budowy ul. Wenus wraz z odwodnieniem. Na tej ulicy do 
wykonania jest niewielki odcinek, ale brakuje ciągle odwodnie-
nia, więc planowana budowa musi obejmować całość inwestycji.

• Park przy Ogrodowej. Projekt umowy dzierżawy 2,5 ha gruntu 
pomiędzy Urzędem Gminy a Politechniką wrócił po parafowaniu 
z Ministerstwa Skarbu, p. Rektor zaprosiła p. Burmistrza na roz-
mowę ws. ustaleń końcowych. Umowa została podpisana. Teraz 
czekamy na projekt i urządzenie tego miejsca. Wniosek o utwo-
rzenie w tym miejscu parku (złożony 3 lata temu) zawierał także 
połączenie pieszo-rowerowe od ul. Wilanowskiej do Ogrodowej 
przebiegający brzegiem parku. 

• Zebranie wiejskie. Planowane jest na połowę września. Przed-
stawiony zostanie m.in. terminarz prac przy renowacji i roz- 
budowie ul. Geodetów, z uwzględnieniem zakresu prac uzgodnio-
nych w negocjacjach z CH Auchan; zapoznamy się z projektem 
budowy ul. Wilanowskiej, poznamy też stan innych inwestycji 
na naszym terenie i podzielimy fundusz sołecki na 2015 r.

• Wiaty przystankowe. W kwietniu ustawiono nowe brakujące 
wiaty na ul. Julianowskiej, przy Strumykowej i Urbanistów. Pa-
sażerowie mają do dyspozycji wiaty wzdłuż całej trasy autobusu 
739. Jeżeli w którymś miejscu wiaty nie ma, oznacza to brak 
odpowiedniego miejsca. Zatoki autobusowe powstaną wraz z bu- 
dową chodników i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Julianowskiej.

• Zebranie Stowarzyszenia. Najbliższe spotkanie Członków  
i Sympatyków stowarzyszenia „Nasz Józefosław i Julianów” od-
będzie się w poniedziałek, 9 czerwca jak zwykle o godz. 20.00  
w szkole przy ul. Kameralnej. Zapraszamy!

Hanna Krzyżewska



We wtorek 27 maja 2014 r. podpisano 
umowę na wydzierżawienie przez gminę 
terenu przy Obserwatorium Astrono-
micznym w Józefosławiu. Powstanie tu 
atrakcyjny teren rekreacyjno-sportowy.

Dwuletnie starania o wydzierżawienie od 
Politechniki Warszawskiej terenu przy ul. 
Ogrodowej w Józefosławiu nareszcie do-
czekały się szczęśliwego zakończenia. Bur-
mistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław 
Lis oraz Dziekan Wydziału Geodezji i Kar-
tografii Politechniki Warszawskiej prof. dr 
hab. Alina Maciejewska złożyli we wtorek 
27 maja podpisy na umowie wydzierża-
wiającej Gminie Piaseczno 2,5-hektarowy 
teren. Umowa obowiązywać ma 15 lat. 

– Cieszę się, że dziś podpisujemy umowę, 
która przyniesie korzyści obydwu stronom 
– powiedział burmistrz tuż po złożeniu 
podpisu. – Już wkrótce zlecimy projekt 
koncepcji zagospodarowania tego terenu, 
aby jak najszybciej zaczął służyć miesz-
kańcom gęsto zabudowanego Józefosławia 
i Julianowa – dodał.  

Te dwie miejscowości od dawna czekały 
na zorganizowanie otwartego terenu zie-
lonego. Teraz  droga jest prosta. Pozostaje 
kwestia zaplanowania i zrealizowania 
koncepcji aranżacji obszaru. Potencjał tego 
terenu jest ogromny chociażby z uwagi na 
wielkość i położenie. 

 – Chcemy się skupić na stworzeniu 
miejsca przyjaznego, gdzie wypoczywać 
będą całe rodziny, starsi i młodsi – zapew-
nił wiceburmistrz Piaseczna Daniel Put-
kiewicz, obecny przy podpisaniu umowy. 
W parku oprócz nowej aranżacji zieleni 
pojawić się mają urządzenia rekreacyjne, 
plac zabaw, pawilon gastronomiczny  
i toaleta. Prace przygotowawcze do sporzą-
dzenia dokładnej koncepcji zagospodaro-
wania rozpoczną się jeszcze w czerwcu br.   

Władze Politechniki planują ze środków  
z dzierżawy dofinansować remont budyn-
ku Obserwatorium Astronomiczno-Geode-
zyjne w Józefosławiu. 

– Marzy mi się organizowanie kon-
gresów w budynku Obserwatorium oraz 
porządny hotel – roztaczała wizję pani 
dziekan. Historia Obserwatorium Astro-
nomiczno–Geodezyjnego w Józefosławiu 
sięga roku 1949. W chwili obecnej budynek 
Obserwatorium spełnia funkcje zarówno 
naukowo-badawcze, jak i dydaktyczne. 
Posiada salę wykładową na ok. 40 osób  
i pokoje dla pracowników (parter), po-
mieszczenia laboratoryjne (piwnice) oraz 
bazę hotelową (piętro).

Powstanie park w Józefosławiu
O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis oraz Dziekan Wydziału Geodezji  
i Kartografii Politechniki Warszawskiej prof. Alina Maciejewska złożyli we wtorek 27 maja 
podpisy na umowie wydzierżawiającej Gminie Piaseczno 2,5-hektarowy teren przy Obser-
watorium Astronomicznym

 Już wkrótce to miejsce zyska nowe oblicze
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Jest Pan bardzo interesującym czło-
wiekiem... Inżynierem dźwięku, pro-
ducentem muzycznym, muzykiem, 
elektronikiem, konstruktorem, fizykiem, 
pasjonatem Hi-Fi i właścicielem studiów 
nagrań w jednej osobie!

Jestem też szalonym maniakiem 
dźwięku z gatunku tzw. HIGH=END, tj. 
najlepszego możliwego technologicznie 
do uzyskania w domowych warunkach. 
Jestem dziwakiem pierwotnie zdopingo-
wanym przez rodzinę i przyjaciół, żebym 
to, co tworzę dla siebie z nowych techno-
logii audio, udostępnił także innym. Nigdy 
mnie nie interesowały i nie zadowalały 
rzeczy przeciętne i powszechnie do-
stępne, w tym jakość systemów audio, 
jakie można było kupić w sklepach czy 
tzw. salonach Hi-Fi, oferujących często 
mierne rozwiązania, masowe, a przy tym 
bezsensownie drogie. Jestem osobnikiem 
mającym szczególnie wysokie wymagania 
w tym względzie. Trudno mnie zadowolić 
w sprawach audio.

Od dawna mieszka Pan w Józefosławiu?
Około 14 lat. Mniej więcej wtedy postano-

wiłem stworzyć tu moje kolejne studio na-
grań dźwiękowych i mikrolaboratorium 
do prac nad programem kolumn głośni-
kowych ZETA ZERO. Studia nagrań i sesje 
nagraniowe prowadzę już ponad 30 lat. 
Program badawczy od około 10 lat.

Jak Pan trafił do Józefosławia i dlaczego 
właśnie tutaj? 

Przybyłem z Krakowa, wcześniej miesz-
kałem w Londynie, ucząc się, jak funkcjo-
nuje świat studiów nagraniowych.  
A dlaczego osiadłem w Józefosławiu? Bo 
Józefosław bije na głowę pod względem 
atrakcyjności wszelkie inne miejscowości 
wokół Warszawy. Jest tu zielono i cicho, 
blisko do Lasu Kabackiego. Sto razy bar-
dziej atrakcyjne miejsce od Łomianek, 
Pragi, Ochoty czy Mokotowa. A to ważne 
dla dźwięku, jaki kreujemy i nagrywamy 
w moich studiach nagrań. 

Wasze studio nagraniowe jest znane  
w Polsce i za granicą. Czy mógłby Pan 
powiedzieć, kto nagrywał i kto się przy-
mierza do pracy w Waszym studio? 

Wolę pytanie, kto jeszcze nie był i nie na-
grywał w naszych studiach. Studia nagrań 
mam i prowadzę od ponad 30 lat. Przez 
ten czas przwinęły się dziesiątki tysięcy 
ludzi, w tym chyba połowa tu,  
w Józefosławiu, obok Piaseczna, a druga 
połowa w krakowskich siedzibach studia. 
Byli to m.in. muzycy z formacji Genesis, 
Myslowitz, IRA, Skaldowie, Łzy, Winton 
Marsalis, Marek Grechuta, Zbigniew Pre-
isner, Proletariat, Maryla Rodowicz, Edyta 
Geppert, Michał Jelonek, a nawet muzycy, 
którzy grali obok Hendrixa na pierwszym 
Woodstock, a także współpracownicy 

Taylora z Aerosmith, Ten Years After itp. 
Nagrywaliśmy wszelkie możliwe style 
muzyczne i wykonawców ze wszystkich 
kontynentów, z Chin (Roxie Bai), z Nowej 
Zelandii, Afryki itp. Od chórów i orkiestr 
symfonicznych poprzez metal aż po muzy-
kę sakralną i szanty.

Co jeszcze przed Panem? Marzenia, 
plany, inwestycje? 

Moje studio po 30 latach ma już ugrunto-
waną pozycję, więc marzeń już nie tworzę. 
Gdy nasza marka High-end zaczyna być 
obecna na wielu najważniejszych porta-
lach światowych poświęconych audio  
z najwyższej półki, zastanawiałem się,  
w jakim kierunku podążać z kolumnami. 
Dzięki nowym pomysłom za około rok bę-
dziemy chcieli się pochwalić czymś zupeł-
nie nowym. Ponieważ często muszę korzy-
stać z usług innych naukowych ośrodków 
badawczych, z mikroskopu elektronowego 
czy ultraprecyzyjnych spektrometrów ma-
sowych, marzy mi się też budowa nowego 
większego laboratorium audio-muzyczno-
-technologicznego z pełniejszym wypo-
sażeniem naukowym. To, co możemy, 
budujemy sami. W tym celu musiałem 
poznać zagadnienia wysokich próżni, zdo-
bywać pompy turbomolekularne itp., ale 
wolałbym mieć na tyle większy budżet, 
by rzadziej zlecać innym to, co mógłbym 
spróbować badać i mierzyć sam. 

Poznajmy się. Człowiek, który pokochał dźwięk

6     Sąsiedzi - numer 9/2014

fot. Maciej  Czuchraniuk



Wynalazczość, innowacja, technologie 
rodem z laboratoriów kosmicznych. Jak 
się dochodzi do takich możliwości?

Dzięki zawadiackiej ułańskiej fantazji Po-
laka w zdobywaniu potrzebnych, a czasem 
wręcz niedostępnych w żaden normalny 
sposób ultranowatorskich materiałów, ta-
kich jak np. grafen, który jest już w moim 
zasięgu. Poza tym sam prowadzę różne, 
czasem bardzo zaawansowane badania 
inżyniersko-materiałowe. W moim mikro-
laboratorium w Józefosławiu takie rzeczy 
jak nanocząstki, nanorurki, ultrawytrzy-
małe materiały typowe dla technologii 
kosmicznych czy militarnych to norma  
i nic niezwykłego. Sam musiałem opraco-
wać prekursorskie metody implementacji 
jonowych w metalach. Wszystko po to, by 
nasze kolumny miały niewielu konku-
rentów z Zachodu, a najlepiej, gdyby były 
jedyne. By ludzie mieli w domach dźwięk 
jakich mało. Polski dźwięk.

Czym jest dla Pana czas? 
Czy to pytanie do mnie jako fana i lep-

szego lub gorszego speca od astrofizyki? 
Czy też pyta Pan o mój osobisty stosunek 

do czasu? Jeśli o to drugie, to prywatnie 
czas to coś, czego mam duuuużo, jest dla 
mnie chyba rozciągliwy, bo mogę robić 
naprawdę sporo rzeczy. Mam całe życie  
na tworzenie rozwiązań i prac związanych 
z  dźwiękiem. Poświęciłem już około  
40 lat na konstruowanie urządzeń audio  

i zamierzam drugie 40 lat też na to 
poświęcić, zarówno ku frajdzie moich 
klientów, jak i bliskich, o ile tylko kochają 
dobre brzmienie.

 
Z Tomaszem Rogulą rozmawiał Jacek Sut

Porozmawiajmy o zdrowiu. Nadwrażliwe jelito

Wiele mamy bolączek w naszym 
cywilizowanym świecie. Wielu z nich 
niestety sami jesteśmy sobie winni. Weź-
my na przykład bóle brzucha. Codziennie 
przyjmuję co najmniej 2‒3 osoby z tym 
problemem. To dużo, bo tygodniowo ok. 
dziesięciu pacjentów narzekających na 
ból brzucha cierpi na tyle, że zjawiają się 
u lekarza. Nie mam na myśli ostrego, 
nagłego bólu, jak np. w kolce nerkowej lub 
biegunce. Myślę o bólu przewlekłym  
o różnym nasileniu, w różnych miej-
scach brzucha, z dokuczliwym wzdęciem. 
Kobiety już pewnie wiedzą, o co chodzi, ale 
problem dotyczy również mężczyzn, bo nie 
bóle menstruacyjne mam na myśli. 

Zespół jelita drażliwego. Nazwa „drażli-
we jelito” doskonale oddaje sens choroby. 
Jelito podrażna się i reaguje nadmiernie 
na różne czynniki, np. stres, pokarmy  
i długie siedzenie. Co więc zrobić, aby nie 
rozdrażnić jelita, które w odwecie przypra-
wi nas o ból brzucha? 

Brzuch lubi swobodę. Jelita są w ciąg- 
łym ruchu, poruszają się ruchem ro-
baczkowym, dzięki czemu w ich świetle 
przesuwa się pokarm. Ważne jest więc 
noszenie wygodnego ubrania, bez wpija-
jącego się paska w brzuch, ciasnej gumki 
od majtek lub rajstop. Pamiętajmy także, 
by na krześle siadać prosto, przeciągać się 
co jakiś czas i wstawać jak najczęściej od 
biurka. Po kilku godzinach siedzenia warto 
się trochę przejść, nim znowu usiądziemy, 
tym razem na przykład w samochodzie. 

Stres ‒ ważny czynnik pobudzający jeli-
ta. Pewnie każdy miał do czynienia  
z przedegazminacyjną biegunką. Jeśli nie 
radzimy sobie ze stresem, warto zasięgnąć 
pomocy psychologa. Ja natomiast dora-
dzę, co zmienić w diecie. Najważniejsze 
to usunąć z diety FODMAP (angielski skrót 
od słów fermentujące oligosacharydy, 
disacharydy, monosacharydy i poliole). Są 
to węglowodany o krótkich łańcuchach, 
bardzo łatwo ulegające fermentacji już  

w jelicie cienkim. Jej fektem są gazy jeli-
towe i substancje drażniące, powodujące 
przelewania w brzuchu, odbijania, kolki, 
wzdęcia, biegunki lub zaparcia. Jakie 
codziennie zjadamy FODMAP? Sacharozę, 
czyli cukier biały i brązowy w napojach  
i słodyczach, fruktozę w miodzie i owo-
cach, laktozę w mleku i przetworach 
mlecznych, frukatany w pszenicy, cebuli  
i czosnku, galaktooligoscharydy w fasoli  
i grochu, poliole, czyli sztuczne substancje 
słodzące w słodyczach, gumach do żucia, 
napojach. 

Co wykluczyć z diety? Wszystkie osoby, 
u których wykluczono FODMAP, czuły się 
lepiej i lżej. Warto przetestować na sobie, 
ale trzeba być konsekwentym min. przez  
2 tygodnie. Szczególnie skrupulatnie nale-
ży ocenić reakcję na laktozę. Mleko i prze-
twory to najlepsze źródło wapnia i szkoda 
byłoby z nich rezygnować w nieuzasadnio-
nych przypadkach. Warto zrezygnować  
z polioli, czyli słodzików, nieważne czy na-
turalnych, jak stewia i xylitol, czy aspar-
tam, wszystkie są sztucznymi zamien-
nikami cukru i równie zbędnymi. Proszę 
próbować, brzuch będzie wdzięczny.

Katarzyna Bukol-Krawczyk,  
lekarz medycyny rodzinnej,  
dietetyk kliniczny i sportowy
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Józefosław należał do ekonomii, czyli 
zarządu majątku państwowego w Lesz-
nowoli. Do działu I księgi hipotecznej 
„Dóbr ziemskich Leśnowola”, założonej 
w 1826 r., wpisano m.in. „Folwark i Wieś 
Ludwisgrod, czyli Józefosław”. W związku 
z przejściem dóbr w ręce prywatne zarząd 
przeniesiono do Nowej Woli. Grunty wsi 
od 1826 r. stanowiły własność Rządu Króle-
stwa Polskiego (wcześniej, w Królest- 
wie Kongresowym cara Rosji), a koloniści 
płacili czynsz z tytułu dzierżawy.  
Na przełomie 1867 i 1868 r. przeprowadzono 
uwłaszczenie włościan na mocy ukazu 
carskiego z 1864 r. Koloniści czynszownicy, 
którzy dotąd podlegali władzy dziedzica 
dóbr ziemskich Nowa Wola, uzyskali pra-
wo własności użytkowanych przez siebie 
gruntów.

W tym okresie przeprowadzono spisy 
wszystkich gospodarstw. Ich liczba była 
taka sama jak na początku akcji koloniza-
cyjnej. Właścicielami dwudziestu dwóch 
osad w Józefosławiu byli: Jan Szajer, Ber-
nard Ler, Henryk Lejbrand, spadkobiercy 
Piotra Szajera, Michał Szajer, spadkobiercy 
Józefa Hakmejera (2 osady), Godfryd Ger-
ber, Gotlib Werner, Konrad Ajzele, spad-
kobiercy Katarzyny Biszof z domu Szajer 
i Jakuba Biszofa, Jakub Dyr (3 osady), 
spadkobiercy Jakuba Celota, Konrad Ajzele 
(2 osady), Gotlib Werner, Jakub Maurer, 
Ludwik Lejbrandt, Wawrzyniec Coller, 
Krystian Honcler. Powyższe nazwiska 
mogą być nieco zniekształcone, ponieważ 

Józefosław – dawna kolonia niemiecka, cz. 2

zapisano je cyrylicą, niewykluczone, że 
fonetycznie. 

W Józefosławiu w tym czasie stała 
karczma. W 1868 r. mieszkaniec Nowej 
Woli Jozue Schmidt dzierżawił na zasadzie 
licytacji propinację (produkcja i wyrób 
alkoholu) z karczem we wsiach Nowa 
Wola, Stara Iwiczna i Józefosław. Karczma 
w kolonii Józefosław istniała już dawniej, 
bowiem w aktach stanu cywilnego parafii 
Piaseczno z 1836 r. występuje karczmarz 
Antoni Warzyński.

Po wybuchu I wojny światowej, a wła-
ściwie w jej pierwszym okresie, władze 
rosyjskie, dotąd faworyzujące ewangeli-
ków, uznały ich za element zagrażający 
obronności państwa. W 1915 r. większość 
została wysiedlona w głąb Rosji, skąd po-
wróciła po rewolucji lutowej w 1917 i 1918 r. 
W Józefosławiu grunty należały wówczas 
do następujących potomków kolonistów: 
Krzysztofa Kloca, Jakuba Gerbera, Frydery-
ka Gerbera, Jakuba Mauera, Jana Szajera, 
spadkobierców Ludwika Szajera, Michała 
Stahla, spadkobierców Bernarda Gerbera, 
Krystiana Wernera, spadkobierców Jakuba 
Lejbrandta, Marcina Sztrekera, Michała Ej-
zele, Jakuba Kloca, Andrzeja Cyglera i Mi- 
chała Wajserta.

W dniu 30 września 1921 r. przeprowa-
dzono pierwszy Powszechny Spis Ludności 
Rzeczypospolitej Polskiej. Józefosław liczył 
siedemnaście domów, stu pięćdziesięciu 
trzech mieszkańców, stu czterech ewange-
lików i czterdziestu dziewięciu katolików.

Okres okupacji hitlerowskiej postawił 
potomków dawnych kolonistów przed 
wyborem przynależności narodowej. Przez 
dziesiątki lat, jakie upłynęły od początków 
kolonizacji, wiele rodzin spolonizowało 
się, część żyła w mieszanych małżeń-
stwach, niektórzy ewangelicy zmienili 
wyznanie na katolickie. Podziały przebie-

Zabudowa Józefosławia. Fragment „Mappy dóbr Nowo-Woli” z 1821 r., sporządzonej przez 
geometrę przysięgłego Ignacego Rawicz Kosińskiego. Kopia w zbiorze dokumentów księgi 
hipotecznej Dóbr Nowa Wola, należącego do zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie, 
przechowywanej w Oddziale Zamiejscowym w Pułtusku

Dokument metrykalny rodziny Ebinger, 
wystawiony przez pastora w Ludwigsburgu 
w Wirtembergii (opatrzony odciskiem pie-
czątki tamtejszego kościoła) z 1803 r. Georg 
Christoph Ebinger, jego żona Maria Mar-
garetha i ich synowie Christoph Friderich, 
Andreas Ludwig i Johann Christian prze-
nieśli się do Ludwigsburga pod Piasecznem.
W aneksach do akt małżeństw gminy stanu 
cywilnego Piaseczno z 1817 r. Dokument 
złożył na potwierdzenie wieku przed ślubem 
Krzysztof  Fryderyk, syn Jerzego Krzysztofa 
i Marii Małgorzaty. Panna młoda Joanna 
Jakobina Szoll również pochodziła  
z Wirtembergii. Była mieszkanką wsi Szopy 
Niemieckie (dziś okolice stacji metra Wila-
nowska; istniały też wsie Szopy Polskie  
i Szopy Francuskie)
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gały nierzadko w ramach jednej rodziny. 
Ci, którzy nie podpisali volkslisty, byli 
szykanowani przez hitlerowców. Uprzywi-
lejowanych podczas okupacji volksdeut-
schów ewakuowano na Zachód w lipcu 
1944 r., kiedy Armia Czerwona zatrzymała 
się pod Warszawą na linii Wisły (jeszcze 
przed wybuchem powstania w Warsza-
wie). Po wojnie represje dotknęły nielicz-
nych, zwłaszcza starszych wiekiem, którzy 
z różnych przyczyn pozostali na miejscu.

Do 1867 r. Józefosław należał do gminy 
Lesznowola. W latach 1867‒1952 znajdował 
się w granicach gminy Nowo-Iwiczna  
z siedzibą wójta w Starej Iwicznej. Z dniem 
1 lipca 1952 r. zniesiono tę jednostkę admi-
nistracyjną. Wprawdzie utworzono gminę 
Lesznowola, ale Józefosław włączono  
do gminy Jeziorna. Po likwidacji gmin 
w Polsce od początku 1955 r. należał do 
gromady Chylice. Z kolei po zniesieniu 
gromad z końcem 1972 r. należy do gminy 
Piaseczno.

Ewa i Włodzimierz Bagieńscy

Józefosław graniczył od południa z Nowymi Nowinami, należącymi do Wielkiego 
Pola, przez które ciągnęły się wąskimi pasami pola uprawne mieszczan-rolników 
piaseczyńskich. Fragment planu z 1828 r., sporządzonego przez Augustyna Sulikowskiego, 
mierniczego przysięgłego Królestwa Polskiego

Polskie drogi w J&J

Patrzę na ten nasz Józefosław i Julia-
nów od ponad 15 lat jak na szklankę  
w połowie pełną, bo taki mam charakter 
i nie chcę jej widzieć pustej. Z radością 
więc obserwuję zmiany, których wszyscy 
jesteśmy świadkami. Wiele się wydarzyło 
przez ostatnie cztery lata. Na przykład po-
wstała ulica XXI wieku i w nowej sytuacji 
jej mieszkańcom łatwiej będzie przygoto-
wać się na nadejście kolejnego milenium, 
tym bardziej że Julianów nie chce tamtędy 
jeździć, bo przeszkadzają za wysoko ułożo-
ne garby. Jest więc doskonała droga  
i święty spokój. To samo można powie-
dzieć o ulicy Cyraneczki, bo autostrada 
gwałtownie kończy się estakadą rolko-
wo-rowerową, i dobrze. Też jest rekreacja 
i święty spokój. Te dwa problemy zostały 
więc rozwiązane i jeżeli komuś jeszcze uda 
się wyjechać rano przez zwężenie Komba-
tantów w Julianowską, to właściwie drogę 
do Wilanowskiej ma już otwartą. A jeśli do 
tego dodamy jeszcze tegoroczne deklaracje 
starosty przedłużenia samej Cyraneczki do 
francuskiego miasteczka, to będzie kolejny 
powód do zadowolenia, szczególnie dla 
mieszkających przy ulicy Sybiraków. I tu 
mamy znowu szklankę do połowy pełną.

 A teraz, dla przeciwwagi, kilka słów o tej 
pustej części. Od czterech lat jestem radną 
z Julianowa i od czterech lat nie mogę 
wyjść z podziwu, jak trudno w gminie  

cokolwiek załatwić i dogadać się z sąsia-
dami. A procedury wydają się proste. Zgła-
szam np. wniosek dotyczący przedłużenia 
i otwarcia ulicy Wenus. To także droga 
wyjazdowa z Julianowa. I co się okazuje? 
Ktoś przetrzymuje w ustach wodę upitą  
z mojej własnej szklanki i nie pozwala mi 
ponownie jej napełnić. Słyszę o braku in-
frastruktury, o kamyczkach uderzających 
w okna, a nie widzę ruchu we właściwym 
kierunku. A deweloperowi się udało! Drogę 
do swojego osiedla ma. 

No, dobrze. Wreszcie wydostaliśmy się 
już do Wilanowskiej i pytanie, gdzie dalej 
jechać? Szarpiemy się w lewo,  
w prawo i kombinujemy, jak tu piaseczyń-
ską Wilanowską połączyć z warszawską 
arterią o tej samej nazwie, bo taką mamy 
chęć, ja i setki moich sąsiadów jadących  
z Julianowa. Może przez Cyraneczki? 
Bingo, znowu szklanka pełna. Już niedługo 
ulica ta doprowadzi nas do Ogrodowej. 
Lecz, niestety, dalej pojawia się mała 
przeszkoda. Mieszkańcy ulicy Krótkiej 
blokują jej poszerzenie. Odbyło się nawet 
spotkanie, o którym wspominam w infor-
macjach lokalnych. Przybyli tylko nega-
tywnie zainteresowani w liczbie 17 oraz 
ja, no bo przecież jako radna i przewodni-
cząca stowarzyszenia „Nasz Józefosław i 
Julianów” reprezentuję te setki zmotoryzo-
wanych mieszkańców, jeżdżących tą ulicą, 

którzy właśnie teraz utknęli w korkach 
na Puławskiej i na spotkanie nie przyby-
li. To samo nieszczęście widać dotknęło 
kreatorkę poszerzenia Krótkiej, na której 
elokwencję bardzo liczyłam. Okazuje się, 
że głosami jeden (no, może półtora) do 17 
zdecydowano nicnierobienie. No bo po co 
poszerzać, kiedy można jeszcze poczekać. 
Przynajmniej do następnego spotkania  
30 maja. Znowu ktoś upił nieco płynu  
z mojej do połowy wypełnionej szklanki, 
ktoś żądający świętego spokoju przy swojej 
posesji. Pytam tylko, jak się tutaj dostał: 
przyfrunął? Bo jeśli nie, to musiał komuś 
innemu pod oknami przejechać i wtedy 
to było w porządku (zgodnie z myśleniem 
Kalego).

Ale tak naprawdę dużo się przecież dzieje 
(przypominam: XXI wieku, Komety, Pa-
stelowa, dwa odcinki Cyraneczki). Warto 
tylko bacznie przyglądać się tym, którzy 
nadmiernie łakną świętego spokoju  
i patrzą, aby wypić jednym haustem 
napój, który został przygotowany nie tylko 
dla nich, lecz dla wszystkich, i to małymi 
łyczkami. Dlatego czekamy na uzupełnie-
nie Cyraneczki, Julianowską, Wilanowską 
i inne, które, mam nadzieję, powstaną 
niedługo. Bo mimo wszystko wierzę  
w zapełnioną szklankę.

Hanna Krzyżewska
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Mariusz Szymojko ‒ stylista, fryzjer, 
projektant wnętrz, mebli, ubrań, właści-
ciel eleganckiego Studio Fryzur przy ul. 
Julianowskiej w Józefosławiu, którego 
ambasadorką jest Miss Polonia 2011 Mar-
celina Zawadzka; pełen nowych pomysłów 
mistrz perfekcyjnego klasycznego cięcia.

Co to znaczy szlif klasyczny? Wiem, że 
pod takim określeniem się Pan podpisuje.

Klasyka zawsze jest modna. Linia, którą 
proponuję, jest linią prostą, wysmuklają-
cą, bezpieczną, do każdego ubioru i zawo-
du, nigdy nie wychodzącą z mody. Pasuje 
do większości klientów. Decydując się na 
klasyczną fryzurę, klient nie musi oba-
wiać się nudy. Moim zadaniem jest poka-
zać, jak prostą fryzurę można przeczesać, 
by dopasować do różnych okoliczności, 
jak zadziałać stylizacją, by fryzura stała 
się zwariowana. Podstawą jest zazwyczaj 
dobre strzyżenie.

Profesjonalna stylizacja fryzjerska

fot. Michał Dworczyk

Czy ważniejsza jest przy tworzeniu fry-
zury Pana wizja czy zdanie klientki?

Dobra krytyka jest znakiem drogo-
wym. Jeśli klient udaje się do specjalisty, 
oczekuje konkretów, wskazówek co do 
swojego wyglądu. Moim zadaniem jest mu 
to dać. Uwielbiam klientki, które potrafią 
obdarzyć mnie zaufaniem, ale nie znaczy 
to, że eksperymentuję bez opamiętania. 
Dokładam wszelkich starań, by klient był 
zadowolony. Kiedy klientka przychodzi 
do mojego salonu z własnym pomysłem, 
wspólnie analizujemy go, wyciągamy 
wnioski i przystępuję do działania.

Co fryzjer powinien wiedzieć, żeby się 
utrzymać na rynku i przyciągnąć klienta 
do salonu?

 Dobry fryzjer musi przede wszystkim 
mieć zmysł i talent artystyczny, dzisiaj nie 
wystarczy być tylko rzemieślnikiem. Jeśli 
tego brak, żadne zabiegi marketingowe nie 

pomogą. Fryzjerstwo to musi być prawdzi-
wa pasja i profesjonalizm. Oczywiście mu-
simy się cały czas szkolić, śledzić trendy, 
poznawać nowości kosmetyczne. 

Szkolił się Pan w Tel Awiwie. Dlaczego 
właśnie tam?

W trakcie przemian w Polsce wyjechał 
tam mój ojciec. Bardzo chciał, żebym 
skończył tamtejszą szkołę, ale nie tak 
od razu było mi to dane. Dopiero po jego 
śmierci postanowiłem spełnić marzenie 
taty i spróbować tam swoich sił. Znala-
złem prywatną szkołę, na którą musiałem 
sam zarobić. Nie ukrywam, że była to 
szkoła życia, ale sprawiało mi to ogromną 
frajdę, że sam dochodzę do zamierzonych 
celów i spełniam swoje marzenia.

Z uwagą słuchamy naszych Klientów, 
wiemy, że jest coraz więcej osób szukają-
cych naturalnych, zdrowych produktów  
do włosów, którym nie jest obojętne dba-
nie o środowisko naturalne.  
W odpowiedzi na ten coraz silniejszy 
trend ekologiczny stajemy się Eko Salo-
nem. Co to oznacza?  
W trosce o naszych Klientów poszerzyli-
śmy ofertę Studia o  kosmetyki do pielę-
gnacji i koloryzacji włosów, wśród wielu 
firm postawiliśmy na marki O’right  
i Natulique. Są to produkty naturalne,  
a przez to zdrowsze dla naszego organi-
zmu. Nie tracą przy tym na swojej wy-
jątkowej skuteczności. Idealnie spraw-
dzają się u osób wrażliwych, alergików 
czy kobiet w ciąży. U nas każdy znajdzie 
odpowiednie rozwiązanie dla siebie  
‒ od podstawowej pielęgnacji, przez 
zabiegi oczyszczające i wzmacniające, 
działające na skórę głowy, po wyjątkowe 
rytuały Hair SPA.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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Co jest perełką w Pana salonie?
Kobiety i mężczyźni mogą otrzymać  

u nas pakiet profesjonalnych porad doty-
czących doboru fryzury do kształtu twarzy, 
mogą przejść metamorfozę, a także ocenę 
stanu zdrowia skóry i kondycji włosów. 
Każdy z naszych stylistów jest oczywiście  
odpowiednio wyszkolony w tym zakresie. 
Salon jest otwarty siedem dni w tygodniu. 
W planach mam również otwarcie atelier 
i vintage shopu z sukniami wieczorowy-
mi oraz z projektami mojego autorstwa. 
Chciałbym, by moje klientki mogły przejść  
w moim salonie całkowitą metamorfo-
zę od A do Z: włosy, makijaż, stylizacja 
ubioru. Niebawem zamierzam otworzyć 
również szkołę dla stylistów fryzjerów  
i kosmetyczek, stawiam na ciągły rozwój. 
Mimo że współpracuję z wieloma gwiaz-
dami (notabene można je spotkać u mnie 
w salonie), to każda kobieta odwiedzająca 
mój salon jest dla mnie gwiazdą. Panuje 
tu luźna atmosfera i jest to miejsce, do 
którego z pewnością będzie się przyjemnie 
wracało!

Z  Mariuszem Szymojko rozmawiała 
Katarzyna Krzyszkowska

Studio Fryzur Mariusz Szymojko 
ul. Julianowska 68d 
Julianów k/Piaseczna 
tel. 22 290 22 54 
www.studioszymojko.pl

Czy sąd jest jedyną alternatywą?

Wszędzie tam, gdzie są ludzie, są też 
konflikty. Rodzina, sąsiedzi, szef, znajomi 
z pracy, ba, czasem nawet przypadkowo 
spotkane na ulicy osoby mogą być źródłem 
napięć i sporów. Najczęściej staramy się 
unikać konfliktów, ale wszyscy wiemy, że 
czasem niestety po prostu się nie da.  
W ogromnej większości sytuacji poradzi-
my sobie sami, ale co zrobić, kiedy sprawy 
zaczynają nas przerastać? Kiedy postawa 
drugiej strony nie daje widoków na poro-
zumienie?

Idziemy do sądu. Ta odpowiedź wydaje 
się oczywista. Naturalnie jesteśmy przeko-
nani o swoich racjach, więc nie obcho-
dzą nas koszty. Ufamy również, że cała 
sprawa zakończy się szybko i na naszą 
korzyść. Szkopuł w tym, że przez całą są-
dową batalię nikt, nawet najsprawniejszy 
adwokat, nie może dać nam stuprocento-
wej gwarancji, że wyrok będzie całkowicie 
po naszej myśli, oraz powiedzieć, kiedy to 
wszystko się skończy. 

A co się w tym czasie dzieje z przedmio-
tem sporu? Znika? Otóż nie! Dalej kłuje 
nas w oczy. Nastawia przeciwko sobie 
obie strony konfliktu, które w obliczu 
otwartej sądowej batalii mają skłonność 
do zaostrzania swojego stanowiska. Im 
dłużej to trwa, tym gorzej dla obu stron, 
bez względu na to, kto zawinił.

Spróbujmy mediacji. Czy mamy zatem 
jakąś alternatywę wobec postępowania 
sądowego? Tak, taką rolę odgrywają wła-
śnie mediacje. Ta forma rozwiązywania 
sporów ma wiele zalet. Najważniejsza  
z nich jest taka, że strony konfliktu,  
z pomocą neutralnego mediatora, mają 
szansę na samodzielne wypracowanie po-
rozumienia, które będzie miało moc wyro-
ku sądu, a więc trwałego rozstrzygnięcia. 
Ponadto mediacje trwają krótko, niewiele 
kosztują, strony same decydują  
o wyborze osoby mediatora i czasie spo-
tkań. W efekcie nie ma arbitralnego orze-
kania: „Kto ma rację?”, „Kto jest winny?”. 

Nie ma wygranego ani przegranego. Każda 
ze stron musi się zdobyć na kompromis, 
żeby osiągnąć satysfakcjonujące wszyst-
kich rozwiązanie.

Kiedy sąd, kiedy mediacje. Pewne kon-
flikty były i będą rozstrzygane przez sądy. 
Mediacja nie powiedzie się z pewnością  
w tych sprawach, w których strony nie 
chcą ze sobą rozmawiać lub nie są zdolne 
do jakichkolwiek kompromisów. O media-
cji pomyślmy zwłaszcza w sytuacji, kiedy 
nie chcemy palić mostów w kontaktach 
z drugą stroną lub kiedy skrócenie czasu 
rozwiązania problemu jest sukcesem 
samym w sobie.

Anna Wawrzyńska, mediator
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Czerwcowe piękności

Czerwiec w ogrodzie zwiastuje począ-
tek lata. To wspaniały czas, kiedy kwit-
nienie rozpoczyna wiele gatunków roślin. 
Z każdym dniem robi się coraz cieplej,  
a ogród wręcz eksploduje zielenią. 

Urokliwe powojniki. To czas, kiedy 
swoje piękno pokazują bardzo licznie 
występujące odmiany powojników (łac. 
clematis). Rośliny te najczęściej kojarzone 
są jako pnącza, choć istnieją również od-
miany bylinowe, niskorosnące. Odmiany 
powojników różnią się między sobą wiel-
kością roślin, tempem wzrostu i oczy-
wiście wyglądem kwiatów. Kwiaty tych 
roślin urzekają swoją różnorodnością:

• wielkokwiatowe białe (Jan Paweł II, 
Jerzy Popiełuszko), niebieskie (Generał 
Sikorski, Laurstern, Rapsody), fioletowe  
i granatowe (President), różowe (Barbara), 
czerwone (Niobe), paskowane (Doktor 

W naszych ogrodach...

Ruppel) i o pełnych kwiatach (Kaiser, 
Patricka Ann Fratwell),

 • drobnokwiatowe cytrynowo-żółte po-
jedyncze (Lemon Beauty), cytrynowo-żółte 
pełne (Lemon Dream) i intensywnie  żółte 
z Grupy Tangutica (Lambton Park), drob-
nokwiatowe niebieskie (Frankie) i różowe 
(Janny, Alionushka).

 Mnie urzekają te odmiany, których 
drobne kwiaty pachną, np. Sweet Sum-
mer Love. 

 W zależności od gatunku i odmiany 
powojniki kwitną od początku maja do 
października, a po przekwitnięciu ozdobę 
stanowią puszyste owocostany, nadające 
się również do suchych bukietów. 

Kolorowe rododendrony i azalie.  
W czerwcu kończą swoje kwitnienie naj-
późniejsze odmiany rododendronów oraz 
azalii. I to właśnie teraz możemy zadbać 
o wygląd i obfitość kwitnienia tych roślin 
w roku następnym:

 • warto usunąć przekwitnięte kwia-
tostany, żeby zapobiec zawiązywaniu 
nasion, 

• należy przyciąć rośliny – ucinając 
tylko wierzchołki wyrastających młodych 
pędów, można zmusić rośliny do roz-
krzewienia się oraz zachowania zwartej 
formy,

• należy wykonać nawożenie nawozem 
przeznaczonym dla tej grupy roślin, tj. 
kwaśnolubnych i kwitnących,

• trzeba zadbać, aby podłoże wokół 
krzewów było odchwaszczone i umiarko-
wanie wilgotne. 

Pamiętajmy również o tym, że jest to 
grupa roślin o płytkim  systemie korze-

niowym, który należy chronić, ściółkując 
glebę korą lub torfem.

Zmieniający barwę dereń kousa i jego 
odmiany. W ogrodzie o tej porze roku 
mogą być one ciekawostką. Z pozoru 
dereń wygląda jak zwykły krzew o zielo-

nych liściach, natomiast w czasie kwit-
nienia przykuwa uwagę swoimi dużymi 
(około 8 cm) białymi kwiatami, którymi 
jest obsypany. Jesienią natomiast z kwia-
tów powstają czerwone, okrągłe owo-
costany, które są jadalne. Same rośliny 
przebarwiają się na intensywnie czerwo-
ny kolor.

Joanna Widaj
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Pierwszy Uliczny Bieg J&J oraz towarzy-
szący mu piknik tuż-tuż. Zachęcamy do 
zapoznania się z ideą tego sportowo-kultu-
ralnego wydarzenia i do czynnego udziału. 
Poniżej program imprezy, plan biegu oraz 
informacje o wydarzeniach towarzyszą-
cych naszemu sąsiedzkiemu spotkaniu. 

Idea i założenia imprezy. Piknik lokalny 
organizowany przez Rady Sołeckie Józe-
fosławia i Julianowa ma na celu wykre-
owanie atmosfery lokalnego święta oraz 
przedświątecznych przygotowań (będzie 
przy okazji możliwością zmotywowania 
władz oraz mieszkańców do uporządko-
wania otoczenia). Jest także promocją 
aktywnego spędzania czasu, okazją do 
integracji mieszkańców i do spotkania  
z samorządowcami. Dzięki tej lokalnej 
imprezie my, mieszkańcy J&J, mamy 
szansę kreowania „Pomysłu na Józefo-
sław”, zapoznania się z ofertą lokalnych 
firm (kluby sportowe, restauracje, sklepy, 
szkoły, świetlice), poznania terenu, gdzie  
w bliskiej przyszłości powstanie park 
(część terenu Politechniki Warszawskiej).

Co i kiedy się wydarzy. W godzinach 
14‒19 planowane są:

• Strefa Tuan Club – plenerowe zajęcia 
fitness: trening funkcjonalny – 30 min; 
H’BAM (połączenie tańca z fitnessem) 
– 30 min; Crossfit – 30 min; SPEEDBALL 
(szczegóły na stronie Tuan Club) – 30 min 
+ rozgrzewka przed biegiem i rozciąganie 
po biegu; + budowanie kondycji przed bie-
giem (Treningi biegowe – każda niedziela, 
godz. 11.00 w Lesie Kabackim, szczegóły na 
stronie Tuana)

• Strefa dzieci – minibiegi, gry i zabawy, 
origami, malowanie na sztalugach, szachy 
z mistrzem (Szkoła Marzeń, Incy Wincy, 
Świat Bajek, Klub Kultury Józefosław, Na-

Piknik oraz I Bieg Uliczny J&J 15 czerwca godz. 14-19  

Program 
14.00–15.00
Animacje dla dzieci i dorosłych
15.00–15.30
Biegi dla dzieci
16.00
I Bieg J&J
16.00–17.00
Animacje dla dzieci
17.00–17.30
Dekoracje zwycięzców
18.00–18.30
Sesja „Pomysł na J&J”
18.00–19.00
Animacje dla dzieci i dorosłych
19.00
Zakończenie

sza świetlica), plac zabaw – dmuchańce
• Scena główna – występy artystyczne, 

pokaz iluzjonisty, sesja  „Pomysł na J&J”, 
zumba, dekoracja zwycięzców

• Strefa geodetów – studenci PW 
poprowadzą zabawy z instrumentami 
geodezyjnymi

• Strefa leżaków i kocyków (trzeba 
przynieść ze sobą) – program dowolny 

• Sesja fotograficzna „ Dzieci Józefo-
sławia i Julianowa” (Joanna Sibilska - 
Atelier 21) 

• „Metamorfozy” Studio Fryzur Ma-
riusz Szymojko i gabinet kosmetyczny 
Pimavell

• W Audytorium PW (w budynku) – 
wykład „Dieta sportowca” (Katarzyna 
Bukol-Krawczyk, KB Medica) oraz Slow 
Food 

Dodatkowo strefa lokalnych wystaw-
ców, strefa kulinarna oraz bar piwny 

W godzinach 16.00‒17.00 planowa-
ny jest bieg uliczny J&J. Obecnie trwa 
rejestracja na bieg. Zgłaszać się można 
poprzez stronę www.solectwojozefoslaw.
pl do 14 czerwca 2014 r. Opłata startowa 
40 zł (lub 60 zł /tylko gotówka/ w Biurze 
Zawodów 15 czerwca 2014 pod warun-
kiem dostępności miejsc). Obejmuje ona: 
koszulkę techniczną z nadrukiem, nu-
mer startowy z elektronicznym czipem, 
medal pamiątkowy oraz wodę dla biega-
czy. Liczba miejsc na bieg to 300. Długość 
trasy ‒ ok. 4,6 km. Imprezę poprowadzi 
Łukasz Grass, dziennikarz radiowy  
i telewizyjny, mieszkaniec Julianowa.

Impreza dofinansowana została przez 
Gminę Piaseczno.

Do zobaczenia na starcie! 
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Zbliża się lato, wakacje, urlopy, często  
w egzotycznych miejscach. „Wyglądasz jak 
milion dolarów” ‒ która z was nie chciała-
by usłyszeć tego o sobie? Przypuszczam,  
że każda. 

Noś się jak gwiazda. Wystarczy wyrazisty 
naszyjnik i oryginalne kolczyki albo zdecy-
dowana bransoletka. Zestaw garderoby nie 
musi być specjalnie wyszukany. Możecie 
włożyć ulubione dżinsy, biały T-shirt i jes- 
teście ubrane. Jest tylko małe ale... Wasza 
garderoba musi doskonale na was leżeć, 
wy musicie doskonale się w niej czuć 
i sprawiać wrażenie, jakbyście były gwiaz-
dami stąpającymi po wybiegu od zawsze. 
„Noś wyszukane na pchlim targu kolczyki 
tak, jakbyś nosiła brylanty” ‒ podpowiada 
Nina Garcia, szefowa działu mody amery-
kańskiego „Elle”. To niestety nie przychodzi 
samo. 

Kilka praktycznych wskazówek. Chąc 
zwrócić na siebie uwagę i być zauważony-

Letnie stylizacje

mi, musicie włożyć w to trochę wysiłku. 
Obserwujcie popularne blogi dotyczące 
mody, dress codu, przeglądajcie czasopi-
sma u fryzjera i wreszcie poświęćcie trochę 
czasu samej sobie. Pierwszą najważniejszą 
rzeczą jest remanent w szafie. Zróbcie prze-
gląd wszystkiego, co w niej macie,  
i zastanówcie się, co zatrzymać, a z czym 
najwyższa pora się rozstać. Nie róbcie tylko 
tego zbyt pochopnie, bo możecie usunąć 
prawdziwe skarby. Najlepiej urządźcie bab-
ski wieczór i z pomocą koleżanek zapew-
ne osiągniecie pożądany efekt. Wiem, co 
powiecie: „Skąd wziąć na to czas?”. Prawdą 
jest, że osoby młode, singielki, bez zobowią-
zań i dzieci, mają na szperanie  
i przeglądanie zdecydowanie więcej czasu. 
Dotyczy to również mieszkanek większych 
miast, możliwości poszukiwań mają znacz-
nie więcej. Centra handlowe, wyprzedaże, 
second-handy i różne autorskie butiki są 
często dla nich inspiracją w tworzeniu 
własnego stylu. Ale nie ma się czym przej-
mować. W internecie też znajdziecie wiele 

podpowiedzi i spokojnie zrobicie świetne 
zakupy online. 

W co się ubierać latem? Wybierajcie  
wzorzyste, kolorowe elementy garderoby 
oraz dodatki, zerwijcie z szarością i czernią, 
zostawcie nudę na jesień. Coraz więcej  
z was interesuje się modą, dzielicie się 
swoimi pomysłami, poszukujecie specjali-
stów, wklejacie swoje fotki w internecie  
i stylizacje na różnych portalach mo-
dowych czy społecznościowych, i to jest 
fantastyczne. Często sukienka z lumpeksu, 
torebka z internetowego sklepiku vintage, 
dobre buty (!), biżuteria wyszukana  
w sieci ‒ abrakadabra! ‒ i mamy naprawdę 
wyjątkową stylizację!

 
Katarzyna Krzyszkowska

fot. Nikoletta Wiśniewska



Książki subiektywnie wyczytane

„Zaklinacz czasu” Mitch Albom, Znak

Bez zegarka? Bez kalendarza? Tak, tak... 
tak kiedyś żyliśmy. Także bez dzisiejszego 
wszechobecnego pośpiechu. Dziś czas nam 
ucieka, a my gonimy go, marnujemy,  
a nawet tracimy. Odkąd mierzymy czas, 
zaczął nas ograniczać. Ciągle nam go 
mało, nie starcza go. Żyjemy prędko, 
nieustannie odmierzając bezpowrotnie 
mijające minuty i godziny. Mitch Albom 
zaprasza nas do swojej uniwersalnej 
przypowieści o czasie i jego względności. 
Krótkie rozdziały i prosty, wręcz biblijny 
język wzmacniają przekaz pouczającej 
opowieści. Składają się na nią trzy z 
początku niełączące się ze sobą historie. 
Jedna sięga zamierzchłych czasów budo-
wy Wieży Babel, a dwie pozostałe pokazują 
współczesnych bohaterów, którzy zatraca-
ją się, goniąc czas. Jedni chcą przyspieszyć 
bieg czasu, inni chcą go powstrzymać. To 
delikatna, wysmakowana opowiastka, 
skłaniająca do myślenia, ale tak napraw-
dę nie odkrywająca żadnej wielkiej nowej 
prawdy. „Zaklinacz czasu” pozwala nam 
uważniej spojrzeć na rolę czasu w naszym 
życiu. Ukazuje, jak wiele rzeczy możemy 
paradoksalnie stracić, starając się go spo-
wolnić, zatrzymać lub przyspieszyć. Znaj-
dziemy tu także greckie Carpe diem! Autor 
mówi nam, byśmy spróbowali spojrzeć 
na nasze życie bez terminów i zegarków 
pchających nas wciąż naprzód.  
W życiu przecież „nigdy nie jest za późno 
ani za wcześnie. Jest dokładnie wtedy, 
kiedy trzeba”. Zatem zatrzymajmy się, 
chwytajmy ulotne chwile. Może właśnie 
nadszedł czas? Nasz czas? 

 

„I jak tu nie biegać!” Beata Sadowska, 
wydawnictwo Otwarte

Od dawna wiedziałam, że dziennikarka  
i prezenterka telewizyjna Beata Sadowska 
biega w maratonach. Podziwiałam ją za 
to i byłam ciekawa, jak do tego doszła. Jak 
tylko ukazała się więc jej książka „I jak 
tu nie biegać!”, postanowiłam sprawdzić, 
jak jej bieganie wygląda „od kuchni”. Nie 
jest to poradnik biegowy, tylko opowieść 
entuzjastki biegania i zdrowego stylu życia 
o tym, jaką drogę przebyła od jazdy rowe-
rem za trenującym biegi narzeczonym, aż 
do samodzielnych startów w licznych ma-
ratonach. Przede wszystkim jest to jednak 
książka o wielkiej pasji biegania amator-
skiego. Lektura daje ogromną motywację  
i ośmiela, by zacząć się ruszać albo by biec 
dalej i dalej i mieć z tego ogromną radość. 
Otrzymujemy solidną porcję ciekawostek 
biegowych, wrażeń z maratonów i biegów 
w różnych zakątkach świata, a także garść 
wegańskich przepisów. Beata Sadowska 
pisze wciągająco, lekko i dowcipnie o wie-
lu ciekawych zagadnieniach biegowych, 
np. udziale w biegach masowych, odży-
wianiu, bieganiu wg planu treningowego, 
modzie biegowej i radości kibicowania 
innym. A także o tej przyziemnej stronie 
biegania: pokonywaniu słabości, lenistwa 
i chęci zostania na kanapie. Bardzo podo-
bają mi się fachowe porady trenera biego-
wego, Kuby Wiśniewskiego. Jasno i prosto 
podpowiada on, jak biegać rozsądnie, 
cieszyć się tym i nie zrobić sobie krzyw-
dy. Zawartość tych 278 stron to przede 
wszystkim wysokoenergetyczna i moty-
wacyjna pigułka dla amatorów biegania. 
To opowieść o pasji, jak zmieniła życie 
autorki i wniosła do niego radość, zdrowie 
i przeogromną satysfakcję z samorealiza-
cji. A więc biegiem po tę książkę!

„Igły. Polskie agentki, które zmieniły 
historię” Marek Łuszczyna, PWN

Kobiety-szpiedzy? Tak! Rodowite Polki oraz 
kobiety, które wybrały Polskę na nową 
ojczyznę. Igły to agentki, które pracowały 
dla polskiego, brytyjskiego i hitlerowskie-
go wywiadu. Wszystkie nietuzinkowe, 
sprytne, precyzyjne. Arystokratki, żony 
dyplomatów, córki przedsiębiorców, panie 
domu, matki i nastolatki, których wkład 
w przebieg II wojny światowej był nie-
bagatelny. Wraz z nimi uczestniczymy 
w supertajnych wojennych operacjach. 
Marek Łuszczyna przedstawia 10 reportaży 
o autentycznych, momentami ogromnie 
niebezpiecznych, a czasem wręcz nie-
prawdopodobnych historiach dzielnych 
agentek wywiadu. Opisuje prawdziwe 
kobiece losy, pełne konspiracji i zwrotów 
akcji godnych najlepszych powieści szpie-
gowskich. Przy okazji autor w ciekawy 
sposób ukazuje tło historyczne i ówczesną 
sytuację geopolityczną Europy. Książkę 
czyta się z ogromnym zaciekawieniem  
i rosnącym podziwem dla poświęcających 
wiele i podejmujących ogromne ryzyko dla 
naszego kraju kobiet. Choć „Igły” to rzetel-
na literatura faktu, trzyma w napięciu jak 
dobra fikcja. To wyjątkowe opowieści  
o prawdziwych bohaterkach, które doko-
nały podczas wojny rzeczy niezwykłych. 
Marzyły o wolnej Polsce, która bez nich 
nie wyglądałaby być może tak jak dziś. 
„Igły” ukazują historię od fascynującej 
strony. Gorąco polecam!

Monika Rzepka
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Zadbaj o ciało z Kreacją Kształtów!

Opalona, zdrowa i promienna skóra 
to niewątpliwie atrybut każdej kobiety. 
Wszystkim z nas zależy, aby latem prezen-
tować się idealnie. Jest jeszcze sporo czasu, 
żeby się do tego odpowiednio przygotować. 
Nieistotny jest rozmiar, który się nosi, S czy 
XL. Można dość szybko sprawić, żeby ciało 
było gładkie i sprężyste. Wystarczy dobrze 
dobrany plan treningowy, zbilansowana 
dieta oraz odpowiednio dobrane zabiegi, 
które dzięki zaawansowanej i sprawdzonej 
technologii spotęgują efekty Państwa sta-
rań. W końcu nasze ciało to nasz najlepszy 
przyjaciel!  

Promienna i młoda twarz. Pielęgnację 
najlepiej zacząć od zabiegów na twarz  
i odpowiednio przygotować ją do spotkania 
ze słońcem. Zadbana oszuka czas i odejmie 
kilka lat. W salonie Kreacja Kształtów dys-
ponujemy wieloma skutecznymi  
i nowoczesnymi metodami, stosujemy 
indywidualny dobór zabiegów oraz udzie-
lamy rzetelnej informacji na ich temat. 
Zapraszamy na bezpłatną konsultację  
w naszym gabinecie, gdzie doradzimy,  
z jakiej metody skorzystać. Należy pamię-
tać, że niektóre zabiegi wykluczają szybką 
ekspozycję ciała na słońcu, dlatego przed 
skorzystaniem z nich warto wspomnieć 
kosmetologowi o planowanym urlopie. 

Zgrabne i jędrne ciało.  Kolejnymi ob-
szarami pielęgnacji przed rozpoczęciem 
wakacji są partie ciała takie jak: brzuch, 
uda, pośladki, bikini oraz dłonie i stopy. 
Zabiegi przygotowujące ciało do lata wyko-

nujemy etapami. Z pomarańczową skórką 
walczymy kompleksowo, pomagamy 
dbać o dietę i często zmieniamy tryb życia 
naszych klientek. Do codziennej pielęgnacji 
proponujemy kosmetyki, które odpowied-
nio nawilżą skórę i nie doprowadzą do jej 
nadmiernego wysuszenia. W zależności od 
problemu skóry mamy do zaoferowania 
zabiegi wyszczuplające i antycellulitowe, 
wykonywane najwyższej jakości sprzętem 
renomowanych firm. W szczególności 
polecamy: Maximus (ITP S.A.), zabiegi 

silnie ujędrniające na twarz i ciało, I Lipo 
i ILipo Ultra (ITP S.A.) (ITP S.A.) ‒ do zabie-
gów wyszczuplających i antycellulitowych, 
Biopress 100 (Biosana) ‒ zaawansowaną 
technologię do wykonywania drenażu lim-
fatycznego, laser frakcyjny Emerge ame-
rykańskiej firmy PALOMAR, przeznaczony 
do usuwania i redukcji powierzchownych 
niedoskonałości skóry. Obecnie jest to jeden 
z najlepszych laserów na rynku. Nowością 
w naszym salonie jest również urządzenie 
Geneo, nagrodzone PRIX DE BEAUTÉ 2014 
magazynu „Cosmopolitan”. Kombinacja za-
biegów, łączenie różnego rodzaju sprzętów  
i kosmetyków oraz wykonywanie ich  
w odpowiedniej kolejności pozwala osią-
gnąć rewelacyjne rezultaty. Nasz salon 
postawił na jakość urządzeń w połączeniu  
z jakością usług.

 Piękne dłonie i stopy. Szczególnie latem 
są one narażone na wpływ szkodliwych 
czynników – dlatego również oferujemy 
wiele zabiegów pielęgnacyjnych i odżyw-
czych, które zapewnią dłoniom oraz sto-
pom zdrowy i estetyczny wygląd. Zdrowe  
i piękne dłonie to nie tylko różnego rodzaju 
manicure – najpopularniejszy, ale rów-
nież liczne zabiegi odmładzające skórę 
dłoni oraz zapobiegające jej starzeniu. Są 
to zarówno zabiegi na bazie kosmetyków, 
jak również na specjalistycznych urzą-
dzeniach. Dysponujemy szeroką gamą 
rodzajów i kolorów lakierów do paznokci, 
znanych oraz cenionych firm. Polecamy 
manicure SPA, będący kompleksowym 
zabiegiem na dłonie. Jest on wzbogacony 
peelingiem, maską bądź parafiną oraz 
masażem dłoni.

Gładka skóra bikini. To podstawa plażo-
wego wyglądu. Nasz specjalista wybierze 
odpowiednią metodę depilacji, która nie 
podrażni skóry ani nie spowoduje, że na 
nogach pojawi się sieć pajączków. Proble-
my alergiczne należy zgłosić kosmetologo-
wi przed zabiegiem.

Salon kosmetyczny „Kreacja Kształtów” 
ul. Osiedlowa 52, Józefosław
tel. 22 380 36 36, 570 571 572

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

Jak dbać o ciało od wewnątrz: 
•  nie zapominaj o śniadaniu
•  pij dużo wody, najlepiej 1,5 l 
dziennie
•  jedz często, w małych ilo-
ściach, szczególnie warzywa  
i owoce
•  bądź aktywna fizycznie – 
wybieraj taką aktywność, która 
sprawi ci przyjemność!
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Wakacje. Zawsze są wyjątkowe, cieka-
we, pełne przygód i niezapomniane.  
W moim przypadku zapowiadają się 
jednak zupełnie inaczej. Po pierwsze, będą 
trwały ponad cztery miesiące. Są najdłuż-
sze w życiu, jak niektórzy zwykli mówić. 
Po drugie, oprócz oczywistych korzyści 
z tak długiego odpoczynku bardzo przy-
jemne jest też „dokuczanie” wszystkim 
dookoła, że mam wolne. Zwłaszcza tym, 
którzy będą cały czerwiec chodzić do szko-
ły i starać się o świadectwo niezmuszają-
ce do opuszczenia domu i udania się na 
wyprawę do Pacanowa. Myślę jednak, że 
jest to też trochę smutny czas, bo zacznie 
docierać do mnie, że już nigdy nie będę 
uczennicą. Na szczęście zawsze zostaje 
wspominanie szkolnych czasów.

Kiedy ukaże się wakacyjny numer 
„Sąsiadów”, będę miała 19 lat. Jest to więc 
dobry moment na opowiedzenie tym, 
którzy jeszcze nie wiedzą, i tym już do-
świadczonym, jak to jest być dorosłym, a 
może raczej pełnoletnim, okrągły rok. Jak 
to się w ogóle zaczyna, co to jest i z czym 
się to je. 

Otóż wszystko zaczyna się na począt-
ku liceum. Przychodzisz po gimnazjum 
do nowej szkoły i pierwsze słowa, które 
słyszysz, to „matura”, „egzamin dojrza-
łości”. Potem na szkolnym korytarzu 
widzisz tych z trzeciej, czyli maturzystów. 
Wyglądają tak staro, że zastanawiasz się, 
czy to czasem nie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku a nie szkoła średnia. Następnie 
poznajesz ich, opowiadają ci o swoich 
planach na przyszłość, maturze, studiach, 
„osiemnastkach”. Myślisz sobie: „O kurczę, 
oni to mają poważne życie, no i mają 
dowód osobisty, a to już coś”. Coś, czyli tak 
naprawdę co? 

Następny etap poznawania, czy może 
oswajania się z nadchodzącą dorosłością, 
to okres, w którym najstarsi znajomi  
z klasy mają 17 lat i 9 miesięcy i już mogą 
zapisać się na kurs prawa jazdy. Robi 
się naprawdę gorąco. Z zapartym tchem 
słuchasz ekscytujących opowieści o pierw-
szych jazdach i kilkunastu podejściach 
do egzaminu państwowego. Druga klasa 

liceum to także czas, kiedy wyjątkowo 
trudno znaleźć chwilę na naukę, bo zaczy-
na się kolejny etap spotkań z dorosłością, 
czyli „osiemnastki” kolegów i koleżanek. 

Wreszcie sam odliczasz ostatnie chwile 
do swoich osiemnastych urodzin. Nadcho-
dzi ten dzień i nic nie jest już takie same. 
Budzisz się rano i wreszcie jesteś dorosły, 
jesteś wolny, jesteś kimś innym, jesteś 
pełnoletni, wszystko ci wolno. Ale czy na 
pewno? Dziś, po roku od „osiemnastki”, 
wiem, że nie zmienia się prawie nic. Dalej 
jesteś uczniem, plan twojego dnia nie 
ulega zmianie, wciąż mieszkasz z rodzi-
cami, więc wolny chyba do końca jednak 
nie jesteś. Oczywiście wszystko ci wolno, 
ale teraz mama czy tata ci nie pomogą, 
nie uratują. Sam będziesz odpowiadał za 
swoje wyskoki. Potem składasz doku-
menty umożliwiające uzyskanie dowodu 
osobistego, a kiedy już go dostajesz, nie 
rozstajesz się z nim.

Po około dwóch miesiącach zapominasz 
o urodzinach. Zaczyna się klasa matu-
ralna, nauki jest od groma. Matura coraz 

Krótki kurs dorosłości

bliżej. Nadchodzi maj, a ty zastanawiasz 
się, czy to właśnie jest ta fajna dorosłość. 
Po całym roku szkolnym, pełnym ciężkiej 
pracy i trzech tygodniach stresu matu-
ralnego, jesteś wykończony i mimo że 
egzamin dojrzałości za tobą, na pewno nie 
czujesz się dorosły. Według opowieści tych, 
od których rozpoczęła się twoja historia  
z dorosłością, najgorsze dopiero przed 
tobą. Liceum to ich zdaniem przedszkole,  
a kolokwia na studiach są jak matura. 

I co teraz? To jak z tą dorosłością? Ach, 
nieważne. Jak odpocznę, to się zastano-
wię. Teraz mam wakacje. Te najdłuższe 
i „dorosłe”. Prawie do października. Czas 
opuścić Józefosław i zobaczyć różne strony 
świata.

Matylda Michałowicz

fot. Katarzyna Michałowicz



Leczo warzywne z ryżem i kurkumą

To lekkie danie wyśmienicie sprawdza 
się w letnie dni, kiedy nie mamy ochoty 
na mięsne i ciężkie potrawy. Jest pożywne 
i sycące, lekkostrawne, a na dodatek łatwe 
w przygotowaniu. 

Składniki
• 4 duże pomidory
• 2 cukinie
• 3 papryki: żółta, czerwona, zielona
• 1 cebula
• por
• 1 mały koncentrat lub przecier pomido-

rowy
• zioła: bazylia, oregano, kolendra
• oliwa do smażenia
• ryż biały długoziarnisty
• kurkuma
• sól

Wykonanie
Ryż gotujemy z solą i kurkumą (sypiemy 

niedużo, na 200 g ryżu wystarczy czubek 
łyżeczki). Żeby ryż był sypki, na początku 
przelewamy go zimną wodą, zagotowu-
jemy na bardzo mocnym ogniu, a potem 
zmniejszamy i już do końca dogotowuje-
my na bardzo małym. Warzywa myjemy, 

Kameralne spotkanie autorskie  
z Katarzyną Bondą, którą Zygmunt 
Miłoszewski ogłosił Królową Polskich 
Kryminałów, odbyło się w restauracji 
La Pina.

Mieliśmy okazję posłuchać o kulisach 
warsztatu pisarza kryminałów. Katarzy-
na Bonda opowiadała o swoich wędrów-

Lokalne smaki

obieramy ze skóry (oprócz cukinii), kroimy 
w kostkę 2x2 cm. Na rozgrzaną patel-
nię z oliwą kolejno wkładamy warzywa 
(każde osobno!), podsmażamy, po czym 
przez chwilę dusimy, dolewając odrobinę 
wody. Cukinii oraz papryki nie podsma-
żam zbyt długo. Lubię, jak warzywa te są 
lekko twarde, dzięki temu potrawa nie ma 
jednolitej konsystencji papki, warzywa 
lekko chrupią pod językiem. Na koniec już 

kach po bagnach, wizytach w zakładach 
karnych, rozmowach z policjantami, 
psychologami oraz długich miesiącach, 
jakie ‒ odcięta od świata ‒ spędza na 
„myśleniu”. Dzięki tak solidnemu podej-
ściu, długich i skomplikowanych etapach 
tworzenia dramaturgicznej „drabinki” jej 
kryminały trzymają w napięciu do same-
go końca, który (potwierdzam!) pozostaje 

podsmażone i podduszone warzywa prze-
kładamy do garnka, dodajemy koncentrat 
pomidorowy (albo cały mały koncentrat, 
albo pół kartonika gotowego przecieru), 
dokładnie mieszamy, solimy i doprawia-
my ziołami. Podajemy z ryżem. Leczo jest 
kolorowe i pięknie komponuje się z żółtym 
ryżem.  

Ewa Mościcka

przede wszystkim wiarygodny. Żadnych 
„samorozwiązujących się zagadek” i nie-
przystających do rzeczywistości (również 
tej powieściowej) zakończeń. Dzięki spo-
tkaniu w La Pinie wiemy, jak się osiąga 
taki efekt.

Jacek Sut

Spotkanie z pisarką, Katarzyną Bondą. Relacja
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Wydarzenia kulturalne

WYSTAWY

11.05‒29.06.2014 ‒ „Autowidoki Józefa 
Wilkonia”
Muzeum Regionalne w Piasecznie,  
pl. Piłsudskiego 10

09.05‒08.06. 2014 ‒ Rafał Bojar DZIECI 
GAMBII 
Przystanek Kultura,  
pl. Piłsudskiego 9, Piaseczno

14.06–30.08 ‒ Wystawa prac uczestników 
zajęć Przystanku Kultura
Galeria Przystanek,
pl. Piłsudskiego 9, Piaseczno

WYDARZENIA

7.06 – Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe
godz. 15.00 – Scena dziecięca – dziecięce 
Teatry Piaseczna i okolic, Scena plenerowa 
– Rynek (pl. Piłsudskiego);
godz. 20.30 – Koncert zespołu „Same Suki”,
Scena plenerowa – Rynek (pl. Piłsudskie-
go);
godz. 21.30 – Skwer Kisiela: Teatr Minia-
tura ( Konstancin) – spektakl „Jak wiły 
wianki wiły” w reżyserii Ewy Cielesz; Teatr 
Exponad (Piaseczno) – spektakl „Dom”  
w reżyserii Roberta Wasiewicza

8.06, godz. 15.00 – Rynek Godzina 15.00
„Smaki Piaseczna”,
Rynek, pl. Piłsudskiego

9.06, godz. 10.00 – Wiolinka i Basik
Sala Domu Kultury w Piasecznie, 
ul. Kościuszki 49
Wstęp: 7 zł

10.06, godz. 12.00 – spotkanie Związku 
Emerytów
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

12.06, godz. 20.00 – spektakl „Czarownica 
z Piaseczna” teatru Łups!
Sala Domu Kultury w Piasecznie, 
ul. Kościuszki 49

13.06, godz. 19.00 – RAP REWIR
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49
Wstęp: 10 zł

14.06, godz. 15.00 – Prezentacja Przystan-
ku Kultura
Scena plenerowa, 
Rynek, pl. Piłsudskiego

14.06 – Piaseczyńskie Teatralia Sobótko-
we
godz. 20.30 – Koncert zespołu „ Cisza jak 
ta” Scena plenerowa – Rynek (pl. Piłsud-
skiego);
godz. 21.30 – Skwer Kisiela:  Pokaz Klubu 
Sportowego Grawitacja, Teatry: Domino, 
Horrorek, Exponad (Piaseczno) spektakl 
„Koralina” w reżyserii Moniki Iwanow  
i Anny Kolanowskiej;
godz. 22.30 – Teatr Ósmego Dnia (Poznań) 
Widowisko plenerowe „CZAS MATEK”, Park 
Miejski w Piasecznie

15.06, godz. 12.00 – Jarmark Hubertowski
Zalesie Górne

15.06, godz. 12.00 – Rynek Godzina 15.00
Prezentacja Przystanku Kultura,
Rynek, pl. Piłsudskiego

15.06, godz. 18.00 – występy uczniów 
Ogniska Muzycznego
Przystanek Kultura, 
pl. Piłsudskiego 10

21.06, godz. 13.00 – „Czas jubileuszy”
W programie: jubileusz strażacki oraz 
Piknik Jubileuszowy (spektakle, koncerty, 
zabawy, konkursy, pokazy, karaoke),
Chojnów

21.06 – Piaseczyńskie Teatralia Sobótko-
we
godz. 20.30 – Koncert zespołu „Orkiestra 
Świętgo Mikołaja” Scena plenerowa – Ry-
nek (pl. Piłsudskiego);
godz. 21.30 – Obrzęd Nocy Świętojańskiej – 
Park Miejski w Piasecznie

22.06, godz. 15.00 – Rynek Godzina 15.00
Katolicka Szkoła Pod Żaglami,
Rynek, pl. Piłsudskiego

24.06, godz. 20.00 – Klub Podróżnika
Kuba Czajkowski „Z Dachu Świata do 
ostatniego miasta Jedwabnego Szlaku” 
Sala Domu Kultury w Piasecznie, 
ul. Kościuszki 49

25.06, godz. 17.30 – spektakl „Strach  
na wróble” Teatru Mały ExPonad
Sala Domu Kultury w Piasecznie, 
ul. Kościuszki 49

26.06, godz. 20.00 – spektakl teatru Stu 
Uśmiechów Jednego Smutku
Sala Domu Kultury w Piasecznie, 
ul. Kościuszki 49

27.06, godz. 19.30 – Świeczowisko w ple- 
nerze
Rynek, pl. Piłsudskiego

28.06, godz. 16.00 – II Housepital Festival 
Rynek, pl. Piłsudskiego

30.06, godz. 14.00 – Dzień Turecki
Rynek, pl. Piłsudskiego

6.07, godz. 15.00 – Rynek Godzina 15.00
Dzień Kultury Indyjskiej
Rynek, pl. Piłsudskiego

11.07, godz. 20.00 – Jazz na Rynku Dixi-
liand
Rynek, pl. Piłsudskiego

20.07, godz. 15.00 – Rynek Godzina 15.00
Przedstawienie dla dzieci oraz koncert 
zespołu „Mazurskie Trio”,
Rynek, pl. Piłsudskiego

25.07, godz. 20.00 – Jazz na Rynku
Fryderyk Babiński Trio,
Rynek, pl. Piłsudskiego

Szczegóły: www.kulturalni.pl

Akcja „Wolna książka”
Włącz się do społecznej akcji uwalniania 
książek. Przeczytane książki, 
na które nie masz miejsca w swoim 
domu, przynieś do Galerii Rokokoko. 
Jeśli na naszej półce znajdziesz książkę, 
która Cię zainteresuje, możesz 
zabrać ją ze sobą. 
Serdecznie zapraszamy! 
Galeria Rokokoko 
Józefosław, ul. Osiedlowa 48 
Czynne: od poniedziałku do soboty 
w godzinach 11.00–19.00



Józefosław & Julianów


