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Życie każdego człowieka od początku do końca jest dokumentem. Nie jest oderwane 
od rzeczywistości, zmian, otoczenia, sąsiadów, spraw społecznych, gospodarczych, 
etycznych, religijnych i rodzinnych. Jak i co w nim „zmieścimy” zależy tylko od nas, 
choć miejsca i czas, w którym żyliśmy (żyjemy) też ma znaczenie, bo nadal trwa. 

 
Nasze życie również skupiało się w miejscu zamieszkania. Pomysł by je pokazać –, 
choć nie chronologicznie- w wierszach i na fotografiach jest tego potwierdzeniem.  

 
 
 

 PAMIĘĆ HISTORII   
 
______ Na „Osiedlu przyszłości”______  

 
W 1975 roku mieszkając po prawobrzeżnej stronie Warszawy, czytaliśmy codzienną 

gazetę „Życie Warszawy” gdzie już rok wcześniej ukazały się artykuły o nośnych tytułach: 
„Za trzy lata osiedle dla 20 tysięcy mieszkańców nad Służewiecką Dolinką”, „Pierwsze 
domy Służewa n/Dolinką”, „Osiedle przyszłości”, a także „Służew nad Doliną-
eksperyment czy reguła?”  

 
 Po takich tytułach i tekstach reklamujących m.in. cyt.” Dom z samych nowości o 

ścianach z kolorowej blachy”, pojechaliśmy pewnej niedzieli obejrzeć ów doświadczalny 
budynek, który zapoczątkował osiedle nazwane po raz pierwszy „Nad Doliną Służewską”.  
 



 3 

  
 
 ul. Puławska niedaleko Dworca Południowego. Pieszy spacer w kierunku placu budowy 
osiedla „Służew nad Doliną”. Listopad 1975 roku. 
   

 W niecały rok później dostaliśmy (w pewnym oddaleniu od „doświadczalnego”) 
wymarzony adres-jeszcze bez konkretnej ulicy- i dobre życie po lewej stronie Warszawy. 
Dom i lokalizacja były prezentem urodzinowym od losu, miejscem, które pokochaliśmy od 
razu, choć w tamtym czasie o „miłość” w sercu budującego się ogromnego osiedla było 
trudno. Bez chwili namysłu zdecydowaliśmy się zamieszkać na parterze z oknami: północ –
południe.  

Codzienne życie dla nas, wówczas młodych ludzi żyjących w „towarzystwie” wielkich 
dźwigów, każdego dnia było wielkim wyzwaniem. Dzień po dniu zmagaliśmy się z 
przeszkodami i niedogodnościami, o których już niewiele się pamięta, lub wręcz zapomniało. 
W 1976 roku żeby dojechać do Śródmieścia musieliśmy każdego dnia „pokonywać” pieszo 
czarną, brudną i niczym nieutwardzoną -z rowami po bokach- „ulicę” Wałbrzyską. Ulicę 
tylko z nazwy, bo był to podstawowy szlak transportowy, przede wszystkim dla ogromnych 
ciężarówek dowożących od rana do nocy materiały budowlane z pobliskiej Fabryki Domów 
na Służewcu. Ciężarówki stwarzające zagrożenie nie tylko ciężarem swojej masy 
powodowały, że „ulica” zamieniała się w wszechobecne, grząskie błoto, gdy padał deszcz, 
lub wzniecała tumany kurzu, gdy było sucho. Była wręcz niebezpieczna.  
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҉ We wrześniu 1976 roku na tej właśnie ulicy przeżyłam szok. Gdy wracałam z dzieckiem ze 
sklepu na poboczu przy bloku Wałbrzyska 19 leżało, troje dzieci. Nie żyli. Od przechodniów 
usłyszałam, że kilka minut wcześniej bawiąc się piłką na ulicy, wpadli pod samochód 
ciężarowy z pobliskiej budowy. Mieli może po 6-8 lat. Nawet teraz, po ponad czterdziestu 
latach, pamiętam miejsce gdzie leżały ich ciała na czarnym leszu wysypanym dzień wcześniej 
przez służby drogowe. Tylko białe buciki, ciemna folia, smutek i niepotrzebna śmierć.  
 

Chodziliśmy pieszo po wydeptanych drogach między blokami. z trudem popychając 
dziecięcy wózek-parasolkę. Choć na nasz parter wnosiło się znacznie więcej błota i 
gliniastego piachu niż na wyższe kondygnacje, a psie łapy dodatkowo zbierały wszystko po 
drodze, nie było to zbyt uciążliwe w „tamtych czasach”. Psie łapy były łapami… przyjaciela, 
którego się kochało nawet za to, że brudził. 
Tamten kurz i tamto błoto bardziej przylegało do butów niż w innych „cywilizowanych” 
dzielnicach. Na rogu Puławskiej i Wałbrzyskiej zatrzymywał się tylko jeden autobus  192 
jadący z Ursynowa, potem również 489. Nimi dojeżdżaliśmy do nieistniejącego, a 
pozostającego w pamięci warszawiaków i mieszkańców Piaseczna, Dworca Południowego. 
Tu, obok rozlewni nieczystości (?) była pętla tramwaju linii . Zatykaliśmy nosy, bo kilka 
metrów od przystanku tkwiły w ziemi wielkie zbiorniki warszawskiego MPWiK obsługiwane 
przez wozy asenizacyjne.  
Tramwajem jeździliśmy na pocztę przy Puławskiej by kupować znaczki na listy lub kartki 
pocztowe, nadawać paczki lub polecone, tam również płaciliśmy comiesięczny czynsz i inne 
opłaty.  

Do Spółdzielni „Mokotów” przy ulicy Batorego 89 jeździliśmy rzadko, może kilka 
razy, gdy chodziło o zgodę na wymianę podłogi czy na stworzenie pod balkonem małego 
ogródka. Właściwie wizyty były zbyteczne, Administracja Osiedla „Nad Doliną” mieściła się 
przy ulicy Wałbrzyskiej 19, potem przy ulicy Bacha 31, gdzie „wszystko” toczyło się bez 
naszego udziału. Chociaż prezes, Hebda w swoim gabinecie za każdym razem przyjmował 
nas serdecznie, jego też odwiedzaliśmy rzadko.  
 
 
______ Sonaty 6C ______     
 

Niski dom, jakich kilka stoi nad Dolinką pomiędzy wysokimi blokami. Ten dom, 
podobnie jak dom jednorodzinny, był gniazdem, w którym rodziły się dzieci, wychodziły, co 
rano do przedszkola, potem do pobliskiej szkoły, na religię w klasztorze oo Dominikanów, 
blok przy którym się bawiły, a gdy dorosły opuszczały by zamieszkać na swoim.  

Nasze miejsce, obdarzone uczuciem już zimą 1975 roku, wybraliśmy również dla 
małego skrawka ziemi (przyszłego ogródka), do którego przybyliśmy z innej dzielnicy 
Warszawy.  
A, że kiedyś do pracy na Śródmieściu lub Ochocie mieliśmy wówczas daleko, że do ulicy 
Puławskiej, autobusów i jedynego tramwaju szliśmy często pieszo z trudem popychając 
dziecięcy, składany wózek! Nie skarżyliśmy się znajomym mieszkającym na Żoliborzu, 
Bemowie, Saskiej Kępie, także rodzinie na Grochowie. Gdy pytali:- jak dajecie radę dzień po 
dniu żyć na takich antypodach- odpowiadaliśmy: - dajemy radę!       

Na początku, obok czterdziestu ośmiu lokali mieszkalnych w naszym domu, w jednej 
z klatek było nawet przedszkole, ale funkcjonowało krótko. Gdy wybudowano przy Sonaty 
6A przedszkole z prawdziwego zdarzenia Spółdzielnia zaadoptowała wolną powierzchnię 
przeznaczając dotychczasowe pomieszczenie na lokal użytkowy o innym charakterze.  
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Czterdzieści trzy lata temu blok, w którym mieliśmy zamieszkać w czwórkę (my i dwóch 
synów) był wówczas „surowym”, czterokondygnacyjnym budynkiem oznaczonym numerem 
31 jedynie z „przynależnością” do konkretnej ulicy, czyli Sonaty 6C. Brak w dowodzie 
osobistym meldunku z dokładnym adresem oraz wpisanymi do niego dziećmi powodował 
liczne komplikacje w sytuacji, gdy mieliśmy tylko „przydział”. Zbliżał się rok szkolny 
1976/1977 i należało starszego syna Huberta jak najszybciej zarejestrować, a w naszych 
dowodach nadal stary adres. Musieliśmy wyjaśniać dyrektorowi szkoły podstawowej nr 46 
przy Wałbrzyskiej 5 gdzie będziemy mieszkać zapewniając, że z meldunkiem to tylko kwestia 
czasu. Stres, niepokój i obawa, że byłaby to szkoła za cmentarzem, przy Nowoursynowskiej 
210/212 przy bardzo ruchliwej ulicy. Boże!  
Kiedy wraz z zasiedleniem mieszkania „dostaliśmy” meldunek w zielonym, książeczkowym 
dowodzie osobistym z konkretnym adresem już nie tylko ze szkołą, nie było problemów.  
 

 
      
 Blok nr, 31 czyli Sonaty 6 z literką ”C” Przełom roku 1975/76  
 

Nasz blok (bez windy), bo w latach 70-tych w niskich domach wind nie instalowano, 
stał w pewnym oddaleniu od ulicy Wałbrzyskiej. Dookoła non stop powstawało osiedle 
położone -jak przedstawiał to kolorowy folder z 1973 roku Stołecznego Związku Spółdzielni 
Budownictwa Mieszkaniowego-cyt: (…) „w unikalnym przestrzennie krajobrazie, na który składają 
się łagodnie opadający stok, dolinka Potoku Służewskiego i zabytkowy cmentarz stanowi taniego 
ukształtowania zabudowy mieszkaniowej, która mimo znacznej kubatury podkreśli istniejące walory 
terenu”. */1. 

Oczywiście trudno było dostrzec „walory”, zaprojektowanego przez architektów i 
nadzorowanego przez inwestorów: naczelnego (ZSBM), bezpośredniego (S.M „Mokotów”) i 
zastępczego (SDIS) Osiedla. Dookoła wysokie dźwigi; po Wałbrzyskiej, i nie tylko, non stop 
ruch ogromnych samochodów załadowanych do maksimum. Taki widok był czymś 
normalnym jak to na budowie.  
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Czekaliśmy, kiedy z grząskich wykopów zaczną wyrastać kolejne domy oznaczone literkami 
„A” i „B”, a jak nie wyrosły dziwiliśmy się, dlaczego tylko nasz dom ma numer „C”? Zgodnie 
z logiką powinno się nadawać numery bloków z literkami rozpoczynającymi alfabet. No cóż z 
logiką bywa różnie. 
Wkrótce drewnianemu przedszkolu przypadła litera „A”, ale „B” nie miała okazji zaistnieć. 
Tak jest do dziś.  
 

 W książce „Beksińscy-portret odwrócony” po raz pierwszy zobaczyłam odręczny 
rysunek (plan) niskiego budynku (obok bloku Sonaty 6) naszkicowany przez Zdzisława 
Beksińskiego, w którym artysta zamieszkał. Może to właśnie miał być obiekt „b”?  */2 
 

 Jeśli chodzi o „nielogiczność” to również w sposób niezrozumiały(chyba jedyny na 
osiedlu), nasz dom posiada numery poszczególnych mieszkań podporządkowane pięciu 
klatkom inaczej niż wszędzie. -Kto i czym się kierował „decydent” w tak nietypowy sposób  
oznaczając numery poszczególnych mieszkań? Od 1975 roku nie udało się tego fenomenu 
wyjaśnić. Może gdybyśmy mieli wśród sąsiadów detektywa to, kto wie, kto wie!  

Po kilkunastu miesiącach powstał w bezpośrednim sąsiedztwie Sonaty 6C pierwszy, 
wysoki i najdłuższy na osiedlu dom (też przy Sonaty), który otrzymał numer wcześniej 
brakujący, czyli 6. Kolejny, też wysoki, zaistniał tuż obok, ale z adresem: Mozarta 10. Nowe 
dwa bloki niespodziewanie zasłoniły dotychczas pustą przestrzeń i perspektywę dali.  

Wałbrzyska, nasza jedyna wówczas „ulica”, a przy niej szkoła (pomnik tysiąclecia) 
pamiętająca czasy wsi Służew, cmentarz, klasztor oo. Dominikanów i opływający teren wąski 
meandryczny strumyk, który nie wiadomo gdzie się zaczynał i gdzie kończył, tworzyły część 
OSIEDLA. W pogodne dni mogliśmy spacerować po obrzeżach zaplanowanej inwestycji,by 
w pobliskich szuwarach dawać naszym dzieciom- na żywo-lekcje biologii. Co prawda sielski 
obraz dzikiej przyrody zakłócał zapach dochodzący z owego strumyka, co tylko z nazwy 
był…potokiem z przymiotnikiem „służewiecki”; w rzeczywistości z potokiem nie miał nic 
wspólnego. Nazwa „Smródka” bardziej tu pasowała. Gdy potok po cichu smrodził, kilka 
metrów dalej wśród wielkich trzcin i bagiennej roślinności można było oglądać dzikie 
ptactwo w ogromnej ilości. Perkozy, kaczki i kurki wodne –bez z stresów i na wolności -
pływały w środku przyszłego, 20 tysięcznego osiedla na Mokotowie –nie zdając sobie z tego 
sprawy.  

 
_______ Z łezką w oku_______  
 

Był to czas, w którym przy potoku rósł wielki arcydzięgiel (roślina z łodyg, której 
cukiernicy robili zielone ozdoby do tortów), stały resztki niskich domów, były drzewa 
owocowe, a gospodarstwa rolno-warzywnicze produkowały zdrową żywność, chociaż życie 
już z nich zaczęło uchodzić. Robiło to powoli i z wielkimi oporami, w końcu odeszło. 
Restrykcyjne ustawy bezwzględnie i skutecznie zmieniały stary świat wsi Służew. Na 
żyznych polach, gdzie jeszcze w latach 60-tych rosła cebula, i rabarbar zwany „rumbą”, teraz 
stanęły wielkie domy. Dawni mieszkańcy musieli ustąpić miejsca nowym blokom i nowym 
mieszkańcom. Może nawet w nich zamieszkali asymilując się do wielkoblokowej 
rzeczywistości. Po latach tylko ulice „Cebulowa”, „Rabarbarowa”, „Pory” i „Rzodkiewkowa” 
przechowują w swoich nazwach ślady ludzi i uprawianych na pobliskich gruntach, roślin. 
Osiedlowe uliczki, po których może czasem spacerują, jeszcze pachną dorodną rzodkiewką, 
porami, nacią pietruszki, młodymi ziemniakami z koperkiem i zsiadłym mlekiem. „Pachną”   
w snach, po cichu i tylko dla nich. A może i dla siebie, bo dzisiejsze mleko w żaden sposób 
nie chce się samoistnie zsiadać!  
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W 1978 roku, po drugiej stronie ulicy Rolnej, gdzie dziś stoją wielkie nowoczesne 
bloki, w niedzielne przedpołudnia piekliśmy kiełbaski i kartofle lub urządzaliśmy rowerowe 
wycieczki miedzy… polami „ulicy” Potoki. Biesiadowanie i turystka rowerowa odbywała się 
tylko w czasie wolnym, bo wówczas wszystkie soboty były pracujące. W roku 2018 tamte 
pola dźwigają na sobie nowe domy, a ich właściciele zapewne –przy wolnych sobotach- 
pracują. No cóż-taki czas.     

W ciepłe dni września siadałam z młodszym synem na trawie obok drzew 
owocowych; mirabelek, śliwki węgierki i kosztelki, której jabłka miały na jednym boczku 
czerwono-żółty rumieniec z piegowatymi kropkami. Obecnie to ulica Łukowa, a po tamtych 
drzewach nie ma śladu. Arcydzięgiel wyparły inne „niecukiernicze” rośliny, gęste szuwary 
zmniejszyły „obszar lęgowy dzikiego ptactwa, „usuwając” również łabędzie.(…) Nie pomoże 
nieustające wypatrywanie podobne do niespokojnego snu, w którym troska poczyniła 
spustoszenie sielskich obrazków tak samo niewiarygodnych jak przyjście jesieni, gdy ktoś 
zapłacze się milczeniem pod obrazkiem. To tylko zasięg spojrzenia.*/ 3.  
Choć odeszły, zostały zapamiętanie na fotografiach i w kronikach rodzinnych. Nic więcej.  
  
_______ Nowatorskie rozwiązania _______    
 

 Kiedy czytam zachowany na pamiątkę folder wydany przez Inwestora 
bezpośredniego: Spółdzielnię Mieszkaniową „Mokotów” nie ma w nim nic poza 
stwierdzeniem, że cyt.(…) „Wytworzone wnętrza urbanistyczne posiadają indywidualny i odrębny 
charakter, a Osiedle nad Dolinką jest próbą stworzenia miejsca gdzie ludzie czuliby się dobrze, 
identyfikowali się ze swoim domem”. Informację o wyposażeniu poszczególnych mieszkań 
oddanych „pod klucz”, gdzie podłogi w pokojach i kuchni miały nowoczesną wykładzinę o 
nieznanej dotychczas nazwie „lenteks”, w łazienkach lastryko, wannę bez zabudowy, a na 
ścianie tzw. lamperię, czyli metrowej wysokości pas z farby olejnej - autorzy pominęli. 
Wyglądu gotowych do zamieszkania lokali folder również nie zamieścił kończąc myśl,że 
cyt.(…) „Życie jak zwykle da odpowiedzi czy i na ile zaplanowane założenia będą słuszne”  

 W krótkim czasie „życie” dało mieszkańcom odpowiedź na wiele pytań w tym jedno, 
podstawowe: -w jaki sposób usunąć z podłogi lenteks, miękką wykładzinę plastikową 
imitującą klepkę ze spodnią warstwą wodo-nasiąkliwych odpadów z lnu, bo „cud techniki 
podłogowej” zastępujący płytki PCV okazał się… rakotwórczy? Bardzo szybko się okazał, 
chociaż producenta produktu, którego nazwę trudno było ustalić, chyba nie pociągnięto do 
odpowiedzialności. Nie tylko my, ale również inni sąsiedzi, usunęliśmy „cud” we własnym 
zakresie, a Spółdzielnia bez zbędnej zwłoki sfinansowała wymianę podłóg rozumiejąc realne 
zagrożenie dla życia i zdrowia. Zapewne „nowe” miało być oszczędniejsze, ale w praktyce  
okazało się inaczej.  

Nowym elementem architektonicznym był balkon nazwany przez projektantów 
„wykuszem”. Ów wykusz stanowił zewnętrzne „wzbogacenie” budynków. 
Założenia były słuszne; „rama H” dzieliła różnorodnie wnętrza mieszkań M-1, M-2 -M-3, M-
4 (i dalej) pozwalając na „wewnętrzne” zmiany, ale na nowym elemencie architektonicznym 
takich zmian przeprowadzić się nie dało. No tak.  
Właśnie o tym wykuszu mój mąż napisał w 1977 roku wiersz: */4 
 
           (…) 

Na balkonie 
gra dziś wiatr, 
wali w szyby 
w sznurkach śpiewa, 
parapetem goni kurz 
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w dziurkach małych 
tynk rozsiewa… 

   (…) 
nic nie widać prawie 
na odległość bliską 
godziny 
płyną spokojnie… 

 
Czterdzieści lat później tamten wiatr może jeszcze śpiewa tyle, że tembr głosu ciut ·głębszy? 
Zapewne, bo i wiatr o… 40 lat starszy!  

 
 _____ Sąsiedzi _______   
 

Pierwsze pokolenie: lekarzy, nauczycieli szkolnych i akademickich, wychowawców 
młodzieży, pracowników służby zdrowia, instruktorów jazdy, działaczy społecznych, 
inżynierów, wykwalifikowanych specjalistów branży budowlanej, artystów estradowych, 
urzędników i osób powracających po latach do Ojczyzny z Anglii, USA i Algierii. 
Poznawaliśmy się na balkonach, zebraniach szkolnych, spotkaniach z udziałem Komitetu 
Domowego i pracowników Spółdzielni, rzadziej na przydomowym parkingu, bo samochodów 
było wówczas jak na lekarstwo.  
-Panie sąsiedzie, może coś pomóc, znam się na obsłudze Syrenki- zaproponował kiedyś mężowi 
sąsiad z trzeciej klatki (co zgodnie z logiką powinna być piątą), instruktor z PZM-tu widząc 
jak od dłuższego czasu siedzi obok samochodu i czyta instrukcję obsługi.  
-Dziękuję, dopiero poznaję ten samochód, choć jest nowy już mam z nim kłopoty!  
-No tak, z Syrenkami tak bywa. 
-A zapisał się pan na Fiata 126 p? 
-Tak, ale jeszcze nie wygrałem. 

Młodsi od nas mieszkańcy z klatki drugiej (też z parteru)często przychodzili o 
zupełnie niespodziewanych porach by…pożyczyć jedno jajko, lub strunę do gitary, bo 
właśnie im pękła. Ich babcia, rodowita Francuzka, udzielała mi (przez „wykusz”) porad 
kulinarnych z „jej kraju”, a czasem posiedziała z młodszym synem, gdy musiałam wyjść do 
apteki na Puławską, a właśnie padał deszcz.  

W soboty, w letnie wieczory po pracy, siadywaliśmy w naszym „salonie” o 
oszałamiającej wprost powierzchni…14,5 m² by posłuchać poezji przyjaciół mojego męża 
Tomasza: Krzysztofa Zaleskiego, Mirosława Sznajdera, Jerzego Tomaszkiewicza i Michała 
Łukaszewicza z grupy poetyckiej „Stajnia” lub porozmawiać o problemach duszy ludzkiej z 
Jackiem Bikiem zakonnikiem z klasztoru oo Dominikanów. */5  
O 22.oo obowiązkowo wszystko cichło, bo regulamin „porządku domowego” wywieszony na 
klatkach schodowych oznaczał prawo. Prawo szanowania spokoju innych. 
 

 Pierwszych mieszkańców jest coraz mniej. Obecni żyją obok siebie, z mieszkań 
wychodzą rzadko. Czasem na balkonie lub klatce schodowej wymieniają zdawkowy ukłon z 
„nowymi”, którzy kupili wolne mieszkania by zamieszkać na stałe, rzadziej z tymi, co tylko 
wynajmują. Na osiedlowych alejkach lub w parku jakby mniej tych, co zostali.  
Rozmowy grzeczne, ogólnikowe, bez znaczenia; starsze panie częściej niż dawniej 
wspominają tych, co odeszli. Niedaleko odeszli, tylko na sąsiadujące z blokami cmentarze 
przy Wałbrzyskiej lub przy Fosa gdzie każdego roku spadają z drzew martwe liście. Spadają 
na lastrykowe lub marmurowe miejsca z twarzami bliskich osób przysypując pamięć; tę 
zapamiętaną i tę zapomnianą.  
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(…) 

W pierwszy dzień jesieni 
szły obok siebie  
niedzielnie, spokojnie, 
pogodzone z tym 
co musiało się zdarzyć. 
Gdy inaczej ustawiały znicze, 
po swojemu zapalając 
światełka pamięci, 
łączyły się bezgłośnie  
z bliskim nieobecnym. 
Dla każdej,  
chociaż w różnych datach 
i innych emocjach 
pozostawał w pamięci 
ostatni dzień lata.  

 
 
______ Telefon ______    
 

 W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku jednym z podstawowych marzeń każdej 
rodziny było posiadanie własnego, stacjonarnego telefonu. My na telefon czekaliśmy wiele 
lat. O jego założenie starałam się od 1967 roku, gdy mieszkałam po innym adresem. Po 
założeniu rodziny, zarówno ja jak i mój mąż kontynuowaliśmy „starania” wiele razy. Kto dziś 
pamięta, że zainstalowanie telefonu poprzedzały pisma „popierające”, rozmowy z 
urzędnikami telekomunikacji, prośby starającego się?  
Pisałam do dyrekcji Dzielnicowego Urzędu Telefonów Miejscowych Warszawa Praga przy 
ulicy Brzeskiej 24 by za każdym razem otrzymać na małej karteczce 10 x 14 cm. 
„Zawiadomienie” z „gotową” treścią: 
 
Zawiadamia się, Obywatelkę, że wniosek o zainstalowanie telefonu nie może być 
zrealizowany z braku rezerwy sieci kablowej oraz braku wolnych numerów centrali. 
Wniosek będzie ponownie rozpatrzony z chwilą zaistnienia możliwości jego realizacji, co 
przewiduje się po 1975 roku. (podpis)  
 
Chodziłam do dyrektora na rozmowy, od którego słyszałam:- Dlaczego pani teczka jest taka 
pusta, nie ma w niej nic poza podaniem? 
??? 
By „zapełnić” teczkę zaczął pisać również mój mąż, pracownik naukowy w Ministerstwie 
Oświaty i Wychowania. Za każdym razem ta sama, mała karteczka z tym samym podpisem; 
tylko rok się „przesuwał”.  
 
Wniosek Obywatelki będzie ponownie rozpatrzony, co przewiduje się po roku 1977  
      

Opinie, wystąpienia, poparcia organizacji społecznych( m.in. Sądu gdzie byłam 
kuratorem dla nieletnich) oraz pomoc życzliwych nam osób z czasem powiększyły zawartość 
„teczki”. Teczki z pismami składanymi przez obywatelkę PRL-u zainteresowaną przydziałem 
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telefonu. Niestety, nadal ilość zgromadzonych dokumentów nie skracała czasu oczekiwania 
na cud w sytuacji „braku rezerwy sieci kablowej”.  
Takie były wówczas zasady. Gdy Osiedle systematycznie okablowywano -w tym dom przy 
Sonaty 6c- byliśmy szczęśliwi. Cud się zdarzył! 

 
Przydzielony numer od lat jest ten sam, nie zamierzam go zmieniać mimo nowoczesnego 
światłowodu podłączonego do budynku razem z telefonem komórkowym.  
 
_____ Czas zagospodarowanej przestrzeni_____    
 

W folderze „25 lat Spółdzielni Mieszkaniowej Służew Nad Dolinką” */4 wydanym 
przez naszą Spółdzielnię z okazji ćwierćwiecza istnienia (po wydzieleniu się z SM 
„Mokotów”), można przeczytać o datach wybudowania domów na przestrzeni lat 1974- 2012.  
Daty i domy, adresy i usytuowanie na ponad 40 hektarowym, zróżnicowanym przestrzennie 
terenie. Dziś wszystkie bloki mają elewacje, uporządkowane otoczenie wśród drzew, są „od 
razu” place zabaw, klomby i kwietniki, nie do pomyślenia, aby nowo zasiedlany budynek 
wyglądał jak te pierwsze; cegła, pustaki, szare zbrojeniowe płyty betonowe i gliniaste dróżki, 
którymi dochodziliśmy do klatek naszych domów. W XXI wieku od pierwszego dnia nowi 
lokatorzy patrzą ze swoich okien na uporządkowane otoczenie wykonane przez 
wyspecjalizowane firmy projektujące i konserwujące zieleń.  

 W latach siedemdziesiątych XX-go wieku było inaczej, sami sadziliśmy przy naszych 
domach (czasem zbyt blisko) katalpy, świerki, kasztany, sosny, brzozy, topole, orzechy 
włoskie i różne krzewy. Na małą architekturę: placyki zabaw, piaskownice, mini-amfiteatr na 
wolnym powietrzu, drogi dojazdowe i ciągi piesze, czekaliśmy, bo budowano je wolniej, 
zwykle w ostatniej kolejności.  
Z myślą o estetyce i wygodzie mieszkańców, przyszedł czas ocieplenia domów, kładzenia 
nowych tynków z kolorystyką ścian zewnętrznych, zabudowy wejść do klatek schodowych 
tzw. „wiatrołapów”, remontu klatek schodowych. Ich unowocześnianie wchodziło do planów 
remontowych etapami, gdy domy „postarzył czas”.  
Na wolnostojących hydroforniach mających za zadanie „obsługę” bloków z sąsiedztwa, 
zaczęto nadbudowywać „pięterka”. W ten sposób powstały małe sklepy, punkty usługowe, a 
nawet prywatne przedszkole i kameralna przychodnia lekarska.  
Rano kupowaliśmy pieczywo i mleko w sklepie „Iza” przy Noskowskiego 2, z przychodni na 
Wałbrzyskiej (dziś Bacha 2) do „Asklepiosa” przy Sonaty 6D przenosiliśmy swoje karty 
zdrowia, bo było bliżej i wygodniej. Przy Wałbrzyskiej 15, w dolnej części hydroforni,  
rowery dorosłych i dzieci reperował pewien pan ( warsztat jest do dziś), w górnej o fryzury 
damskie i męskie dbał  salon fryzjerski. 
Z roku na rok cywilizowało się nasze życie, a my powoli zapominaliśmy o pionierskich 
czasach służewskiego eksperymentu, którego historię zapamiętał jedynie „uproszczony” plan 
w żółto-czerwonej kolorystyce.  
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W życie Osiedla długo się nie angażowałam. Priorytetem było prowadzenie domu, 
wychowanie dwóch synów, doktorat męża, własny rozwój zawodowy i artystyczny oraz … 
malutki ogródek pod balkonem.  
Z czasem włączyłam się- za namową jednej z osiedlowych działaczek- w prace społecznego 
organu Spółdzielni, jakim był Komitet Domowy, którego zadaniem –zgodnie ze Statutem-
należało reprezentowanie członków i mieszkańców budynku Sonaty 6C przed innymi 
organami Spółdzielni. 
Uczestniczyłam w pracach Komisji Wyborczych, na zaproszenie Władz Spółdzielni brałam 
udział w różnych uroczystościach; tych związanych z obchodami 90 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, Powstaniem Warszawskim 1944 roku, a także z okazji 1050- 
lecia chrztu Polski.  
Przy posadzonym 11 listopada 2008 roku platanie klonolistnym, kamieniu z tablicą 
pamiątkową, zimozielonym krzewie w kształcie symbolu Polski walczącej w czasie II wojny 
światowej oraz pomniku Orła Białego, identyfikowałam się ze społecznością naszego osiedla, 
bo tak być powinno w małych Ojczyznach.  
 
______Ważne miejsce: „Mały Służewiaczek” ________   
 

Od południowej strony mieliśmy przedszkole na Sonaty 6A nazwane potem „Mały 
Służewiaczek”. Jego lokalizacja powodowała, że mieszkańcy osiedla budzili swoje dzieci w 
„dobrych” godzinach, czyli niezbyt rano. Tu przedszkolaki spędzały czas od 8- do 16 lub 17-j.  

Gdy mijam „dojrzałe”- tak jak moje dzieci- przedszkole przy Sonaty 6A, słyszę 
tamtych przedszkolaków jak się bawią na pustym placu, bo świeżo posadzone krzewy i 
drzewa dopiero podejmowały walkę ukorzeniania na płytkiej, gliniastej glebie. Glinie z 1978 
roku, co tylko cieniutką warstwą przykrywała „ślady po niedawnej budowie”, podobnie jak w 
innych miejscach osiedla, nie pretendując w najmniejszym stopniu do nieznanych wówczas 
„terenów rekreacyjnych”.  
-Mamo, mamo, dziś bawiłem się z kolegami w archeologa!  
-I co? 
-Myślałem, że wykopałem z pagórka ogromne jajo dinozaura, a to był….żółty, plastikowy nocnik! 
Koledzy się ze mnie śmiali, ale się im nie dałem, jeszcze odszukam prawdziwe jajo – słyszę w 
odpowiedzi 
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Obecny plac zabaw w niczym nie przypomina terenu z lat 80-tych, gdy młodszy syn 

Rafał chodził do tego przedszkola. Niskie drzewa urosły, na placu zabaw dominuje 
„współczesna” (plastikowa) architektura, zmalały górki, czas i dziecięce nóżki wyrównały 
nierówności terenu. Czy dzisiejsi przedszkolacy bawią się w poszukiwaczy skarbów lub 
archeologów, gdy dostęp do miejsc „wykopalisk” w dawnych pagórkach utrudniony? Trudno 
powiedzieć. Bujna roślinność XXI wieku ogranicza pasje, a może nikt nie szuka jaj 
dinozaura, gdy są inne - priorytety? Może.  

Syn swoje „odkrycie” nadal wspomina ciepło, gdy przechodzi obok drewnianego 
obiektu osiedlowej infrastruktury.  
-Jakie małe to moje przedszkole, a właściwie baraczek!  

Tamten epizod, co utkwił w jego i mojej pamięci, kilka lat później sam opisał w 
szkolnym opowiadaniu, a po latach ja przypomniałam w gazecie „Passa”.  
-Czy za ćwierć wieku równie silnie utkwi obecnym przedszkolakom z „Małego Kopernika” 
obraz jeszcze niewielkiego ulmus hollandica, „Wredei” rosnący w pobliżu? Być może tak 
właśnie będzie.   

  

 W „naszym” przedszkolu zawsze odbywały się wybory; tych na prezydenta Polski, 
Warszawy, władz ustawodawczych lub samorządowych. O dniu i miejscu-, choć miejsce 
niezmienne od lat- informowała mieszkańców Spółdzielnia. 
W wyznaczonym czasie przedszkole zmieniało swoją funkcję stając się Siedzibą Obwodowej 
Komisji Wyborczej. Tak jest do dziś. Zapewne pierwsi przedszkolacy- jeśli mieszkają Nad 
Dolinką-również tu głosowali, może nawet trzymając za małe rączki własne dzieci lub wnuki 
pozwalali wrzucać przyszłym wyborcom swoje głosy do urny?  

We wrześniu 2000 roku poproszona przez Pełnomocnika ds. Wyborów do wzięcia 
udziału w Komisji Wyborczej nr 193 powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rady 
Gminy Warszawa Centrum propozycję przyjęłam. Byłam przewodniczącą. Rok później 
również zasiadałam w Komisji Wyborczej nr 191 tym razem powołanej do przeprowadzenia 
wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Sprawdzając dowody osobiste glosujących 
kilka razy natknęłam się na znane mi nazwiska.  
-Pani jest mamą Huberta i Rafała? 
-Tak –odpowiadałam uśmiechając się do „wyborców”.   
  
 
_____ Twórcze inicjatywy _____  
 

Ulotka Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu z hasłem: -”Nie masz 
ogrodu-masz balkon”, którą dostałam podczas jednej z wizyt w Administracji przy ulicy 
Bacha 31 zaciekawiła mnie. Architekci -zapraszając na spotkanie-informowali, że „Warszawa 
(w tym nasza Dolinka) jest nadal w budowie”, a dość już leciwe budynki i balkony 
projektowane według dawnych pomysłów architektów, mogą być inspiracją dla studentów. 
Przyjęłam zaproszenie. 

Na spotkaniu poświeconym temu właśnie pomysłowi, patrzyłam na bardzo młodych 
ludzi, studentów II –go roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy 
prezentowali własne rozwiązania projektowe (tzw. kieszonkową aranżację). Zapał, 
zaangażowanie i ogromne pokłady energii + pomysły, że można coś innego zrobić na 
balkonie z lat 70-tych o miniaturowej powierzchni ok. 4 m² spodobał mi się. Wizualizacja 
mini-ogrodów, żywa woda w pojemnikach, miejsce rekreacji i wypoczynku, wspólna zabawa 
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z dziećmi, gdy coraz mniej miejsca „na zewnątrz”! Wyobraźnia tylko w małym stopniu 
ograniczona powierzchnią. Wspaniała sprawa!  

Czy można zaufać młodym, gdy dostrzegają coś innego w naszych-często 
zagraconych balkonach? Tego nie wiedziałam, ale liczyła się twórcza pomysłowość, która 
podpowiadała, że nawet „dojrzałe życie”, co wolniej godzi się na zmiany, można 
zainspirować czymś nowym. Słuchałam z zainteresowaniem i w zapomniany już sposób 
podziwiałam zapał młodych ludzi.  

W 1978 roku młodszy syn jak było ciepło czasem bawił się na balkonie. Na podłodze  
mąż zrobił dla niego mini-piaskownicę, a ja postawiłam obok miskę z wodą bo każde dziecko 
lubi się bawić wodą. Balkon był częścią mieszkania, dziecko w zasięgu wzroku, a parter 
bezpieczny. Byłam spokojna. 

 
W lecie –też z zapałem- stworzyliśmy nasz balkon zapełniając „wykusze” z 

prefabrykowanych elementów kilogramami ziemi leżącej obok bloku Mozarta 8. Do bardzo 
głębokich „donic” weszło wiele niezagospodarowanego „humusu” z rolniczego gruntu! 
Wiedzą o tym sąsiedzi-, co podobnie jak my- ziemię nosili.  
Na takim podkładzie dzień po dniu, rok po roku, powstawał nasz ukwiecony balkon, który 
potem, razem z ogródkiem, zgłaszaliśmy na konkurs organizowany przez naszą Spółdzielnię.  
 
_____Ogródek _____    
 

 Decydując się na wybór niechętnie przyjmowanego mieszkania na parterze, które w 
opinii wielu ludzi jest nadal czymś gorszym niż mieszkanie na pierwszym lub drugim piętrze, 
od początku widziałam przy bloku 31 mały kawałek ziemi pod balkonem…mini-ogródek. Tu 
miał powstać po zagospodarowaniu nieurodzajnej ziemi.  

Mając pisemną zgodę ówczesnej Spółdzielni „Mokotów” (jestem prawnikiem, a to 
zobowiązywało do przestrzegania przepisów), razem z dwoma sąsiadami z parterowych 
mieszkań zrobiliśmy trzy ogródki obok siebie. 
Bardzo szybko skrawek niezbyt urodzajnej gleby rozkwitł. Rozkwitł urodą sezonowych i 
wieloletnich kwiatów, które najładniej wyglądały, gdy się na nie patrzyło… z wyższych 
kondygnacji. Nawet się cieszyliśmy, że robiąc coś dla siebie tak naprawdę robiliśmy dla 
innych.  

Chociaż wielokrotnie usuwałam zbędne przedmioty, co powinny być w pojemnikach 
na śmieci, a nie w ogródku, nie poddawaliśmy się. Z czasem lokatorzy przyzwyczaili się do 
naszej determinacji dbania o kwiaty i już mniej (i nie tylko nocą) spadało „rzeczy 
nieestetycznych” z wyższych pięter balkonów… do ogródka! 

Gdy po latach nasi „parterowi” sąsiedzi wyprowadzili się, brak troski zmienił ich 
ogródki w zwykłą trawę; niestety „nowi” nie byli zainteresowani kontynuacją.  
- Pewnie mają mało czasu, a może jest im trudniej nawiązać znajomość przy widocznej z balkonu i 
ogródka różnicy lat sąsiadów?- mówiłam do męża patrząc na resztki wieloletnich bylin 
wystających z ziemi.  
-A może jedno i drugie?   
    

Był czas, gdy kilka razy do roku, na zlecenie Spółdzielni, przychodził pod nasz dom 
miły, starszy pan ( członek Stowarzyszenia Miłośników Służewa), kosić trawę. Zawsze 
witamy się serdecznie. 
-Czy powinienem również ściąć te liliowce, bo trochę szkoda? 
-Proszę jeszcze nie kosić, niech pozostaną, chociaż pozbawione troski pewnie szybko zdziczeją.  
Postaram się jakoś je zabezpieczyć!  
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 Zdjęcie „z lotu ptaka”. Jeszcze nie wiedziałam o możliwości fotografowania dronem. Za 
zgodą sąsiadki z drugiego piętra, zrobiłam z jej balkonu „klasyczne” zdjęcie „klasycznym” 
aparatem. Rok 2000. 

 
Dziś nie tylko ogródki, ale również niektóre balkony są coraz rzadziej ukwiecane.  

Niestety czas ich świetności przeminął, zmieniał się, przeszedł razem z właścicielami w 
zupełnie inny wymiar. 
 
                         Od dawna, na trzecim piętrze   

naszego domu  
w czterech oknach   
jest ciemno. 
Zwykle nocą-na trzecim piętrze- 
 odbijają się światła 
 innych czterech okien 
z sąsiedztwa ,bo domy 
stoją zbyt blisko   
nie dając wytchnienia patrzącym.  
Zamkniętych okien trzeciego piętra   
przez czas jakiś nikt nie otworzy, 
a sąsiedzi ciszę nad głowami 
przyjmą jak coś niezauważalnego, 
codziennego. 
Zapewne na wiosnę   
drzewa zasłonią nowymi liśćmi 
zeszłoroczną ciemność,  
i mało kto popatrzy w górę  
by zauważyć    
mniejszą troskę o kwiaty.      
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Mój ogródek pod balkonem ma nadal taką samą wielkość, ale trwa. Trwa dzięki 

determinacji by go pielęgnować i aktowi notarialnemu potwierdzającemu „quasi własność” 
ułamkowego udziału w użytkowaniu wieczystym działki nr 24/18 należącej do naszej 
Spółdzielni.  
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PORY ROKU, PORY ŻYCIA  
 

 
                                      (…)  

 
 
Ułożyłam wam bukiet 
z kolorowych barw, 
z emocji, 
wzruszeń, 
rymów, 
pamiątek, 
ze wspomnień, 
i nadziei, 
miłości wstążką przewiązałam.      

 
 
 
_____ Wiosna _____    
 

Najpiękniej jest wiosną. Mając, od 1991 roku, pisemną zgodę Zarządu Spółdzielni 
„Mokotów”, a od 2008 roku ustanowione przez Zarząd Spółdzielni, „Służew Nad Dolinką” 
„ograniczone prawo własności” do gruntu, ukwiecałam „swój” ogródek zagospodarowując 
każdy jego centymetr. Gdy ktoś z mieszkańców podchodził do mnie by zobaczyć rośliny 
chętnie pokazywałam, opowiadając o nich.  

 

 
 

 
 Tu ogląda „parzydło leśne” Joanna Dudzińska. Rok 2002.    
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Każdego roku w marcu, a często już w lutym przylatywały do budki umieszczonej na 

naszym balkonie szpaki. Pilnowaliśmy ich, dokarmialiśmy sypiąc suszone pestki słonecznika, 
strzegliśmy budkę traktując szpacze potomstwo jak własne.  

„Nasze” szpaki przylatywały przez wiele lat, niestety jednego roku sroki i wielkie 
wrony zbyt agresywnie „zainteresowane” balkonowym potomstwem wypłoszyły je 
skutecznie.  
Właściwie można zrozumieć troskę o swoje potomstwo, ale dlaczego w tym przypadku?  
 

 
          
           W środku jest też drugi szpak. Kto kogo pilnował nie wiadomo. Marzec 1997 r. 
                                      

Jeśli chodzi o inny rodzaj troski, to wspomnę pewną historię, a właściwie epizod  
związany nie tyle ze szpakami co z dziećmi na placyku zabaw przy „bliźniaczych” 
budynkach: Sonaty 6C i Mozarta 8 . 

Patrząc na zbyt mocne słońce nie dające ochłody maluchom i ich matkom, na 
początku maja 2014 roku wsadziłam na tym placyku, w uzgodnieniu ze specjalistką ds. 
zieleni, kupione wcześniej rajskie jabłuszko.  
Przyjęło się „moje” drzewko, ale owoców jeszcze nie ma. Czekam. Jest we mnie wiara, że je 
zobaczę pewnego lata.  

 
Wiosną, po czterech latach „surowego stanu”, dom przy Sonaty 6C wreszcie 

„doczekał się” zmiany wizerunku. Wcześniej, gdy zaczęły go otaczać rusztowania ich 
bliskość często powodowała niepokój, nie tylko o utratę dobytku. Deski i żelazne pręty-
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miejsce zabaw naszym dzieci z dziećmi sąsiadów– wielokrotnie budziły obawy rodziców o 
ich bezpieczeństwo. Kiedy prace remontowo-budowlane dobiegły końca oba typy niepokoju 
ustąpiły. Mieszkaliśmy ładnie w otoczeniu zieleni i  bardzo dobrym dojazdem do Centrum, 
chociaż takie pojęcie jak Metro wówczas nie istniało.  

 

 
 
                  Na zdjęciu: Marek Ciarkowski, Ania Halska i nasz syn Hubert. Rok  1978  

 
W 1977 roku Dolinka nie miała jeszcze kościoła. Msze święte, nauka religii i inne 

uroczystości kościelne odbywały się w klasztornej kaplicy oo Dominikanów przy ulicy 
Dominikańskiej 2.  
W starych murach, nasi synowie Hubert i Rafał razem z innymi dziećmi przyjmowali po raz 
pierwszy komunię św. bo był maj, czas komunii dla dziewięciolatków nie tylko tych ze 
szkoły  46 –j.   
 
 

 
 
 I-sza komunia św. naszego syna Huberta. Przed kaplicą oo Dominikanów. 11.5.1977 r.  
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 Siedem lat później I-sza Komunia św. młodszego syna Rafała. Również przed kaplicą oo 
Dominikanów. 20.5.1994.  

 
Tamte religie i pierwsze komunie w czasie, gdy nie było kościoła to już historia, której 

zapis pozostał na archiwalnych zdjęciach. Tych kolorowych (orwo-color) i tych czarno- 
białych.  
 
 
____ Lato_____   

 
 
Przed domem Sonaty 6c (od strony południowej) –tak jak inne domy-mieliśmy 

piaskownicę.  Bliska odległość od bloku- jakże ubogiego w tamtym okresie- „placyku zabaw” 
pozwalała rodzicom na bezpieczne pozostawienie dzieci w zasięgu wzroku i głosu. Starsze 
dzieci, obserwowane z balkonów, mogły się bawić „samodzielnie”.  
Czasem w piaskownicy bawiły się również osiedlowe pieski. Naszemu psu, którego wracając 
z sądu, znalazłam przywiązanego drutem do drzewa nieopodal „Hipoteki” nie pozwalaliśmy 
wchodzić do piaskownicy, ale często jego niehigienicznych zachowań nie udawało się 
przypilnować. Po latach trochę wstyd  
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 Na zdjęciu Tomasz Wach obok domu w nowej, jasnej elewacji. Pies nazywał się 
„Misiorny”, był polskim owczarkiem nizinnym. Rok 1982.  
 

 
Bezpośrednie sąsiedztwo  Sonaty 6C i Sonaty 6A to wspomniane wcześniej 

przedszkole a w nim i ta sama pani dyrektor Ewa Ignatowicz, którą zapamiętali nie tylko Jej 
przedszkolaki.     
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 Na placyku zabaw. Poza naszym synem Rafałem nie wiem, kim była pozostała trójka. 
Czerwiec 1979 rok  
  

 
22 czerwca 1982 roku- po siedmiu latach beztroskiego dzieciństwa przyszedł czas na  

zakończenie roku przedszkolnego.  
 
Pamiętam panią Ewę Ignatowicz jak wręczała swoim podopiecznym ozdobne 

dyplomy ukończenia edukacji przedszkolnej. 
Kto jeszcze posiada ozdobny „DYPLOM UKOŃCZENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ” 
ze zdjęciem?  Ile to już lat?  
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                          Na zdjęciu z panią dyrektor nasz syn Rafał.  
 

  
           

Wszystkim i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że przedszkolaczek 

imć…(tu nazwisko i fotografia) ukończył celująco edukację przedszkolną i niniejszym 
aktem uroczystym został pasowany na Żaczka Szkolnego w przedszkolu nr 67 
w grodzie Warszawie w dniu 22 czerwca 1982 roku. 

(komitet rodzicielski, wychowawczyni, dyrektor)        

                                           
 
Taka pamiątka, w domowych archiwach wzrusza. Wzrusza nawet wtedy, gdy wiek dorosły a 
w portfelu dowód osobisty.    
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_______ Jesień ____  
 

Przyjęło się mówić, że wrzesień to jesień a zatem czas na rozpoczęcie nauki w szkole. 
Do szkoły przy ulicy Wałbrzyskiej 5 chodzili również nasi synowie. W czasie, gdy 
rozpoczynał edukację starszy Hubert była szkołą z czasów wsi Służew, tzw. „Tysiąclatką- 
pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego”, gdy rozpoczynał Rafał, dostała patrona Stefana 
Starzyńskiego prezydenta Warszawy. 

 

  
  
  1 września 1982 roku.  Pierwszoklasiści, czyli… „żaczki” z przedszkola przy Sonaty 6a. 
Na zdjęciu Rafał z kompletem książek.  
 

W zależności od temperatury września (nadal lata) drzewa na naszym Osiedlu 
pozostawały długo zielone lub szybko przebarwiały się na żółto lub czerwono sygnalizując… 
jesień. Pod naszym blokiem przedszkolaki i pierwszoklasiści „od zawsze” zbierali brązowe 
kasztany zmieniając je na „pracach ręcznych” w różne ludziki, a dorośli „leczniczo”, bo 
podobno mają takie właściwości.  
Dziś również kolejne pokolenie, podczas osiedlowego spaceru, je zbiera. Kasztan jest duży, 
wszystkich potrafi obdzielić sprawiedliwie.  
 

Gdy w październiku 1984 roku rozpoczęła się budowa stacji na Służewie 
upamiętnialiśmy ten fakt. Ponieważ prace budowlane były prowadzone w bliskim sąsiedztwie 
naszego domu, w drodze do przystanku tramwajowego na Puławskiej lub sklepu na 
Wałbrzyskiej obserwowaliśmy postępy czekając na uruchomienie „naszej” stacji.  
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 30-go października 1984 roku zrobiliśmy „sesję zdjęciową” ważnej dla Warszawy 
inwestycji. Na zdjęciu autorka  
 
-Kiedy wam na Ursynowie uruchomią kolejny przystanek metra?- pytali znajomi. 
-Nie mieszkamy na Ursynowie, mieszkamy na Służewie w dzielnicy Mokotów –prostowaliśmy 
„zdziwienie” naszych rozmówców.  
 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku mało robiliśmy zdjęć „ostrożnie” 
dokumentując wydarzenia, w których bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyliśmy. Niewiele 
ich w naszym albumie. Stan wojenny, kartki na „wszystko”, kolejki, problemy w pracy 
związane z przynależnością do „Solidarności”, a przy tym pogarszające się zdrowie naszych 
rodziców; nimi wypełnialiśmy czas wolny. Rzadziej myśleliśmy o relaksie, spacerach i 
oglądaniu nieznanych jeszcze zabytków w tej części Mokotowa. Oczywiście jeździliśmy po 
osiedlu na rowerach czasem Arbuzową, w dół, bo ukształtowanie „owocowej ulicy” 
pozwalało na szybką jazdę.  
Gorzej było z powrotem, pod górę, chłopięce nogi mniej miały siły niż my dorośli. 
Pomagaliśmy popychając nie tylko nasze rowery. Raz, na jesiennym spacerze, gdy 
niespodziewanie spadł pierwszy śnieg odwiedziliśmy także Żółtą Karczmę; byłam ciekawa 
jak jest w środku.  

Budynek Żółtej Karczmy znałam jeszcze z dzieciństwa, stał w pewnej odległości od 
Wilanowa i ulicy Sielanki (dziś Biedronki), gdzie mieszkały-jeszcze przed II wojną 
światową-dwie siostry mojej babci Anny. To z nią każdego roku 26 lipca jeździłam 
tramwajem nr  do kościoła i na „Odpust na św. Annę”. Razem ze starszymi wnukami 
„ciotecznych” babć bawiłam się w wilanowskim parku obok pałacu. Również z nimi poszłam 
kiedyś pieszo by zobaczyć opuszczony budynek, w którym-jak mi opowiadali- „coś” 
straszyło. Nie wiedziałam jak się wtedy nazywał ten dom, kto w nim mieszkał, dlaczego jest 
tak zrujnowany i „co” w nim straszy (?). Krewni nie mówili, ja nie pytałam. Dom o 
nietypowej architekturze, potwornie zniszczony; bez drzwi, podłóg i okien z oczodołami 
wybitych szyb  wówczas budził grozę, po raz drugi nie zdecydowałam się na oglądanie.  

 
Po latach trudno odtworzyć w pamięci tamten czas. Ponieważ nie znałam- poza ruiną - 

pierwotnych wnętrz, współcześnie odrestaurowane, tak jak sam budynek, oglądałam z 
ciekawością.  
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                   Listopad 1996. gdy „niespodziewanie” spadł śnieg.  Na zdjęciu Tomasz Wach  
  
 
 
______Zimą _____   
 

Jeszcze w 1978 roku nie tylko nasz dom miał bardzo „surową” elewację i otoczenie, 
ale te braki nie stanowiły przeszkód do zabaw na śniegu. Wiele dzieci lepiło wówczas 
bałwany obok swoich balkonów. Nasz syn również.    
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 Jest luty 1978 roku. Hubert obok świeżo ulepionych bałwanów, a Sonaty 6A nadal nie 
otynkowane!  

 
 
Kiedy dwa lata później weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych z 12 grudnia 1981 w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie 
obowiązywania stanu wojennego (Dz.U. nr 29 poz .184) ograniczyliśmy turystykę i 
fotografowanie.  
 

Ponieważ do innych dzielnic zezwolenia nie były potrzebne, a miejsca zamieszkania 
nie zmienialiśmy, po osiedlu mogliśmy się poruszać…bez zezwolenia. Oczywiście mam na 
myśli czas do godziny 22.oo! 
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                         Małżeński spacer po osiedlu.  Grudzień 1981r.  
 

Spacerując po willowej części Służewa z  „sienkiewiczowskimi” nazwami ulic chętnie 
oglądaliśmy niską zabudowę o odmiennej architekturze. Wtedy pokazując naszym synom 
starą kapliczkę przy ulicy Wernyhory, zaciekawiona, spytałam pewnego przechodnia: - kto ją 
wybudował zna pan historię? 
-Nie, ale może właściciel domu mieszkający naprzeciwko będzie wiedział. Mieszka w drewnianym- 
domu z podobnego okresu.   
Wstydziłam się zapukać, by zaspokoić ciekawość. Do dziś tego nie wiem chociaż kilka lat 
później miałam okazję poznać. 
 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku zimy były mroźne i śnieżne. Jak spadł 
śnieg mieszkańcy wychodzili z dziećmi na największą na Osiedlu górkę, tę obok domów 
Wałbrzyska 19 - Wałbrzyska 15, by pozjeżdżać na sankach.  

Dziś górka jest jakby niższa, „stoki” łagodniejsze, bardziej wyślizgane, o śnieg 
trudniej, bo zimy z roku na rok mniej mroźne i bez opadów. Takich zim czasem żal 
szczególnie na Boże Narodzenie.  
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„Dorosła” jazda z górki na sankach. ( w tle synowie: Hubert i Rafał) Luty 1983r.  
 

 
Zimy bywają różne, szczególnie w ostatnich latach, gdy śniegu jak na lekarstwo, ale ta 

w 2010 roku zaskoczyła wszystkich. Służby miejskie, pracownicy Spółdzielni i mieszkańcy 
Dolinki, włączyli się do odśnieżania dojść do domów i samochodów stojących przy blokach 
lub na osiedlowych parkingach. Wszyscy odśnieżali.  

 

 
 
       Efekt „wstępnego” odśnieżania Osiedla. W tle budynek „Landu”  styczeń 2010.  
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ZAKOŃCZENIE 
 
 
Powoli zaciera się w pamięci obraz Dolinki bez pętli tramwajowej (tej obok torów 

konnych na Służewcu), metra, „normalnych ulic”, sklepów, przychodni zdrowia, poczty, 
szpitala, apteki, kiosków z gazetami, bankomatów, banków, pubów, supermarketu i 
autobusów, bo jest wszystko.  
-Niemożliwe?  
-Możliwe, choć dla młodego pokolenia mieszkającego na Osiedlu trudnie do uwierzenia.  
 
Nowe ulice, sieć sklepów, domów handlowych, parkingów jest nawet winda umożliwiająca 
„bezkolizyjne” przejście na drugą stronę ulicy Komisji Edukacji Narodowej (obecnie 
Harcerzy Rzeczypospolitej), matkom z dziecięcymi wózkami i ludziom starszym, czego nie 
mieliśmy przez wiele lat tworzenia nie tylko „Dolinki”. Dziś nikogo takie udogodnienie nie 
dziwi.  

W ostatnich latach powstał stadion, są miejsca do czynnej rekreacji lub wypoczynku, 
obok fontann; tej przy siedzibie Spółdzielni i drugiej obok „Małego „Służewiaczka”.  
Mieszkańcy mają możliwość oglądania nowych i zdigitalizowanych filmów w nowoczesnej 
sali kinowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5 lub 
uczestniczyć w imprezach kulturalnych nowego Domu Kultury.  
-Pamiętasz-spytałam znajomą-jak byłyśmy w starym baraku na występach Krzysztofa 
Daukszewicza i kabaretu „Długi” z Wrocławia?  
-Pamiętam. Wysocy satyrycy prawie dotykali głowami sufitu, komentując „niski poziom” w 
sposób żartobliwy!  

 
Od wielu lat Warszawskie Metro w swoich przejściach „dokumentuje” ciekawe 

wydarzenia społeczno– kulturalne w stolicy, a czasem również tragiczne. Jak to w życiu.  
 

 
                     Autorka na stacji metra „Służew”. 

 
Nie wiem czy tylko ja sfotografowałam budowę schodów ruchomych „dla wygody 

mieszkańców” prowadzonych przez polsko-ukraińskie ekipy budowane. Słuchając (przy 
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okazji) ich rozmów w dwóch językach zamyśliłam się, choć obecność mieszkańców z 
Ukrainy i Białorusi już nikogo nie dziwi.  

 
 

 
    
                       Dokumentacja budowy schodów ruchomych.  
 
Od roku A.D. 2017 roku schody są czynne, a to, czego nie mieliśmy przez wiele lat tworzenia 
-nie tylko „Dolinki” -teraz, mamy i jest wygodniej! 
Tablica informacyjna ten fakt, tak jak fundatora -Spółdzielnię Służew nad Dolinką- 
upamiętnia.  

 
Do charakterystycznej grupy pięciu muzyków chodzących zwykle jesienią po osiedlu i 

grających „Stepy Mandżurii” na wielkich mosiężnych trąbach, a także dwóch śniadych 
muzyków w strojach „indiańskich” oferujących pod sklepem Mokpolu płyty CD, też 
przywykliśmy. No cóż, Mandżuria daleko, Góry Skaliste jeszcze dalej; skurczył się NASZ 
świat, rozszerzył NASZ Służew.  
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         Rok 2015/ 2016. Prace budowlane przy siedzibie Spółdzielni ul. Mozarta 1.  

 
 
Nowa siedziba Spółdzielni „Służew Nad Dolinką”- poza statutową działalnością- też otwarta 
na różne inicjatywy społeczno-kulturalne; nowoczesny wystrój i usytuowanie w sercu osiedla 
na to pozwala.  

 
Czy zrobiłam zdjęcie „starej siedzibie” przy ulicy Bacha 31? Zrobiłam, ale to zupełnie 
inna historia! 
  

 
Nasz Służew nie ma już „Dworca Południowego”, dworca bez pociągów, bo po 

ciuchci do Piaseczna ślad dawno zaginął. Teraz to miejsce nazywa się „Metro Wilanowska”.  
Patrząc na stację o tej właśnie nazwie ta historia jest nie do uwierzenia. W głębi widać nowe 
osiedle o gęstej zabudowie, bliżej XIV piętrowy wieżowiec, obok „falujący galeriowiec” i 
najnowszy, powstały w 2018 roku, biurowiec „Willa Metro” z lekko zaokrąglonym bokiem o 
niekonwencjonalnej architektonicznie bryle. Wkrótce firma „Skanska” zrealizuje nową 
inwestycję mieszkaniową, a w niedalekiej perspektywie Służew doczeka się przebudowy 
pobliskiego terenu obecnej zajezdni autobusowej.  
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Ciekawa sprawa, nadal „Południowy” jest quasi dworcem gdzie od rana do nocy przy 
stacji „Wilanowska” trwa codzienny, monotonny „przeładunek” mieszkańców wysiadających 
lub wsiadających do różnych środków komunikacji, by szybko dojechać do Śródmieścia lub 
innych dzielnic. Tętni życiem podobnie jak w XX wieku. Wkrótce - w tym nasza Dolinka- 
doczeka się nowej trasy rowerowej wzdłuż ulicy Puławskiej. Może rowerzyści jeżdżąc po 
bezpiecznej trasie ograniczą stężenie spalin? Gdyby jeszcze powrócił trolejbus do Piaseczna! 

 
Teren Służewa nad Dolinką i Spółdzielni o tej samej nazwie coraz częściej przyciąga 

chętnych do zamieszkania na stałe. Chociaż ma nietypową geometrię „muzycznych ulic”, a 
„obcym” pieszym i kierowcom - często bez współrzędnych GPS-u- trudno zlokalizować 
czterdzieści siedem wolnostojących domów przy Bacha, Batuty, Elsnera, Noskowskiego bądź 
Mozarta to nadal jest-w przeciwieństwie do Centrum- bardzo przestrzenny i nadal zielony.*/6 
Atrakcyjność potwierdzają również liczne nasadzenia krzewów ozdobnych, żywopłotów oraz 
roślinnych aranżacji, które razem z pomnikami porządkują ład przestrzenny. Pomnikami 
wykonanymi przez człowieka i tymi chronionymi przez prawo.  

Chodząc po tej części dzielnicy Mokotów nie wiem czy wielkie głazy-podobnie jak  
przy kościele św. Katarzyny- przyniósł nad Dolinkę lodowiec, morena czołowa lub denna, ale 
ich wielkość zadziwia nie tylko mnie.  
 

  
 
 Głaz przypominający słynną „twarz” na Czerwonej Planecie zrobiłam w maju 2011 roku, 
gdy słońce pod odpowiednim kątem oświetliło fakturę kamienia. Może tylko ja zobaczyłam 
podobieństwo?  
 
             ______________  ________________  
  

Dziewiątego września 2008 roku aktem notarialnym Repertorium A nr 
24[…]2008 zawarliśmy z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew 
Nad Dolinką” umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego 
położonego w budynku stanowiącego zasoby Spółdzielni i przeniesienia jego 
własności na naszą rzecz. Tym samym aktem nabyliśmy również ułamkowy 
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udział w użytkowaniu wieczystym działki gruntu, na której jest posadowiony 
budynek. Mając poczucie pełnej własności mieszkania i ograniczonego prawa 
własności do ziemi- bo „wieczyste” to nie własność-od tej chwili jeszcze bardziej 
poczuliśmy się związani z Dolinką i naszą Spółdzielnią jako jej współwłaściciele. 
W 100% związani, pomimo, że więź trwa znacznie dłużej -też w tej samej, 
emocjonalnej sile-czyli od 30 grudnia 1975 roku, gdy po raz pierwszy 
zobaczyliśmy zaproponowane nam M-4.  
  

Dziesięć lat to też historia. Jeszcze krótka, „dekadowa”, ale każda historia ma 
swój początek…  
                                        Wanda Anna Wach  
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własne. Luty 2016  
 
______________ * _____________  

 
 

Indeks nazwisk wymienionych w tekście,: 
 
Bik Jacek. ( psycholog ,dominikanin)  
Ciarkowski Marek (sąsiad)  
Dudzińska Joanna (sąsiadka) 
Halska Anna (sąsiadka)  
Ignatowicz Ewa (dyrektorka przedszkola „Mały Służewiaczek”)  
Michał Łukaszewicz. (pisarz, krytyk literacki).  
Mirosław Sznajder ( poeta, pisarz)   
Jerzy Tomaszkiewicz (poeta, publicysta, dziennikarz) 
Tomasz Wach (poeta, redaktor-publicysta, pracownik naukowy) 
Krzysztof Zaleski (poeta, aktor, reżyser teatralny) 
 
_______________ * ________________     

 
 
W teksie wykorzystałam fragmenty własnych tekstów zamieszczonych w:  
 

• Tygodniku Sąsiadów „Passa” nr  43(833) -październik 2016 oraz  26[869]- lipiec 2017   
• Almanachu literackim Dzielnicy Warszawa Ursynów „Uczta 3”. Rok 2016  
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• Magazynie spółdzielczym Spółdzielni Służew nad Dolinką- nr 2/2010. 
• Publikacji Stowarzyszenia Interwencji Prawnej m.st. Warszawy. pt. „Zakochani w 

Warszawie”. Rok 2011.    
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


