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Andrzejem Rogińskim 

Promocja książki o Ursynowie. Na rynku jest już kilka książek traktujących o 

dzielnicy Ursynów, a tu mamy kolejną. W czym ta książka jest inna od 

poprzednich? Jest napisana przez osobę, której korzenie są mocno osadzone w 

dzielnicy. Andrzej Rogiński jest związany z Ursynowem jako dziennikarz, 

mieszkaniec i społecznik.  

A oto co mówi autor o 

powstaniu książki: 

 „ Ursynów powstawał i 

przeobrażał się dzięki ludziom. 
Dlatego właśnie o nich 
postanowiłem opowiedzieć. 
Takiej książki jeszcze nie było. 
Ukazało się w przeszłości kilka, 
spośród których autorzy dwóch przedstawiają swoje widzenie 
historii Ursynowa. Przygotowując książkę sięgnąłem nie tylko do 
źródeł historycznych. Poszperałem w swoim domowym archiwum, 
gdzie przechowuję pamiątki dokumentujące społeczną aktywność 
wielu ludzi. Większość z nas pochodzi z różnych stron Warszawy, 

a nawet Mazowsza. Ci z nas, którzy sprowadzili się wtedy, gdy powstawały pierwsze bloki Ursynowa, byli tu 
pionierami. Pionierzy walczyli o to, by powstało miasto ze żłobkami, przedszkolami, szkołami, kościołem, telefonami, 
liniami autobusowymi, metrem, domami kultury, placami zabaw albowiem poza przemarzającymi budynkami mieli 
jeszcze tylko błoto w dni słotne bądź pył podczas upałów. Walczyli o to, by były sklepy, także by do urzędu nie trzeba 
było jeździć do miasta, na Rakowiecką.” 

W książce tej są publikowane także dokumenty, plany i 

zdjęcia dotąd nieznane. Dokumenty te autor gromadził 

latami dzięki temu, że czynnie uczestniczył w życiu 

dzielnicy, zwanej potocznie sypialnią stolicy. Materiał 

fotograficzny do książki pozyskano m.in. dzięki 

uprzejmości księdza Tadeusza Wojdata, fotografie 

pochodzą także ze zbiorów Muzeum SGGW, Biblioteki 

publicznej Ursynowa i redagowanego przez A. 

Rogińskiego tygodnika „Południe”.  Niewiele osób wie, że 

ursynowianami są znani artyści, m.in. nieżyjący już 

Andrzej Ibis Wróblewski, propagator poprawnej 

polszczyzny, czy artysta malarz Franciszek Maśluszczak. Na Ursynowie mieszkali też  Zbigniew Herbert i Tadeusz 

Nowak.  Wśród uczestników wieczoru byli m.in. pierwszy burmistrz Gminy Warszawa-Ursynów  prof. Stanisław 

Faliński, Waldemar Siemiński, socjolog i pierwszy przewodniczący Rady Gminy Warszawa-Ursynów, Zofia 

Borzyszkowska – wieloletni pełnomocnik Zarządu SBM Ursynów ds. społeczno – kulturalnych. Licznie przybyli 

mieszkańcy Ursynowa podzielili się swoimi wspomnieniami z 40 letniej historii dzielnicy.     


