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P ark został zniszczony w
czasie I wojny, kiedy
wojsko rosyjskie wycię-

ło na opał wiele cennych drzew,
natomiast II wojnę przetrwał bez
problemów. W roku 1949 zapa-
dła decyzja o budowie na terenie
„starego Ursynowa” Centralnej
Państwowej Szkoły Państwo-
wych Ośrodków Maszynowych
(POM) i Spółdzielni Produkcyj-
nych (SP).

C entralna Szkoła Pań-
stwowych Ośrodków
Maszynowych w Ur-

synowie k. Warszawy została
powołana  zarządzeniem mi-
nistra rolnictwa i reform rol-
nych z dnia 18 stycznia 1950 r.
Szkołę tworzono na bazie  roz-
wiązanego Liceum Ogrodni-
czego i Państwowego Instytutu
Kształcenia Nauczycieli Szkół
Rolniczych w Ursynowie. Za-
daniem Szkoły było przygoto-
wanie pracowników dla POM i
SP pod względem ekonomicz-
nym i organizacyjnym. Kursan-
tami byli: dyrektorzy i wicedy-
rektorzy POM, agronomowie,
kierownicy i pracownicy wy-
działów politycznych, księgo-
wi, kierownicy finansowi POM,
przewodniczący, księgowi i in-
struktorzy rachunkowości spół-
dzielni produkcyjnych. Słucha-
czy na kursy prowadzone przez
Szkołę kierowało Ministerstwo
Rolnictwa. Na przełomie lat
1955/1956, Szkołę przemia-
nowano na Ośrodek Kształce-
nia Kadr Rolniczych w Ursyno-
wie.

U rsynowskie założenie
urbanistyczne obej-
mowało część pierw-

szą – dydaktyczną, połączoną
organizacyjnie i architektonicz-
nie z Pałacem, oraz część drugą
położoną wzdłuż ul. Nowoursy-
nowskiej w kierunku Powsina i
tam w tej części rozmieszczone
były  budynki mieszkalne dla
pracowników Szkoły. Budynki
te były budowane z zastosowa-
niem wielu eksperymentalnych
technologii z wykorzystaniem
cegły, kamienia i pustaków, ale
również gliny i siana. W przy-
szłości miały stać się typowymi
budynkami mieszkalnymi dla
pracowników POM i PGR. Do-
datkowo każda rodzina otrzy-
mała 2500 metrów kwadrato-
wych ziemi i była zobowiązana
do  uprawy różnych warzyw i
kwiatów, żeby ogród stwarzał
wrażenie dobrze zagospodaro-
wanego. Co jakiś czas kursanci
szkoły wizytowali te domy, oce-
niając technologię ich budowy
i prowadzenie ogrodu. 

P ałac stanowił siedzibę
kierownictwa Szkoły.
(Rassalski 1952). Zało-

żenie mieszkalno-dydaktyczne,
przewidywało wybudowanie
dwóch niewielkich budynków
na przedłużeniu obecnych gma-
chów dydaktycznych, połączo-
nych kolumnowymi galeriami z
Pałacem. Dla  uczniów wybudo-
wano dwa budynki dydaktyczne
wzdłuż głównej alei prowadzą-
cej do Pałacu, głębiej stołówkę i
budynki mieszkalne dla kursan-

tów. Naprzeciwko stołówki znaj-
duje się aula. Autorem założe-
nia architektonicznego oraz pro-
jektantem budynków był inż. ar-
chitekt Stefan Tworkowski, któ-
ry inspiracji do budowli szukał w
pałacach w Wilanowie i Natoli-
nie (Zieliński 2009).

B udynki dydaktyczne
utrzymane są w spo-
kojnej klasycystycznej

formie. Wejście jest podkreślo-
ne dwoma parami kolumn. Dłu-
gie płaszczyzny ścian bocznych
są wzbogacone przez silne pro-
filowania i mocno wysunięte
ryzality. Prawie barokowa for-
ma Auli jest podkreślona przez
dwie ośmioboczne wieże po bo-
kach budynku. Na wysokości
pierwszego piętra przez całość

budynku, pomiędzy wieżami,
ciągnie się loggia. Dach loggii
podtrzymywany jest przez 6 ko-
lumn, których kapitele zakoń-
czone są liśćmi paproci. Co cie-
kawe ten element architekto-
niczny, projektant zastosował
do wszystkich kolumn  ze-
wnętrznych, znajdujących się
w obrębie budynków. W lewej
bocznej wieży znajduje się klat-
ka schodowa prowadząca na
balkon, w prawej natomiast za-
projektowany był mały salonik
recepcyjny. Salonik otrzymał
bardzo bogate sztukatorskie
zdobienia stropu, galerię na dol-
nym poziomie okien oraz socre-
alistyczne malowidła na ścia-
nach bocznych autorstwa He-
leny i Lecha Grześkiewiczów.

Niestety, zniknęły one z wystro-
ju po zamalowaniu.(Zieliński
2009).

W ewnątrz Auli, uwa-
gę zwracają 4 ży-
randole kryształowe

pochodzące z Czechosłowacji.
W byłej stołówce znajdowały się
podobnej wielkości polskie ży-
randole fajansowe, zdobione
motywami sztuki ludowej. Z de-
tali architektonicznych Auli, na-
leży zwrócić uwagę na kapitele
pilastrów przedstawiających trzy
rodzaje motywów roślinnych,
typowych dla naszej flory. Nad
wejściowymi drzwiami od we-
wnętrznej strony Auli znajdują
się płaskorzeźby trzech podsta-
wowych roślin rolniczych (ziem-
niak, burak cukrowy i ) umiesz-

czonych w wieńcach pośrodku
trzech kwadratowych supraport.
Pomiędzy kolumnami a ze-
wnętrzną ścianą z dużymi okna-
mi znajdowała się prostokątna
misa wyniesiona nad powierzch-
nię podłogi w której rosły rośliny.

Zaprojektowane przez
architekta niby socre-
alistyczne budynki zo-

stały bardzo ładnie wkompono-
wane w istniejącą zieleń i już ist-
niejące gmachy, w tym Pałac na
końcu osi głównej i dwa budyn-
ki w kształcie podkowy u wjazdu
z ul. Nowoursynowskiej.
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To wprost niewiarygodne, ale
można uczyć się gry w koszy-
kówkę już od 18. miesiąca życia.
Wystarczy zgłosić się chociażby
na Ursynów. 

Koszykówka miała w Polsce dwa
szczyty popularności. Pierwszy – gdy
w roku 1963 męska reprezentacja Pol-
ski z Januszem Wichowskim, Mieczy-
sławem Łopatką, Bohdanem Likszo,
Andrzejem Pstrokońskim – zdobyła we
Wrocławiu wicemistrzostwo Europy.
Wtedy wszystkie polskie szkoły zaroiły
się od domorosłych koszykarzy. Drugi
szczyt był już związany z basketbal-
lem zagranicznym, a chodziło o poka-
zywanie na antenie TVP rozgrywek
najlepszej ligi świata – amerykańskiej
NBA, której w czasach PRL nie można
było oglądać, więc nic dziwnego, że
swego czasu warszawscy kibice byli
już w siódmym niebie, gdy dano im
szanse oklaskiwania pokazowego te-
amu koszykarskiego Harlem Globe-
trotters. 

W latach sześćdziesiątych „Przegląd
Sportowy” znakomicie wypromował
rodzimą ligę koszykarzy, przydając po-
szczególnym drużynom poetyckie na-
zwy. W Warszawie to były Czarne Ko-
szule (Polonia), Czarodzieje z Bielan
(AZS AWF) oraz Zieloni Kanonierzy
(Legia). Bohaterowie tamtoczesnych
parkietów już po większej części po-
marli, kto jednak chce, ten może po-
gwarzyć o koszykówce lat 50-tych i 60-
tych z wiecznie młodym Andrzejem
Pstrokońskim. 

Na szczęście oprócz niezłomnego
„Pstroki” wciąż żyje u nas piękna idea
koszykówki, gry, która nie wymaga ani
wielkiego boiska, ani nadzwyczajnych
nakładów – jak tenis lub golf. Zaintere-
sowanie tym sportem nie maleje, tym
bardziej, że w NBA czarodziejem ko-
szykówki jest dziś Marcin Gortat (Wa-
shington Wizards), a jego występy mo-
żemy śledzić za pośrednictwem Cana-
lu +, w którym niezastąpionym komen-
tatorem pozostaje od dawien dawna
Wojciech Michałowicz. No i właśnie on
– wraz z Magdą Lewandowską – firmu-
je jako prezes ciekawe przedsięwzięcie
– Akademię Lajkers, w której można
uczyć się koszykówki od małego.

Magda Lewandowska: – Sama gra-
łam 16 lat w koszykówkę. To moja uko-
chana dyscyplina sportu, chociaż za-
czynałam od tenisa ziemnego i stoło-
wego. Myśl o założeniu szkółki koszy-
karskiej dla dzieci przyszła mi do głowy
w 2014 roku. Byłam wtedy odpowie-
dzialna za uruchomienie projektu
przedszkola koszykarskiego przy Legii.
Ale doszłam do wniosku, że może zaj-
mę się szkoleniem dzieci na własną rę-
kę. No i w lutym 2016 ruszyła Akademia
Lajkers w Piasecznie z udziałem około
20 chłopców i dziewczynek. Dzisiaj w
klubie trenuje blisko setka dzieci w
trzech lokalizacjach, z czego jedna jest
w Piasecznie, druga w Józefosławiu, a
trzecia na Ursynowie – przy Gimna-
zjum 92 na Koncertowej. 

Na zajęcia przyjmujemy maluchy od
18 miesiąca życia, co może wydawać

się wprost niewyobrażalne. Rzecz jed-
nak w tym, że na tym etapie to jest
szkolenie ogólnorozwojowe, jakkol-
wiek już z osprzętem do koszykówki,
dostosowanym do gabarytów dzieci.
Do czwartego roku życia ćwiczą one
razem z rodzicami. Zatem wszystko
odbywa się jakby w rodzinnej atmos-
ferze, co jest jest jednym z głównych
założeń przedsięwzięcia. Na począt-
ku zaczynają przychodzić tatusiowe,
ale z czasem pojawiają się mamy. Naj-
młodsza grupa (1,5-2,5 roku) to są
Słoneczka, następna (2,5-4) to Szer-
szenie, potem Pelikany (4-6) i Byki (6-
8). Tym sposobem doprowadzamy na-
szych wychowanków do wieku, w któ-
rym już mogą przejść na szkolenie klu-
bowe, chociaż i my zajmujemy się po
części nastolatkami, bo piąta grupa
trenujących to jest młodzież od 9 lat
wzwyż, przychodząca na treningi indy-
widualne. 

Rodzicom proponujemy najpierw tre-
ningi próbne, żeby się przekonali, że
warto przyprowadzać pociechy na sta-
łe – wyjaśnia nasza rozmówczyni. A
Wojciech Michałowicz potwierdza: –
Kto chce iść w ślady Marcina Gortata,
niech do nas dołącza jak najszybciej.
Na Koncertowej nauczymy grać w ko-
szykówkę koncertowo. A już w dniach
16-18 lutego, podczas finału Pucharu
Polski koszykarzy nasza dzieciarnia po-
każe się w specjalnej strefie Lajkers, od
marca zaś można się zapisywać do Aka-
demii na nowy semestr. 

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Koszykarski projekt Magdy Lewandowskiej i Wojciecha Michałowicza

Akademia Lajkers zaprasza

40-lecie megaosiedla Ursynów

Siedziba SGGW i jej protoplastów
Początkowo miejscowość nazywała się Roskosz, a na-
zwa Ursynów pochodzi od imienia Juliana Ursyna
Niemcewicza. Niemcewicz kochał rośliny, dlatego z
wielką pieczołowitością urządzał i dbał o park otacza-
jący nie tylko pałac, będący dziś siedzibą rektoratu
SGGW, a wybudowany najpierw na kwadratowym pla-
nie. Ostatni właściciele starego pałacu Krasińscy zlecili
jego przebudowę w roku 1860. Przebudowa zmieniła
kształt pałacu poprzez dobudowę piętra, dwóch bocz-
nych skrzydeł i tarasów na skarpie.
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