
STOWARZYSZENIE „TOWARZYSTWO BOERNEROWO” i 
BEMOWSKIE CENTRUM KULTURY 
zapraszają na: 
  
PIKNIK HISTORYCZNY, BOERNEROWO 22.09.2018 (sobota) godz. 15-19. 
Na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Polana Piknikowa ul. Kutrzeby róg Radiowej. 
 
Piknik ma oczywiście związek ze 100 leciem odzyskania niepodległości, ale w naszym lokalnym 
spojrzeniu koncentrujemy się na naszym „miejscu na Ziemi” – na osiedlu Boernerowo. 
Przez pryzmat jednostkowego doświadczenia można czasem spojrzeć głębiej na historię narodu. 
Osiedle Boernerowo powstało „dopiero” w 32-34 roku, ale nie zaistniałoby bez niepodległej Polski. 
 
Okres międzywojenny (1918-1939) to okres niezwykły w historii Polski.  
Podnoszenie się ze zgliszcz pierwszej wojny światowej, spajanie rozdartego zaborami narodu, 
odbudowa infrastruktury, budowa nowego ładu społecznego, nowej wspólnoty... 
Można było zachłysnąć się wolnością... 
Chcemy o tym wszystkim rozmawiać, wspominać, cieszyć się, świętować... 
 
W programie 
 
Panel historyczny: 

1. Jan Boerner będzie opowiadał o swoim dziadku Ignacym, jego udziale w Legionach, 
budowaniu Polski po 1918.  

2. Jarek Chrapek (współautor książki o Radiostacji Babice) będzie mówił o historii Radiostacji 
Babice.  

3. Sławomir Wroński (mieszkaniec osiedla) o historii powstania osiedla Boernerowa.  
4. Jerzy Raczek (autor wielu książek o Boernerowie) – o historii naszej parafi.  
5. Dariusz Parzyszek (z grupy rekonstrukcyjnej Cytadela) o walkach w czasie ostatniej wojny 

w naszym rejonie.  
 

Gra terenowa dla dzieci i młodzieży (10-14 lat): 
ma związek z ruinami Radiostacji w Lesie Bemowskim. 
Tajemnica goni tajemnicę, a nasi śmiałkowie muszą je wszystkie rozwiązać, żeby w ostatniej fazie gry 
wysłać ważną wiadomość w świat. 
 
  
Gry i zabawy dla najmłodszych. 
Niewiele osób z naszego osiedla wie, że przy ulicy Grotowskiej działa maleńka szkoła: 
Wolna Szkoła Przygoda. Zajmują się edukacją pozaszkolną. Jak bardzo jest to wolna szkoła... 
Zobaczymy w czasie zabaw, które poprowadzą.  Zapraszamy najmłodszych. 
 
  
Rozśpiewane Boernerowo. 
We wrześniu tego roku w Szkole 150 ruszyły warsztaty śpiewacze dla mieszkańców osiedla. 
Zajęcia prowadzi solistka Opery Królewskiej pani Małgorzata Rudnicka.  
Zaczęliśmy od pieśni patriotycznych.  „Raduje się serce, raduje się dusza” ... Radość śpiewania 
charakteryzuje ludzi szczęśliwych, śpiewajmy razem. 
Okazją po temu będzie też nasz piknik, gdzie wspólny śpiew poprowadzi Chór In Statu Nascendi... 
 
  
Mnóstwo innych atrakcji: 

- Między innymi kącik ceramiczny dla dzieci, czyli zabawy z gliną. 
- Sztuka kompostowania, czyli jak wychodować dżdżownicę... 
- Wojskowa grochówka dla wszystkich. 

 
Zapraszamy 


