
 

 

                                                                     Warszawa, dnia……………………2019 roku 
 
Karol Jankowski 
 
Radny Dzielnicy Wola  
m.st. Warszawy 

Zarząd Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy 

za pośrednictwem  
Burmistrza Dzielnicy Wola 

 
INTERPELACJA  

 
DOTYCZY: stworzenia murali w kilku miejscach na ul. Elekcyjnej, 
przypominających rolę tego ciągu komunikacyjnego w historii wolnych 
elekcji w I Rzeczpospolitej.  
 
W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam 
interpelację w następującej sprawie: 
 

Proszę o poważne rozpatrzenie i póżniejszą realizację propozycji stworzenia murali w kilku 
miejscach na ul. Elekcyjnej, przypominających rolę tego ciągu komunikacyjnego w historii 
wolnych elekcji w I Rzeczpospolitej. 
 
Propozycja: Murale mają prezentować szlachtę podążającą na Pole Elekcyjne, 
uwzględniając kontekst historyczny i geograficzny. Sposób interpretacji kontekstów zarząd 
dzielnicy Wola m.st. Warszawy pozostawiłby uczestnikom konkursu, który dzielnica Wola 
m.st. Warszawy przeprowadziłaby na potrzeby stworzenia murali. Zarząd dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy załączyłby do warunków konkursu przykładowe wizerunki szlachty (kilka 
przykładów przedstawię w załączniku do interpelacji). 
 
Proponuję ogłoszenie konkursu na projekt murali, a potem osobnego zamówienia 
publicznego na wykonanie (realizację) zwycięskiego projektu. Zwycięzca konkursu będzie 
zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonaniem (realizacją) murali. 
Nadzór autorski  będzie opłacany przez dzielnicę Wola m.st. Warszawy według powszechnie 
obowiązujących stawek. Prace złożone w konkursie według mnie powinny zawierać szkice 
murali, które zostaną potem zaprojektowane i wykonane. Uczestnik konkursu powinien 
przedstawić wstępny kosztorys wykonania murali. W załączniku propozycja dotycząca 
możliwego postępowania, zakresu i kryteriów oceny oferty dla autorów.  
 
Dzielnica Wola m.st. Warszawa stworzyła już kilka projektów murali związanych z historią 
naszej dzielnicy i nie tylko m.in. mural poświęcony pamięci o ludności cywilnej podczas 
Powstania Warszawskiego (dzieło wykonano na ścianie przedwojennej kamienicy przy ul. 
Płockiej 41), mural, który powstał na kamienicy przy Żelaznej 91 – zawierający w sobie 
ceglane rotundy zbiorników gazowych z ul. Prądzyńskiego, czy Muzeum Powstania 



 

 

Warszawskiego, mural upamiętniający Zbrodnię Wołyńską przy Młynarskiej 34, mural Tytusa 
Brzozowskiego przedstawiający historię Woli i jej dążenia do wielkomiejskości. 
 
Warto też przypomnieć, że na naszej dzielnicy co roku w czerwcu, w parku Moczydło 
odbywa się piknik "Królewska Wola - tutaj wybierano królów". Jest to dla Nas – zarządu  
i radnych dzielnicy Wola m.st. Warszawy motywacja do podjęcia kroków związanych  
z powstaniem kolejnych historycznych murali.  
 
W załączniku przedstawiam też miejsca na ul. Elekcyjnej, w których takie murale mogłyby się 
znaleźć. Dodatkowo proponuję, by na ogrodzeniu Parku Sowińskiego (przy ul. Elekcyjnej) 
umieścić także dużą tablicę (panel) z motywem szlachty podążającej na Elekcję. 
 
 
 
 
 
  .......................................................  

(podpis radnego) 
 

 
Załącznik nr 1: Przykłdowe wizerunki i obrazy, które mogłyby być dołączone do 
konkursu i posłużyć za przykład stworzenia murali na ul. Elekcyjnej. Poniżej 
również przykładowe miejsca, w których murale mogłyby się znaleźć.  
 

 
Court of the Polish Lord during the journey in times of Augustus III the Saxon, rok 1880, autor: Jan Chełmiński. Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Court_of_the_Polish_Lord_during_the_journey_in_times_of_Augustus_III_the_Saxon.PNG 
 



 

 

 
Naradzająca się szlachta. Rys. J. P. Norblin. Sejm Polski, Jerzy Lileyko. Źródło: http://muzhp.pl/pl/c/82/projekt-edukacyjny-
najjasniejsza-rzeczpospolita.  
 

 
Polish horseman holding a mace (rittmeister Pieczowski) [Polski: Jeździec polski z buzdyganem (rotmistrz Pieczowski)], data: 
1648/1650, autor: Stefano della Bella. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Polish_horseman_Della_Bella.jpg.  
 



 

 

 
Entrata in Roma dell'Eccelmo Ambasciatore di Pollonia, autor: Stefano della Bella, data: 1633. Źródło: 
https://polona.pl/item/entrata-in-roma-dell-eccelmo-ambasciatore-di-pollonia-l-anno-mdcxxxiii,NTU5MzQ2Mg/0/#info:metadata.  
 

Miejsca, w których murale mogłyby się znaleźć:  

 
Ściana Szkoły Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elekcyjna 21/23 



 

 

 
Boczna ściana budynku Centrum Zdrowia Woli i Śródmieścia przy ul. Elekcyjnej 54. 
 

 Ściana bloku przy ul. Elekcyjnej 31. 

 



 

 

 Boczna ściana bloku przy ul. Elekcyjnej 33. 

 

 
Centrum ATTIS, wysoka ściana od ul. Elekcyjnej. 
 



 

 

 
Ściana budynku przy ul. Górczewskiej 91, boczna ściana od ul. Elekcyjnej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 2: propozycja dotycząca możliwego postępowania, zakresu  
i kryteriów oceny oferty dla autorów. 
 
Przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie i wykonanie ilustracji graficznych  
(np. murale lub inne techniki) przedstawiających polską szlachtę podążającą na Pole 
Elekcyjne na Woli. Ilustracje graficzne mają przypominać, że ul. Elekcyjna to 
historyczny szlak, jakim podążano na kolejne elekcje. Wybór techniki wykonania 
ilustracji graficznych pozostawia się Wykonawcy, przy czym Zamawiający zwraca 
uwagę, że wybrana technika powinna zapewnić realistyczne odwzorowanie postaci, 
szczegółów stroju i ekwipunku, sposobu podróżowania itp. a także  wieloletnią 
trwałość ilustracji.    
 
Postępowanie  może być prowadzone np. w trybie uproszczonym do równowartości 
30 tys. euro. Należy złożyć  ofertę, w której zostaną opisane: 
 
a. koncepcja ideowa i graficzna, wraz z podaniem wykorzystanych źródeł 
historycznych,  
b. doświadczenie uczestnika postępowania, w realizacji podobnych przedsięwzięć, 
c. harmonogram realizacji,  
d. sposób (technika) wykonania ilustracji graficznej,  
e. uproszony kosztorys, z uwzględnieniem harmonogramu, wraz ceną końcową. 
 
Po analizie ofert  zamawiający mógłby wybrać najlepszą ofertę, biorąc pod uwagę 
materiały i dane opisane w punktach a.-e. powyżej. Autor zwycięskiej oferty po 
podpisaniu umowy przygotuje projekt, który po uzyskaniu  akceptacji zamawiającego 
zostanie zrealizowany. 
 
Ilustracje graficzne mogą zostać umieszczone na budynkach wskazanych przeze 
mnie w poprzednim załączniku lub innych miejscach wybranych przez radnych  
i zarząd dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Informacja tekstowa  o celu ilustracji 
graficznych mogłaby zostać umieszczona na płocie oddzielającym Park Sowińskiego 
od chodnika wzdłuż  ul. Elekcyjnej. 
  
 
Przykładowe kryteria oceny ofert: 
 
Dobrą propozycją mogłoby być najwyższe punktowanie na podstawie opisu  
w ofercie: a. (np. 30% punktów), b. (np. 20% punktów), c. (np. 10% punktów),  
d. (np. 10% punktów) i e. (np. 30 % punktów).  


