
Festyn i Święto

Rekordowa frekwencja, piękna pogoda, stragany i wystawy sztuki,  
stoiska z obwarzankami i watą cukrową, kiełbaski z grilla i piwo, 

chleb wiejski ze smalcem i kiszonym ogórkiem, dzieła sztuki i kicz,  
celebryci i prawdziwi artyści, oblegane kawiarnie i restauracje, muzyka,  
śpiew i teatr. A nad tym wszystkim unoszące się Pegazy. 

Już od godzin porannych ulica Francuska zaczęła zapełniać się stragana-
mi kupców przybyłych z wielu dzielnic a nawet z poza Warszawy. Z godzin  
na godzinę zaczęło napływać coraz więcej gości. Jak na miejski festyn przysta-
ło, czekało na nich wiele atrakcje jak rysunki na szkle, duży wybór biżuterii, 
wyroby z jedwabiu, ceramika, artykuły dekoracyjne itp. 

Oficjalne rozpoczęcie imprezy odbyło się jakby nieco chyłkiem.  
Goście Święta Saskiej Kępy prawie nie zauważyli Burmistrza i jego świty,  
gdy po 14-tej, w pięknych przedwojennych samochodach ruszyli w „senty-
mentalną” podróż do małej sceny, gdzie mieli rozpocząć  festyn. Artyści nawet 
nie przerwali prób, nie dano uroczystego sygnału. A szkoda, bo i kawaleria  
i automobile wspaniale się prezentowały. 

Na tle gwarnej i zatłoczonej Francuskiej zupełnie inne podejście do święta 
można było zobaczyć ul. Zwycięzców, gdzie przed liceum im. B. Prusa Stowa-
rzyszenie Ładna Kępa i Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa zorganizo-
wały ciekawe wystawy prezentujące sylwetki wybitnych saskokępian. Można 
było porozmawiać z artystami i organizatorami, zorganizowano grę miejską  
i wiele innych atrakcji. Na Francuskiej oczywiście także działy się rzeczy  

 
godne uwagi jak np. prezentacje Radia Cafe-Fogg, obóz wojskowy z ułanami  
i salon starych automobilów, liczne koncerty i wystawy. Warto było odwiedzić 
Ogródek Jordanowski przy ul. Nobla, w którym zorganizowano pokaz filmów 
polskiego kina przedwojennego i imprezę pod nazwą „Raj dla dzieci”. 

Tradycyjnie, obchody zamknął koncert galowy,  w którym wystąpili m.in. 
Justyna Steczkowska, Zbigniew Zamachowski i Maciej Maleńczuk. Z cała 
pewnością mocnym punktem programu był występ Justyny Steczkowskiej, 
która po raz kolejny pokazała, że jest profesjonalistką. Publiczność entuzja-
styczne przyjęła występ Macieja Maleńczuka. 

Pojawiają się głosy, że Święto Saskiej Kępy musi nawiązywać do dzie-
dzictwa kulturowego tworzonego przez kolejne pokolenia jej mieszkańców.  
Że to, co działo się na Saskiej Kępie 21. maja swoim charakterem słabo do lat 
20 i 30 tych XX wieku. Że, w końcu, przysłowiowe „mydło i powidło” to nie 
dla ambitnej i kulturalnej społeczności naszego osiedla. 

Warto jednak pamiętać, że Święto Saskiej Kępy to impreza miejska, 
opłacana przez miasto i skierowana do szerokiego kręgu odbiorców. Impre-
za, dodajmy, udana. Cieszmy się, że mamy okazję propagować zalety Kępy.  
To zadanie dla wszystkich, którym zależy i którym się chce. Najlepsze  
rezultaty będzie można osiągnąć łącząc siły działających na Kępie organizacji  
pozarządowych. Władze Dzielnicy nie powinny postrzegać inicjatyw obywa-
telskich jako zamachu na swoją pozycję. Wręcz przeciwnie – na wykorzystaniu 
tych inicjatyw następne święta mogą tylko zyskać. Miasto niech ma festyn  
a my miejmy nasze Święto – nie ma tu żadnego konfliktu interesów.
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Piękna pogoda, jak w piosence 
pachną, bzy ( choć od jakie-

goś czasu jest ich tu coraz mniej), 
odbywa się kolejne święto saskiej 
Kępy. I trwa kłótnia: kto powinien 
je organizować, gdzie? Kiedy? Jak? 
I oczywiście za ile?

Kiedyś Saska Kępa była dzielnicą 
pięknych ogrodów, ciekawej archi-
tektury i wspaniałych ludzi, którzy 
spotykając się na ulicy wymieniali 
kurtuazyjne ukłony, a spacerując 
prowadzili ciekawe rozmowy. Przy-
stawali koło sklepu Pakulskich, ap-
teki pani Aleksandrowiczowej zjada-
li słynne lody w garażu, tort mokka  
w Bistro, czy kawę w Milano…

Później, kiedy dzielnica się roz-
rastała z jej „lokalności” zostało nie-
wiele. Stałą się sypialnią, pustynią. 
Dawni mieszkańcy naturalną kole-
ją rzeczy odeszli, ich spadkobiercy 
często zmuszeni okolicznościami, 
zmęczeni walką o swoje domy wy-
prowadzali się. Trwają nieliczni. 
Nastali inni, młodsi, bardziej eks-
pansywni. Zmienił się wokół świat. 
Kiedy w 2006 roku zorganizowano 
po raz pierwszy święto Saskiej Kępy 
miało ono świetny temat i komer-
cyjny charakter. Stopniowo jednak 
udaje się je zmieniać.

A mieszkańcy Saskiej Kępy 
zamiast utyskiwać, komentować  
i mieć za złe, zaczęli sami dbać  
o jego charakter. Obok, niezależ-
nie od oficjalnych imprez, zaczęły  
pojawiać się lokalne inicjatywy.  
Na Francuskiej duże, a w bocznych 
uliczkach i lokalikach kameralne.

W tym roku obok głównego  
festynu prawdziwi saskokępia-
nie mogli znaleźć coś dla sie-
bie. Obok barykady września  
1939 roku obozem rozłożyła się 
grupa rekonstrukcyjna w mundu-
rach z epoki. Dzięki temu wielu  
przechodniów przeczytało informa-
cje historyczne, spojrzało na ślady 
po pociskach i zobaczyło na bruku 
zarys historycznego umocnienia  
( o upamiętnienie tego miejsca od  
lat zabiega niezmordowany pan  
Jan Kossakowski).

Na ulicy Zwycięzców ( od Placu 
Przymierza w stronę Wisły) cieszy-
ła oczy wystawa poświęcona archi-
tektom i rzeźbiarzom, związanym  
z dzielnicą. Pod płaskorzeźbą „Plon” 
kwestowano na renowację dzie-
ła prof. Jarnuszkiewicza. Na pla-
cu przed szkołą Prusa można było 
obejrzeć ekspozycje poświęconą 
Ludziom Saskiej Kępy oraz zdjęcia 

W ogródku Herbaciarni od-
był się koncert utworów 

Jerzego Wasowskiego,  genialnego  
kompozytora, współtwórcy Kaba-
retu Starszych Panów. Nie  przy-
padkowo koncert o takiej tematyce 
odbył się na Saskiej Kępie,  Państwo 
Wasowscy (jeszcze w okresie narze-
czeńskim) mieszkali przy ul. Elster-
skiej, a później przy Czeskiej. W 
przepięknej scenerii wysłuchaliśmy 
„mini arcydzieł” .Koncert rozpoczę-
ła jedyna  „saskokępska” piosenka 
duetu Wasowski/Przybora  pt: „ W 
kawiarence Sułtan” ( żal serce ści-
ska, że już nie istniejącej), a później 
mogliśmy usłyszeć wiele innych 
utworów Pana Jerzego Wasowskiego 
– tych znanych („Już kąpiesz się nie 
dla mnie”) i mniej znanych („Ko-
łysanka dla dziecka zasypiającego z 
trudem”), głównie z tekstami Jere-

miego Przybory. Miłą „wisienką na 
torcie” była piosenka napisana przez 
Pana Jerzego wspólnie z Agnieszką 
Osiecką „Chleb z czeremchą” (po-
chodząca z 1971 roku i poświęcona 
Bułatowi Okudżawie). 

Koncert współtworzyli zasia-
dający przy fortepianie Bogdan 
Hołownia, wyśmienity pianista jaz-
zowy oraz użyczający swego głosu 
Kamil Banasiak - tegoroczny matu-
rzysta, mieszkaniec  Saskiej Kępy „z 
dziada pradziada”. Artyści zadedy-
kowali koncert Pani Marii Wasow-
skiej - żonie kompozytora), która, 
mimo podeszłego wieku, była obec-
na na koncercie. Dzięki kameralnej 
i rodzinnej atmosferze Herbaciarni 
„GANDER’S Tea Room” i muzyce 
wybitnego kompozytora „małych 
form” Występ na pewno należy do 
tych, o których się nie zapomina

dawnej i obecnej dzielnicy. Stąd też 
ruszała gra miejska, pozwalająca ina-
czej spojrzeć na malownicze zakątki.

Święto nie powinno stać się po-
lem rywalizacji i licytacji na temat, 
kto ma większe prawo do jego orga-
nizacji i reprezentowania mieszkań-
ców, lecz początkiem współpracy. 
Liczne stowarzyszenia i instytucje 
powinny współdziałać. Obiecująco 
brzmią zapowiedzi nowej formuły 

WASOWSKI NA KĘPIE

PO ŚWIĘCIE 

Katarzyna Malanicz- Banasiak

Joanna Maria Wolfram

Podczas Święta Saskiej Kępy 
miała miejsce prezentacja 

książki Hanny Zborowskiej z Ko-
buszewskich pt. „Humor w genach”. 
Książka ukazała się kilka lat temu 
i zyskała wielką sympatię czytelni-
ków. Teraz, wydana przez saskokęp-
ską Niszę, w nowej szacie graficznej, 
znowu przypomina losy jednej z 
warszawskich rodzin: Kobuszew-
skich i Zborowskich, których po-
wojenne losy związały się z kilkoma 
adresami na Saskiej Kępie, przede 
wszystkim jednak z domem przy ul. 
Królowej Aldony 3. Spotkanie, zor-
ganizowane na piętrze restauracji 

obchodów.  Może pojawi się ciekawy 
folder i dobrze skonstruowany, czy-
telny program, a ciekawe spotkania 
nie będą się na siebie „nakładać”. 
Trzeba też bliżej powiązać ze sobą 
święto Saskiej Kępy i Wisły. Kiedyś 
rzeka dla wszystkich mieszkańców 
Saskiej Kępy była bardzo ważnym 
„punktem odniesienia”. Do następ-
nego święta został niespełna rok.  
A więc do pracy!

„Passe-partout” i z udziałem księ-
garni „Bajbook” przyciągnęło wielu 
uczestników Święta.  Prezentacja, 
która miała charakter rodzinnej roz-
mowy o książce i jej bohaterach, była 
także okazją do spotkania z Janem 
Kobuszewskim – bratem autorki, 
Marią Winiarską – jej synową, czy  
z Zofią Zborowską – wnuczką. Zofia, 
najmłodsza z aktorskiego pokolenia 
rodziny, nagrała także, z udziałem 
swego ojca Wiktora Zborowskie-
go, audiobook z pełnym tekstem  
„Humoru w genach”. 

   Redakcja
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ale również pozostałych osiedli  
naszej dzielnicy. Propozycje te nie 
faworyzowały Saskiej Kępy, ale da-
wały jej proporcjonalny do jej wiel-
kości i ilości mieszkańców pakiet 
inwestycji. Poniżej pierwotny frag-
ment naszej propozycji dotyczący 
Saskiej Kępy:

„Zwracamy się z prośbą o uzu-
pełnienie zgłaszanych potrzeb  
w załączniku do Uchwały Rady 
Dzielnicy dotyczącego Wieloletnie-
go Programu Inwestycyjnego na lata 
2011-2015 o następujące zadania:

- do rozpoczęcia Euro 2012:
przebudowa ul. Lipskiej (ulica 

Lipska była już wpisana do WPI  
na lata 2008 – projekt, 2009 – wyko-
nanie) 

przebudowa z odwodnieniem 
ul. Berezyńskiej (obie ulice znajdu-
ją się pobliżu Ronda Waszyngtona 
przy Francuskiej, a co za tym idzie 
w najbliższym otoczeniu Stadionu 
Narodowego) Stan tych ulic będzie 
kompromitacją dla Dzielnicy.

- w roku 2012 wykonanie prze-
budowy z odwodnieniem ul. Styki 
(przynajmniej na odcinku Obroń-
ców- Zwycięzców, ulica ta jest noto-
rycznie zalewana łącznie z sąsiadu-
jącymi posesjami podczas ulewnych 
deszczy) utwardzenie dywanem  
bitumicznym (około 50 metrów)  
ulicy Koreańskiej, która jest ostatnią 
ulicą gruntową na Saskiej Kępie

- remont z odwodnieniem ulic 
Szczuczyńskiej i Zakopiańskiej

- w latach 2013-2015 w jednym 
cyklu remontowym

przebudowa ul. Kubańskiej
przebudowa ul. Wandy (na od-

cinku Al. Stanów Zjednoczonych – 
Meksykańska)

W miarę wolnych środków pro-
ponujemy również w dowolnym 
terminie najbliższych pięciu lat re-
monty poniżej wymienionych ulic:

przebudowa ul. Czeskiej
przebudowa ul. Obrońców (od-

cinek od Wału Miedzeszyńskiego  
do Francuskiej)”

Niestety, z całej listy inwesty-
cji drogowych w WPI znalazł się  
jedynie remont ulicy Koreańskiej  
i Greckiej (potraktowanych jako 
jedność). Ulica Lipska, mimo,  
że znajdowała się już w poprzed-
nim WPI i nie została zrealizowa-
na, wypadła w ogóle. Co otrzyma-
liśmy w zamian? Wymienione już 
wyżej dwie uliczki (2013-2014 rok,  
za 380 tys.zł), projekt przebudowy 
ulicy Styki (2014 rok, za 200 tys.zł) 
oraz projekt wykonania odwodnie-
nia ul. Zakopiańskiej i Szczuczyń-
skiej (2015 rok, za 74 tys.zł). Łącznie 

GŁODOWY BUDŻET, CZYLI JAK OBECNE 
WŁADZE DBAJĄ O SASKĄ KĘPĘ

Mateusz Mroz

gające na budowie łącznika między  
ulicami Argentyńską i Brukselską. 
Jego przebieg określił opracowany  
i przyjęty miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego. Wyko-
nanie łącznika wiąże się z koniecz-
nością modernizacji fragmentu  
ul. Raperswilskiej, dotychczas 
utwardzonego prowizorycznie, któ-
ry nie posiada obecnie ani odwod-
nienia, ani oświetlenia. Całkowitej 
przebudowy wymagają również uli-
ce: Lipska, Jakubowska, Dąbrowiec-
ka i Brazylijska. Mają one bardzo 
zniszczoną nawierzchnię, ułożoną 
na podbudowie z kamienia polne-
go, która uległa znacznej degradacji  
w ciągu kilkudziesięciu lat eksplo-
atacji (wytłuszczenia od autora).

Program w zakresie kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego

Budowa filii Centrum Promocji 
Kultury na Saskiej Kępie

Program w zakresie edukacji: 
Budowa siedziby placówkiwy-•	
chowania pozaszkolnego przy 
ul. Nobla 18/26
Budowa boisk szkolnych przy  •	
IV LO im. A. Mickiewicza  
(ul. Saska)
Budowa sal gimnastycznych:•	
przy zespole szkół dwujęzycz-•	
nych nr 4 (ul. Zwycięzców 44)
przy XXXV LO im. B. Prusa  •	
(ul. Zwycięzców 7/9)
Pozostałe zadania
Budowa studni oligoceńskiej 

przy ul. Londyńskiej”
Jak widać WPI dla Kępy był dość 

ambitny, choć jeśli chodzi o pierwot-
ne założenia co do remontów ulic 
i tak okrojone. Zainteresowanych 
odsyłam na stronę Urzędu Dziel-
nicy, do dzisiaj (3.06.2011) WPI na 
lata 2008-2012 jest tam umieszczone 
http://www.pragapld.waw.pl/wielo-
letni-program-inwestycyjny.html

Minęły cztery lata i z programu 
drogownictwa i komunikacji zreali-
zowano tylko Jakubowską i Brazylij-
ską. Powiedzą Państwo: „Hola, hola, 
przecież wyremontowano jeszcze  
w tym czasie ulicę Francuską i Pa-
ryską, nie łaska o tym wspomnieć?” 
Oczywiście, łaska. Wspomnę o tym 
ciut dalej. 

Nadszedł styczeń tego roku  
i na sesji Rady Dzielnicy stanął sko-
rygowany WPI na lata 2011-2015. 
Niestety, tego WPI już Państwo 
nie znajdziecie na stronie Urzędu.  
A jest bardzo ciekawy, in minus 
szczególnie dla Saskokępian. Jesz-
cze „ciekawsza” była dyskusja na se-
sji Rady Dzielnicy. Klub PiS zgłosił 
swoje uwagi do WPI, konsumujące 
potrzeby nie tylko Saskiej Kępy,  

zaplanowano wydać na Saską Kępę 
650 tys.zł. przez najbliższe 4 lata. 
Możemy ewentualnie dodać do tego 
budowę ul.Międzynarodowej na od-
cinku od Al.Waszyngtona do most-
ku przy jeziorku Kamionkowskim 
(2012 rok, za bagatela 2 mln 720 tys.
zł). Złośliwie stwierdziłem na sesji, 
że jest to chyba ukłon wobec prezesa 
klubu „Drukarz” pana Kani, który 
bez powodzenia startował z list PO 
do Rady Miasta. Będzie miał do-
jazd i parking przy swoim klubie.  
Pozostawmy złośliwości. Mało  
to czy dużo, te 650 tys.zł, lub jak  
kto woli 2 mln 720 tys.zł? Porów-
najmy to z planowanymi nakładami  
na inwestycje drogowe w innych 
osiedlach Pragi Południe. I co się 
okazuje?  Na obydwa Grochowy – 
Północny i Południowy – zaplano-
wano wydatki w wysokości niemal 
33 mln zł a dodając wydatki na mo-
dernizację Pl. Szembeka w wyso-
kości 18 mln 145 tys. otrzymujemy 
kwotę 51 mln zł. Mniej od Saskiej 
Kępy dostał tylko Gocław, ale uli-
ce na tym osiedlu w zdecydowanej 
większości albo należą do Zarządu 
Dróg Miejskich albo do spółdziel-
ni mieszkaniowych i Dzielnica nie 
może na nich inwestować. Poza tym 
są w zdecydowanie lepszym stanie, 
po prostu są dużo młodsze.

Jeśli chodzi o inne zadania,  
to tylko w Programie Rozwoju Bazy 
Edukacyjnej Saska Kępa została 
„doinwestowana” otrzymując około 
1/3 kwoty przeznaczonej na te cele 
(7 mln 200 tys. zł). W pozostałych 
programach mieszkańcy Saskiej 
Kępy zostali docenieni kwotą 0 zł 
(słownie zero). Burmistrz i radni PO 
z pomocą wiceburmistrza z SLD, 
zresztą mieszkańca Saskiej Kępy, 
argumentowali, że przecież w ostat-
nich latach wyremontowali Fran-
cuską i Paryską, zbudowali nową 
świetlicę w Ogrodzie Jordanow-
skim przy ul.Nobla, kończą budowę 
domu kultury u zbiegu Paryskiej, 
Brukselskiej i Wersalskiej, oraz po-
stawili nowy zdrój oligoceński na 
Walecznych. Prawda to? Nie, to pół 
prawdy. Remont ulic Francuskiej 
i Paryskiej przeprowadzony został 
nie z pieniędzy Dzielnicy, tylko 
z pieniędzy ZMID-u,        ustr 5  

Na wstępie chciałbym  
objaśnić pewne pojęcia, 

o których będzie mowa w tekście. 
Wyjaśnienie ich pozwoli Państwu 
zrozumieć łańcuch zależności po-
między miejskimi instytucjami 
mającymi wpływ na to co dzieje się  
w naszym otoczeniu. 

Urząd Dzielnicy (Grochowska 1. 
274), często mylnie zwany Gmi-
ną, dla uproszczenia w tekście 
zwany będzie Dzielnicą
Wydział:  komórka Urzędu Dziel- 2. 
nicy, np Środowiska, Infrastruk-
tury, Inwestycji
Zarząd Miejskich Inwestycji Dro-3. 
gowych (ZMID), jak sama nazwa 
wskazuje zajmuje się remontami 
i budowami dróg miejskich
Rada Dzielnicy Praga Południe, 4. 
ciało społeczne składające się  
z 25 radnych Dzielnicy, w tym  
5 radnych wybranych z okręgu 
Saska Kępa
Wieloletni Plan Inwestycyjny 5. 
(WPI), plan inwestycji zakładany 
na kolejne 4 lata, pewne inwesty-
cje płynnie przechodzą w trakcie 
realizacji w kolejny plan jako  
dokończenie
Saska Kępa – jeden z czterech 6. 
okręgów wyborczych składa-
jących się na Dzielnicę Praga 
Południe, pozostałe to Gocław, 
Grochów Północny, Grochów 
Południowy. Równocześnie  
Saska Kępa to jedno z osiedli 
Pragi Południe, leżące pomiędzy 
ulicami Al.Ks.J.Poniatowskiego, 
Al.J.Waszyngtona, Kanałkiem 
Wystawowym, ulicami Między-
narodową, Afrykańską i Wisłą 
do mostu Poniatowskiego. Osie-
dle Saska Kępa nie pokrywa się 
z okręgiem wyborczym Saska 
Kępa. Do tego ostatniego nale-
ży także część Pragi i Kamionka 
pomiędzy nasypem linii średni-
cowej do Dworca Wschodniego  
i ul. Lubelską.
Cofnijmy się teraz w czasie  

do roku 2006. Pod koniec kadencji 
samorządu 2002-2006 przygotowa-
ny został przez ówcześnie władającą 
Dzielnicą koalicję PiS-LPR WPI na 
lata 2008-2012. Plan ten został fi-
nalnie zaakceptowany ze zmianami  
24 lipca 2007 roku, już po wyborach 
samorządowych 2006 roku przez 
nowo wybraną koalicję PO-SLD.  
W planie tym możemy między inny-
mi przeczytać we fragmentach doty-
czących Saskiej Kępy:

„Program w zakresie drogownic-
twa i komunikacji

W rejonie Saskiej Kępy za istot-
ne uznano zadanie drogowe pole-

fo
t. 

G
rz

eg
or

z 
Za

try
b

SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 2 (2)      czerwiec 2011 r. 3.Finanse



 maj 2011 r.      Nr. 1 (1)4.

Kolonia Łaskiego  
róg ul. Dąbrowieckiej i Obrońców

dom Łepkowskich ul. Obrońców 1

willa Lewińskich ul. Zakopiańska 14

Nazwa ulicy Obrońców, jak 
głosi anegdota cytowa-

na przez Jerzego Kasprzyckiego  
w jego nieocenionych „Warszawskich 
pożegnaniach” pochodzi od pierw-
szych mieszkańców tej ulicy, którzy  
ze swych pięknych domów w Ko-
lonii Łaskiego bronili dobrego gu-
stu dzielnicy przed zalewem nowej, 
tandetnej, jak wówczas sądzono, 
architektury. Tak dzisiaj ceniony 
modernizm, którego liczne, znako-

mite przykłady znajdujemy w naszej 
dzielnicy, był wówczas przez ludzi  
o konserwatywnych gustach uwa-
żany za obce nam kulturowo bar-
barzyństwo. Skrajne uproszczenie 
formy, odarcie z detali, brak jakich-
kolwiek zdobień, zredukowanie 
estetyki do „mondrianowskich” 
proporcji i często bezkompromiso-
wy funkcjonalizm nowych budowli 
zraziły wielu, u innych zaś wywo-
łały niezwykły entuzjazm dla rewo-
lucji w architekturze, która dosko-

nale oddawała dynamikę młodego 
pokolenia Polaków dorastających 
już w niepodległej Polsce. Po wiel-
kim kryzysie lat 1929-33 funkcjona-
lizm zwyciężył bezapelacyjnie (co 
najlepiej widać w naszej dzielnicy)  

i do dziś króluje na budowach nie 
tylko w naszym kraju.

Tymczasem w latach trzydzie-
stych zwolennicy „historyzmu” nie 
składali broni i aż do wojny wciąż 
powstawały na Kępie lepsze lub gor-
sze realizacje nawiązujące do stylów 
z przeszłości. Wynikało to głównie  
z gustów inwestorów a także wielo-
letnich przyzwyczajeń architektów 
do kolejnych neo-stylów, eklekty-
zmu, secesji.  Po odzyskaniu niepod-
ległości gwałtownie odżyły dążenia 
do wypracowania stylu narodowe-
go. Ta tendencja pojawiła się jako  
naturalna reakcja po wielu deka-
dach ograniczeń narzucanych przez 
administrację zaborców. Młode pań-
stwo i jego najwybitniejsi reprezen-
tanci chcieli wreszcie swobodnie 
zamanifestować swoją odrębność  
i narodową oryginalność. Za kwinte-
sencję stylu narodowego, co natural-
ne, uznano dominujący w polskiej 
architekturze wiejskiej od czasów 
renesansu klasycyzujący styl dwor-
kowy i właśnie mutacje i ewolucje 
tego stylu dominowały w pierw-
szych wartościowych realizacjach 
na Kępie. Dobrym przykładem jest 
Kolonia Łaskiego, pomiędzy ulica-
mi Dąbrowiecką, Obrońców i Ka-
towicką, zbudowana przez Spółkę 
Seryjnej Budowy Domów z Al. Je-
rozolimskich, kierowaną przez Jana 
Łaskiego, przedsiębiorcę parcela-
cyjno-budowlanego (jak byśmy dziś 
powiedzieli dewelopera), właścicie-
la miejscowych gruntów, pioniera 
wielkich inwestycji budowlanych 

na Saskiej Kępie, Ochocie i Moko-
towie. Całość kolonii, zaprojektowa-
nej w 1926 roku przez Włodzimierza 
Galla w stylu tzw. neoklasycyzmu 
narodowego, została zrealizowana  
w latach 1926-29 z materiałów uzy-

skanych po części z rozbiórki Soboru 
św. Aleksandra Newskiego na Placu 
Saskim. Jak podają źródła, u robot-
ników pracujących przy rozbiórce 
obserwowano wówczas widoczne 
moralne rozterki, gdy musieli kilo-
fem uderzać w mozaikowe Madon-
ny. Być może stąd biorą się kłopoty 
dzisiejszych kolonistów z  Łaskiego, 
którzy każdy większy remont muszą 
okupić walką z  niezwykle twardym 
i trudnym do rozbiórki gruzobeto-

nem, w który nawet gwóźdź wbić 
niepodobna. Dotkliwy to odwet za 
zniszczenie wielu wspaniałych dzieł 
sztuki, którymi udekorowany był 
sobór. Być może dało by się je ura-
tować przebudowując sobór  na ko-
ściół według intersującego projektu 
Stefana Szyllera. Zwyciężyły jednak 
emocje i sobór z wielkim nakładem 
sił i środków rozebrano. Dziś, po 
prawie stu latach po pustym placu 
Saskim wciąż hula wiatr, a następcy 
ówczesnych „burzymurków” wciąż 
znajdują w Warszawie nowe obiekty 
do wyburzenia. 

W tym samym czasie, w 1927 roku, 
w narożniku Obrońców i Posel-
skiej, Aleksander Więckowski za-
projektował dla rodziny Wolskich 
piękny dom z ogrodem, ciągnącym 
się wzdłuż ulicy Poselskiej. Styl bu-
dowli również jest opisany jako neo-
klasycyzm narodowy i stanowi chyba 
najwspanialszy jego przykład w na-
szej dzielnicy. Ze stylu dworkowego 
pozostało już w nim niewiele poza 
znakomitym wkomponowaniem 
w otoczenie. Widzimy w nim nato-
miast bardzo silne naleciałości klasy-
cyzmu, co nadaje budowli szlachet-
ności i nawet pewnego majestatu. Z 
widocznego na dawnych zdjęciach 
zadbanego ogrodu niewiele, niestety, 
zostało, przybyła natomiast korona 
wysokich drzew, w otoczeniu której 
ten niebanalny obiekt, po restauracji 
przez nowych właścicieli, stanowi 
prawdziwa ozdobę Saskiej Kępy. 

O miano najpiękniejszego mogła-
by z nim rywalizować wybudowana 
nieco później, bo w 1930 roku willa 
inżyniera Apolinarego Przybylskie-
go przy Katowickiej 16. Jest ona 
wspaniałym przykładem realizacji 

nawiązującej do szeroko pojętego sty-
lu dworkowego, zaadaptowanego dla 
stylu podmiejskiej rezydencji, lecz 
traktowanego o wiele bardziej rygo-
rystycznie niż w przypadku domu 
rodziny Wolskich. Pomimo rozbu-
dowania do trzech, a nawet czterech 
kondygnacji budynek wciąż zacho-
wuje znakomite proporcje, rustykal-
ny charakter i wiele cech klasyczne-
go stylu dworkowego. Zmieściły się 
w nim wszystkie niezbędne funkcje 
reprezentacyjne, jest też wystarcza-
jąco dużo miejsca dla domowników, 
gości i pomieszczenia gospodarcze. 
Znalazło się nawet miejsce na garaż, 
co w tamtych latach stanowiło rzad-
kość. O ile wiem, nie udało się do-
tychczas ustalić projektanta. Może 
był nim jeden z twórców podob-
nych domów na oficerskim Żolibo-
rzu: Kazimierz Tołłoczko, Tadeusz 
Tołwiński, Romuald Gutt czy Ru-
dolf Świerczyński, a może Czesław 
Przybylski, twórca wielu domów  
w tym stylu, który bywa, lekko zło-
śliwie, nazywany „kartuszowym”. 
Na szczęście ten piękny obiekt,  
jedyny taki na Kępie, po wojnie po-
padający stopniowo w ruinę (pomi-
mo, że był wynajmowany na amba-
sady i rezydencje ambasadorów), jest 
teraz pieczołowicie odbudowywany 
przez nowego właściciela, z zacho-
waniem wszystkich wartościowych 
elementów wystroju zewnętrznego. 

Choć nie są położone na terenie 
ścisłej Saskiej Kępy musimy wspo-
mnieć o nawiązujących do stylu 
dworkowego pięknych pawilonach 
administracji Parku Skaryszewskie-
go, zaprojektowanych przez Juliu-
sza Dzierżanowskiego (1873-1943) 
twórcy m. in.  hali targowej na  
Koszykach, domu „Pod Messal-
ką” na Krakowskim Przedmieściu  
i stacji kolejki EKD na linii War-
szawa-Grodzisk Mazowiecki. Pawi-
lony Dzierżanowskiego niezwykle 
harmonijnie wpisują się w pejzaż 
Parku Skaryszewskiego, założonego  
w latach 1905 – 1916 przez ówcze-
snego głównego ogrodnika Warsza-
wy, wielkiego znawcę polskiego kra-
jobrazu, Franciszka Szaniora

Domów nawiązujących wystro-
jem do klasycyzmu jest na Kępie 
więcej. Kolejny znakomity przy-
kład neoklasycyzmu narodowego 
znajdujemy w domu zbudowanym 
tuż przed wojną przy ulicy Dąbro-
wieckiej 11. Wiele klasycystycznych 
wpływów widzimy w dwóch bliź-
niaczych domach Józefa Vogtmana 
– zaprojektowanej w 1935 roku willi 
rodziny Lewińskich przy Zakopiań-
skiej 14 i willi rodziny Filarewiczów 
z 1936 roku przy Obrońców 33, 
niegdyś siedzibie Ambasady Afga-
nistanu. Neoklasycyzm narodowy 
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attyka przy ul. Genewskiej 38

willa Apolinarego ul. Katowicka 16

dom Wolskich róg ul. Obrońców i Poselskiej

reprezentuje też dom wybudowany 
w 1936 roku wg projektu Stanisła-
wa Barylskiego przy Walecznych 17.  

Z kolei przy Obrońców 1 w 1932 
roku Stanisław Kolendo zaprojekto-
wał dla rodziny Łepkowskich dom  
z wielkim ogrodem, zabudowanym 
w późniejszym czasie nieruchomo-
ścią mieszczącą dziś szkołę fran-
cuską. Po wojnie dom, podzielony 
na mieszkania, był systematycznie 
dewastowany przez PRL-owskie 
Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych. Teraz zniszczeń dopełniają 
lokatorzy kwaterunku. Niektóre 

źródła określają styl domu jako mo-
dernizm historyczny, co pokazuje,  
że w domach projektowanych w tym 

przełomowym okresie można dopa-
trzeć się wpływu zarówno klasycy-
zmu lat 20-tych jak i modernizmu 

lat 30-tych. Dobry przykład daje 
tu willa Bronisława Kopczyńskiego 
wybudowana w 1934 roku według 
projektu Remigiusza Ostoi-Chod-
kowskiego przy Genewskiej 38. Inne 
przykłady modernizmu historycz-
nego widzimy przy ulicy Zakopiań-
skiej 11 w willi pisarza Mieczysła-
wa Guranowskiego, wybudowanej 
przed 1938 rokiem wg projektu Lu-
cjana Korngolda, przy Czeskiej 28 
(dom A. Grzybowskiego, wybu-

dowany w 1936 roku wg projektu 
Zygmunta Konrada), w podobnych  
do siebie domach przy Walecznych 

19 (róg Gruzińskiej) i Walecznych 
35 a przede wszystkim w pięknej, 
wybudowanej w 1929 roku, wil-
li Grzegorza Fitelberga i Haliny 
Szmolcówny przy ulicy Elsterskiej 
3 oraz sąsiedniej willi Władysła-
wa Różyckiego przy Elsterskiej1,  
zaprojektowanej w 1935 roku przez 
Teodora Bursche. 

Porównanie tych wszystkich 
obiektów znakomicie pokazuje ewo-
lucję naszej architektury w dwu-
dziestoleciu międzywojennym - od 
czerpania inspiracji z tradycyjnego 
stylu dworkowego, poprzez stopnio-
we uwalnianie się od wpływów kla-
sycznych, aż do ukształtowania się 
pod wpływem modernizmu polskiej 
wersji funkcjonalizmu, który, moż-
na zaryzykować twierdzenie, stał się 
naszym nowym stylem narodowym. 

Ciekawe jest w naszej historii cią-
głe przeplatanie się dążeń do pielę-
gnowania cech narodowego stylu ar-
chitektury, dominujące w okresach 
nasilenia się uczuć patriotycznych, 
związanych z zagrożeniem niepodle-
głości, z kolejnymi wpływami stylów 
kosmopolitycznych, przeważających 
w okresach narodowej pomyślności. 
Nic więc dziwnego, że przeżyliśmy 
kolejny nawrót do tradycji po odzy-
skaniu suwerenności w 1989 roku i 
odwrót od niej w ostatniej dekadzie. 

Dziś wielu inwestorów inspiruje 
architektów w próbach znalezienia 
jak najdoskonalszego wyrazu dla 
dworkowego klasycyzmu przy uży-
ciu coraz nowocześniejszych form  

i materiałów, widząc w nawiązaniu 
do tradycji najpewniejszy sposób  
potwierdzenia prestiżu wynikające-
go ze zdobytego statusu. Zjawisku 
temu sprzyja narastające znużenie 
jałowością postmodernizmu. Ta 
współczesna tendencja omija Saską 
Kępę z prostego powodu – nasza 
dzielnica jest już całkowicie zabu-
dowana. Kilka nowych budynków, 
powstałych w ostatnim dwudziesto-
leciu, charakterem i proporcjami da-
leko odbiega od szlachetności i pro-
stoty klasycyzmu czy modernizmu, 
nie wspominając o stylu dworko-
wym. Prawdę mówiąc, nie przywo-
dzą one na myśl żadnego stylu. 

Nowe inwestycje nie zdołały, 
na szczęście, zmienić charakteru 
dzielnicy. Pozostaje ona wciąż naj-
pełniejszym pomnikiem dokonań 
wspaniałego pokolenia architektów 
i inwestorów dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Nam pozostaje tylko 
dbać o to, aby tego nie zepsuć.

str 3u jako że ulice te są drogami 
powiatowymi i należą do tej ostat-
niej instytucji. W tym samym czasie 
na Grochowie za pieniądze Dzielni-
cy przedłużono ulicę Szaserów i Ma-
kowską. Zdrój oligoceński jest teraz 
planowany na Gocławiu, tak jak 
planowane jest teraz nowe urządze-
nie Ogrodu Jordanowskiego przy ul. 
Kwatery Głównej. W 2007 roku od-
dano do użytkowania na Grochowie 
nowy budynek Centrum Promocji 
Kultury, którego filią będzie nasz 
dom kultury. Czy to jest przeinwe-
stowywanie  na Saskiej Kępie kosz-
tem innych części Pragi Południe? 
Cały czas uważam, że wręcz przeciw-
nie. W pewnych dziedzinach można 
przyznać, że dzielnica rozwija się 
równomiernie, w pozostałych nie-
stety nie. W ostatnich latach np. wy-
datki na zieleń idą tylko w oba Gro-
chowy i Gocław i to tylko w parki. 
Minimalny procent środków idzie 
w wymianę zieleni ulic. Wszyscy 
pamiętamy co się działo ze starymi 
drzewami podczas letnich wichur 
ostatnich lat.

Na sesji przed głosowaniem 
zwróciłem się do radnych PO z Sa-
skiej Kępy, żeby odpowiedzieli, czy 
konsultowano z nimi taki kształt 
WPI? Okazało się, że tylko z rad-
nym Ryszardem Kalkhofem pod 
koniec minionej kadencji. Ponadto 
dostało mi się od radnego-seniora: 
„Panie Mateuszu, proszę nie robić 
polityki, tylko odnosić się mery-
torycznie”. Radna M.Rynkiewicz 
(mieszkanka Gocławia, nie Kępy, 
sic!) stwierdziła jedynie, zresztą nie 
wiedzieć czemu, że Saska Kępa nie 
kończy się na kładce i może są inne 
problemy. Radny Hubert Zalewski 
powiedział mniej więcej to samo, 
choć jako jedyny z klubu PO pod-
czas głosowania nie poparł projektu 
WPI, wstrzymując się od głosu, co 
jednak pozwala mu stwierdzać na 
łamach „Wiadomości sąsiedzkich - 
Praga Południe”, cytuję :„Mieszkań-
cy zapomnianej nieco Saskiej Kępy 
cieszą się z działań radnych, którym 
zależy, by ich ukochanej dzielnicy 
przywrócić dawną świetność i po-
prawić jakość życia. Oby tak dalej”. 
Ja niestety nie cieszę się. Nie wzią-
łem udziału w tym głosowaniu, co 
zaznaczyłem w swoim oświadcze-
niu przed nim. Nie mogłem głoso-
wać przeciw, bo krzywdziłbym inne 
części Dzielnicy, wstrzymać się nie 
mogłem, pozostało mi jedynie nie 
branie udziału w tej wg mnie farsie 
demokracji. 

Mieszkańcom Saskiej Kępy radzę 
bacznie przyglądać się działaniom 
radnych i Zarządu Dzielnicy. To Wy 
nas wybraliście, wy nas rozliczycie 
na koniec kadencji przy kolejnych 
wyborach. Patrzcie co chcemy ro-
bić i co jest robione, nie patrzcie na 
szyldy spod których startujemy.

Mateusz Mroz
Radny Klubu PiS,

były burmistrz Pragi Południe
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Niepełnosprawni z Pragi Po-
łudnie chcą założyć spół-

dzielnię socjalną, która ich zintegru-
je oraz pomoże wzmocnić  lokalne 
działania. Mają już gotowy projekt. 
O potrzebie realizacji tego projektu, 
korzyściach płynących dla miesz-
kańców Pragi Południe, a także  
o tym jak bardzo spółdzielnie socjal-
ne wzmacniają integracje społeczną 
mówi Cezary Tomasz Bykowski, 
prezes Warszawsko-Praskiego Sto-
warzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych. 

Red. Wielu młodym ludziom spół-
dzielnia socjalna kojarzy się z tworem  
z minionej epoki. Czy takowa na pew-
no ma szansę zaistnieć w XXI-wieku? 

C.T.B. - Błędnym jest przekona-
nie o powstaniu spółdzielni socjal-
nych w czasach PRL-u. Początki ru-
chu spółdzielczego w Europie miały 
miejsce już w XIX wieku. Jednym  
z jego polskich prekursorów był Sta-
nisław Staszic, który w 1816 roku za-
łożył Hrubieszowskie Towarzystwo 
Rolnicze. Jednak największą popu-
larność owo rozwiązanie zyskało  
w XX-leciu międzywojennym, kie-
dy istniało około 16 tys. spółdzielni.  
Co ważne, wbrew przekonaniu części 
społeczeństwa, spółdzielnie socjalne 
wciąż mają się dobrze - nieustannie 
powstają nowe, a starsze wzmacniają 
swoją pozycję. 

Red. - W takim razie na czym pole-
gają działania dzisiejszych spółdzielni 
socjalnych? 

C.T.B. - Z jednej strony są przed-
siębiorstwem- mającym grupę zało-
życielską i sprzedającym określony 
towar lub usługę, z drugiej działają 
społecznie- szkolą, prowadzą wo-
lontariat, współpracują z władzami 
lokalnymi. Przyświeca im taka sama 
zasada, jak na początku, gdy powsta-
wały- pomagać ludziom oraz wspie-
rać ich i integrować z otoczeniem. 
Oczywiście, każda spółdzielnia 
skierowana jest do określonej grupy 
odbiorców. Zakładać je mogą ludzie 
zagrożeni wykluczeniem społecz-
nym- czyli: bezrobotni, uchodźcy, 
byli więźniowie, no i niepełnospraw-
ni. Dzięki spółdzielniom mogą nie 
 tylko pracować i zdobywać środ-
ki na utrzymanie swoich rodzin, 
ale przede wszystkim mają szansę  
na wzajemną integrację. A ta ostat-
nia jest nam wszystkim niezwykle 
potrzebna. 

Red. - Czyli to pewnego rodzaju 
rozwiązanie dla osób niepełnospraw-
nych? 

C.T.B. - Rozwiązanie, to za mało 
powiedziane. Jako osoba porusza-
jąca się na wózku, wiem ilu niepeł-
nosprawnych uważa siebie za wy-

kluczonych ze społeczeństwa. Ich 
nieustanne zamknięcie się w czte-
rech ścianach to składowa dwóch 
elementów. Pierwszym jest własny 
wybór, spowodowany utratą nadziei 
na normalną przynależność do spo-
łeczeństwa. 

Natomiast drugi stanowi podej- 
ście otoczenia do nas, powiem z prze- 
korą, ”tych innych”. Choć mówi 
się, że współczesny świat dostrzegł 
nasze problemy, wciąż napotyka-
my na brak akceptacji i zrozumie-
nia oraz utrudnienia w funkcjo- 
nowaniu na codzień, jako część  
społeczeństwa. Tu należy podkreślić,  
że ogromna liczba niepełnospraw-
nych to osoby w sile wieku, marzące 
o aktywizacji zawodowej i przebywa-
niu pomiędzy ludźmi. Jednak brak 
warunków powoduje utratę planów 
na udaną przyszłość. Postanowiłem 
to zmienić. Dlatego wystąpiłem  
z inicjatywą obywatelską dotyczącą 
spółdzielni socjalnej. Jednocześnie, 
w tym miejscu zachęcam wszystkich 
niepełnosprawnych do jej współ-
tworzenia. Poszukujemy zarów-
no członków, jak i pracowników.  
Przyda nam się każda pomocna 
dłoń.

Red. - Dlaczego akurat Praga- 
-Południe? 

C.T.B. - Tu się urodziłem, miesz-
kam i działam na rzecz społeczno-
ści lokalnej, nie tylko osób niepeł-
nosprawnych. To również miejsce, 
gdzie jest największa liczba grupy 
docelowej. 

Ogólnie szacuje się, że wśród 
mieszkańców Warszawy 12% to oso-
by niepełnosprawne, z czego około 
5-6%. mieszka właśnie na Pradze 
Południe. Mogę zdradzić, że na tym 
nie koniec. 

Gdy uda nam się w przyszło-
ści wzmocnić pozycję spółdzielni 
uruchomimy działania na terenie  
całego miasta. 

Red. - Proszę opowiedziedz więcej 
o projekcie, ile osób będzie mogło roz-
począć pracę w spółdzielni, jakie usługi 
będzie ona świadczyć? 

C.T.B. - Projekt inicjatywy jest 
opracowany za przykładem działają-
cych już spółdzielni socjalnych. 

Obejmuje on stworzenie wy-
specjalizowanej spółdzielni, której 
założycielami oraz członkami będą 
osoby niepełnosprawne, a także  
organizacje pozarządowe. Program 
jej rozwoju rozłożyliśmy na okres 
wielu lat, w zależności od stopnia 
rozbudowy i potrzeb. Rozpoczniemy 
od świadczenia usług na rzecz jednej 
z firm z Pragi Południe, działającej 
w dziedzinie poligrafii. Pozwoli  
to dać miejsca pracy dla kilkunastu 

osób- oczywiście najpierw musimy 
pozyskać lokal oraz środki z fundu-
szu aktywizacji zawodowej. Należy 
zaznaczyć, iż od inwencji członków 
spółdzielni oraz od skali zapotrze-
bowania zależeć będzie poszerzanie 
działalności o kolejne, szeroko rozu-
miane branże. Stąd już teraz zachę-
cam wszystkich zainteresowanych 
przedsiębiorców i firmy do współ-
pracy z nami. Jesteśmy otwarci  
na wszelkie propozycje, jedno-
cześnie gwarantując najwyższą ja-
kość realizacji każdego podjętego  
zlecenia. 

Red. - Wspomniał Pan o współpra-
cy spółdzielni socjalnych z władzami 
lokalnymi. Czy uwzględniona została 
ona w niniejszej inicjatywie? 

C.T.B. - Oczywiście. Inicjatywa 
skierowana jest do władz lokalnych. 
Prosimy je o przychylność w orga-
nizacji spółdzielni socjalnej, mię-
dzy innymi o pomoc w wynajęciu 
lokalu, czy też wsparcie finansowe,  
merytoryczne i prawne, niezbędne 
do postawienia pierwszych kroków 
na rynku. 

W zamian oferujemy nie tylko 
usługi świadczone przez naszą spół-
dzielnię, ale i udział w życiu organi-
zacji społecznych oraz politycznych 
w miarę posiadanych możliwo-
ści- aby przywracać społeczeństwu 
tych, którzy dotąd nie mieli odwagi  
na rozpoczęcie aktywnego życia. 
Liczymy, że inicjatywa spotka się  
z szerokim zainteresowaniem nie 
tylko włodarzy naszej dzielnicy, ale 
i całej Warszawy. 

Red. - Zatem kiedy należy spodzie-
wać się uruchomienia w naszej dzielni-
cy owej spółdzielni? 

C.T.B. - Właśnie kończymy 
ostatnie prace nad wnioskiem.  
Po jego złożeniu i pozytywnej ak-
ceptacji czeka nas okres ciężkiej 
pracy organizacyjnej. Jednak z do-
świadczenia wiem, że tego typu inte-
gracja- niepełnosprawnych z otocze-
niem i władzami lokalnymi, może 
rozwijać się na tyle błyskawicznie, 
że efekty pierwszych kroków spół-
dzielni socjalnej zobaczymy już  
w bieżącym roku. 

RED. - Wspomniał Pan o trwają-
cych poszukiwaniach osób do zespołu 
spółdzielni. W jaki sposób można się  
z Wami skontaktować? 

C.T.B. - Zapraszam zarówno nie-
pełnosprawnych-myślących o przy-
stąpieniu do spółdzielni socjalnej 
– jak i szukających ciekawej pracy, 
jak również wszystkie osoby oraz  
organizacje pragnące pomagać 
przy tej inicjatywie. Wszelkie dane  
kontaktowe znajdują się na stronie 
www.petrio.pl 

SPÓŁDZIELNIA 
Z MYŚLĄ O NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

DOM KULTURY NA SASKIEJ KĘPIELeszek Kurowski, 
Grzegorz Zatryb

rozmowa z Cezarym Tomaszem Bykowskim Właśnie tu – na Saskiej 
Kępie ma swoją siedzibę 

działająca już od 20 lat Fundacja 
Dzieci Niczyje – największa w Pol-
sce organizacja pozarządowa zaj-
mująca się ochroną dzieci przed 
krzywdzeniem.

Fundacja Dzieci Niczyje jest or-
ganizacją pozarządową o charakte-
rze non-profit, która od 1991 roku 
zajmuje się ochroną dzieci przed 
krzywdzeniem oraz pomocą dzie-
ciom krzywdzonym, ich rodzinom 
i opiekunom. W placówkach prowa-
dzonych przez Fundację (na praskiej 
ulicy Walecznych oraz w centrum 
miasta – przy ulicy Mazowieckiej) 
udzielana jest pomoc psychologicz-
na, medyczna i prawna dzieciom- 
-ofiarom przemocy i ich opiekunom. 
Fundacja Dzieci Niczyje działa tak-
że na rzecz poprawy sytuacji dzie-
ci uczestniczących w procedurach 
prawnych w charakterze świadków; 
prowadzi programy profilaktyki 
krzywdzenia dzieci przez dorosłych 
oraz rówieśników (bezpieczeństwo 

U zbiegu ulic Brukselskiej  
i Wersalskiej powstał nowy 

budynek przeznaczony na siedzi-
bę nowej placówki kulturalnej  
na Saskiej Kępie. Będzie to filia Cen-
trum Promocji Kultury na Pradze 
Południe, która będzie działała pod 
nazwą Dom Kultury Saska Kępa. 
Dyrektor Centrum Promocji Kultu-
ry Na Pradze Południe w kwietniu 
br ogłosił konkurs na stanowisko jej 
dyrektora. Swoje kandydatury zgło-
siło 11 osób. Wyboru kandydata do-
kona 11-osobowa Komisja Konkur-
sowa w terminie do 17 czerwca br. 
Jednak ostateczną decyzję podejmie 
Dyrektor CPK p. M. Wasiak.

Środowiska artystyczne i miesz-
kańcy Saskiej Kępy wiążą duże 
nadzieje z utworzeniem filii CPK. 
Wszyscy życzymy sobie aby placów-
ka ta spełniła pokładane w niej ocze-
kiwania.

Pod względem architektonicz-
nym budynek filii to nowoczesna, 
nie za duża, lekka bryła z rampą pro-
wadzącą wokół budynku na dach, 
na którym będzie można posiedzeń 
i porozmawiać przy ciasteczku pijąc 
kawę lub herbatę. Parter jest prze-
szklony, wyposażony w mobilne 
ściany. Dysponuje też możliwością 
otwarcia ścian zewnętrznych. Na 
górze – sala widowiskowa na ok.130 
miejsc do wykorzystania na kino, 
koncert czy teatr. Autorami pro-
jektu są Małgorzata Adamowicz – 
Nowacka, Marek Nowacki i Sabina 
Curzystek z opolskiego Biura 87A.  
Koszt budowy to kwota ok. 8 mln zł. 
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Ale nie budynek jest tu najważ-
niejszy. To, co nas najbardziej inte-
resuje to, kto poprowadzi ten dom 
kultury i jaki będzie jego program 
działania. Saska Kępa ma swój po-
tencjał intelektualny i twórczy. 
Mieszkają tu licznie przedstawiciele 
świata kultury, sztuki, nauki i przed-
siębiorczości. I należy wyraźnie po-
wiedzieć, że jest to potencjał nie  
do końca zagospodarowany. Między 
innym, dlatego, że brakowało takiej 
placówki.

Najważniejszym więc zadaniem 
nowego dyrektora powinno być 
stworzenie płaszczyzny dla wspól-
nych działań, między innymi po-
przez organizację lub współudział  
w imprezach masowych integrują-
cych lokalną społeczność chociaż-
by takich jak Święto Saskiej Kępy.  
Z drugiej strony poszczególnym  
artystom i twórcom powinno stwo-
rzyć się możliwość odrębnych pre-
zentacji ich indywidualnych do-
konań, ukazania różnorodności  
w wyrażaniu wrażliwości kultural-
nej np. poprzez organizacje wystaw, 
czy aukcji ich prac.

Kolejnym ważnym zadaniem 
placówki będą też działania zwią-
zane z edukacją kulturalną dzieci  
i młodzieży. Nieodzowna będzie  
tu współpraca ze szkołami. Można 
byłoby np. organizować tzw. czwart-
ki z muzyką, konkursy wiedzy  
o Saskiej Kępie, konkursy plastycz-
ne czy koncerty talentów. Wielo-
kulturowość występująca na Kępie 
skłania także do prezentacji osią-

gnięć kulturalnych poszczególnych 
krajów we współpracy z ambasada-
mi mającymi tu siedzibę.

Ważnym zadaniem wydaje się 
też tworzenie bazy i eksponowanie 
miejsc kulturowych, wybitnych 
mieszkańców i wydarzeń. Doprowa-
dzenie do powstania przewodnika  
po Saskiej Kępie a może i utworzenie 
bazy miejscowych przewodników, 
którzy mogliby oprowadzać gości  
po ciekawych miejscach Saskiej 
Kępy.

Kształt budynku i jego forma 
architektoniczo-funkcjonalna daje 
duże możliwości dla organizowania 
spektakli grup teatralnych, kame-
ralnych koncertów czy prezentacji  
małych form artystycznych.Wyda-
je się, że właśnie ta różnorodność  
powinna dominować w ofercie domu 
Kultury tak, aby każdy mieszkaniec 
mógł dla siebie znaleźć tu możliwość 
realizacji swoich zainteresowań  
kulturalnych.

Dom Kultury na Saskiej Kępie 
nie powinien wiec aspirować do pla-
cówki podejmującej wielkie projekty 
a raczej skoncentrować się na wspie-
raniu działań lokalnych twórców  
i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych 
saskokępian. Przecież tyle lat czeka-
liśmy na taką placówkę.

Ale jaka będzie to placówka, 
przekonamy się już po wyborze dy-
rektora i na podstawie jego działań. 
Mamy nadzieję, że spełni on nasze 
oczekiwania. I tego będziemy mu 
życzyć po wyborze.

DOM KULTURY NA SASKIEJ KĘPIE

W dniu 24 lutego br w sie-
dzibie Stowarzyszenia 

„Saska Kepa” przy SBM Pracow-
ników Kultury w Warszawie przy 
ul. Francuska 47 odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli siedmiu or-
ganizacji pozarządowych. Zebrani 
zaprezentowali cele działania swo-
ich organizacji. Omówiono bieżą-
ce problemy będące przedmiotem 
zainteresowania mieszkańców, 
między innymi sprawę przygo-
towań Dzielnicy Praga Południe  
do Euro 2012, Święta Saskiej Kępy oraz  
koncepcji Funkcjonowania Filii 
Centrum Promocji Kultury.

Ustalono, że spotkania odbywać 
się będą cyklicznie oraz, że forum 
będzie otwarte dla innych organi-
zacji działających na Saskiej Kępie. 
Na wniosek przedstawiciela Stowa-
rzyszenia Obywatelska Saska Kępa 
p.Czesława Bilińskiego, postano-
wiono nadać tej formie współpracy 
nazwę Forum Organizacji Pozarzą-
dowych „Saska Kępa”. 

W deklaracji założycielskiej 
opracowanej przez Przewodniczą-
cego Stowarzyszenia „Saska Kępa”  
p. Leszka Kurowskiego czytamy:

„Forum będzie miejscem spotkań 
i wymiany doświadczeń pomiędzy 
tworzącymi je organizacjami. Chcie-
libyśmy poprzez wspólne działanie 
wzmacniać proces kształtowania 
się społeczeństwa obywatelskiego 
i rozwijać poczucie przynależno-
ści do naszej lokalnej wspólnoty.  
W Forum widzimy miejsce na de-
baty i wymianę poglądów wobec  
wszelkich działań w sferze pu-
blicznej, a które w istotny sposób 
wpływają na życie naszej dzielni-
cy. Za ważny cel naszego działania 
uznajemy wspólne występowanie 
do władz dzielnicy i miasta z ini-
cjatywami obywatelskimi jak rów-
nież deklarujemy współdziałanie  
w ich realizacji. Uważamy, że po-
przez współpracę wzmocnimy pozy-
cję organizacji pozarządowych i za-
pewnimy im bardziej realny wpływ 
na proces podejmowania decyzji 
władz samorządowych a później 
skuteczną realizację przedsięwzięć 
służących rozwojowi naszej społecz-
ności lokalnej”.

Na kolejnym spotkaniu Forum 
w dniu 17 marca padło wiele propo-
zycji dotyczących organizacji Świę-

dzieci w Internecie, wsparcie ro-
dziców przeżywających trudności  
w wychowaniu oraz pomoc telefo-
niczna dla najmłodszych). W Fun-
dacji prowadzone są również bada-
nia i analizy poszerzające wiedzę  
o problemie oraz stanowiące podsta-
wę projektowanych działań. 

Na Saskiej Kępie Fundacja pro-
wadzi Praskie Centrum Dziecka  
i Rodziny im. Aliny Margolis- 
-Edelman (założycielki FDN), któ-
re realizuje działania pomocowe  
i profilaktyczne skierowane do 
dzieci i rodziców oraz wspiera śro-
dowisko praskich profesjonalistów 
pracujących z rodzinami. Placów-
ka przy ulicy Walecznych jest waż-
nym punktem na mapie Warszawy 
– funkcjonuje w tym miejscu już 
od 1996 roku (wcześniej jako Cen-

trum Dziecka i Rodziny FDN). Parę 
przecznic dalej, przy ul. Katowickiej 
- jednej z najpiękniejszych w okoli-
cy, znajduje się główne biuro Fun-
dacji. Mieści się tam od ubiegłego 
roku, kiedy to organizacja wynajęła 
historyczny budynek po ambasadzie 
Niemiec.

Mimo tego, że Fundacja Dzieci 
Niczyje ma swoją główną siedzibę 
na warszawskiej Pradze – jej dzia-
łania mają zasięg nie tylko ogólno-
krajowy, ale i międzynarodowy Jest 
przykładem skutecznego działania 
osób zaangażowanych w realiza-
cję wspólnego celu. Jej pracownicy  
i podopieczni niezmiennie cieszą 
się, że organizacja znajduje się wła-
śnie w tym, niezwykle dla niej przy-
jaznym miejscu. 

Więcej informacji: www.fdn.pl.

FUNDACJA DZIECI NICZYJE 
– OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM 

OCHRONY DZIECI NA SASKIEJ KĘPIE

ta Saskiej Kępy w 2012r, wyboru 
dyrektora Filii Centrum Promocji  
Kultury, utworzenia w przyszłości 
np. Centrum Samorządowego na 
Saskiej Kępie, gdzie mogłyby mieć 
siedzibę organizacje pozarządowe  
i Samorząd Saskiej Kępy, do tej  
pory ulokowane w różnych sute-
renach, piwnicach i mieszkaniach 
prywatnych, czy przygotowań do 
Euro 2012 np. poprzez zorganizowa-
nie Centrum Informacji Turystycz-
nej na Saskiej Kępie. 

Zwrócono uwagę na fakt, iż na  
terenie Saskiej Kępy działa już 
kilkanaście organizacji pozarzą-
dowych. Podejmują one wiele cie-
kawych inicjatyw. Czasem dla ich 
zrealizowania brakuje wsparcia nie 
tylko finansowego, ale zwykłej ludz-
kiej pomocy. 

Kolejne spotkanie Forum odbyło 
się 10 maja br w Klubie Spółdziel-
cy przy ul. Francuskiej 49. Zebrani  
dyskutowali o zadaniach dyrekto-
ra filii Centrum Promocji Kultury  
na Saskiej Kępie. Wystosowano też 
zapytanie do Prezydenta m.st. War-
szawy w sprawie zapewnienia bez-
pieczeństwa mieszkańcom Saskiej 
Kępy i ochrony Parku Skaryszew-
skiego podczas EURO 2012. Z za-
interesowaniem przyjęto informacje  
o planowanym wydaniu gazety  
„Saska Kępa”.

Przed Saską Kępą jedno z waż-
niejszych wydarzeń na przestrze-
ni kilkudziesięciu lat –Euro 2012. 
Mamy niepowtarzalną okazję do 
promocji naszych osiągnięć, do za-
prezentowania niemałego dorobku 
kulturalnego naszych mieszkańców. 
Żadna organizacja działająca z osob-
na nie ma możliwości finansowych 
i technicznych dla realizacji dużych 
projektów na miarę potrzeb naszej 
dzielnicy. Czas najwyższy więc, aby 
zaczęły one ze sobą współpracować. 
Mamy nadzieję, że Forum będzie  
ku temu dobrym miejscem.

Dzięki uprzejmości redakcji pe-
riodyku „Saska Kępa” będziemy 
cykliczne prezentować organizacje 
będące członkami naszego Forum. 

W tym wydaniu przedstawiamy 
organizację pozarządową Fundacja 
„Dzieci Niczyje”.

Uczestnicy Forum Organizacji  
Pozarządowych Saska Kępa

CZAS 
NA 

WSPÓŁDZIAŁANIE
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PRZEWODNICTWO POLSKI 
W RADZIE UE I CO DALEJ?

Polska 1 lipca 2011 roku po raz 
pierwszy obejmie przewod-

nictwo w Radzie Unii Europejskiej.
Wiąże się to z pełnieniem funk-

cji gospodarza większości unijnych 
wydarzeń, organizowaniem spo-
tkań oraz wytyczaniem kierunku 
politycznego Unii. Najważniejszym 
zadaniem Polski będzie przewodni-
czenie pracom Rady UE i jej orga-
nom pomocniczym.

Priorytety polskiej prezydencji 
skoncentrowane będą wokół:

negocjacji •	 budżetowych na lata 
2014–2020
wspólnej polityki energetycznej, •	
wymiaru bezpieczeństwa energe-
tyki
rozwoju jednolitego rynku •	
wzrostu konkurencyjności UE  •	
na arenie międzynarodowej  
(w tym poprzez wzrost kapitału 
intelektualnego)
zmniejszania różnic w opiece •	
zdrowotnej społeczeństw Europy

polityki bezpieczeństw•	 a Unii  
Europejskiej
walki z nielegalną imigracją•	
zakończenia negocjacji członkow-•	
skich z Chorwacją i podpisania 
traktatu akcesyjnego
zakończenia negocjacji stowarzy-•	
szeniowych z Ukrainą i podpisa-
nia traktatu stowarzyszeniowego

nadania •	 Serbii statusu kandydata 
i rozpoczęcia negocjacji człon-
kowskich
przyspieszenia negocjacji człon-•	
kowskich z Turcją

Negocjacje klimatyczne
W czasie polskiej prezydencji 

prowadzone będą negocjacje klima-
tyczne przed Konferencją COP17  
w Durbanie, podczas której podej-
mowane będę decyzje dotyczące 
światowej polityki klimatycznej  
i przyszłości Protokołu z Kioto. 
Oczekiwane jest większe niż do tej 
pory zaangażowanie w redukcje emi-
sji państw rozwijających się. Jednym 
z celów będzie także podniesienie  
na agendzie negocjacji klimatycz-
nych idei wspólnej, ale zróżnicowa-
nej odpowiedzialności całego świata 
w tych kwestiach, jak również dą-
żenie do ograniczenia zużycia pa-
liw kopalnych. Polska prezydencja 
w obszarze środowiska szczególną 

uwagę skupi na ochronie klimatu  
i adaptacji Europy do zmian klimatu 
oraz powstrzymaniu utraty różno-
rodności biologicznej. Oprócz dzia-
łań na rzecz środowiska wewnątrz 
Unii Europejskiej, podejmowane 
będą zagadnienia globalne - w tym 
dążenie do osiągnięcia porozumie-
nia klimatycznego na konferencji  

w Durbanie oraz przygotowanie się 
do najważniejszego procesu doty-
czącego zrównoważonego rozwoju, 
czyli Konferencji Rio+20. 

Informacje dla konsumentów
Przekazywanie konsumentom 

informacji na temat żywności oraz 
znakowanie mięsa i jego przetworów 
to tematy, które podczas polskiego 
przewodnictwa w Radzie UE będą 
szeroko omawiane. Dla konsumenta 
głównym źródłem informacji o pro-
dukcie jest jego etykieta. Konsument 
ma prawo do pełnej informacji, któ-
ra powinna być mu udostępniona 
przez producenta. Na produktach 
spożywczych znajdą się informacje o 
składnikach powodujących alergię. 
Obowiązkowe będzie także poda-
nie wartości odżywczej w kaloriach 
oraz zawartości takich składników, 
jak: tłuszcze (w tym także typu na-
syconego i trans), cukier, sól, białko 
i węglowodany. Wśród informacji 

na opakowaniu znajdzie się także 
pochodzenie żywności, a produ-
cenci mrożonek będą zobowiązani 
podać datę pierwszego zamrożenia 
produktu. Łatwiej też będzie wy-
brać odpowiednią żywność, etykiety 
będą uproszczone i ujednolicone,  
a co najważniejsze nie mogą już 
wprowadzać klientów w błąd. 

Strategia energetyczna dla Europy 
do 2020 roku

Unijne cele w zakresie energii 
zostały uwzględnione w strategii 
„Europa 2020” na rzecz inteligent-
nego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego rozwojowi badań  
i innowacyjności. Plan uwzględnia 
efektywne zużycie energii, zwięk-
szenie konkurencyjności rynkowej, 
zapewnienie stałych dostaw energii 
i koordynowanie negocjacji z jej 
dostawcami. Osiągnięcie unijnych 
celów w zakresie przeciwdziałania 
zmianom klimatu. Przewiduje się, 
że po zakończeniu recesji popyt  
na energię szybko wzrośnie. Nowa 
strategia ma zatem na celu zapobie-
ganie przerwom w dostawach energii  
i wspieranie wzrostu gospodarcze-
go. Za to konsumenci skorzystają  
na bardziej konkurencyjnych cenach 
ropy, gazu i energii elektrycznej. 

Priorytety infrastruktury ener-
getycznej, które omawiane będą 
również podczas trwania polskiej 
prezydencji to:
- oszczędność energii w sektorach 

transportu i budownictwa
- utworzenie wewnętrznego rynku 

energii wraz z infrastrukturą
- realizacja wspólnej europejskiej 

polityki energetycznej
- przywództwo Europy w dziedzi-

nie technologii energetycznych  
i innowacji

- zagwarantowanie Europejczykom 
dostępu do bezpiecznej, pewnej  
i niedrogiej energii.

Redukcja CO2
Tematem szeroko omawianym 

i dyskutowanym w trakcie trwania 
polskiego przewodnictwa w Radzie 
UE będzie zwiększenie redukcji emi-
sji CO2 z 20% na 30%. Podstawowymi 
środkami do osiągnięcia tak znacznej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
będzie rozwój odnawialnych źródeł 
energii oraz poprawa efektywności 
energetycznej. Duży udział w zmniej-
szeniu zużycia energii, będzie realizo-
wane między innymi poprzez termo-
renowacje budynków. Przedstawione 
dotychczas warianty realizacji celu 
30-proc. redukcji w ramach systemu 
handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS) i w innych sektorach obejmu-
ją: zmniejszenie liczby uprawnień 
sprzedawanych na aukcji w ramach 
ETS, regulację mającą na celu wspie-
ranie efektywności energetycznej, 
inteligentne wykorzystanie instru-
mentów podatkowych oraz przezna-
czenie środków z polityki spójności UE  
na inwestycje ekologiczne.

Jolanta Hibner
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Reformatorzy systemu eduka-
cyjnego z początków lat 90. 

dążyli do uspołecznienia i demokra-
tyzacji szkoły poprzez zmianę rela-
cji pomiędzy rodzicami a nauczy-
cielami, a zwłaszcza nauczycielami 
a uczniami. Bardzo wiele mówiono 
i pisano o roli rodziców i ich moż-
liwości a nawet konieczności wpły-
wu na działania szkoły. W ustawie 
oświatowej wpisano także gwarancje 
niezależności działań samorządu 
szkolnego, w statutach szkół zosta-
ły zapisane prawa ucznia, zalecano 
powołanie w szkołach rzeczników 
praw ucznia i ciała konsultacyjne-
go, jakim miały stać się rady szko-
ły, grupujące nauczycieli, rodziców  
i uczniów. 

Reformy te spadły na szkołę nie-
przygotowaną i niechętną zmianom. 
Wizję szkoły uspołecznionej odczy-
tywano jako urojenia ludzi, którzy 
nie znają i nie rozumieją szkoły. 
Trzeba przyznać, że krytykując do-
tychczasowe autorytarne działania 
nauczycieli, niczego nie zapropono-
wano w zamian. Ponadto w ramach  
programu oszczędnościowego wdra-
żanego w tych latach wyeliminowa-
no większość zajęć pozalekcyjnych, 
dopłat do wycieczek, konkursów  
i zawodów międzyszkolnych, które 
z jednej strony dawały możliwość 
nauczycielom dorobienia do niskiej 
pensji, z drugiej stwarzały okazję 
mniej formalnych kontaktów mię-
dzy nauczycielem a uczniem. Trud-
no o gorszy start dla zmian demo-
kratyzacyjnych w szkole. 

Lata 1993-98, to okres pewnej 
stabilizacji stosunków w szkole. 
Stopniowo dostosowywano w szko-
łach pomysły reformatorów do prak-
tyki życia szkolnego. Nie można po-
wiedzieć, że samorządy uczniowskie 
stały się powszechnie niezależnym 
organem formującym i reprezen-
tującym poglądy i opinie uczniów. 
Głównym ich zadaniem pozostała 
organizacja dyskotek, prawa ucznia 
sprowadzono do szkolnych przy-
wilejów np. „losowanie szczęśliwe-
go numerka”, czy do możliwości  
zgłoszenie „nieprzygotowania” 

Reforma edukacyjna z 1999r 
utrudniła proces wychowawczy  
i dydaktyczny w wielu szkołach. 
Wydłużenie obowiązku szkolnego  
o rok, do 16 roku życia, wprowa-
dziło do szkoły powszechnej i obo-
wiązkowej starszych i trudniejszych 

do kierowania uczniów, a trzylet-
nie gimnazjum grupujące młodzież  
w tzw. trudnym wieku 14-16 lat sta-
ło się prawdziwym torem przeszkód 
dla nauczycieli. Natomiast w ideolo-
gii reformy stosunkowo małe zna-
czenie odgrywało ‘uspołecznienie 
szkoły’. Nie zmieniono wprawdzie  
ustawowych zapisów dotyczących 
‘społecznych organów w systemie 
oświaty’, ale większość z nich,  jak  
te o radach szkoły, radach rodzi-
ców czy samorządzie uczniowskim  
pozostały zapisami martwymi. Moż-
na powiedzieć, że zamrożono proces 
demokratyzacji szkoły. Papierkiem 
lakmusowym są prawa ucznia. 

Przeprowadzane w tym czasie 
badania wykazywały, że uczniowie 
czują się w wielu ważnych sprawach 
niedoinformowani. Jako prawa naj-
częściej naruszane uczniowie wy-
mieniają prawo do swobody wypo-
wiedzi i formułowania opinii. Spada 
też zaufanie do nauczycieli w mia-
rę  upływu lat przebywania przez 
ucznia w szkole. Szczególnie obniża 
się ono po przejściu ucznia ze szkoły 
podstawowej do gimnazjum. Duże 
różnice pomiędzy nauczycielami  
a uczniami występują w ocenie 
poczucia bezpieczeństwa ucznia  
w szkole. Nauczyciele na ogół nie 
widzą problemu, natomiast ucznio-
wie i rodzice go dostrzegają. Naj-
częściej, jako zagrożeni ,zwłaszcza 
agresją kolegów, czują się ucznio-
wie gimnazjów w dużych miastach. 
Natomiast na naruszanie godności 
przez przymus psychiczny /poniża-
nie, wyśmiewanie, obrażanie/ skar-
żą się najczęściej uczniowie liceów 
ogólnokształcących. Tak skrótowa 
nie obejmująca wielu analiz, relacja 
z badań świadczy, jak sądzę, o nie-
docenianiu znaczenia praw ucznia w 
procesie wychowawczym.

W 20 lat  po przełomie politycz-
nym w Polsce na podstawie wizyt  
w szkołach oraz odbytych wywia-
dów mogę stanowczo stwierdzić, 
że autorytarny model komunikacji 
nadal cieszy się u nauczycieli wy-
raźną estymą. Wprowadzane in-
stytucjonalne rozwiązania na rzecz 
demokratyzacji szkoły, ogranicza-
jące władzę nauczycieli, są dla wie-
lu z nich niezrozumiałe. Skarżą się 
oni najczęściej, że uczniowie czują 
się bezkarni, a mówienie o ich pra-
wach jeszcze tę sytuację pogarsza. 
Nauczyciele mają poczucie spęta-

nych rąk. Dla wielu z nich idealnym 
stanem byłoby wprowadzenie kar 
fizycznych, jako jedynych, które są 
skuteczne w przypadku krnąbrnych 
uczniów. Wielu nauczycieli nie po-
trafi poradzić sobie z nieposłuszeń-
stwem i agresją uczniów. Niezwykle 
często uderza brak podstawowych 
umiejętności, które pomogłyby na-
uczycielom poradzić sobie z klasą 
niesfornych uczniów. Zbyt wielu 
nauczycielom brakuje wiedzy pe-
dagogicznej i psychologicznej stwa-
rzającej możliwości zrozumienia za-
chowań ich wychowanków. Czasem 
z rozmów z nauczycielami odnosi 
się wrażenie, że uczniowie to jakieś 
obce, złowrogie plemię, posługujące 
się dziwnym językiem i wyznające 
niezrozumiale wartości.

Pisząc o kłopotach i problemach  
z opanowaniem uczniów mogę  
odwołać się do własnego doświad-
czenia. Przez kilka lat, chcąc prze-
testować mowy program nauczania 
wiedzy obywatelskiej tzw. KOSS, 
pracowałam w szkole. Wykazałam 
się kompletną ignorancją w umiejęt-
ności kierowania klasą i to, że jakiś 
kosz nie wylądował mi na głowie, 
mogę zawdzięczać jedynie samo-
ograniczeniu uczniów w dręczeniu 
nauczycieli. Po roku upokorzeń  
poprosiłam o pomoc psychologów 
i … okazało się, że kilka dość pro-
stych rad pozwoliło mi nie tylko 
swobodnie prowadzić lekcje, ale  
i nawiązać przyjacielskie kontakty  
z uczniami. 

Praca we współczesnej szkole, 
ze względu na ogrom problemów 
dydaktycznych a zwłaszcza wy-
chowawczych, jest bardzo trudna  
i wymaga dobrego przygotowania  
a także wsparcia ze strony wielu  
instytucji. Konieczność rezygnacji 
ze ‘środka przymusu bezpośrednie-
go’ w szkole nasuwa potrzebę sto-
sowania innych metod panowania 
nad uczniami. Wybór metody zależy  
od zrozumienia, co powoduje za-
chowanie uczniów. Brak tej wiedzy  
powoduje, że nauczyciele czuja się 
bezradni, a ‘prawa ucznia’, ’demo-
kracja’ stały się dla wielu z nich 
źródłem zła wszelakiego, rodzajem 
kozła ofiarnego, którego należy usu-
nąć, aby wróciło do szkół wszystko 
co dobre.

A tymczasem „prawa ucznia” 
mogą stać się doskonałym sposobem 
okiełznania uczniów. Jak mówił  

jeden z dyrektorów szkoły: „Gdy-
bym nie przestrzegał praw ucznia, 
to bym sobie sznur na szyi zawią-
zał.” Spotyka się on z samorządem 
uczniowskim co tydzień. Razem 
ustalają co należy zmienić, a co 
jest OK, co warto zorganizować,  
a co odpuścić. „Gdyby nie ich zaufa-
nie nie miał bym pojęcia, co dzieje 
się w szkole. Poza tym oni wykonu-
ją ogromną robotę, na jaką żaden 
z nas, nauczycieli nie miałby ani 
czasu, ani ochoty.” Podobne przy-
jacielsko-partnerskie stosunki łączą 
dyrektora z rodzicami. Gimnazjum 
to, położone w niewielkim, obciążo-
nym bezrobociem, mieście, należy 
do jednej z lepszych szkół w swoim 
województwie.

Odpowiednie relacje między-
ludzkie, umiejętność porozumienia 
i chęć zrozumienia „drugiej strony” 
mogą zapobiec wielu niepotrzebnym 
konfliktom w szkołach. Konflikt  
w warszawskim gimnazjum im. Pru-
sa należy do takich właśnie. Na pod-
stawie relacji prasowej, jak i opowie-
ści rodziców, można wnioskować, 
że źródłem konfliktu są dwie różne 
wizje szkoły. Z jednej - szkoły auto-
rytarnej, kierowanej silną ręką dy-
rekcji, dążącej do zdyscyplinowania 
uczniów i podporządkowania rodzi-
ców, z drugą - ze strony rodziców, 
domagających się „zrozumienia”,  
ale też rozwiązywania sporów  
poprzez dialog, na bazie istniejące-
go prawa. To nie jest jedyna szko-
ła, w której tego rodzaju problemy  
powstają. Można założyć, że im 
większe miasto, lepiej wykształce-
ni rodzice, tym ich stosunek wobec 
szkoły częściej będzie wymagają-
cy a mniej „poddańczy”. Analiza 
tego konfliktu, niepotrzebnych 
kosztów, jakie ponieśli nauczy-
ciele, a także uczniowie i ich ro-
dzice, powinna pomóc w rozwią-
zywaniu tego rodzaju problemów  
w przyszłości i w innych szkołach.

Dr hab. Marta Zahorska
 – socjolog z Instytutu Socjologii 

Uniwersytetu Warszawskiego
Specjalista w zakresie socjologii edukacji
Autorka licznych badań m. innymi wśród 

nauczycieli, rodziców i uczniów,
Autorka rzeczywistość szkolną poznała 

zarówno z punku widzenia rodzica 
działając w komitecie rodzicielskim  

i radzie szkoły jak również nauczyciela 
ucząc WOS.

CZY MOŻLIWA JEST SZKOLNA 
DEMOKRACJA?

Marta Zahorska

artykuł ten jest zmienioną wersją art. „Dylematy szkolnej demokracji” z pracy zbiorowej „Wychowanie. Pojęcia. 
Procesy. Konteksty” t.4, red . M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, 2008, Gdańsk: GWP
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Głos ze Śląska na Saskiej 
Kępie, w sprawie warszaw-

skiego ucznia, jego szkoły, porząd-
ku świata, Westerplatte etc. - czyli 
sprawa Janka

Dzień dobry. Z pewnością nie-
wielu Czytelników tego tekstu mia-

ło kiedykolwiek kontakt z moją 
pisaniną. Powinienem wyjaśnić 
skąd taki tytuł i styl… Ale miejsca 
i czasu mało, więc jakby co suge-
ruję zajrzeć do innych moich tek-
stów np. w piśmie Dyrektor Szkoły 
lub młodzieżowych Victorach lub  
po prostu rzucić okiem na moją stro-
nę www.maciekosuch.com Od kilku 
dziesięcioleci (rozpoczynam trzecie) 
zajmuję się obroną praw młodych 
ludzi, głownie uczniów. Ostatnio 
coraz częściej także i tych z drugiej 
strony młodości – z wiekiem przy-
bywa obiektywizmu i nie tylko tego 
niestety… Jakiś czas temu zostałem 
zainteresowany sprawą ucznia sto-
łecznego gimnazjum o sympatycz-
nym imieniu Janek (to imię ucznia 
nie gimnazjum…). Problemy,  
z którymi musiał się zmierzyć on, 
jego rodzice oraz szkoła i wiele in-
stytucji, nie są jakimś specjalnym 
wyjątkiem, jednak tak konsekwent-
na obrona dyrektora szkoły i jej 
nauczycieli budzi zastanowienie… 
Do tego dochodzi postępowanie 
instytucji mających w swych kom-
petencjach rozwiązywanie takich 
spraw. Spraw, których sporo dotyczy 
postępowania administracyjnego. 
Przeglądając dokumentację sprawy, 
w zasadzie jej część szacunek budzi 
obrona swojego stanowiska w spra-
wie realizowana przez szkołę. Istne 
Westerplatte! A przecież problem 
dotyczy jednego dziecka! Przed laty, 
w dosyć wstydliwy sposób ratyfi-
kowaliśmy Konwencję o prawach 

dziecka. Wstydliwy, bo w naszym 
imieniu ówczesny Prezydent, któ-
rego bardzo szanuję, pozwolił sobie  
na wniesienie pewnych zastrzeżeń 
i deklaracji do jej treści. Ta nadal 
chyba tylko mi przeszkadzająca  
deklaracja brzmi tak: „Rzeczpospo-

lita Polska uważa, że wykonania 
przez dziecko jego praw określo-
nych w konwencji, w szczególno-
ści praw określonych w artykułach  
od 12 do 16, dokonuje się z poszano-
waniem władzy rodzicielskiej, zgod-
nie z polskimi zwyczajami i trady-
cjami dotyczącymi miejsca dziecka 
w rodzinie i poza rodziną”. W tym 
kontekście art. 3 ust. 1 konwencji, 
który brzmi: „We wszystkich działa-
niach dotyczących dzieci, podejmo-
wanych przez publiczne lub prywat-
ne instytucje opieki społecznej, sądy, 
władze administracyjne lub ciała 
ustawodawcze, sprawą nadrzędną 
będzie najlepsze zabezpieczenie  
interesów dziecka” można wyginać, 
interpretować, stosować w sposób  
w zasadzie dowolny, w zależności 
od widzenia świata przez decydenta. 
Podobnie zresztą z innymi „gwa-
rancjami” konwencji. Od dawna już 
czas coś z tym zrobić! Taka ekwi-
librystyczna perspektywa widocz-
na jest wyraźnie w sprawie Janka.  
Po prostu nastoletni uczeń, prawdo-
podobnie dosyć niepokorny i anga-
żujący  nauczycieli ale jednak tylko 
uczeń i dzieciak! Pewno bardziej 
świadomy swoich praw i – o zgrozo! 
– próbujący z nich korzystać! Trochę 
na oślep, trochę na wyczucie, trochę 
świadomie – jak wielu z nas. Celo-
wo nie wnikam w szczegóły, próbuję 
być łagodny w ocenie, choć pokusa 
„przywalenia” szkole i instytucjom 
zajmującym się sprawą ogromna. 
Zastanawia mnie bardzo dlaczego 

w tej sprawie nie znalazł zastosowa-
nia przepis Karty Nauczyciela ściśle 
związany z postępowaniem dyscy-
plinarnym, które wobec kilku osób 
w tej sprawie trwa… jednoznacznie 
art. 83 Karty Nauczyciela zobowią-
zuje dyrektora szkoły do zawieszenia 
w pełnieniu obowiązków nauczycie-
la, a organ prowadzący szkołę dy-
rektora szkoły, jeżeli wszczęte postę-
powanie karne lub złożony wniosek 
o wszczęcie postępowania dyscypli-
narnego dotyczy naruszenia praw 
i dobra dziecka… Przyznaję – nie 
znam treści wniosku, ale analizując 
sprawę, trudno byłoby sformuło-
wać zarzuty nie związane z prawami  
i dobrem dziecka. W zasadzie  
każda ewentualność, określona  
w art. 6 Karty Nauczyciela, której 
nieprzestrzeganie jest zagrożone 
odpowiedzialnością dyscyplinarną 
zawiera się w przestrzeni określonej 
prawa i dobro dziecka! Pozostaje jesz-
cze możliwość postawienia zarzutu 
naruszenia godności wykonywane-
go zawodu – wtedy jeśli to narusze-
nie nie dotyka praw i dobra dziecka 

– w porządku, nie trzeba zawieszać. 
Ponieważ posiadam doświadczenia 
także z praktycznej strony rzecz-
nictwa dyscyplinarnego, analizując 
jedynie część dokumentacji, wydaje 
się, ze zarzuty dotyczą obu ewentu-
alności, ale mogę się mylić – rzecz-
nicy dyscyplinarni są niezależni  
w swych osądach o ile można tak 
powiedzieć wiedząc, że ich widzenie 
sprawy musi zaakceptować kura-
tor oświaty. Akurat mam dostęp do 
opinii właściwego kuratora oświaty  
w tej sprawie oraz innych Bardzo 
Ważnych Instytucji i raczej dziw-
nym byłoby gdyby rzecznik dyscy-
plinarny poszedł w innym kierunku.  
A jeśli tak, to dlaczego nie dopeł-
niono prawnego obowiązku zawie-
szenia w czynnościach? Po prostu  

GŁOS ZE ŚLĄSKA W SPRAWIE
UCZNIA Z SASKIEJ KĘPY

dla czystości sprawy, przejrzysto-
ści postępowania, bezpieczeństwa 
uczniów? Nie wiem… Interesujące 
bardzo jest natomiast przerzucanie 
się kompetencjami pomiędzy orga-
nami w zakresie odwołania dyrek-
tora. Trochę przypomina to stary, 
dobry dowcip o tak wielkim ruchu 
na budowie, że brakuje czasu na  
załadowanie taczek (skojarzenia 
dotyczące taczek jako takich, je-
śli są to idą prawdopodobnie „nie  
w te strone”). Wygląda na to że coś 
co powstało w sprawie, którą szkoła 
mogła spokojnie rozwiązać na swo-
im terenie, poruszyło armię urzęd-
ników. Ich działania w celu jak naj-
lepszego zabezpieczenia interesów 
Janka idealnie wpisują się w myśl 
naszej deklaracji złożonej pod tek-
stem Konwencji o prawach dziec-
ka. Nie ma to jak polskie zwyczaje 
i tradycja dotycząca miejsca dziecka 
w rodzinie i poza rodziną! Wszyscy 
mogą spać spokojnie w poczuciu  
dobrze spełnionego obowiązku. 
Może z wyjątkiem Janka i jego 
rodziców – zresztą mogli się nie 

wychylać tylko tradycyjnie złoić 
pupsko krnąbrnemu synowi - nie 
byłoby problemu i angażowania 
tylu ludzi, którzy mogliby zająć 
się istnymi sprawami. Tylko po ci-
chutku, w ukryciu, bo to już akurat,  
od niedawna jest zabronione…  
I jeszcze jedno – Janek, przepraszam 
Cię jako ten ze świata dorosłych  
i do tego „urzędas”. Nieraz nie ra-
dzimy sobie ze sprawami młodych,  
nie rozumiemy Was i cholernie trud-
no nam się do tego przyznać. Zapo-
minamy, że kiedyś byliśmy dziećmi,  
byliśmy młodzi – nie patrzymy  
na świat z tej dawno zapomnianej 
perspektywy. Szkoda, byłby znacz-
nie lepszy! 

Maciek Osuch

Maciek Osuch
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Jestem, jak twierdzi moja żona 
warszawianka, zatwardzia-

łym krakusem. Krakusem - zgoda.  
W Krakowie się urodziłem i na-
dal tam mieszkam, choć od deka-
dy mieszkam też na Saskiej Kępie.  
Zatwardziałym? No nie wiem. Pew-
nie w oczach warszawianki tak,  
bo jak się okazuje na każdym kroku 
coś wytykam Warszawie, przy byle 
okazji broniąc Krakowa. Więc może 
ma rację. Patriotyzmu lokalnego się 
nie wybiera, trudno.

Ale nie kojarzę siebie z mitycz-
nym krakusem podobno z zasady 
wrogiem stolicy. Od dziecka jeździ-
łem do Warszawy, miałem tu bli-
ską rodzinę, podobało mi się, nie 
powiem. Tyle że rodzina mieszkała 
na Żoliborzu, a Żoliborz to była nie-
wątpliwie Warszawa z górnej pół-
ki, „przedwojenna”, inteligencka,  
w najlepszym sensie mieszczańska, 
więc jakoś bliska socjalnemu pej-
zażowi Krakowa; podobne klimaty 
najkrócej mówiąc. 

To samo po latach znalazłem  
na Saskiej Kępie, kiedym zaczął 
jeździć tym razem do narzeczonej, 
wkrótce żony. To była też Warsza-
wa, jak najbardziej, wręcz „ta słynna 
Warszawa”, choć przecież komplet-
nie inna od dwóch innych Warszaw, 
z którymi stolica krakusowi się 
kojarzyła. Jedna była bardzo daw-
na, również „przedwojenna”, a jej 

żywiołem była Praga i śródmieście, 
zwłaszcza to rozciągnięte między 
Żelazną, byłym Dworcem Głównym 
a Lesznem. Ta druga była stosunko-
wo nowa i symbolizowały ją takie 
wesołe miasteczka, jak Ursynów, 
Stegny czy Służew nad Dolinką. 
Tych dwóch ostatnich Warszaw nie 
lubiłem i nadal nie lubię. Ale Żoli-
borz? Saska Kępa? O, to jak najbar-
dziej.

Poza wszystkim Kępa bardzo mi 
przypominała pewną nadzwyczaj 
do niej podobną dzielnicę Krako-
wa, Wolę Justowską. Także „przed-
wojenną”, inteligencką, poniekąd 
artystyczną, bo zamieszkałą przez 
architektów, malarzy, rzeźbiarzy, 
aktorów i innych „prywaciarzy”. 
Oczywiście nie tylko przez nich,  
ale piętno dzielnicy długo wyróżnia-
ło Wolę Justowską spośród banal-
niejszych dzielnic Krakowa. 

Krakowska Wola i warszawska 
Kępa miały jeszcze coś wspólne-
go: za to swoje prywaciarstwo były  
podobnie prześladowane za ko-
muny. To znaczy: permanentnie, 
celowo i złośliwie niedofinansowa-
ne. Jazda samochodem po ulicach  
i uliczkach przypominała rajd  
Paryż - Dakkar. Tynk sypiący się  
z domów i kamienic nikogo nie dzi-
wił. Na chodnikach można sobie 
było uszkodzić nie tylko buty, ale 
i życie. Nikt przytomny „z miasta” 

tu nie przyjeżdżał, żeby na przykład 
pójść do dobrej restauracji. Chociaż 
tu i tu były sławne miejsca spożyw-
cze: na Woli najlepsze w Krako-
wie śledzie w śmietanie, na Kępie 
uwieczniona w piosence Jeremie-
go Przybory kawiarenka „Sułtan”.  
Ale poniekąd w zamian za biedę  
i lekceważenie była prawdziwie nie-
zależna atmosfera, dobrosąsiedzkie 
stosunki, sympatyczne ogródki,  
cisza z rzadka przerywana warkotem 
jakiegoś pojazdu mechanicznego. 
Było o wiele bardziej swojsko i bez-
piecznie niż w innych dzielnicach 
miasta.

Potem, już w nowym ustroju, 
to się zaczynało zmieniać. Kto wie, 
czy ktoś taki jak ja, przyjeżdżający 
do Warszawy na gościnne występy, 
nie dostrzegał tego jaśniej niż ci,  
co tu mieszkali na stałe. Znikła prze-
cudnej urody i śmiertelnego smaku 
socjalistyczna restauracja przy Ron-
dzie Waszyngtona pod niewymyśl-
ną nazwą „Na Kępie”, pojawiły się  
za to mniejsze lokale o nieco straw-
niejszym programie żywieniowym. 
A nawet jeden prawdziwie duży  
z najwyższej szpaniarskiej półki,  
w którym kiedyś udało mi się zjeść 
- szczęśliwie na cudzy koszt - beuf 
Strogonoff za circa marne 60 zł. Ten 
z kolei, do którego najczęściej dziś 
chadzam, służy mi za miernik wzro-
stu cen na przestrzeni dziesięcio-
lecia; ten sam kurczak Gong-Bao, 
parę lat temu kosztujący 8 złotych, 
dziś kosztuje 18 albo coś koło tego. 
Ale to może tylko wzrasta nasza  
kępiańska stopa życiowa.

Mieliśmy pecha, że nasze dziec-
ko chodziło do gimnazjum jeszcze  
po wyrwach i wertepach Paryskiej, 
dzisiaj eleganckiej, jak i cała Fran-
cuska. No, nie cała. Bo takiego wy-
nalazku, jak wykładanie nowymi 
płytkami chodnika tylko do styku 
z fragmentem prywatnego gruntu 
założonego jeszcze płytami stary-
mi, żadne miasto w cywilizowa-
nym świecie chyba nie zna. Pomi-
jając drobiazg, że boczne uliczki 
po obu stronach Francuskiej dzięki  
nadużyciu wyglądają teraz jeszcze 
gorzej niż przedtem. Coś za coś?  
A dlaczego, na miły Bóg? Co komu 
zawiniła Lipska, Berezyńska,  
Finlandzka, Walecznych, Estońska? 
Że musiały brać na siebie ciężar  
zastępczej komunikacji za Paryską  
i Francuską? 

Ze spektakularnych nowości 
mamy oczywiście Stadion Narodo-
wy. Jaki będzie naprawdę po ukoń-
czeniu nikt nie wie, ale jedno wiado-
mo prawie na pewno: będzie wielki, 
samotny i smutny. Miało tam tętnić 
życie sportowo-rozrywkowo-rekre-
acyjne, a tu czytam, że nikt nawet 

nie chce podjąć się organizowania  
jakichkolwiek meczów poza obo-
wiązkowymi na Euro. Tylko patrzeć, 
jak powolutku, krok po kroczku, 
zaczną tam wracać budy, budki  
i stragany z używanymi ciuchami, 
podrabianymi paskami do spodni, 
kebabami i płytami CD z ruskiego 
przemytu.

Cieszy mnie, że wciąż jeszcze 
można pójść na Kępie naprawić 
starą a ulubioną torbę podróżną  
u kaletnika na Rondzie Waszyng-
tona, skrócić spodnie w malutkim 
zakładzie krawieckim po przeciw-
nej stronie tegoż Ronda, a jeszcze  
po innej zaopatrzyć się w gustowny 
srebrny naszyjnik w galerii „Milano”.  
Że można z zepsutym zegar-
kiem pójść do zegarmistrza, a nie  
do sklepu po nowy, i że w „Misian-
ce” w Parku Skaryszewskim wciąż 
są najlepsze torty w Warszawie  
(choć kawa naprawdę mogłaby być 
lepsza). Choć jednego wolałbym 
sobie oszczędzić: wychodzenia  
na Rondo z duszą na ramieniu,  
czy to, co jeszcze wczoraj było  
zakładem fryzjerskim, przedwczoraj 
apteką zielarską, a parę lat wcześniej 
sklepikiem z telefonami komórko-
wymi, nie zmieniło się przez noc  
w oddział Allior Banku albo w bud-
kę z zapiekankami.

No i dlaczego musiałem bez-
radnie rozłożyć ręce, kiedy dwa  
dni temu zaczepił mnie przy wyj-
ściu podziemnym z Ronda jakiś  
nieszczęśnik, który musiał tu przybyć  
z odległej dzielnicy, i zapytał:  
- Panie, gdzie można by się tu…  
wie pan… tentego… I jedyne, co 
mogłem mu poradzić, to pokazać 
Park Skaryszewski. 

Tadeusz Nyczek
Krytyk, dziennikarz warszawskiego 

„Przekroju”, pedagog krakowskiej Szkoły 
Teatralnej

KRAKUS NA KĘPIE
Tadeusz Nyczek
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Spacerując po Saskiej Kępie 
w stronę południową, staraj-

cie się nie odwracać wzroku… Jeśli 
bowiem spojrzycie za siebie, nie-
co do góry, oczom waszym ukaże  
się gigantyczna plątanina ruszto-
wań, niebezpiecznie rozszerzająca 
się do góry, rosnąca w oczach. Groź-
na. Póki przez ażury konstrukcji wi-
dać niebo – pół biedy. Kiedy jednak  
biało-czerwona plecionka otoczy 
szczelnie „jądro jej jestestwa” spo-
ry, wychuchany trawnik, nazywany  

w pewnych okolicznościach „mu-
rawą” - porzućcie, saskokępczanie,  
wszelkie nadzieje… Intruz zmie-
ni wasze życie, bardziej niż jego 
skromny, przysadzisty poprzednik, 
bardziej niż jarmark Europa,  choć  
już wtedy myśleliście, że hordy kup-
ców i kupujących ostatecznie zadep-
czą to, co ze stadionu zostało, a łany 
zielska jeszcze szczelniej zarosną bo-
isko i nikłe ślady dziesięciu tysięcy 
miejsc na trybunach, kiedyś łagod-
nie tworzących „czaszę” stadionu. 
Już dziś widać, że ów dwubarwny 
gość zmieni się szybko w gospodarza 
o charakterze dominującym. To on 
będzie u siebie, z forpocztą parkin-
gów i wszystkiego co prawdziwym 
kibicom jest niezbędne do życia.  
Szczęście, że wyrósł od północy, nie 
zasłoni świata i słońca.

Z racji sąsiedztwa z terenem,  
gdzie wzniesiono stadion, Saska Kępa 
przeżywała już nie jedno. Najpierw, 

gdy wytyczono prostą drogę w stronę 
Grochowa, piękna, obsadzona młody-
mi drzewkami aleja schodziła z mostu 
Poniatowskiego i wskazywała przy-
szłą aleję Waszyngtona. Rozległe pola 
po lewej przecinało kilka ziemnych 
dróg. Pośród wierzb zachowała się 
chata, krzywa, ale pobielona, z plecio-
nym płotkiem i pasącymi się kozami.  
To pole nie pasowało do planów 
urbanistycznych eleganckiej dziel-
nicy – Saskiej Kępy – która, patrząc 
w prawo z nasypu zjazdu z mo-

stu, nieśmiało rysowała się wzdłuż  
wachlarzowych uliczek. Grząskie, 
podchodzące wiślaną wodą pole  
z lewej postanowiono przeistoczyć  
w tereny wystawowe: kilka kolejnych 
planów, zamaszystych i odważnych 
miało nadać całej prawej stronie War-
szawy nowy charakter: aleja stałych 
pawilonów, monumentalny pałac 
wystawowy, iglica w miejscu ronda, 
nawet park Skaryszewski miał, w ra-
zie rozwoju wydarzeń, służyć swoim 
terenem. Dziś wiemy, że plan ukoń-
czenia gmachów Wielkiej Wystawy  
w 1943 roku nie był pomysłem  
do zrealizowania.

Stadion Centralny, nazwany 
potem Dziesięciolecia, na pamiąt-
kę rocznicy ogłoszenia manifestu 
PKWN, wyrósł na zgliszczach war-
szawskiej Starówki. Na gruzach, ale 
i być może szczątkach tych, którzy 
bez śladu polegli w Powstaniu. Gdy 
ostatnio, już pod budowę gigantycz-

nego Stadionu Narodowego, prze-
kopywano i wywożono obok tamtą 
ziemię, aż prosiło się by podejść  
i z bliska popatrzeć, z czego składają 
się świeżo odsłonięte hałdy. Stadion 
jako stadion przeżył kilka dobrych 
lat. Jego symbioza z mieszkańca-
mi Kępy wydawała się ugruntowa-
na. Pokojowe mecze piłki nożnej,  
dożynki, finisze etapów Wyścigu Po-
koju, a zimą – pokaźne górki, od stro-
ny ul. Zielenieckiej, do zjeżdżania  
na sankach i nartach.

Wielki wschodni bazar wkradł 
się niepostrzeżenie, szybko obej-
mując swoimi mackami niemal całe 
sportowe centrum i jego zaplecze.  
Jak jemioła na topoli: miał się coraz 
lepiej, podczas gdy stadion osuwał 
się i kurczył do wewnątrz. Już ni-
czym nie przypominał nowoczesne-
go sportowego obiektu, dzieła wy-
bitnych architektów spierających się 
o czystość formy i o socrealistyczne 
detale. Gawiedź przestała intereso-
wać się czy rzeźba sprinterów Ada-
ma Romana fatycznie przedstawia 
„trzech uciekających na zachód, 
podczas gdy czwarty ich goni” i czy 
w cieniu podjazdu na stadion Stani-
sław Królak przywalił pompką ra-
dzieckiemu kolarzowi… Teraz była 
to kompozycja zmultiplikowanych 
bud z małymi daszkami, wdzięcznie 
zwanych szczękami, które oferowały 
najtańsze „markowe” wyroby, pro-
dukowane gdzieś na przedmieściach 

dalekiego Kantonu. Co jakiś czas 
rytm jarmarku zakłócały naloty służ 
miejskich, odbijających stosy pu-
deł z podróbkami płyt CD i DVD. 
Mieszkańcy Saskiej Kępy nie do 
końca doceniali fakt, że tuż obok 
mogą kupić wszystko. Nawet broń. 
Handlarze bowiem, z racji braku 
zaplecza hotelowego uczynili z kla-
tek schodowych chwilowe sypialnie  
i miejsca „odnowy biologicznej”. 
Sąsiedztwo stawało się bardzo uciąż-
liwe, czasem niebezpieczne. Defini-

tywne zamknięcie jarmarku Europa,  
który niechętnie ustępował miejsca 
nowemu projektowi, dało chwilę od-
dechu. Urządzono kilka nieformal-
nych pożegnań ze stadionem, nagra-
no ciekawy dokument dla telewizji, 
wydano też pro memoria książkę: 
„Stadion X, miejsce, którego nie 
było”. W czasie kilku Świąt Saskiej 
Kępy pokazywano makietę stadio-
nu, aby oswoić miejscowych z tym 
co ich czeka… Makieta jednak nie 
oddaje rzeczywistości. Może gdy-
by zrezygnowano z nasypu, gdyby  
stadion osiadł w niecce, w nie góro-
wał niczym Akropol nad Atenami, 
nie byłby tak agresywny w swoim 
nowym wyrazie. Z kolei jednak,  
ci którzy dzielnie nie raz już budo-
wali barykady z worków z piaskiem 
wiedzą, że wtedy Wisłą czaiła się 
tuż pod mostem Poniatowskiego, by 
wylać w stronę stadionu. Musi więc  
być wyżej. Ale czy do tego stopnia? 

STADION – CZYLI KTO BĘDZIE U SIEBIE?Hanna Faryna-Paszkiewicz

fot. Tadeusz Sałapa
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Na świecie trwa wielkie od-
liczanie. Do EURO 2012 

zostało 13 miesięcy. Już wiadomo, 
że zyski ze sprzedaży biletów wy-
niosą miliony euro i zadowolą na-
wet wcześniejszych oponentów or-
ganizacji EURO w Polsce. Na tak 
radosne odliczanie nie może sobie 
pozwolić, selekcjoner reprezentacji 
Polski Franciszek Smuda.

Jeszcze do niedawna na wszyst-
kich stadionach gdzie swoje mecze 
rozgrywali biało- czerwoni, było siel-
sko- anielsko. Kibice „narodowej” 
co chwilę na cześć trenera: notabene 
wybrańca ludu, intonowali grom-
kie: „Franek Smuda, czyni cuda...”. 
Jeszcze do niedawna... W Atenach 
gdy spiker wyczytał nazwisko selek-
cjonera, już takiego entuzjazmu nie 
było. Miarka się w końcu przebrała 
i kibice postanowili gwizdami wy-
razić swoją dezaprobatę wobec tego, 
którego sami wynieśli na stanowi-
sko najważniejszego trenera w kraju. 
Pierwsze pęknięcia w kadrze Smudy 
pojawiły się po meczu reprezentacji 
Polski z Kanadą na pokładzie samo-
lotu Air France podczas powrotne-
go lotu z Montrealu. Poszło o to, że 
bramkarz reprezentacji Artur Bo-
ruc i jej kapitan Michał Żewłakow, 
umilając sobie lot w przestworzach 
łyknęli po buteleczce wina. Tak to 
wkurzyło trenera Smudę, że zagrał 
vabanque, i degustatorów wina „wy-
lał” z kadry, nie pozostawiając na 
nich suchej nitki. W tym miejscu 
aż nadto prosi się by przytoczyć 
słowa Michała Listkiewicza, który 
powiedział: „Gdyby Kazimierz Gór-
ski wyrzucał za wino w samolocie, 
pewnie połowa ‘kadry stulecia’ zo-
stałaby w domu”. Zresztą Artur nie 
był dłużny i w wywiadzie dla jednej 
ze stacji telewizyjnych wygarnął co 
myśli o metodach wychowawczych 
i szkoleniowych „Franza”, nazy-
wając go obraźliwie Nikodemem 
Dyzmą polskiej piłki. To określenie 
zamknęło przed Borucem drzwi ka-
dry- prawdopodobnie do końca ka-
dencji Smudy. Tylko czy ta rozłąka 
wyjdzie selekcjonerowi na dobre? 
Wobec absencji dotychczasowych 
faworytów selekcjonera: Łukasza  
Fabiańskiego, Wojciecha Szczęsnego 
i Przemysława Tytonia jest to bardzo 
ryzykowne posunięcie. Już dziś całe 
zamieszanie z Borucem odbija się  
na bogu ducha winnym trenerze 
bramkarzy Jacku Kazimierskim, 
który w wywiadach daje do zrozu-
mienia, że według niego numerem 
jeden w polskiej bramce jest Boruc. 
Tylko przez upór „Franza”, zmuszo-
ny jest wybierać spośród bramkarzy 

tej klasy co: Sebastian Małkowski- 
rozegrał w ekstraklasie zaledwie... 
10 spotkań, Wojciech Kaczma-
rek- fruwający pomiędzy słupkami 
ostatniej w lidze Cracovii, czy nie 
mający międzynarodowego piłkar-
skiego obycia Grzegorz Sandomierski.  
Za ich występy w koszulce z białym 
orłem, popularnego „Kazimierę”  
na łamach prasy nazwano partaczem 
i jest to dla niego bardzo krzywdzą-
ca opinia. Zbyt dobrze to nie wy-
gląda i trudno oprzeć się wrażeniu, 
że przypadek Boruca i Żewłakowa 
to pretekst, by pozbyć się z druży-
ny ludzi głośno wyrażających swo-
je zdanie. Upierając się na Boruca  
i Żewłakowa trener „narodowej” 
litościwie oszczędził Sławomira 
Peszkę, który przyłapany po pijaku 
w hotelu przez Jacka Zielińskie-
go, przez kilka miesięcy pokuty 
ronił łzy i bił się w piersi, kalając 
się przed trenerem na łamach ga-
zet. Prawdę mówiąc, przykre jest, 
że Michał Żewłakow, wychowanek 
Drukarza, klubu, który ma siedzi-
bę w Parku Skaryszewskim, tylko 
dlatego, że na pokładzie samolotu 
wychylił kilka łyków z butelki wina, 
musiał zakończyć reprezentacyjną 
karierę. Osobiście nigdy nie byłem 
wielkim orędownikiem jego pił-
karskiego talentu i nijak nie mogę  
sobie wyobrazić „Żewłaka” w gronie 
takich tuzów jak: Kazimierz Deyna, 
Zbigniew Boniek czy Włodzimierz 
Lubański, których zdystansował, 
jeśli chodzi o ilość występów w „na-
rodowej”. Daleki też jestem od bicia 
w dzwony i namawiania by się prze-
prosili i „Żewłak” wrócił do kadry. 
Niemniej uważam, że skoro wy-
windowano go aż do 102 występów  
w reprezentacji Polski- w czym tak-
że miał udział Smuda, to należało-
by zorganizować godne pożegnanie.  
Na miarę rekordzisty występów  
w drużynie narodowej. W Atenach 
przy pustych trybunach, z dala  
od przyjaciół i rodziny, wypadło 
to żenująco. Gdy „bunga- bunga” 
wyszło na jaw, trener Smuda lżąc 
dziennikarzy zaklinał się, że są  
to wyssane z palca plotki i ufa swoim 
piłkarzom. Czy rzeczywiście ufa... 
mogliśmy przekonać się po meczu  
z Grecją, kiedy to zabronił pod-
opiecznym udziału w pożegnalnym 
bankiecie Michała Żewłakowa.  
Pytany przez żurnalistów, dlaczego 
nie pozwolił piłkarzom na kolację 
z byłym kapitanem, zamamrotał 
coś pod nosem, odwrócił się na pię-
cie i odszedł. I tu uwidoczniła się 
słabość naszych reprezentantów, 
którzy okazali się ludźmi niepew-

nymi siebie, z miękkimi karkami, 
po prostu chłopami bez jaj. To była 
wyjątkowa sytuacja i każdy kozak 
zamiast pokornie wykonywać pole-
cenie trenera frustrata by położyć 
się w hotelowym łóżeczku, powinien 
pójść i pożegnać kumpla z druży-
ny- Kapitana reprezentacji. Jestem 
pewny, że ani „Arci”, ani „Żewłak” 
nie przestraszyliby się i pomimo 
późniejszego opieprzu pożegnaliby 
kumpla z drużyny. Niemniej zaska-
kujący niż reakcja na winko Boruca 
i Żewłakowa, jest brak konsekwen-
cji Smudy wobec wcześniejszych 
kilku deklaracji. Najpierw zakli-
nał się- pomijając w powołaniach  
Rogera, że do kadry nie trafi nikt, 
kto nie miałby polskich korzeni,  
by po kilku miesiącach zapowiedzieć 
reprezentacyjny debiut swego „pił-
karskiego synka” Manuela Arboledy. 
Optymizm trenera związany z natu-
ralizacją „Mańka” może się mocno 
skomplikować, ponieważ przeciwko 
Arboledzie toczy się proces o znie-
sławienie- oskarżył byłego prezesa 
Zagłębia Lubin o rasizm, a ponad-
to złożył niekompletny wniosek  
o naturalizację. Aktualny opiekun 
kadry zaczyna sprawiać wrażenie, 
jakby prowadzenie drużyny naro-
dowej trochę go przerosło. Kolejna 
rysa na pracy selekcjonera pojawiła 
się za sprawą głupiej porażki z Litwą 
i nie jest w stanie zmazać jej remis  
z mało wymagającymi rezerwami 
mistrzów Europy, Grecją. Na tym 
etapie, kiedy w świecie trwa odli-
czanie do EURO, trener Franciszek 
Smuda powinien mieć już wyselek-
cjonowaną grupę kilkudziesięciu  
zawodników a w niej zarys pierwszej 
jedenastki. A jeśli już chciałby kogoś 
sprawdzać, to pojedyncze jednostki. 
Nie może być tak, że ktoś w lidze 
strzeli bramkę, czy obroni karnego 
i zaraz z wielką pompą i nadzieją na 
miejsce w drużynie, trafia do kadry. 
Mecz z rezerwami Grecji utwier-
dził w nas przekonanie, że: „idzie-
my nie tą drogą”, a selekcjoner robi 
wszystko, aby tych gwizdów było 
jeszcze więcej i były głośniejsze. Na-
leży się zastanowić, czy wobec braku 
konsekwencji Smuda nie robi nas  
w balona. Mnie, który znam trene-
ra Franciszka Smudę jeszcze z cza-
sów jego gry (w Legii to ja grałem, 
a ty tylko byłeś, powiedział kiedyś 
„Franzowi” Lucjan Brychczy) i pra-
cy w Legii, kojarzy się on z osobą, 
która potrafi palnąć „piąte przez 
dziesiąte” i publicznie upokorzyć 
zawodnika (w Legii był nim Maciej 
Murawski). Ostatnio podobny los 
spotkał Ireneusza Jelenia, któremu 

trener zarzucił, że... łapie kontu-
zje. Po czym odesłał go ze zgrupo-
wania kadry do domu. „Franz” siłę  
swojej drużyny chce oprzeć na 
nowym kapitanie reprezentacji  
Jakubie Błaszczykowskim, zapomi-
nając o tym, że to właśnie kontuzje 
były powodem absencji Błaszczy-
kowskiego na mistrzostwach Świata  
i Europy. Co zrobi Smuda, gdyby  
(odpukać) w przypadku Błaszczy-
kowskiego sprawdziła się przepo-
wiednia: „do trzech razy sztuka”? 
Chociaż w świecie trwa odliczanie 
do EURO 2012, to w Polsce wciąż 
widać, że nie mamy drużyny na 
miarę tej imprezy. Ponieważ Fran-
ciszek Smuda nie potrafi zamknąć 
przeszłości i zapomnieć o dawnych 
urazach w reprezentacji brak jest 
lidera, zarówno na boisku, jak i w 
szatni. Kazimierz Deyna też lekko 
podchodził do życia, ale Kazimie-
rzowi Górskiemu nawet do głowy 
nie przyszło, że mógłby go usunąć  
z kadry, bo był jej liderem. Artur 
Boruc, to rasowy lider, taki co to 
nie pęknie przed nikim. Poza tym 
jest przystojny, uwodzicielski i jego 
obecność w drużynie przyciągnie na 
stadiony więcej kobiet, dlatego nie 
powinniśmy się godzić by trener 
stachanowiec przez swoje prywatne 
uprzedzenia osłabiał drużynę naro-
dową. Stara piłkarska prawda głosi: 
„Jak masz cichą szatnię, to masz 
słaby zespół”. Już wyobrażam sobie 
„Kubę” Błaszczykowskiego, mobi-
lizującego w szatni zespół, wypo-
wiadającego się słowami... trenera.  
A my kibice czekając na występ  
naszej drużyny w EURO 2012... mo-
żemy liczyć tylko na cud, parafrazu-
jąc słowa piosenki: „Franek Smuda, 
czyni cuda...”.

Wiktor Bołba 
Autor jest dziennikarzem miesięcznika 

„Nasza Legia”.    

FRANEK SMUDA, CZYNI CUDA... ?       
Wiktor Bołba

.
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Stadion Narodowy budowany 
w bezpośrednim sąsiedztwie 

Saskiej Kępy w poważny sposób 
wpływać będzie na życie całej dziel-
nicy. Tym bardziej EURO 2012,  
z dziesiątkami tysięcy kibiców, dla 
których Francuska i Park Skary-
szewski staną się na wiele dni naj-
bliższym otoczeniem, jest wyda-
rzeniem, o ogromnym znaczeniu,  
z pozytywnymi jak i silnie negatyw-
nymi skutkami.

Jak przygotowana jest nasza 
dzielnica do tej imprezy a w szcze-
gólności Saska Kępa? Tu wia-
domości są na razie skąpe. Bur-
mistrz  twierdzi, że jest to impreza  
miejska  i odsyła zainteresowa-
nych po szczegółowe informacje do 
urzędników Prezydenta. Niestety,  
władze miasta nie przygotował jak 
dotąd jednego spójnego programu 
przygotowań do EURO. Władze  
naszej dzielnicy nie mają bezpo-
średniego wpływu na organizację  
tej imprezy, ale to nie powinno 
zwolnić ich od tego co mogą zrobić 
z własnej inicjatywy we współdzia-
łaniu z organizacjami mieszkańców, 
w szczególności z samorządami  
osiedla aby przygotować nas do tego 
wydarzenia. 

Do dzisiaj nie został powołany 
zespół dzielnicowy ds. EURO 2012.  
Dopiero po interwencji organizacji 
pozarządowych w marcu tego roku 
Burmistrz dzielnicy podjął decyzję, 
aby jednemu z członków Zarzą-
du (jest 5 burmistrzów) powierzyć 
dodatkowe zajęcie tzn. koordyna-
cję działań w sprawie EURO 2012,  
a w kwietniu ponowił obietnicę,  
że wkrótce taki zespół powoła. 

Organizacje pozarządowe sku-
pione w Dzielnicowej Komisji 
Dialogu Społecznego chcąc pomóc 
Burmistrzowi i wystąpiły jeszcze  

w grudniu 2010 do władz dzielnicy 
o powołanie Dzielnicowej Komisji 
ds. Strategii i Rozwoju i zadeklaro-
wały swój społeczny w nim udział, 
składając Burmistrzowi wiele cieka-
wych propozycji. Ale Burmistrz nie 
odniósł się jeszcze to tej inicjatywy. 
Dziewiętnastu przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych opracowało 
też propozycję Promocji Dzielni-
cy przed i podczas EURO 2012.  
Burmistrz i jego urzędnicy pochwa-
lili pomysły tam zawarte, ale od razu 
dodali: „na realizację nie ma pienię-
dzy”. Władzom Pragi Płd. wyraźnie 
brakuje inicjatywy i nie do koń-
ca zdają sobie sprawę z tego czym  
rok 2012 będzie dla całej dzielnicy, 
a w szczególności dla Saskiej Kępy. 
Bowiem niecały rok jaki pozostał 
do czerwca 2012, to w istocie nie tak 
wiele czasu. 

Można krytykować bierność  
i niepokojący spokój władz dzielni-
cy – trudne pytania dla nas miesz-
kańców dzielnicy jednak pozostają: 
co z naszą Francuską - niedawno  
odnowioną, co z naszym Parkiem 
Skaryszewskim. Co z naszym życiem 
podczas tej imprezy? Jakie będzie-
my mieli korzyści jako mieszkańcy 
Saskiej Kępy z tego EURO ?

Na te pytania coraz więcej mie-
szańców naszej Kępy szuka odpo-
wiedzi. Od czasu do czasu pojawi się 
z kimś wywiad, na jakimś spotka-
niu, przy okazji można coś usłyszeć, 
ale oficjalnego programu przygo-
towań nasza dzielnica nie posiada.  
Nie ma spotkań mieszkańców ani  
narad co należy robić. Dialog spo-
łeczny ogranicza się do spotkań 
Burmistrza z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych, organi-
zowanych z ich inicjatywy, zanie-
pokojonych stanem przygotowań,  
a tak naprawdę brakiem przygo-
towań dzielnicy do EURO 2012.  
Mają one zazwyczaj charakter kur-
tuazyjny, padają na nich kolejne 
obietnice, lecz bez konkretów jeśli 
chodzi o ich realizację. 

Około 90 % zapotrzebowania  
na bilety złożyli kibice z Polski. Jest 
więc duże prawdopodobieństwo,  
że chociaż w pierwszej części im-
prezy to oni będą dominować na 
stadionie. A to w kontekście tego,  
co wydarzyło się ostatnio na Litwie 
i jak mało skuteczny jest PZPN i na-
sze służby w walce z pseudokibicami 
wymaga poważnego potraktowania 
sprawy bezpieczeństwa w okolicach 
Stadionu. Pseudokibice są w stanie 
zdewastować Kępę, nie mówiąc już 
o tym, że jej mieszkańcom należy 
się zwyczajnie spokój i powinien  
on być podczas tych gorących dni 
zapewniony.

Część kibiców nie będzie wynaj-
mować też drogich hoteli w War-
szawie. Ich hotelem może stawać 
się Park Skaryszewski. Czy nie po-
wstanie więc tam dzikie miasteczko  
namiotowe? Swoje potrzeby zała-
twiać będą pewnie pod drzewami, 
bo toalet nie ma. Te, które były  
w parku zamieniono na lokale:  
bar piwny i cukiernię. Na bieżący 
rok planowano rewitalizację Parku 
Skaryszewskiego, z czego słusznie 
zrezygnowano ze względu na EURO 
2012. Pieniądze poszły by w „błoto”. 
Władze spodziewają się jego dewa-
stacji i należy im przyznać rację, lecz 
tylko to wzmaga obawy kępian. Czy 
jednak planuje się rewitalizację na 
rok w 2013 r., kiedy „po całej burzy” 
będzie absolutnie konieczna? Coraz 
częściej otrzymujemy sygnały z Ra-
tusza na Grochowskiej, że na nią też 
może nie być pieniędzy. Nie słychać 
też, aby istniał jakikolwiek program 
zabezpieczenia parku przed kibi-
cami. Tłumaczenie władz, że nie 
zaplanowano tam żadnych imprez 
poza występami w muszli koncer-
towej nie oznacza, że ci goście sami 

sobie nie zorganizują „życia kultu-
ralnego”.

Odrębnym problemem jest spra-
wa parkowania. Ulica Francuska 
i okoliczne mają być z niego wyłą-
czone. Władze dzielnicy zamierza-
ją wprowadzić identyfikatory dla 
stałych mieszkańców Saskiej Kępy. 
Przyznam, że to nie będzie łatwe  
zadania, kto bowiem będzie upra-
wiony do parkowania skoro tyle 
osób tu wynajmuje mieszkania  
a nie są to osoby zameldowane.  
A co z gośćmi odwiedzającymi 
mieszkańców? Urzędowy optymizm 
podpowiada Burmistrzowi, że to po-
zwoli uchronić niedawno wyremon-
towaną Francuską i jej chodniki od 
dewastacji. Nie byłbym takim opty-
mistą. Przecież kibice np. z Niemiec 
(ich drużyna na pewno przejdzie eli-
minacje i sprawdzi się powiedzenie: 
„wszyscy pięknie grają a Niemcy jak 
zwykle wygrywają”) przemieszczać 
będą się samochodami do stadio-
nów w Polsce. Parking podziemny  
na Stadionie Narodowym prawdo-
podobnie ze względów bezpieczeń-
stwa nie będzie udostępniony zwy-

CZEKANIE NA EURO 2012Leszek Kurowski
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kłym kibicom. Gdzie więc ci goście 
zaparkują swoje samochody? Odpo-
wiedź jest prosta: w bliskim otocze-
niu Stadionu – czyli między innymi 
na Saskiej Kępie. Być może dlatego 
władze dzielnicy wycofują się z pla-
nowanego od kilku lat remontu ulic 
Lipskiej czy Berezyńskiej. W ogóle 
Saską Kępę czeka posucha jeśli cho-
dzi o remonty w najbliższym roku. 
A przecież to w bezpośrednim jej 
sąsiedztwie będzie miało miejsce 
wydarzenie o zasięgu europejskim 
jakim jest EURO 2012. I nikt nie  
zadbał o dodatkowe środki finanso-
we? Aż trudno w to uwierzyć.

Dziwne zatem jest to, że znajdą 
się pieniądze na remont budynku 
przy Paca 40 o pow. 800 m2, z prze-
znaczeniem na Dom Sąsiada, czy  
na remont Placu Szembeka. Władze 
chyba uważają, że te miejsca będą 
częściej odwiedzane przez turystów-
-kibiców niż Park Skaryszewski czy 
Saska Kępa.

Z informacji urzędu wynika,  
że dzielnicy wystarczy pieniędzy  
na sprzątanie ulic Saskiej Kępy raz 
w miesiącu. To w czasie EURO 2012 
nie wystarczy. Władze obarczą więc 
tym sprzątaniem zarządców budyn-
ków, które w większości są własno-
ścią wspólnot mieszkaniowych. 
Zgodnie z przepisami to zarządca 
lub właściciel budynku jest odpo-
wiedzialny za czystość i porządek 
wokół niego. Czyli dołożą do tego 
mieszkańcy.

Na budowie Stadionu pracują 
jako podwykonawcy między inny-
mi Szwajcarzy, Anglicy, Niemcy. 
Od czasu do czasy korzystają z na-
szej służby zdrowia. Wyznaczono 
im szpital Praski. Bardzo cenią  
sobie polskich lekarzy, ale jak wi-
dzą pomieszczenia szpitalne to 
wydaje im się, że są w przytułku. 
Żądają natychmiastowego przenie-
sienia ich do innego szpitala. Tu jest  
problem, który teraz dotyczy ok.  
2,5 tys. budowniczych. A jak przy-
jedzie na mecz 55.000  kibiców.  
Czy nasze służby medyczne będą do 
tego przygotowane?

wydzierżawiony firmie prywatnej.  
Będzie rozpisany przetarg, ale nie 
wiadomo kiedy. Miejmy nadzieję,  
że wciąż też nie wiadomo, kto go 
wygra. 

Elewacje brzydkich budynków, 
według informacji, mają być zakryte 
siatkami z reklamami. Będzie to wy-
glądało tak jakby jedna trzecia dziel-
nicy była w remoncie. Mają pojawić 
się malowidła tzw. „murale”. Ponoć 
pomysł przyjęty z Europy Zachod-
niej. Może to i dobry pomysł skoro 
nie ma środków na remonty. Są jed-
nak, trzeba to dodać pieniądze - 300 
tys. złotych - na nagrody w konkursie 
na najładniej wyremontowany budy-
nek. Najlepszy remont 2010-2011 
otrzyma ten laur. Oryginalny to 
konkurs ogłoszony wstecz, ale jesz-
cze bardziej oryginalne byłoby nie 
robienie w ogóle remontów i przy-
znawanie nagród. To dopiero byłby 
odjazd. Czy nie lepiej jednak remon-
tować zamiast urządzać konkurs na 
najlepszy remont? Zastanawiające 
jest to, dlaczego władze naszej dziel-
nicy okazują się tak mało skuteczne 
w pozyskaniu dodatkowych środków 
finansowych z miasta na przygoto-
wania do EURO 2012? W innych 
miastach organizatorach sytuacja jest 
odmienna. Tam okoliczne dzielnice 
uzyskują dodatkowe wparcie miasta. 

Odnieść można wrażenie jakby 
wszyscy stracili rachubę czasu albo 
czas biegnący do EURO 2012 zatrzy-
mał się. Radni też jakby zapomnieli 
o tej imprezie. Wystarczy poczy-

tać protokoły z posiedzeń komisji,  
w szczególności Sportu, (która po-
winna być wiodącą w tej sprawie) 
czy treści interpelacji, aby zauważyć, 
że inne sprawy przykuwają uwagę 
naszych rajców. Samorząd Saskiej 
Kępy też milczy. Tylko mieszkań-
cy Kępy nie mogą przestać myśleć  
o tym, co ich czeka.

Wielki zegar przed Ratuszem 
Dzielnicy Praga Południe przy  
ul Grochowskiej wskazuje, że do 
EURO 2012 pozostało niespełna 
350 dni. Jadąc na Pragę widzimy 
jak rośnie w oczach Stadion Naro-
dowy. Jego uroczyste otwarcie za-
planowano na 27.08.2011 r. Wszyscy  
z tą imprezą wiążą wielkie nadzie-
je. Na bilety zapisała się rekordowa 
liczba chętnych. Szykuje nam się 
wielki spektakl i związane są z tym 
wielkie pieniądze. A co będzie miała 
z tego Saska Kępa. Czy tylko same 
zmartwienia?

Leszek Kurowski
Przewodniczący Stowarzyszenia

„SASKA KĘPA” przy Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników 

Kultury

Nie słychać aby szpitale okolicz-
ne dostały na to dodatkowe środki  
i przygotowywały się na obsługę  
medyczna takiej ilości osób. 

A co z promocją dzielnicy? Prze-
cież taka impreza to okazja do za-
prezentowania nas. Ale tu też nie  
najlepiej. Tu już tej sprawy nie moż-
na zrzucić na władze miasta. To nasz 
dzielnicowy problem. Na Pradze 
Południe tą ważną dziedziną zajmu-
je się jedna osoba. 

Zakładamy, że większość kibiców 
to będą ludzie kulturalni i zapew-
ne będą chcieli oprócz widowiska 
poznać naszą dzielnicę. Ale tu też 
spotka ich przykra  niespodzianka. 
Nic nam nie wiadomo, aby dzielnica 
przygotowywała punkty informa-
cji turystycznej na Saskiej Kępie.  
Tłumaczenie władz: Saska Kępa 
ma być w ogóle wyłączona z EURO 
2012. To wydaje się mało prawdo-
podobne i chyba urzędnicy, którzy  
to mówią, sami w to nie wierzą. 

„Wyłączenie” dzielnicy to zresz-
tą jedynie pomysł na pozbawienie 
jej potencjalnych korzyści. Co mają 
powiedzieć restauratorzy, właścicie-
le kawiarni i sklepów? Przecież cze-
kają na to EURO. Liczą, że nie tyl-
ko Platini i Lato zarobią coś na tej  
imprezie, ale także i oni. 

Saska Kępa winna mieć też  
bogaty program kulturalny. Mecze 
nie trwają cały dzień, więc wielki 
tłum gości będzie chciał zwiedzać 
miasto. Dlaczego nie mają zwie-
dzać najbliższych okolic stadionu?  
Galerie i artyści z Saskiej Kępy też 
zapewne liczą na to, że ich sztukę 
pozna wielu gości z różnych zakąt-
ków Europy. To co staje się samo 
zrozumiałe w innych krajach przy 
takich okazjach u nas na Pradze Po-
łudnie okazuje się problemem. Je-
dynym miejsce, gdzie będą odbywa-
ły się imprezy kulturalne to muszla 
parku Skaryszewskiego i stadion 
Drukarza, na którym rozegrany  
zostanie turniej piłkarski. Kto bę-
dzie występował na tej murawie sami  
organizatorzy też na razie nie wie-
dzą. Teren za Parkiem zostanie 
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Byliśmy z Państwem 21 maja 
podczas Święta Saskiej Kępy. 

Bardzo miło wspominamy czas spę-
dzony razem z Państwem i dziękuje-
my za wspólna zabawę. 

Tego dnia przygotowaliśmy dla 
najmłodszych uczestników kilka 
atrakcji między innymi dmuchane-
go jeepa, a także malowanie buziek. 
Wykazaliście się Państwo bardzo 
dużymi umiejętnościami artystycz-
nymi. Na buziach dzieci powstawały 
małe dzieła sztuki.

Podczas sobotniej imprezy 
sprawdzaliśmy również Państwa 
wiedzę na temat naszego Banku.  
Poniżej prawidłowe odpowiedzi kon-
kursu „Zabawa z Bankiem BGŻ”:

Jakie są barwy charakterystyczne 1. 
a) dla Banku BGŻ:
b) żółto-niebieskie,
c) zielono-żółte,
d) niebiesko-zielone.
Kto jest głównym udziałowcem 2. 
a) Banku BGŻ: 
b) Rabobank,
c) Skarb Państwa,
d) UniCredit Group.
Których lat sięga historia Banku 3. 
BGŻ w obecnej postaci:
a) 1975,
b) 1990,
c) 1920.
Jaką dziedzinę sportu wspiera 4. 
Bank BGŻ:
a) lekkoatletyka,
b) kolarstwo,
c) Formuła F1,
d) wioślarstwo.
Jakim hasłem przewodnim cha-5. 
rakteryzuje się kampania wize-
runkowa Banku BGŻ:
a) „Czas to pieniądz”,
b) „Pieniądze szczęścia nie dają”
c) „Pieniądze są dla ludzi”
d) żadne z powyższych.
Jaki symbol znajduje się w logo 6. 
Banku BGŻ:
a) lew,
b) kwiatek,
c) piramida,
d) postać człowieka,
e) BGŻ nie ma w swoim logo
    znaku graficznego.
Nawiązując do jednego z powyż-

szych pytań oraz trwającego sezonu 
rowerowego chcielibyśmy przybli-
żyć Państwu Bank BGŻ jako insty-
tucję zaangażowaną we wspieranie 
sportowych inicjatyw i aktywności 
fizycznej. 

Bank BGŻ od 2006 roku obecny 
jest w polskim kolarstwie. „Rowero-
wanie” to przecież aktywny i zdrowy 
styl spędzania wolnego czasu oraz 
towarzysząca sportom rowerowym 
przygoda. 

ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY 
Z BANKIEM BGŻ

Chcąc podzielić się naszą pa-
sją przygotowaliśmy specjalnie dla  
Państwa unikalny produkt - Ro-
werową Kartę Kredytową, dzięki 
której każdy aktywny rowerzysta 
może czuć się zupełnie bezpieczny  
na swoich dwóch kółkach!

Rowerowa Karta Kredytowa to:
1. Pakiet Assistance obejmujący 

transport roweru i użytkownika 
w razie wystąpienia szkody.

2. Ubezpieczenie odpowiedzial-
ności cywilnej za szkody wyrzą-
dzone osobom trzecim w wyniku 
korzystania z roweru.

3. Ubezpieczenie od następstw nie-
szczęśliwych wypadków.
Szczegółowe informacje dotyczą-

ce zakresu w/w pakietu znajdują się 
z ogólnych warunkach ubezpiecze-
nia a do końca 2011 r. korzystanie  
z oferowanego pakietu jest całkowi-
cie bezpłatne! Szczegóły dotyczące 
promocji karty rowerowej znajdują 
się na stronie www.karta-rowerowa.pl.

Dodatkowo, w ramach promocji,  
która potrwa do 30 września 2011 r., 
Klienci, którzy podpiszą umowę  
o Rowerową Kartę Kredytową, 
otrzymają zwrot wydatków za do-
konane w okresie promocji zakupy  
w sklepach sportowych i z akcesoria-
mi rowerowymi w wysokości 15%!!! 
Kwota promocji ograniczona jest  
do 500 zł w roku kalendarzowym.

Już wkrótce będziemy mieć  
kolejną okazję do wspólnej zabawy 
podczas Świętojańskiej Nocy Rowe-
rowej, która odbędzie się 21 czerwca 
2011 roku. Zabawa rozpocznie się  
o godzinie 19.00 i polega na odwie-
dzeniu na rowerze jak największej 
ilości placówek Banku BGŻ w War-
szawie oraz 2 sklepów Ski Team. 
Nagrodą w tej zabawie jest rabat na 
zakup sprzętu rowerowego, którego 
wysokość zależy od liczby odwiedzo-
nych placówek Banku. Zapraszamy  
do zabawy, która w zależności od 
liczby odwiedzonych placówek 
może dać szansę uzyskania nawet 
do 40% rabatu w sklepach Ski Team.  
Szczegóły na stronie www.bgz.pl 
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