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Sporo się działo od naszego ostatniego wydania. Wybory parlamentarne 
mamy za sobą, Kępa ma wreszcie swojego reprezentanta w Sejmie. Może nasza 
debata choć trochę pomogła? Otwarto w końcu wyczekiwany Dom Kultury 
– na początek mogliśmy obejrzeć dzieła rzeźbiarzy z naszej dzielnicy, można 
powiedzieć, że dobry start. Pisaliśmy, że właśnie taka powinna być rola filii 
CPK. Tu uwaga – celowo piszę „dzielnicy”, choć Saska Kępa formalnie jest 
tylko „osiedlem” ale to drugie określenie pozostawia pewien niedosyt, czyż 
nie? Zwłaszcza, że prawie co wieczór możemy oglądać iluminację Stadionu 
Narodowego z tak bliska, jak żaden inny mieszkaniec Warszawy. I jak to zwy-
kle bywa z atrakcjami, przyjdzie za nie zapłacić .Przedsmak już mieliśmy przy 
okazji dnia otwartego. Ale bądźmy dobrej myśli. Trzymając się sportu, ruszył 
też klub fitness dla pań a dla łasuchów pojawiły się nowe restauracje. Nie 
ma więc wątpliwości, że od ostatniego numeru naszego periodyku napraw-
dę wiele się wydarzyło. Sporo działo się także w naszej gazecie, choć długo 
nie pojawiała się kolejna edycja. Przede wszystkim nawiązaliśmy współpra-
cę z portalem www.saskakepa.waw.pl, o którym więcej dowiecie się Państwo 
wewnątrz numeru. Dzięki gościnności jego twórców „Saska Kępa” znalazła 
swoje miejsce w cyberprzestrzeni. Na początek będą tam dostępne archiwalne 

numery gazety. Owoce tej współpracy znajdziecie Państwo także na naszych 
łamach w postaci wciągającego artykułu o historii Stadionu. „Saska Kępa  
z Pasją” to miejsce w sieci obowiązkowe dla każdego Saskokępianina i to nie 
tylko z uwagi na to, że można tam znaleźć od ręki wszystkie potrzebne in-
formacje o tym co się na Kępie dzieje. Zapraszamy też naszych czytelników  
na www.facebook.pl/GazetaSK, mając nadzieję, że będzie to miejsce kontaktu 
z naszymi czytelnikami.

Jesień, obfitująca w wydarzenia, powoli ustępuje miejsca zimie, choć  
zimowy ze skojarzenia grudzień podczas pisania tego artykułu zachowywał się 
zgodnie z najgorszymi listopadowymi stereotypami. Mamy nadzieję, że gdy 
to wydanie trafi do Państwa rąk, pogoda będzie bardziej stosowna – wszak idą 
Święta Bożego Narodzenia a po nich Nowy Rok. To zaś  oznacza, że z najwięk-
szą przyjemnością możemy życzyć Państwu śnieżnych za oknem i ciepłych  
w domowym zaciszu Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Niech nam rozkwita 
Saska Kępa, a wszystkim jej mieszkańcom i sympatykom niechaj dzieje się 
jak najlepiej!

Redakcja

Jolanta Hibner - Z BRUKSELI . rozmowa z dyr. Anną Naja . Czesław Biliński - MODERNA SASKA KĘPA . 
Maciej Lenartowicz - NA ŻĄDANIE WODA W KRANIE . Bartosz Rymkiewicz - PRZEGRAŁ MECZ Z HISTORIĄ

Drodzy Czytelnicy!

SASKA KĘPASPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

PRACOWNIKÓW KULTURY

PERIODYK MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

ISSN 2083-3873

wyd a n i e  b e z p ł a t n e

Grudzień 2011
Nr 4 (4)
Rok 1



2.

.

W dniu 4 października w sie-
dzibie Parlamentu Euro-

pejskiego w Brukseli została otwarta 
wystawa pt. „Maria Skłodowska - Cu-
rie w służbie nauki wczoraj i dziś”, 
zorganizowana przeze mnie. Wysta-
wę otworzył Przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego Jerzy Buzek 
wraz z Komisarz ds. Edukacji, Kul-
tury, Wielojęzyczności i Młodzieży, 
Androulla Vassiliou. Przewodniczą-
cy Parlamentu Europejskiego w swo-
im przemówieniu podkreślał polskie 
pochodzenie dwukrotnej noblistki  
i współczesne znaczenie nauki, 
która odnosi sukcesy głownie dzię-
ki zaangażowaniu ludzi młodych. 
W Polsce, jak i na całym świecie, 
młodzi naukowcy dzięki grantom  
i stypendiom takich programów jak 
Marie Curie Action (współorganiza-
tor wystawy), prowadzą badania w 
wielu dziedzinach. Komisarz Andro-
ulla Vassiliou wyraziła uznanie dla 
tych, którzy przyczyniają się do roz-

woju nauki i z podobnym jak Maria 
Skłodowska - Curie zaangażowaniem 
łączą wiedzę i naukę z pracowitością. 
Wystawa po pobycie w Parlamen-
cie Europejskim eksponowana była 
do końca października w siedzibie 
Rady Europejskiej w Luksemburgu, 
gdzie mieli okazję obejrzeć ją wszy-
scy przywódcy i ministrowie biorą-
cy udział w posiedzeniach i szczycie 
Rady Unii Europejskiej. 

Wystawa jest hołdem złożonym 
naszej rodaczce w 100-lecie przyzna-
nia jej nagrody Nobla oraz okazją 
do zaprezentowania na forum eu-
ropejskim jej biografii oraz wkładu  
w naukę w dziedzinach fizyki, che-
mii i medycyny na przestrzeni ostat-
nich 100 lat. Ponadto, w ramach 
wystawy prezentowane są sylwetki 
młodych polskich i europejskich 
uczonych, których prace doceniono 
już prestiżowymi nagrodami. Eks-
pozycja składa się z części biogra-
ficznej i naukowej, które maja formę 

tradycyjnych plansz w oryginalnej 
oprawie prac znanego rysownika 
Rafała Roskowińskiego oraz z mul-
timedialnych prezentacji w tech-
nologii rozszerzonej rzeczywistości 
„augmented reality”. 

Wystawę poprzedziło przyjęcie 
przez Parlament Europejski „Rezo-
lucji w sprawie uczczenia 100-lecia 
przyznania Nagrody Nobla dla Ma-
rii Skłodowskiej - Curie”, przygo-
towanej przez polskie i francuskie 
europosłanki. 

Obecnie wystawa będzie otwar-
ta dla wszystkich zwiedzających  
w dniach od 28 listopada do 18 
grudnia w Gmachu Politechniki 
Warszawskiej (I-wsze piętro „Kruż-
ganki”). Oficjalne otwarcie wysta-
wy nastąpi 28 listopada o godzinie 
12:00. Po Nowym Roku wystawa go-
ścić będzie w Muzeum Marii Skło-
dowskiej – Curie w Warszawie przy 
ul. Freta.

Zapraszam serdecznie, 
Jolanta Hibner

Z BRUKSELI 
DO WARSZAWY

Jolanta Hibner

W dniach pomiędzy 28 listo-
pada a 9 grudnia odbył się 

szczyt COP 17 w Durbanie (Afryka 
Południowa). Jedną z prioryteto-
wych kwestii w negocjacjach klima-
tycznych jest określenie przyszłości 

wygasającego wraz z końcem 2012 
roku Protokołu z Kioto. Po zeszło-
rocznych ustaleniach z COP 16 w 
Cancun (Meksyk), Unia Europej-
ska wiązała duże nadzieje na glo-
balne porozumienie klimatyczne.  
W przyjętej rezolucji 16 listopada 
b.r., Parlament Europejski podkre-
śla znaczenie prawnie wiążącego 
porozumienia międzynarodowego. 
Emisje Unii Europejskiej stanowią 
11% światowych emisji i dlatego 
Unia Europejska sama nie jest w sta-
nie rozwiązać problemu globalnego 
ocieplenia. 

Według najnowszych badań 
„Barkley Earth Surface Tempera-
ture”, w ciągu ostatnich 50-ciu lat 
temperatura na świecie wzrosła bli-
sko o 1%. Temperatura wyższa o 2°C 
według wielu naukowców może do-
prowadzić do licznych kataklizmów, 
począwszy od powodzi, aż do suszy. 
W rezolucji europosłowie podkre-
ślają, że nawet jeśli wzrost tempe-

ratury świata nie jest spowodowany 
aktywnością ludzką, potrzebna jest 
nowa strategia klimatyczna, która 
skupia się na badaniach i na społe-
czeństwie, które efektywniej korzy-
sta z zasobów naturalnych. Jednakże 
ciężko będzie osiągnąć prawne kom-
promisy w dobie przedłużającego się 
kryzysu. 

Wiele państw nie ma z cze-
go finansować kolejnych kroków 
z postanowień Kioto. Najwięksi 
światowi eminenci gazów cieplar-
nianych, tacy jak: Chiny, Indie czy 
Stany Zjednoczone, nie spieszą się 
do podpisywania zobowiązań, które 
mogłyby schłodzić ich gospodarki. 
Przewodnim hasłem obowiązują-
cym w tych krajach jest: „Po pierw-
sze gospodarka głupcze!” W tym 
miejscu warto jednak przypomnieć, 
że kraje rozwinięte zobowiązały się 
do zapewnienia dodatkowych środ-

ków finansowych, przeznaczonych 
szczególnie dla krajów najsłabszych 
gospodarek i najwolniej rozwijają-
cych się. Propozycja uruchomienia 
„Zielonego Funduszu” dla krajów 
rozwijających się, przechodzących 
transformacje na rzecz technologii 
niskoemisyjnych, jest tego pozytyw-
nym aspektem.

Do 2050 roku działanie Unii Eu-
ropejskiej określają cele długoter-
minowe, polegające na ograniczeniu 
emisji gazów cieplarnianych o 80 
- 95% i polegające na ograniczeniu 
wzrostu temperatury na poziomie 
poniżej 2°C. Unia Europejska wy-
kazuje się ogromną determinacją  
i solidarnością międzynarodową  
w obronie klimatu. Czy za nami pój-
dą inni? Juz wkrótce wszyscy pozna-
my odpowiedź. 

Jolanta Hibner

GOSPODARKA CZY KLIMAT. 
I CO DALEJ?
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CIEKAWY, AKTYWNY, INNOWACYJNY, NOWOCZESNY  
I PRZEDE WSZYSTKIM PRZYJAZNY

Grzegorz Zatryb: Jest Pani 
dyrektorem z zewnątrz szkoły.  
Pokonała Pani w konkursie kan-
dydata Rady Pedagogicznej. Ja-
kie były Pani pierwsze dni w szko-
le? Jak została Pani przyjęta przez  
nauczycieli?

Anna Naja: Nie ukrywam, że w 
pierwszych dniach pracy towarzy-
szyły mi zarówno radość jak i nie-
pokój. Z jednej strony możliwość 
realizacji wizji szkoły przedstawio-
nej podczas konkursu wyłaniają-
cego kandydata na stanowisko dy-
rektora ZS 77, z drugiej zaś emocje 
związane ze zmianą środowiska, 
miejsca pracy, relacjami interper-
sonalnymi. Szybko jednak poczu-
łam się w Prusie jak u siebie. I jest  
to ogromna zasługa grona peda-
gogicznego i pracowników szko-
ły. To oni sprawili, że szybko 
stałam się jedną z nich. Jestem 
pod ogromnym wrażeniem ich 
oddania szkole, zaangażowania  
i profesjonalizmu. 

GZ: Kandydat na dyrekto-
ra szkoły przedstawia, stając do 
konkursu, swoją koncepcję szkoły.  
Co uważa Pani za swoje priorytety w 
pracy na tym stanowisku? Co chciałaby 
Pani osiągnąć podczas swojej kaden-
cji?

AN: Zależy mi na utrzyma-
niu pozycji szkoły jako wiodącej  
w środowisku, inicjującej działania 
środowiskowe, skupiającej wokół 
siebie ciekawych ludzi, w której 
związki międzyludzkie oparte są 
na wzajemnym szacunku i zaufa-
niu. Pragnę, by nie zmarnował się 
żaden talent uczniowski, aby na-
uczyciele dostrzegali szczególne 
predyspozycje ucznia, umożliwia-
li ich rozwój, wskazywali źródła 
zdobywania dodatkowej wiedzy  
i umiejętności. Będę wspierać ini-
cjatywy, które zapewnią wysoki 
poziom nauczania i wszechstronny 
rozwój ucznia, umożliwią młodzie-
ży udział w olimpiadach, konkur-
sach i inicjatywach o charakterze 
międzyszkolnym, pozwolą osiągnąć 
każdemu dziecku sukces na miarę 
jego możliwości. 

GZ: Gdyby mogła Pani określić to 
kilkoma przymiotnikami, to jaki będzie 
„Prus” pod Pani kierownictwem.

AN: Ciekawy, aktywny, innowa-
cyjny, nowoczesny i przede wszyst-
kim przyjazny.

GZ: Gazeta „Saska Kępa” to perio-
dyk lokalny. Nie możemy więc nie za-
pytać czy kierowana przez Panią szkoła 
może stać się szkołą środowiskową? 

AN: Prus jest szkołą szczegól-
nie silnie związaną z Saską Kępą, 
akcentującą swoje związki ze środo-
wiskiem lokalnym i współtworzącą 
jego tradycję. Ma moc przyciąga-
nia. Wielu nauczycieli tej szkoły to 
jednocześnie jej wychowankowie.  
Absolwenci przywożą swoje dzieci 
nawet z odległych rejonów Warsza-
wy. Jeżeli przyjmiemy, że nie miej-
sce zamieszkania, lecz serce decydu-
je o przynależności do Saskiej Kępy,  
to Prus jest najbardziej środowisko-
wą szkołą jaką znam.

GZ: W jaki sposób zamierza Pani 
rozwiązywać trudne problemy w rela-
cjach rodzic – uczeń- nauczyciel?

AN: Z trudnymi sytuacjami  
i problemami uczniów mamy do czy-
nienia na co dzień. Jesteśmy na nie 
przygotowani. Dla nas nauczycieli 
to nieodłączna część pracy. Ważne 
jest natomiast, by sytuacje trudne 
nie przeradzały się w konfliktowe.  
Już w tym roku zespół pedagogiczno 
-psychologiczny wprowadził zmiany 
w dotychczasowym programie wy-
chowawczym. Będziemy się bacznie 
przyglądać sytuacji w szkole i wpro-
wadzać działania, które mam nadzie-
ję doprowadzą do uzyskania wyso-
kiego stopnia akceptacji szkoły przez 
uczniów, rodziców i nauczycieli. 

GZ: W jaki sposób zamierza Pani 
zachęcić rodziców do większej aktyw-
ności na rzecz szkoły? Często jest tak, 
że nie można wybrać pełnego składu 
rady klasowej a składki na Radę Ro-
dziców płaci coraz mniej osób. Czy nie 
należałoby zlikwidować dość biernej 
Rady Szkoły a jej kompetencje przeka-
zać Radzie Rodziców i Radzie Peda-
gogicznej działającym wspólnie? 

AN: Chciałabym uczynić ich 
współgospodarzami placówki.
Uważam, że kontakty ze szkołą nie 
mogą się ograniczać do wywiadó-
wek. Pragnę angażować rodziców do 
współdziałania w organizacji imprez 
szkolnych, wycieczek, do współdecy-
dowania o kształcie szkoły, do której 
uczęszczają ich dzieci. Wybrana w 
tym roku Rada Rodziców budzi moje 
ogromne nadzieję. Są to ludzie bar-
dzo zaangażowani, chętni do pomocy 
szkole. Jestem przekonana, że mogą 
wzbogacić nasze działania.

GZ: Często mówi się, że nauczy-
ciele bronią Karty nauczyciela bo daje 
im ona liczne przywileje. Jaki jest Pani  
do tego stosunek? Czy nie uważa Pani, 
że należy skończyć z fikcją 18 godzin 
pracy nauczyciela? Jaki jest Pani  
pogląd na kwestię, że nauczyciel jest  
w praktyce nieusuwalny?

AN: 18 –godzinny tydzień pra-
cy nauczyciela to mit. Opowiada-
ją go Ci, którzy ze szkołą nie mają 
nic wspólnego. Nauczyciel pracuje  
40 godzin tygodniowo – z tego 18 
„przy tablicy”. Pozostały czas wy-
pełniają mu obowiązki wychowaw-
cze i opiekuńcze (przygotowywanie 
młodzieży do konkursów, pomoc  
w odrobieniu trudniejszego zada-
nia, zebrania z rodzicami, prace  
w zespołach przedmiotowych i za-
daniowych, w końcu prozaiczne 
przygotowanie do lekcji, sprawdza-
nie prac itp.). Te słynne 18 godzin 
to najprzyjemniejsza część naszej 
pracy, ale nie jedyna.

GZ: Nie unikniemy też nawiąza-
nia do trudnej sytuacji w jakiej zna-
lazła się szkoła w ubiegłym roku, co  
w konsekwencji doprowadziło do ustą-
pienia dyrektora i objęcia przez Panią 
tej funkcji. Przyzna Pani, że pięć po-
stępowań dyscyplinarnych toczonych 
jednocześnie wobec nauczycieli to zda-
rzenie bez precedensu. O szkole było 
głośno. Jak ocenia Pani obecną sytuację 
w szkole? Czy ma Pani plan odbudowy 
nadszarpniętego autorytetu szkoły i na-
uczycieli? W jaki sposób zamierza Pani 
przeciwdziałać w przyszłości takim  
sytuacjom?

AN: Chcę podkreślić, że termin 
ogłoszenia konkursu związany był 
z kończącą się 31 sierpnia 2011 r. 
kadencją poprzedniego dyrektora. 
Pani Ewa Buta nie ustąpiła ze sta-
nowiska, a jedynie zakończyła swoją 
kadencję i skorzystała z przysługu-
jącego jej prawa przejścia na eme-
ryturę. 90 lat tradycji zobowiązuje,  
ale pozwala też czasami przetrwać  
sytuacje kryzysowe. Zdarzenia ze-
szłoroczne są już za nami. Stara-
my się budować przyszłość, a nie 
roztrząsać przeszłość (na pewno 
sprzyja temu fakt, że jestem nowa 
w tym środowisku). Informacje o 
placówce, jej bardzo dobrych wyni-
kach, rozchodzą się szeroko wśród 
mieszkańców dzielnicy i nie tylko. 
W rezultacie szkoła, mimo trudnego 
poprzedniego roku, nie straciła swo-
jej pozycji w środowisku. Uczniowie  
i ich rodzice wiedzą jak wiele oferuje. 

Rok 2012 będzie dla nas szczególny, 
będziemy obchodzić 100 rocznicę 
śmierci Bolesława Prusa – patrona 
szkoły oraz świętować 90-lecie po-
wstania placówki. Będzie to okazja 
do pokazania osiągnięć szkoły. 

GZ: W jaki sposób będzie chciała 
Pani współpracować z instytucjami 
kulturalnymi, stowarzyszeniami czy  
organizacjami społecznymi których dość 
dużo i to o zróżnicowanym charakterze 
działa na terenie Saskiej Kępy?

AN: Postaramy się, by niektó-
re cenne działania szkoły nabrały 
charakteru szerszego, lokalnego. 
Będziemy podejmować inicjatywy 
lokalne, ale także współtworzyć ich 
ofertę. W tym momencie nie chcia-
łabym jeszcze zdradzać szczegółów. 

GZ: Zawsze z początkiem każdego 
roku szkolnego rozpoczyna się dyskusja 
o szkole. Potem cichną aby powrócić za 
rok. Co Pani utrudnia pracę? Co chcia-
łaby Pani zmienić?

AN: Pragnę, aby za deklaracjami 
szły konkretne działania i rozwią-
zania.

GZ: Ten rok będzie dla szkoły 
ważny, przypada nań bowiem 90-le-
cie powstania szkoły. Będzie to okazja  
do pokazania osiągnięć szkoły. Czy 
już macie Państwo plan przygotowań  
do tych uroczystości?

AN: Pierwsze plany dotyczące 
obchodów rodziły się już w zeszłym 
roku, teraz uzupełniamy je i nadaje-
my im ostatecznych kształt. Niedłu-
go na stronie internetowej ukaże się 
oficjalna informacja. Chcemy zapro-
sić do współpracy instytucje kultu-
ralno – oświatowe dzielnicy, a nawet 
Warszawy. Pragniemy, by obchody 
miały charakter nie tylko szkolny, 
ale i środowiskowy. 

GZ: Czego mamy Pani i szkole 
życzyć w nowy roku szkolnym i nowej 
pracy?

AN: Wspaniałych nauczycieli, 
świetnych uczniów, sukcesów. 

– tak widzi „Prusa” nowa dyrektor, Pani Anna Naja. Co jeszcze nam  
powiedziała, przeczytacie Państwo poniżej. Tym wywiadem otwieramy 

cykl rozmów z przedstawicielami instytucji oświatowych na Saskiej Kępie.
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Czy znasz swoją dzielnicę? 
Nazwy ulic, bardziej znane 

albo charakterystyczne postacie, 
wiesz co i gdzie się kupuje? Gdzie 
jest poczta, fryzjer i którą restaura-
cję najbardziej lubisz? To wszystko 
z pewnością wiesz.

Ale czy wiesz, jaki jest budżet 
twojej dzielnicy i jak się go się wy-
daje? Jeśli tego nie wiesz, to Twoja 
wiedza o własnej dzielnicy ma po-
ważne luki.  Bynajmniej rzecz nie w 
tym, by zaraz dopatrywać się wszę-
dzie jakiś nieprawidłowości. Chodzi 
o to by być współgospodarzem w 
miejscu, gdzie się żyje, a nie tylko 

półświadomym tego, co wokół się 
dzieje, mieszkańcem.

Rozpoznanie spraw budżetu 
wcale nie jest takie łatwe. To mogło-
by nas usprawiedliwiać, że tak blade 
mamy pojęcie, jaki jest ten budżet 
Saskiej Kępy i Pragi Południe. Do-
kument, który zawiera odpowied-
nie informacje to „załącznik dziel-
nicowy do Uchwały Budżetowej 
M.st Warszawy na rok 2011. Nr VI 
Dzielnica Praga Południe”. Każdy 
kto chce, może go znaleźć w inter-
necie. Liczy 124 stron  i prawdziwą 
męczarnią jest próba przebrnięcia 
przez wszystkie punkty i tabelki. 

Władze dzielnicy nie przygotowały 
żadnej broszury, która ułatwiłaby 
zapoznanie się z tym, jak Ratusz 
na Grochowskiej wydaje pieniądze. 
Spróbujmy więc sami zajrzeć do 
tego dokumentu.  

Dzielnica Praga Płd ma roczny 
budżet 413 mln. Tyle urząd dzielni-
cowy wyda na nasze potrzeby. Do-
chody dzielnicy wynoszą 140 mln,  
a 279 mln to dotacja zewnętrzna.

Owa dotacja pochodzi z Ratusza 
na Placu Bankowym.

Praga Płd liczy 182  tys. miesz-
kańców tzn, że każdego z nas przy-
pada trochę ponad 2.2 tys PLN. 
Można to też sformułować inaczej 
– Urząd miasta ma do dyspozycji 
od każdego z nas 2200 złotych (bo 
przecież pieniądze te pochodzą z na-
szych podatków).

Saska Kępa liczy 40 tys.tubylców. 
Stąd na Saską Kępę winno przypa-
dać ok. 90 mln. Jest to oczywiście 
uproszczenie, ponieważ trudno wy-
łączyć Kępę z całości organizmu 
dzielnicy. Ponadto budżetu Saskiej 
Kępy nikt nie sporządza, mimo że 
istnieje namiastka władzy samorzą-
dowej naszej mikrodzielnicy.

Znaczącą pozycję w skali ca-
łej Pragi Południe stanowi oświa-
ta. Łącznie oświata i wychowanie 
to 203 mln, a więc prawie połowa 
wszystkich wydatków. Dla przykła-
du – na szkoły podstawowe wydaje 
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się 28 mln, na  gimnazja 29 mln, na  
szkoły zawodowe 16 mln. 

Ochrona zdrowia i pomoc spo-
łeczna pochłania 41 mln. Gospo-
darka komunalna 84 mln, kultura  
11 mln.

Urząd dzielnicy zatrudnia 292 
osoby. Wynagrodzenia tej grupy 
osób pochłaniają 24 mln. Nie wyda-
je się, że jest to zbyt dużo. Jest to ok. 
6% całości wydatków. 

W istocie urząd dzielnicy wydaje 
się być jedynie biernym administra-
torem znacznej części budżetu. Nie 
tyle dysponuje pieniędzmi, co roz-
dziela je  według z góry wyznaczo-
nego klucza. 

W niektórych tylko wypadkach 
ma pewną swobodę jak również 
może posiadać inicjatywę. Jest tak w 
przypadku wydatków na kulturę. 

Taka ogólnikowa wiedza o finan-
sach nie starczy, by ocenić jak na-
szymi dzielnicowymi pieniedzymi 
się gospodaruje. Jest jednak jasne, że 
Saska Kępa, jest niedofinansowana i 
przez ratusz na Grochowskiej lek-
ceważona. To prawda, że wyremon-
towano Francuską, ale na to poszły 
pieniądze miejskie a nie dzielnico-
we. Ośrodek Kultury na Paryskiej 
kosztował 20 mln. To były dzielni-
cowe pieniądze, pytanie jednak czy 
trafnie wydane. 

Każdy budżet rządzi się zasadą 
„krótkiej kołdry”. Jeśli wyda się 
pieniądze na „A”, to nie będzie na 
„B”. Trudno być adwokatem jednej 
sprawy, gdy nie zna się całości. Na 
co więc idzie nasz 90 mln rocznie? 
Tym będziemy się w następnych nu-
merach „Saskiej Kępy” intensywnie 
zajmowali.

K.W.

NASZE 90 MLN, TWOJE 2.2 TYS. 
Praski i saskokępski budżet

WANDALE ATAKUJĄ

Jak w dniu 23. października 
doniósł portal TVN24, policja 

przesłuchała osobę podejrzewaną  
o zniszczenie Pomnika Żołnierzy 

Radzieckich w Parku Skaryszew-
skim. Z braku materiału dowodo-
wego osoba ta została zwolniona. 
Wcześniej, bo we wrześniu, zatrzy-
mano dwóch nastolatków, którzy 
oblali czerwona farbą tenże po-
mnik. Obaj byli, miejmy nadzieję, 
że już nie są, harcerzami należącymi  
do Związku Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej. Takich informacji można 
było w ostatnim czasie znaleźć kil-
ka. Październikowa dewastacja jest 
bowiem szóstą z kolei.

Pomnik stoi obecnie w głównej 
osi Parku. Nie jest to szczęśliwa lo-
kalizacja. Jednak wcześniej znajdo-
wał się w innym miejscu. Postawio-
no go zaraz po wojnie, w miejscu,  
w którym stoi teraz popiersie Igna-
cego J. Paderewskiego. W obecnej 
lokalizacji monument znalazł się 
przy okazji przebudowy Ronda  
Waszyngtona w 1968 roku. Po 1990 

roku zniknęła wieńcząca go gwiaz-
da. Nie jest to jednak pomnik w ro-
dzaju „Czterech Śpiących”. Powstał 
powiem na miejscu zbiorowej mo-
giły, w której pochowano 26 sowiec-
kich żołnierzy poległych w walkach 
o Warszawę w dniach 10-15 wrze-
śnia 1944 roku. Doczesne szczątki 
żołnierzy w 1968 przeniesiono na 
Cmentarz Żołnierzy Radzieckich 
przy Al. Żwirki i Wigury.

Pomnik jest więc czymś w ro-
dzaju nagrobka, choć ustrojonego 
w innych czasach w propagandowe 
piórka. Nagrobka upamiętniającego 
śmierć 26 ludzi, których jeden nie-
ludzki system rzucił przeciw dru-
giemu nieludzkiemu systemowi. 
W tym kontekście owi żołnierze są 
takimi samymi ofiarami wojny jak 
brytyjscy lotnicy, których upamięt-
nia inny pomnik w Parku, choć 
tamtego nikomu nie przyjdzie do 

głowy dewastować. Tych 26. sowiec-
kich żołnierzy nie niosło Warszawie 
wolności, wbrew temu co wypisa-
no na Pomniku. Choć oni, trybiki  
w machinie Stalina, mogli tak my-
śleć. Niech więc spoczywają w po-
koju i spokoju. Oszczędźmy sobie 
zapalczywości i skłonności do pustej  
i pozornej zemsty. Zostawmy gro-
by w spokoju. Zostawmy pomniki  
w spokoju – to świadectwo naszej hi-
storii, z jej wzlotami i upadkami.

Pomnik zniknie z eksponowa-
nego miejsca wraz z rewitalizacją 
Parku. Zapewne stanie w miejscu, 
w którym przed wojną stał pomnik 
Edwarda House’a. Oś Parku odzyska 
świetność a Pomnik, miejmy nadzie-
ję, przestanie zwracać uwagę wanda-
li – naprawiaczy historii. Wandale, 
że posłużę się retoryką tamtej epoki, 
łapy precz od naszego Parku ! 

G.Z.
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fot. Tadeusz Sałapa

Nana Cafe, kawiarnia-komis

Pinot, Egri  
i wino marki Wino

Dawniej na Francuską cho-
dziło się na trochę więk-

sze zakupy, które i tak były bardzo 
skromne w porównaniu z dzisiejszy-
mi. Mimo to sklep „Krysia” starsi 
jak ja będą wspominać z rozczule-
niem. Teraz na Francuską chodzi 
się w celach wysoce towarzyskich. 
Francuska to ulica wyszukanej kon-
sumpcji. O kawie tzn espresso już 
pisałem. Dzisiaj będzie o winach. 

Tyle, że wina nie należy pić za 
dużo, więc wybaczcie, nie będzie  
o wszystkich godnych opisania miej-
scach. Są one na Francuskiej i Pary-
skiej niezliczone. Gdybym popróbo-
wał we wszystkich na raz …….

A więc najpierw „En cave de Bac-
chus” – Francuska róg Obrońców. 
Piję „Merlot Noir Vioner”. Brzmi 
dobrze. Smakuje  też dobrze. Ale jak 
to opisać? Trzeba być fachowcem, 
aby znać odpowiednie słownictwo. 

Pewien znajomy, gdy byłem  
w Niemczech, ofiarował mi pismo 
„Gourmet” (słowo wzięte z francu-
skiego znaczy smakosz). Był to nu-
mer specjalny poświęcony winom. 
Bez słownika ani rusz. Chciałem 
znaleźć jakiś sposób, by uchodzić 
za znawcę (choć nigdy nim nie  
zostanę). Inny znajomy poradził mi, 
że należy pewnym tonem zamawiać 
określony gatunek wina. Może się 
zdarzyć, że go nie ma, wtedy nale-
ży powiedzieć nie mniej pewnym 
głosem, proszę mi podać coś podob-
nego. Zdecydowałem się na więc na 
„Pinot Grigio”, które było ulubio-
nym winem innego jeszcze mego 
znajomego.

Kelner przynosi kartę win. Więc 
odkładam kartę lekko nonszalanc-
kim ruchem i mówię pewnym gło-

sem „Pinot….Pinot Grigio proszę”. 
Ale mam pecha. „Pinot grigio” mają 
aż w nadmiarze, dwa gatunki. Spo-
glądam w kartę i na chybił trafił, 
ale z pewną miną wskazuję na jedno 
dwóch win o mojej nazwie. Kelner 
patrzy dla mnie z uznaniem. Kie-
liszek białego wina stoi wreszcie 
przede mną na stoliku. Smakuję  
i spoglądam na ulicę.

Jest spacerowicz z psem. Ubrany 
skromnie. Pies jest bardziej eleganc-
ki. Na bardzo długiej smyczy. Raso-
wy. I jaka obroża. Istotnie właściciel 
może ubrać się skromniej i tak bę-
dzie widać, po jego psie, że to ktoś.

Piję dalej moje „Pinot Grigio”.  
I przeglądam leżącą na stoliku kartę 
win. Czytam rozdziałami – France/ 
Espana/ Italia / Portugal. To jest mię-
dzynarodowy wybór. Przypominam 
sobie wybór win, jakie miałem za 
czasów młodości. Było „Wino – mar-
ki wino”, które zgagę powodowało 
niemal natychmiast. Dla kultural-
nych studentów była grecka „Gel-
lala”. Absolutnie górna półka to był 
„Egri Bikawer” z Węgier. „Gellali” 
już nie ma. „Egri Bikawer” stoi na 
półkach ale na dolnej. Byłem przed 
paroma miesiącami w Budapeszcie  
i tam częstowano mnie „Egri”. Było 
cudowne w smaku. Są więc bardzo 
różne „Egri Bikawery”. 

Te wspomnienia prowadzą  
mnie do następnego miejsca. Teraz 
kolej na wina węgierskie. Zaled-
wie parę kroków dalej. Przecho-
dzę przez restaurację. Uprzejmie 
namawiają mnie bym siadł dalej,  
w „Wintergarten”, co po niemiec-
ku znaczy „zimowy ogródek”. Sło-
wo „weranda” najwyraźniej wyszło  
z użycia.

Kelner sympatycznie zagaduje. 
Specjalizują się w winach węgier-
skich. Radzi mi „Balatonbogler Ko-
nyai Cabernet-Syrach”. Numer z „Pi-
not Grigio” nie do powtórzenia, bo to 
wino nie węgierskie. Do tego zama-
wiam gulasz. Jest super. Wino dobre. 
Bardzo dobre. Wyższa kultura.

Z okna z domu obok dobiega 
niezbyt cenzuralne „nie p….”. Jakiż 
kontrast z otaczającą mnie elegan-
cją. Saska Kępa zawsze uchodziła 
za dzielnicę inteligencką i snobi-
styczną. Jak dalece było to po woj-
nie prawdą? Była to dzielnica, gdy 
chodzi o skład społeczny, wbrew le-
gendzie, bardzo mieszana. Centrum 
Warszawy było zburzone, Grochów i 
Saska Kępa uratowały się. Duże wil-
le i mieszkania zapełniły się tymi, 
którzy nie mogli znaleźć lokum, 
gdzie indziej. I byli zewsząd.

Z okien wintergarten spoglądam 
na podwórko. Starannie ogrodzo-
ne. Latem jest tu ogródek. Dużo 
drzew. Kiedyś podwórka na Saskiej 
Kępie wyglądały inaczej. Wszędzie 
były dziury w płotach i można było 
wędrować z jednego krańca Kępy  
na drugi prawie nie wychodząc na 

Na bogatej mapie kafejkowo-ba-
rowych klimatów Saskiej Kępy po-
jawiło się nowe , wyjątkowo urokli-
we miejsce: NANA cafe, kawiarnia 
-komis rzeczy pięknych, przy ulicy 
Zwycięzców 15 (róg Poselskiej).

Duże witryny pełne ciekawych 
rzeczy przyciągają jak magnes.  
Po wejściu do środka nie można się 
oprzeć zaproszeniu starego stylowe-
go fotela. Czekając na zupę. zielony 
krem o wybornym smaku, przeczy-
tałam małe ale bardzo przemyślane 
menu, pogadałam z szefem, zosta-
łam zaproszona na wieczór z gitarą 
i kupiłam sobie piękny, malowany 
ręcznie jedwabny szal.

ulicę. I przez te dziury w płotach 
chodzili różni ludzie.

Wielu z nich piło „Wino” marki 
Wino. Niegdyś w dość podłej knaj-
pie mój kolega zażądał otworzenia 
butelki tego przysmaku, nalał sobie 
na dno kieliszka i próbował. Wresz-
cie powiedział do kelnera, przypa-
trującemu się temu cierpliwie, „pro-
szę lać, dobry rocznik”. Ów kelner, 
pełen zrozumienia dla wygłupu, 
skomentował „tylko siara jest z in-
nego rocznika Szanowny Panie”. 
Obok mnie jakiś gość w „wintergar-
ten” z podniosłym namaszczeniem 
długoletniego kipera win siorpie  
z dna kieliszka na próbę i po dłuż-
szej chwili mówi „może Pan poda-
wać”. Zadaję sobie pytanie czy ów  
mężczyzna, na którego siedząca na-
przeciw kobieta patrzy z podziwem 
jako na obytego w wielkim świe-
cie znawcę win, ma taki dystans 
do siebie samego, jak ów kelner  
w dawnych czasach do rzeczywisto-
ści PRL-u i studenckiego żartu.

Pociągam wolno z kieliszka 
„Balatonbogler Konyai”. Smak  
w tamtych czasach na Saskiej Kępie  
nie znany.                                    K.W.

Wyszłam oczarowana klima-
tem tego miejsca, spełniającego 
funkcję kawiarni, „prezeńciarni”,  
galerii i klubu towarzyskiego.  
W dodatku czułam się jak u sie-
bie w domu i bardzo się cieszę, że  
Saska Kępa wzbogaciła się o miejsce,  
które idealnie do niej pasuje, a 
przy tym spełnia wszystkie moje  
wymagania.

Niedawno odbyło się tutaj „śle-
dzikowe” spotkanie Stowarzyszenia 
Obywatelskiego Saska Kępa i, jak 
wszyscy stwierdzili, był to wyjątko-
wo udany wieczór.

Anna Popkowska-Bilińska
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Zdjęcie lotnicze 1931 r. prawdopodobnie Sołtyński  ze zbiorów Marty i Janusza Zgórzyńskich

Gdy patrzymy dziś na zdję-
cie lotnicze Saskiej Kępy  

z 1931 roku widzimy gęsto zabu-
dowany kwartał domów pomiędzy 
ulicą Kryniczną i Zakopiańską,  
a wokół nich pustą przestrzeń z roz-
sianymi gdzieniegdzie domkami. Na 
pierwszym planie widać gotową już 
Kolonię Łaskiego, łącznie ze stojącą 
w jej środku posesją pod numerem 
Dąbrowieckiej 27A. Ulica Francu-
ska kończy się na Obrońców. Jest 
już jednak gotowy dom Lachertów 
przy ulicy Katowickiej 9-11A, jeden 
z pierwszych i badaj najdoskonalszy 
przykład radykalnego modernizmu, 
którego Kępa stanie się wkrótce po-
ligonem doświadczalnym. Zdjęcie 
to uchwyciło bowiem przełomowy 
moment w historii nie tylko rozwo-
ju Saskiej Kępy, ale całej Polskiej 
architektury, kiedy to kończy się 
era dominacji stylów historycznych,  
a na scenę wchodzi nowoczesność, 
nazwana umownie moderną. 

Warto poświęcić uwagę momen-
towi powstania tego stylu (ściślej 
określanego jako funkcjonalizm, po-
jęcie modernizmu bowiem w wielu 
opracowaniach rozciąga się na kon-
struktywizm, tzw. styl międzynaro-
dowy, a nawet wcześniejszą secesję), 
gdyż wraz ze swoim następcą – post-
modernizmem, zdominował on 

architekturę XX wieku, a i w XXI  
wieku zachowuje zdumiewającą  
żywotność. Panujące niepodzielnie 
od lat 90-tych XIX wieku secesja  
i eklektyzm wyczerpały już źródła 
inspiracji i przestały pasować do no-
wych, powojennych czasów. Przerost 
ornamentyki, nadmierne dążenie do 
oryginalności, masowa produkcja  
i niefunkcjonalność przedmiotów  
i budynków spowodowały, że już na 
początku lat 20 secesja zaczęła być 
uważana za synonim złego smaku. 
Zmęczone wojną społeczeństwa  
Europy potrzebowały czegoś nowe-
go. Postęp technologiczny, w tym 
upowszechnienie się nowych, bar-
dziej wytrzymałych materiałów: żel-
betu, stali i szkła, umożliwiły śmiel-
sze planowanie większych, wyższych 
i prostszych w formie konstrukcji. 
Wszystko było gotowe do wielkiej 
zmiany.

W Polsce, po kilkuletnich,  
nb. bardzo udanych, próbach zdefi-
niowania stylu narodowego (o czym 
pisałem w poprzednim odcinku), 
pojawiły się pierwsze próby znale-
zienia formy, który lepiej wyrażałaby 
dynamikę i aspiracje młodego poko-
lenia. Inspiracja przyszła z Holandii, 
Niemiec i Francji. Za pierwszą mo-
dernistyczną (konstruktywistycz-
ną) realizację uchodzi zbudowana  

w 1924 roku w Utrechcie willa Gerri-
ta Rietvelda, członka grupy De Stijl, 
zaprojektowana pod wpływem twór-
czości Pieta Mondriana i Kazimie-
rza Malewicza. W 1925 roku Walter 
Gropius wzniósł w Dessau pierwsze 
budynki Bauhausu, których no-
woczesną konstrukcję całkowicie 
podporządkował pełnionej przez 
nie funkcji. W tym samym roku 
Charles Jeanneret Gris, podpisują-
cy swoje prace jako „Le Corbusier”, 
przedstawił na Wystawie Międzyna-
rodowej w Paryżu modelowy jedno-
przestrzenny dom jednorodzinny 

z antresolą i loggią, inspirowany 
prostotą i klarownością przestrzeni 
panującą w klasztorach. Pavillon de 
l’Esprit Nouveau w planie przypo-
minał celę benedyktyńskiego mni-
cha. Aby podkreślić „nowego ducha”  
w podejściu do projektowania, za-
planował też wnętrza pawilonu i wy-
posażył go w meble. Postulaty nowej 
architektury mieszkaniowej Le Cor-
busier zdefiniował w pięciu słynnych 
punktach: konstrukcja słupowa, 
wolny plan, poziome okna, pła-
skie dachy i tarasy na dachach oraz 
wolna elewacja (niezależna od kon-
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Dom Avenariusów, Katowicka 7A

Fragment domu Bogdana Lacherta, Katowicka 9

Klatka schodowa domu Avenariusów

Dom rodziny Lachertów, Katowicka 9-11A

strukcji ściana kurtynowa). Pomysł 
ten zrewolucjonizował architekturę 
i projektowanie wnętrz i zainspi-
rował całe pokolenia architektów. 
Nic dziwnego, że styl ten niemal  
natychmiast znalazł entuzjastycz-
nych i twórczych naśladowców  
w Polsce. Warto podkreślić, że pierw-
sze domy w stylu funkcjonalnym 

powstały w Warszawie już w poło-
wie lat 20-tych, prawie równolegle  
z pierwszymi realizacjami zagranicz-
nymi. Były to: Zakłady Doświad-
czalne Szkoły Głównej Handlowej 
przy ul. Rakowieckiej (arch. Jan 
Koszczyc Witkiewicz, 1925-1926), 
gmach Sejmu Rzeczypospolitej 
(Kazimierz Skórewicz, 1925-1928), 
Ministerstwo Wyznań Religijnych  
i Oświecenia Publicznego (Zdzisław 
Mączeński, 1925-1927), oraz prywat-
ne domy na Żoliborzu - Romualda 
Gutta przy ul. Hoene-Wrońskiego 5, 
(1926-1928) i Barbary i Stanisława 
Brukalskich przy Niegolewskiego  
8 (1927).

W 1928 roku, jako pierwszy na 
Saskiej Kępie, powstaje słynny dom 
rodziny Lachertów  przy Katowic-
kiej 9-11-11a (ten ostatni numer 
nadano dla uniknięcia pechowej 
trzynastki). Projekt Bohdana La-

cherta i Józefa Szanajcy jest wy-
bitnym dziełem polskiej architek-
tury XX w. Jak ktoś celnie napisał  
na jednym z internetowych forum: 
„Ta ‘maszyna do mieszkania’ od 
frontu przypomina okręt. Podłużna 
bryła unosi się na słupach jak na 
falach, a niewielkie okna są niczym 
okienka statku. Spiralne schody 

prowadzą na górny pokład, czyli 
taras na dachu”. Architekci w pełni 
zrealizowali w nim pięć punktów  
Le Corbusiera, zaprojektowali też 
wyposażenie mieszkań. Dom składa 
się z trzech segmentów dla trzech 

rodzin. W części nr 9 aż do swej 
śmierci w 1987 r. mieszkał Bohdan 
Lachert. Józef Szanajca natomiast 
w 1938 r zamieszkał w zaprojekto-
wanym  dla siebie jednorodzinny 
domu przy ul. Czeskiej. Rok póź-
niej - 24 września 1939 roku poległ 
w Płazowie, koło Tomaszowa Lu-
belskiego, biorąc udział w nocnym 
patrolu wojska polskiego. Zginął na 
wiejskiej drodze, za kierownicą swe-
go sportowego samochodu Tatra, 
trafiony w czoło kulą z serii kara-
binu maszynowego. Pochowano go 
na miejscowym cmentarzu (Bohdan 

Lachert z katalogu wystawy „Boh-
dan Lachert Józef Szanajca Archi-
tektura”).

Duetowi Lachert – Szanajca za-
wdzięczamy też kilka innych uda-
nych obiektów w naszej dzielnicy: 
galeriowy dom Wacława i Anny 
Lachertów przy ul. Francuskiej 12 
(1934 – zniszczony w czasie wojny  
i odbudowany, niestety bez zacho-
wania estetyki oryginału, co pogłę-
biła jeszcze likwidacja przedogródka 
i przebudowa parteru na cele han-
dlowe oraz późniejsze nieregularne 
nadbudówki, ostatnio na szczęście 
uporządkowane). Ponadto podobny 
w charakterze, galeriowy dom Or-
dowskiej przy ul. Berezyńskiej 28 
(1936), dom Wacława Lacherta przy 
ul. Radziłowskiej 5 i dom Jana Kor-
nakowicza przy ul. Dąbrowieckiej. 
W 1937 roku architekci dokonali 
bardzo udanej przebudowy domu 
Avenariusów (L. Niemojewskiego) 
przy Katowickiej 7A (proj, St. Ba-
rylskiego), dobudowując doń funk-
cjonalistyczną klatkę schodową ze 
szkła i betonu, przykrytą daszkiem 
ze świetlikami, która szybko stała 
się jednym z symboli Saskiej Kępy. 

CDN. 
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Każdy z nas z pewnością 
zastanawiał się czy woda  

w kranach w domach na Saskiej Kę-
pie rzeczywiście nadaje się do picia. 
Skąd pochodzi i jaką drogą dociera 
do naszych mieszkań. Zauważyliśmy 
zapewne nie jeden raz, że zapach, 
smak a nawet temperatura tej wody 
zależy od warunków pogodowych 
czy stanu Wisły. Co zatem pijemy? 
Czy słusznie stosujemy rozmaite fil-
try do wody, czy jest to tylko prze-
sadna ostrożność?

Zaopatrzeniem ludności nasze-
go miasta w wodę zajmuje się Miej-
skie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji (MPWiK). To ono 
odpowiada za dostarczanie wody 
dobrej jakości. Ze względu na licz-
bę mieszkańców Warszawy trudno 
znaleźć jednak jedno, wystarczająco 
zasobne źródło wody pitnej. Warsza-
wa podzielona jest zatem na 3 strefy, 
do których wodę dostarczają 3 róż-
ne zakłady wodociągowe w ramach 
MPWiK: Zakład Wodociągu Cen-
tralnego, Zakład Wodociągu Pół-
nocnego i Zakład Wodociągu Pra-
skiego. Ten ostatni dostarcza wodę 
mieszkańcom m.in. Pragi Południe. 
Ma on siedzibę w samym środku 
Saskiej Kępy na ulicy Brukselskiej  
i obsługuje blisko 20 % ludności ca-
łej aglomeracji warszawskiej.

Początki Zakładu Wodociągu 
Praskiego w obecnym układzie się-
gają lat 60. XX w. Źródłem wody 
tłoczonej do sieci wodociągowej jest 
Wisła. Jej wody są ujmowane w spo-
sób unikatowy w skali europejskiej. 
Chodzi tu o ujęcie wody w korycie 
Wisły znane jako „Gruba Kaśka”, 
wybudowane w 1964 r. Któż z nas 
nie zna tej cylindrycznej budowli 
wznoszącej się ponad wodami Wisły 
niedaleko Mostu Łazienkowskiego? 
Najciekawsze jej elementy są jednak 
schowane przed wzrokiem postron-
nych osób.

Ten cylinder to w rzeczywisto-
ści studnia, której dno znajduje 
się około 8 m poniżej dna Wisły. 
Schodzi się do niej promieniście 15 
perforowanych rur (tzw. drenów) 
ułożonych pod dnem rzeki. Przez 
znajdujące się w nich otwory do 
studni dopływa woda z Wisły, która 
wcześniej przepływa przez natural-
ne złoże piasków rzecznych. Proces 
przepływu wody przez piaski, żwiry 
czy inne tego rodzaju porowate ska-
ły to filtracja, stąd „Grubą Kaśkę” 
nazywamy ujęciem infiltracyjnym. 
Od dawna wiadomo, że woda prze-
pływająca przez warstwę piasku ule-
ga istotnemu oczyszczeniu, i projek-
tanci ujęcia ten fakt wykorzystali. 
Zamiast filtrować wodę przez złoże 
z nawiezionego piasku, wykorzysta-

no złoże naturalne na dnie Wisły. 
Jakie są zalety takiego rozwiązania? 
Po pierwsze, przefiltrowana przez 
warstwę piasku i żwiru woda do-
pływająca do studni ma już za sobą 
pierwszy etap tzw. uzdatniania, czyli 
procesu przystosowania do spoży-
cia. Pozbawiona jest ona zawiesin 
i planktonu, a stężenie amoniaku  
i związków żelaza jest w niej ograni-
czone. Po drugie, czyszczenie złoża 
jest mniej skomplikowane. W skład 
ujęcia wchodzą krążące wokół nie-
go pogłębiarki oraz spulchniacze 
hydrauliczne, tzw. „Chude Wojtki”. 
Wystarczy złoże spulchnić czy usu-
nąć jego wierzchnią, zanieczysz-
czoną warstwę, a wody Wisły same 
nanoszą nowy piasek i żwir. Po trze-

cie, ujęcie jest mniej uzależnione od 
kaprysów nieuregulowanej rzeki.  
W przypadku bardzo niskich stanów 
wody klasyczne ujęcia zlokalizowa-
ne na brzegu nie mogą dostarczyć 
wystarczającej ilości wody, z ko-
lei w czasie wezbrań są podtapiane  
i zanieczyszczane. „Gruba Kaśka” 
po modernizacji w 2002 r. może 
bez względu na warunki dostarczać  
do sieci wodociągowej nawet do  
120 tys. m3 wody na dobę na potrze-
by Zakładu Wodociągu Praskiego 
oraz Zakładu Wodociągu Centralne-
go (dla porównania, całkowite zapo-
trzebowanie aglomeracji warszaw-
skiej na wodę wynosi obecnie około 
400 tys. m3 na dobę). Perspektywa 
rozwoju sieci wodociągowej wymu-
siła uruchomienie na przełomie lat 
60. i 70. XX w. dodatkowych 2 ujęć 
brzegowych w rejonie Wału Miedze-
szyńskiego.

Woda z ujęć jest pompowana do 
rurociągu (częściowo pod dnem Wi-

sły), który doprowadza ją do stacji 
uzdatniania wody Zakładu Wodo-
ciągu Praskiego. Tam przeprowadza-
ne są kolejne etapy przygotowania 
wody zanim trafi ona do odbiorców: 
natlenianie wody, ponowna filtra-
cja przez złoże piasku (tzw. szybka 
filtracja) oraz dezynfekcja chlorem 
lub dwutlenkiem chloru. Tak uzdat-
niana woda może być już tłoczona  
do sieci wodociągowej i trafić do od-
biorców.

Można postawić sobie jednak 
pytanie: skoro płynąca z kranów 
woda jest tak dobrze przygotowa-
na do spożycia to dlaczego czasami 
jej smak pozostawia tak wiele do 
życzenia? Obserwowane przez nas 
zmiany w smaku czy nawet kolorze 

wody to negatywne strony ujmowa-
nia wody z Wisły. Nie jest tajemnicą, 
że jakość wody naszej rzeki nie jest 
dobra i jej poprawa potrwa zapew-
ne jeszcze długo. W ciągu ostatnich  
20 lat stan czystości wód Wisły uległ 
wyraźnej poprawie – temu nie moż-
na zaprzeczyć. Można odnieść jed-
nak wrażenie, że stało się to niejako 
obok podejmowanych działań. Za-
solenie wód Wisły zmniejszyło się 
nie dlatego, że podjęto w tym celu 
jakieś nadzwyczajne, bezpośred-
nie działania, ale przede wszystkim  
z powodu ograniczenia wydobycia 
węgla na Górnym Śląsku i zmniej-
szenia zrzutów zasolonych wód ko-
palnianych do Wisły. Nastąpiło to 
jako wynik transformacji ustrojowej 
naszego kraju i postępującej wraz 
z nią restrukturyzacji przemysłu 
ciężkiego. Podobnie rzecz się ma  
z zanieczyszczeniem metalami cięż-
kimi. Pozostał jednak problem za-
nieczyszczenia bakteriologicznego 

oraz nadmiernego stężenia w wodach 
związków azotu i fosforu, pochodzą-
cych ze ścieków i pól uprawnych.  
To właśnie ten rodzaj zanieczysz-
czeń wymusza nieraz stosowanie 
wyższych dawek chloru i dwutlen-
ku chloru w procesie uzdatniania 
wody do picia. Stopień skanalizo-
wania tzn. dostępności gospodarstw  
domowych do sieci kanalizacyj-
nej oraz ilość ścieków, która jest 
oczyszczana pozostają wciąż w na-
szym kraju niewystarczające. Weź-
my przykład Warszawy. Przy blisko  
400 tys. m3 wody dostarczanej od-
biorcom w ciągu doby wydajność 
łączna oczyszczalni ścieków to około 
290 tys. m3 na dobę (dane MPWiK). 
Co się dzieje z tą różnicą, nie trudno 
sobie wyobrazić. Do tego dochodzą 
jeszcze wody odprowadzane z ulic 
tzw. kanalizacją burzową, pocho-
dzące z opadów deszczu i topnienia 
śniegu, a zawierające zanieczyszcze-
nia komunikacyjne czy sól.

Kiedy zatem trzeba przygotować 
się na smak wody, który nie spełnia 
naszych oczekiwań? Z jednej strony 
wówczas, gdy stan wody Wisły jest 
niski, co sprzyja wzrostowi stężenia 
zanieczyszczeń. Dodatkowo, wyso-
ka temperatura powietrza i wody 
przyśpiesza tempo procesów biolo-
gicznych i biochemicznych, które 
obniżają jej jakość. Takie warunki 
są najczęściej spełniane w drugiej 
połowie lata oraz na początku jesie-
ni. Nie jest to jednak regułą i może 
zdarzyć się w każdej porze roku, 
także wiosną czy nawet zimą. Z dru-
giej strony, przechodząca fala wez-
braniowa jest także potencjalnym 
zagrożeniem dla jakości wody, po-
nieważ niesie ze sobą duży ładunek 
zanieczyszczeń wymywany z łąk, 
pól czy innych zalanych obszarów. 
Fale wezbraniowe przechodzą Wisłą 
zazwyczaj w związku z wczesnolet-
nimi opadami oraz wiosennymi roz-
topami, ale mogą występować tak-
że w innych porach roku. Procesy, 
kształtujące odpływ Wisły i warun-
ki meteorologiczne mają charakter 
losowy i trudno je poza generalną 
tendencją prognozować z dużym 
wyprzedzeniem.

Jakość dostarczanej do naszych 
mieszkań wody można sprawdzać na 
stronie internetowej MPWiK, które 
zobowiązane jest do kontroli jakości 
wody w sieci i udostępniania infor-
macji o jej wynikach. Po nawet po-
bieżnej lekturze tych danych można 
zauważyć, że nieprzyjemny smak 
wody związany jest z nadmierną 
ilością chloru i innych produktów 
dezynfekcji w sytuacji, gdy woda 
wiślana jest silniej zanieczyszczona.  
Te przekroczenia norm nie są jednak 
na tyle duże, aby były szkodliwe. 
Poza tym, jakość wody wodociągo-
wej spełnia normy narzucone przez 
ustawy, rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i Ministra Środowiska oraz 
dyrektywy UE. W celu polepszenia 
walorów smakowych niektórzy z nas 

NA ŻĄDANIE WODA W KRANIE?
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stosują filtry z węglem aktywnym. 
Jest to dobry sposób na poprawę  
i uniezależnienie smaku spożywa-
nej przez nas wody od jej jakości  
w sieci wodociągowej. Nie są jednak 
na tyle wydajne, aby zupełnie oczy-
ścić wodę niezdatną do picia. Można  
je zatem traktować jako sposób  
na podniesienie walorów smako-
wych wody przez pozbycie się z niej 
pozostałości po dezynfekcji w trakcie  
uzdatniania.

Niestety nie można liczyć na to, 
że zmieni się źródło naszego zaopa-
trzenia w wodę. W ramach Zakła-
du Wodociągu Praskiego znajdują  
się co prawda ujęcia wód głębino-
wych np. w Radości, Falenicy czy 
Starej Miłosnej, ale ich wydajność 
jest niewielka i mogą pełnić jedynie 
rolę wspomagającą. Na szczęście,  
w ciągu ostatnich kilkunastu lat 
MPWiK dokonał szeregu moder-
nizacji i poza samym ujęciem wody  
poprawiono wydajność procesu 
uzdatniania. Zmniejszono wyraź-
nie dawki chloru i wprowadzono do  
dezynfekcji dwutlenek chlo-
ru, który jest mniej wyczuwal-
ny przez konsumentów. Doce-
lowym procesem dezynfekcji 
wody ma się stać jej ozonowanie,  
ale to jest jeszcze przed nami.

Maciej Lenartowicz
Adiunkt Wydziały Geografii i Studiów 

regionalnych U.W. 

Saska Kępa po pierwszej woj-
nie światowej włączona w ob-

ręb miasta, skomunikowana z lewym 
brzegiem Wisły (aleja i most księ-
cia Józefa Poniatowskiego – rondo 
Waszyngtona) stanowiła dzielnicę  
– ogród, przyciągała architektów. 
Stała się modernistyczną wizytówką 
rozwijającej się stolicy. W projek-
towanych przez nich domach za-
mieszkali (obok dawnych, „z dziada 
pradziada”) nowi mieszkańcy, nale-
żący do warstwy inteligencji- arty-
ści, uczeni, prawnicy, inżynierowie, 
wojskowi i urzędnicy. Prawie wszy-
scy znali się z widzenia, spotykali 
obok apteki pani Aleksandrowiczo-
wej, sklepu braci Pakulskich, czy 
w kościele przy ul. Nobla. Obok 
katolików mieszkali tu ewangelicy 
(potomkowie dawnych osadników 
holenderskich), prawosławni i wy-
znawcy judaizmu.

Po wojnie, choć z trudem, dziel-
nica utrzymała swój charakter. Poja-
wili się nowi mieszkańcy, ale nadal 
wśród nich było wielu artystów. 
Saskokępianie z dumą pamiętają, 
że gościł na ul. Obrońców Pablo  
Picasso.

Osiedle stało się jednak bardziej 
„sypialnią” niż miejscem aktywno-

ści artystycznej. Rzadko można ich 
spotkać, jeszcze rzadziej podziwiać. 
Sytuacja poprawia się w sezonie 
wiosenno-letnim, kiedy zaczynają 
funkcjonować ogródki kawiarni,  
a w nich nieśmiało zaczynają recitale 
i spotkania z artystami. W kultural-
nej przestrzeni miasta pojawiły się 
też, liczne na Kępie, stowarzyszenia 
i organizacje pozarządowe, podej-
mujące działania na rzecz społecz-
ności lokalnej.

Nadzieje rozbudziło również 
zorganizowanie święta Saskiej 
Kępy. I choć pierwsze edycje nie 
spełniły oczekiwań mieszkańców 
(de facto z Kępą łączyło je jedynie 
miejsce), to jednak już tegoroczne 
napawa optymizmem. Pojawienie  
się nowej lokalnej gazety, grup re-
konstrukcyjnych przy barykadzie  
września `39 roku, wystawy na  
ul. Zwycięzców, akcja ratowania  
płaskorzeźby „Plon”, czy festyn 
na placu przed gmachem Prusa  
i możliwość wzięcia udziału w grze  
miejskiej to dobry prognostyk na 
przyszłość.

Na przełomie września i paź-
dziernika mieszkańcy Saskiej Kępy 
doczekali się wreszcie otwarcia 
Domu Kultury. Po zlikwidowaniu 
podobnej placówki na Walecznych 
i kina na placu Przymierza jest  
to jedyne miejsce tego typu. Ocze-
kiwania są ogromne, apetyty też.  
Trudno będzie im wszystkim spro-

stać i je zaspokoić. Wiadomo już, 
że nie znajdą tu miejsca ci, którzy 
oczekiwali na pracownie i zajęcia 
plastyczne, muzyczne itp. Budy-
nek przystosowany jest do wystaw, 
koncertów kameralnych, ma salę 
widowiskową, z zapleczem teatral-
nym, która może być zaadaptowana  
na salę kinową.

Pada ważne pytanie, jak zago-
spodarować dom Kultury by służył 
mieszkańcom, promował artystów 
tu mieszkających i miał ambitną 
ofertę programową, tętnił życiem  
i był miejscem inspirującym. Po-
czątki są zawsze trudne. Dopóki nie 
będzie własnej strony internetowej 
Domu, dopóki nie zostaną wypro-
mowane odbywające się w nim wy-
darzenia, nie spełni swojej roli. 

Na spotkaniu Stowarzyszenia 
Obywatelskiego Saska Kępa, które 
odbyło się 25.1011, jak zawsze w bu-
dynku gościnnego Prusa, dyrektora 
Domu Kultury i zaproszonych go-
ści padła ważna propozycja zwoła-
nia jeszcze w tym, albo na początku 
przyszłego roku I Forum Kultury  
i Twórców Saskiej Kępy. 

Z wypracowanymi tak rozwiąza-
niami będzie mogła identyfikować 
się szeroka grupa twórców i odbior-
ców kultury. Czekamy na dostępną 
dla wszystkich zainteresowanych 
społeczną debatę na ten temat.

Joanna Wolfram

mieckim od pierwszego po ostatni 
dzień jego obecności w naszym 
mieście. Były to lata narastające-
go terroru wroga, który systema-
tycznie realizował swój obłąkańczy 
plan totalnego zniszczenia narodu 
polskiego. Ale były to jednocześnie 
lata bezprzykładnego powszechnego 
ruchu oporu. Ruch ten obejmował 
wszystkie dziedziny życia, przybie-
rając formy właściwe dla specyfiki 
dzielnicy miasta i struktury społecz-
nej jej mieszkańców. Saska Kępa  
z racji swojego statutu społecznego 
byłą miejscem tajnej działalności 
oświatowej.

Tutaj w prywatnych mieszka-
niach prowadzono tajne komplety 
dla uczniów szkół średnich oraz 
zajęcia akademickie dla studentów 
tajnych wyższych uczelni, zwłasz-
cza Uniwersytetu Warszawskiego, 
który pod koniec okupacji miał 
około 2000 słuchaczy. Tutaj prowa-
dzono tajne szkolenia sanitarne dla 
dziewcząt oraz organizowano służbę 
sanitarną dla podziemia zbrojnego.  
Na Saskiej Kępie znajdowały się 
punkty kontaktowe tego podzie-

mia oraz zakonspirowane lokale 
dla „cichociemnych” i kurierów  
z Londynu. Tu prowadzono nasłuch 
radiowy, głownie z kierunku tegoż 
Londynu… Tu też liczne rodziny 
żydowskie znalazły miejsce bez-
piecznego ukrycia.

To na Saskiej Kępie, dokładnie 
przy ulicy Francuskiej powstała naj-
popularniejsza i najbardziej opty-
mistyczna piosenka czasu okupacji 
– „Siekiera, motyka…” Jej autor-
ka, Anna Jachnika, żołnierz BIP-u, 
utrwaliła w niej realia tamtych lat:

„Siekiera, motyka, bimbru szklanka,
W nocy nalot, w dzień łapanka…”

Zawarła w niej także nadzieję,  
a nawet pewność, że się nie damy:

„Siekiera, motyka, piłka, ałasz,
Przegra wojnę głupi malarz…”

Tak też się stało…
Piosenka ta została wydana  

w zbiorku podobnych utworów, 
przeznaczonych dla ulicznych graj-
ków, śpiewających na podwórkach 
dla podtrzymania ducha narodu. 
Zbiorek zaś wydano tutaj, na Lip-
skiej 26 w drukarni „Wolność” na 
Saskiej Kępie.

Tablica powstała staraniem  
Towarzystwa Przyjaciół Saskiej 
Kępy i Fundacji Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. Autor 
tablicy – pan Marek Moderan nadał 
jej kształt rozłożonej książki i nało-
żył ją na narożnik budynku.

Odsłaniający tablicę burmistrz 
Dzielnicy Praga Południe, p. To-
masz Kucharski obiecał, że podczas 
przyszłorocznego Święta Saskiej 
Kępy zawiśnie na ulicy Francuskiej 
nowa tablica, przypominająca, że 
tu powstała „Siekiera, motyka…”. 
Trzymamy go za słowo !

Tadeusz Burchacki

TAJNA DRUKARNIA

KULTURA? 
NATURALNIE!

Na budynku przy ul. Lipskiej 
26 odsłonięto 21. maja br. 

tablicę upamiętniającą działalność 
tajnej drukarni w czasie II wojny 
światowej. Lakoniczna treść tablicy 
przypomina: „W latach 1941-1944 
w budynku tym funkcjonowała taj-
na drukarnia „Wolność”, kierowana 
przez Tadeusza Tyszkę, który wraz 
ze współpracownikiem Stanisławem 
NN polegli podczas zbrojnej obro-
ny lokalu przed Niemcami 5. lutego 
1944 roku”.

Zecernia mieściła się w prywat-
nym mieszkaniu Tyszki na piętrze, 
zaś maszynę drukarską umieszczono 
w piwnicy budynku. Drukowano tu 
książki, podręczniki, ulotki i prasę 
dla różnych odłamów konspiracji. 
Wytropieni przez wroga, obecni  
w lokalu drukarze stawili zdecy-
dowany i dlatego skuteczny opór.  
W końcu polegli w walce. O ich 
obronie mówiła wówczas cała  
Warszawa.

Faktem odsłonięcia tablicy upa-
miętniono kolejny z tysięcy aktów 
oporu i walki, jakie toczyła War-
szawa z najeźdźcą i okupantem nie-
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Budził i mimo, że już nie istnieje - wciąż budzi 
wiele kontrowersji – Stadion X-lecia. Starsi 
wspominają go jako arenę spektakularnych  
wydarzeń sportowych. W świadomości  
młodszych pokoleń funkcjonuje jako gigantyczny 
bazar. Wszyscy są jednak zgodni – zrównany  
z ziemią w 2008 r. obiekt przez ponad pół wieku 
swojego istnienia zapracował na prawdziwą  
legendę. Nie możemy o niej zapomnieć.

fot. Tadeusz Sałapa

Zamysł, by w stolicy wybudo-
wać monumentalny stadion 

zrodził się podczas wielkiej odbu-
dowy Warszawy po zakończeniu  
II Wojny Światowej – na początku 
lat 50. Ówczesne, komunistyczne 
już władze chciały w ten sposób dać 
wyraz swojej siły. Efekt? Stadion 
jeszcze przed ogłoszeniem konkursu 
na propozycje projektu ochrzczono 
mianem Stadionu Olimpijskiego. 
Jak pokazały dalsze losy obiektu  
– nieco na wyrost.

Stadion X-lecia na Powiślu?!
Początkowo, władze chciały by 

Stadion ulokować bliżej centrum 
miasta, po lewej stronie Wisły. 

„czy wiesz, że...” 
Podczas projektowania, a 
później – realizacji Stadionu 
X-lecia dopuszczono się kar-
dynalnego błędu. Obiektu nie 
wyposażono w żadne sztuczne 
oświetlenie. Jak sobie z tym 
radzono? Przykładowo pod-
czas zawodów lekkoatletycz-
nych w lipcu 1963 r. konkurs 
skoku o tyczce dokończono 
jedynie dzięki oświetleniu 
generowanym przez reflekto-
ry samochodów! Prowizorka 
nie przeszkodziła Ameryka-
ninowi – Johnowi Pennelowi 
w uzyskaniu oszałamiającego 
wyniku 5,10 m., czyli nowego 
rekordu Świata. 

Przez kilka lat nie można było 
jednak dojść do porozumienia gdzie 
konkretnie rozpocząć budowę. Ko-
lejno padały propozycje: Czernia- 
ków, okolice Fortu Szczęśliwickie-
go, czy wreszcie – Powiśle, na ob-
szarze realizowanego Parku Kultury 
i Wypoczynku. Ostatecznie w 1953 r. 
stwierdzono, że miasto zasługuje 
jednak na nie jedno, a dwa duże cen-
tra sportowe – pełniącego tymczaso-
wo rolę stadionu reprezentacyjnego 
obiektu na Pradze, i wzniesionego  
w następnej kolejności – stadionu  
 centralnego, przy drugim brzegu 
Wisły, najpewniej na Powiślu. Temu 

zamysłowi dzisiaj znany Stadion 
X-lecia zawdzięcza swoją ostateczną 
lokalizację- na obszarze leżącym mię-
dzy linią średnicową, ulicą Zieleniec-
ką, Aleją Poniatowskiego i Wisłą. 

Największe siodło na świecie
Od razu po dojściu do kompro-

misu w sprawie lokalizacji budowy 
Stowarzyszenie Architektów Pol-
skich ogłosiło konkurs na najlep-
szych projekt pt. „Stadion między 
mostami”. Karkołomnego zadania 

– stworzenia koncepcji rekordowo 
pojemnej areny podjęło się siedem 
zespołów projektowych. Każde  
z nich zaprezentowało inną wizję. 
Jedna z nich zakładała np. wzorowa-
nie się na starorzymskiej architek-
turze znanej np. z Koloseum.Triumf 
odniósł jednak zespół, który przed-
stawił bardziej zachowawczą ideę 
- nadania obiektowi kształtu nieco 
wklęsłego siodła, które nie przy-

ćmiewałoby okolicznych budowli, 
jak miałoby to miejsce w przypad-
ku innych koncepcji.Co istotne – 
stadion miał wkomponowywać się  
w zielone otoczenie.

To był projekt, który idealnie wpi-
sywał się w założenia urbanistyczne 
Saskiej Kępy, tam nie ma miejsca na 
wysokie, pstrokate budynki, jak obecnie 
postawiony Stadion Narodowy. Pod 
tym względem przeszłość góruję nad 
przyszłością – ocenia Stanisław Fi-
jałkowski, architekt – twórca m.in. 
Biblioteki Narodowej oraz niegdyś 
stały bywalec imprez sportowych 
rozgrywanych na Stadionie X-lecia.  
 

Według zwycięskiego projektu sta-
dion miał spełniać wszelkie kryteria 
areny zmagań olimpijskich, tj. wypo-
sażono go w pełnowymiarowe boisko 
piłkarskie i 400-metrową ośmiotoro-
wą bieżnię lekkoatletyczną. Odkryte 
trybuny miały mieścić przeszło 71 
tys. widzów. W sąsiedztwie stadionu 
zaplanowano stworzenie parkingu 
na prawie 950 samochodów, boiska 

treningowego, hali treningowej i bu-
dynku dla reporterów. 

„X-lecie” z okazji... XI-lecia
Budowa ruszyła w sierpniu 1954 

roku. Realizatorzy zakładali, iż mia-
ła ona trwać minimum dwa lata.  
W praktyce zajęła im jednak 11 
miesięcy (sic!). Skąd takie tempo? 
Rychło po rozpoczęciu prac Warsza-
wie przyznano prawo do organizacji  

w lipcu 1955 r. V Światowego Festi-
walu Młodzieży i Studentów. Bar-
dzo prestiżowe wydarzenie w opinii 
władz zasługiwało na szczególną 
oprawę, a taką miał zapewnić świeżo 
oddany praski stadion. Aby zmieścić 
się w terminie robotnicy pracowali 
kilkanaście godzin na dobę. Dzięki 
temu dopięli swego – stadion ofi-
cjalnie otwarto niecały rok później –  
22 lipca 1955 r. Ozdobą inaugura-
cji był pokazowy mecz piłki nożnej 
rozegrany pomiędzy reprezentacją 
Warszawy a Stalinogrodu (ówcześnie 
– Katowic). A co jeszcze istotniejsze 
– na premierowy dzień przypadała 
11 rocznica podpisania Manifestu 
Lipcowego, i właśnie w ten sposób 
zrodziła się docelowa nazwa obiektu 
- Stadion X-lecia (kto by się jednym 
rokiem przejmował!). Obchody  
Festiwalu Młodzieży z wielką pom-
pą odbyły się 9 dni później. Oba 
wydarzenia uznano za spektakular-
ny sukces. Władze miasta i liderzy 
PZPR komentowali: Mamy obiekt  
na poziomie światowej czołówki. 

Polityka plus sport
Mający już od dnia otwarcia zna-

komitą prasę Stadion X-lecia mo-
mentalnie stał się etatową areną naj-
ważniejszych imprez sportowych. 
Aż do końca lat 70. Odbywały się na 
nim niemal wszystkie najistotniej-
sze rozgrywane na terenie naszego 
kraju. To właśnie na Stadionie X-le-
cia niemal wszystkie mecze zalicza-
ła kadra narodowa w piłce nożnej 

PRZEGRAŁ MECZ Z HISTORIĄ
Bartosz Rymkiewicz 
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fot. Tadeusz Sałapa

(która w latach 70 zaliczała się do 
światowej elity, a tym samym – jej 
występy wzbudzały ogromne zainte-
resowanie - przyp. red.). Na terenie 
stadionu odbywały się międzypań-
stwowe mecze lekkoatletyczne, czy 
memoriały Janusza Kusocińskiego. 
Tam również finiszował słynny ko-
larski Wyścig Pokoju. Na terenie 
obiektu organizowano też liczne 
koncerty, festyny „Trybuny Ludu”, 
dożynki i uroczyste obchody waż-
nych dla władz socjalistycznej Pol-
ski rocznic. Wśród Warszawiaków 
uchodził za miejsce niemal kultowe. 
Warszawiacy kochają swój największy 
i najpiękniejszy stadion. Codziennie 
setki osób zwiedzają go niekiedy po raz 
pierwszy, a niekiedy już chyba setny raz. 
Rozległy teren stadionu jest ulubionym 
miejscem przechadzek ludzi samotnych, 
zakochanych par, jak również całych 
wycieczek familijnych - tak o nim pi-
sano w 1957 r. na łamach „Przeglądu 
Sportowego”.

 
Niemy krzyk

Olbrzymią rysą, która pojawiła 
się na wizerunku Stadionu w znacz-
nej mierze służącego do szerzenia 
propagandy politycznej było drama-
tyczne zdarzenie z 8 września 1968 r. 
Właśnie wtedy podczas ogólnokra-
jowych dożynek na Stadionie Dzie-

sięciolecia w Warszawie w obecno-
ści szefów partii, dyplomatów i 100 
tysięcy widzów (na stadion często 
wpuszczano więcej osób niż nomi-
nalnie przygotowanych miejsc sie-
dzących – widzowie z nadkompletu 
musieli obserwować wydarzenie na 
stojąco) były żołnierz Armii Krajo-
wej – Ryszard Siwiec oblał się roz-
puszczalnikiem i podpalił się. Płonąc 
krzyczał „Protestuję!”. Dlaczego? 

„czy wiesz, że...” 
Tylko w latach 1995-2001 na 
które przypadał rozkwit dzia-
łalności „Jarmarku Europa” 
przeciwko handlowcom użyt-
kującym stadion wszczęto 
ponad 25 tysięcy postępowań 
przygotowawczych. Zarekwi-
rowano także około 10 milio-
nów pirackich płyt CD i kaset 
wideo. 

W ten sposób wyrażał swój 
sprzeciw wobec inwazji wojsk blo-
ku wschodniego (w tym Polski)  
na Czechosłowację. Zmarł czte-
ry dni później w szpitalu, mając 
poparzone prawie 90 proc. po-
wierzchni ciała. Mimo, że akt samo-
spalenia wstrząsnął wszystkimi zgro-
madzonymi na stadionie państwowe  
(i jedyne) media przemilczały wy-
darzenie – władzom nie było na 
rękę rozpowszechnianie informacji  
o ludziach, którzy w imię walki  
z panującym systemem są gotowi 
uciec się do ostateczności. Dopiero  
13 lat później – w 1981 r. rodzinie  
Siwca udało się wydać broszu-
rę opisującą zdarzenie. Z ko-
lei już w nowej rzeczywistości, 
w 1991 r. Maciej Drygas nakrę-
cił dokumentalny film o Siwcu  
pt. „Usłyszcie mój krzyk”. Wyko-

rzystał w nim archiwalne nagrania  
na których widać proces samospa-
lenia na arenie stadionu. Na zapre-
zentowanie szerokiej publiczności 
czekały one – bagatela – 23 lata. 
Samemu reżyserowi dzieło przynio-
sło rozgłos i uznanie w środowisku 
filmowym, czego dowodem była 
prestiżowa nagroda Felixa, którą 
otrzymał w Berlinie na przeglądzie 
filmów dokumentalnych.

Rozpadał się szybciej niż PRL
Mimo, że w 1979 r. listę pre-

stiżowych wydarzeń sportowych,  
które odbywały się przynajmniej 
częściowo na terenie stadionu zasili-
ła pierwsza edycja Maratonu Pokoju 
(dzisiejszego Maratonu Warszaw-
skiego - przyp. red.) obiekt wchodził 
w okres głębokiego kryzysu. Tak  
intensywna eksploatacja zaowoco-
wała potrzebą rewitalizacji Stadio-
nu a na tą - w dobie schyłku gospo-
darki centralnie sterowanej nie było  
pieniędzy. „X-lecie” podupadało 
z każdym rokiem, coraz bardziej 
przestarzały już obiekt gościł coraz 
mniej wydarzeń sportowych. W 1975 
roku byłem tam na meczu Polska-Wło-
chy, skończyło się na 0-0, ale bardziej 
niż rezultat zapamiętałem ten widok  
– niegdyś tętniąca życiem arena sta-
wała się ruiną, to się czuło, wszyscy 
to widzieli i wiedzieli. – wspomina  
Marek Strumiński, inżynier – bu-
dowlaniec. 

„czy wiesz, że...” 
Trasa pierwszego biegu poko-
ju w 1979 roku zaczynała się  
i kończyła na Stadionie Na-
rodowym. Ciekawostką jest,  
że cała trasa przebiegała  
po prawej (praskiej) stronie 
Wisły.

Przełomowym rokiem – także dla 
stadionu był rok 1989 r. Wtedy w za-
mian za coraz kosztowniejsze utrzy-
manie obiektu został on wydzierża-
wiony prywatnej firmie „Damis”, 
która całkowicie odeszła od jego 
głównej idei i na koronie stadionu 
założyła „Jarmark Europa”. W prze-
ciągu kilku lat, z przeszło 6 tys. sto-
iskami stał on się największym targo-
wiskiem w Europie. W samym 2000 r.  

jego obroty przekroczyły kwotę 12 
mld zł. W pewnym sensie – obiekt 
przeżywał swoją drugą młodość. Bo 
przecież niemal każdy Warszawiak, 
przynajmniej raz w życiu robił zaku-
py u „stadionowych kupców”. Przy-
najmniej z ciekawości. 

52-latek z Pragi
Od razu po przyznaniu w 2007 

r. Polsce prawa współorganizacji  
razem z Ukrainą Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej w 2012 r. pojawiły się 
głosy - że główna arena imprezy na 
terenie naszego kraju powinna sta-
nąć w miejscu dogorywającego Sta-
dionu X-lecia. Idea miała absolutne 
poparcie wśród luminarzy komitetu 
organizacyjnego EURO 2012. Tym 
samym, stało się jasne iż 52-latek  
z Pragi przejdzie do historii. Oficjal-
ne pożegnanie słynnej areny odbyło 
się w niezwykle efektowny sposób 
– na płycie boiska przeprowadzono 
finał zawodów motorowych „Red 
Bull X-Fighters”. Zawody przycią-
gnęły 35 tys. osób. 

„czy wiesz, że...” 
Stadion Narodowy ma być 
gotowy na przyjęcie 58 tys. 
kibiców, a jego parking – 
1765 samochodów. Łącz-
na powierzchnia użytkowa 
obiektu ma wynieść powyżej  
200 tys. metrów sześciennych, 
to ponad trzy razy więcej niż 
olbrzymie centrum handlowe 
– Galeria Mokotów. 

Byli na nich obecni także naj-
wybitniejsi sportowcy, którzy  
w przeszłości rywalizowali na nie-
doszłym stadionie olimpijskim, oraz 
ówczesny minister sportu, Mirosław 
Drzewiecki. Szef resortu oficjalnie 
ogłosił zresztą zamknięcie obiektu. 
– Nadszedł czas, aby napisać nową 
historię stadionu – powiedział. Po-
żegnalna impreza która odbyła się 
6 września 2008 była pierwszym 
znacznym wydarzeniem sporto-
wym zorganizowanym na stadionie 
od 25 lat. Poprzednią był mecz pił-
karski Polska Finlandia rozegrany  
17 kwietnia 1983 r.

Nowe, lepsze, większe
Prace rozbiórkowe na terenie 

„X-lecia” rozpoczęły się już miesiąc 
po evencie Red Bulla – w październi-
ku 2008 r. Trzy lata i miesiąc później 
– listopadzie br. zostanie otwarty 
następca Stadionu X-lecia – Stadion 
Narodowy. Pod każdym względem 
ma przerastać swojego poprzed-
nika – ma być nowocześniejszy, 
bardziej spektakularny. Ale mimo,  
że jeszcze do końca nie powstał wie-
my, że w jednej dyscyplinie „X-le-
cia” na pewno nie przebije – swojej 
historii – tej legendarnemu obiek-
towi mogłoby pozazdrościć nawet 
Wembley!

saskakepa.waw.pl
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Witryna jest pierwszym tego 
typu i na taką skalę wirtu-

alnym przedsięwzięciem w całości 
poświęconym tylko jednej warszaw-
skiej dzielnicy. I co istotne – współ-
tworzy go zespół ludzi bezpośrednio 
związanych z Saską Kępą i Pragą 
Południe.

Jesteśmy stąd!
Pomysłodawcą projektu jest Mi-

chał Woszczyna. Mieszka na Saskie 
Kępie od 1994 roku. Skończył znaj-
dującą się na jej terenie szkołę pod-
stawową nr 168 im. Wiktora Gomu-
lickiego. Studiował informatykę na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Jeszcze na studiach 
założył własną firmę, która zajmu-
je się m.in. tworzeniem serwisów 
internetowych. W wolnych chwi-
lach – z dala od komputera – pasjo-
nuje się mediami, fotografią oraz…
Saską Kępą. I właśnie wypadkową 
tych trzech hobby jest to, co może-
my znaleźć pod adresem saskakepa.
waw.pl. 

Serwis nie mógłby powstać bez 
Jolanty Baran, prywatnie – dziew-
czyny Michała. Początkowo była 
ona sceptyczna wobec dzielnicy, 
ale z czasem – pod jego wpływem 
zadurzyła się w Saskiej Kępie. Do 
tego stopnia, że wspiera Michała we 
wszystkich działaniach związanych 
ze stroną jej poświęconą, mimo, że 
większość dnia spędza w pełnoetato-
wej pracy. – Uwielbiam Saską Kępę, 
za to, że nie czuję się tutaj jak w wiel-
kim mieście, a zarazem jest tak blisko 
centrum – mówi Jola.

Korzenie lub doświadczenie 
mieszkania na Saskiej Kępie są ce-
chą wspólną wszystkich osób, które 
zaangażowały się w tworzenie pro-
jektu. – Mieszkałem na Saskiej Kępie 
przez całe dzieciństwo. Potem się stam-
tąd wyprowadziłem. Na początku 2011 
roku otrzymałem propozycję podjęcia 
współpracy dziennikarskiej z portalem. 
Okazało się, że jego twórca – w latach 
90. mieszkał ze mną na jednym po-
dwórku, i zdaję się, że graliśmy razem 
w piłkę. Cóż po latach znowu jesteśmy 
w tej samej drużynie! – śmieje się Bar-
tosz Rymkiewicz, dziennikarz, który 
współpracuje z saskakepa.waw.pl. 

Twórców serwisu wspiera  zresz-
tą liczniejsza grupa znajomych, każ-
dy z nich specjalizuje się w innej 
dziedzinie. – Jednym z nich jest Mi-
chał Murawski, podczas prywatnych 
spotkań udziela mi wielu cennych rad 

na temat prowadzenia strony. A ma  
z czego czerpać wiedzę, bo na co dzień 
pracuje jako SEM w renomowanej  
firmie – mówi Michał Woszczyna. 

Dopracowane w najdrobniejszym 
szczególe

To był 2007 rok. Michał opra-
cował całą strategię, koncepcję 
projektu. Wraz ze swoim kolegą ze 
studiów, fotografem i…późniejszym 
współpracownikiem – Adrianem 
Krawczykiem zrobił kilkaset zdjęć 
dzielnicy, które miały zostać później 
wykorzystane na łamach serwisu, 
jeszcze inny znajomy dziennikarz 
stworzył pierwsze teksty. Jednak na 
tym się skończyło. Zabrakło czasu, 
możliwości i wiedzy. Pomysł jednak 
nie umarł. Po trzech latach powróco-
no do niego. - Po kilku latach bogatsi 
o nowe doświadczenia uznaliśmy, że 
trzeba wrócić do tematu. Na początku 
zastanawialiśmy się czy mieszkańcom 
potrzebny jest taki serwis. Jeśli tak, to 
o czym powinniśmy pisać na jego ła-
mach i o czym informować. No i przede 
wszystkim jak angażować saską spo-
łeczność w nasze działania – zdradza 
Michał Woszczyna. Mając na wzglę-
dzie te priorytety zaczęto prace nad 
zaprojektowaniem serwisu. Szły peł-
ną parą. Po kilku miesiącach stwo-
rzono kompletną bazę wszystkich 
ważnych dla mieszkańców miejsc, 
m.in.: banków, restauracji, szkół, 
bibliotek, kawiarni. Czymś takim 
nie może się pochwalić żaden inny 
serwis dotyczący Warszawy.

Następnie zaprzyjaźniona z za-
łogą twórców – Monika na potrze-
by powstającego portalu opracowa-

ła szczegółową historię dzielnicy.  
Rodziły się też inne teksty, które 
miały za zadanie przedstawić Saską 
Kępę „w pigułce”. 

Kolejnym etapem działań było 
nawiązywanie współpracy z lokalny-
mi działaczami, stowarzyszeniami. 
W efekcie redakcja portalu zyskała 
pokaźne grono partnerów, którzy 
regularne informowali ją o swoich 
poczynaniach. Serwis zadebiutował 
w sieci w czerwcu.

Ciągły rozwój
SaskaKepa.waw.pl od razu po pre-

mierze spotkała się z entuzjastyczną 
reakcją mieszkańców dzielnicy. To 
nie powinno dziwić – wielu z nich 
od lat wielokrotnie sygnalizowało 
potrzebę zbudowania internetowej 
społeczności ludzi związanych z Sa-
ską Kępą. A wypełnienie tej luki to 
przecież nie jedyne walory portalu. 
Niemal każdego dnia na jego łamach 
pojawiają się aktualności dotyczące 
najnowszych zdarzeń związanych  
z życiem stolicy i Pragi południe. 
Za newsy odpowiada Jolanta Baran. 
Jak zdradza – znaczna część z nich 
to doniesienia mieszkańców, którzy 
komunikują się z redakcją poprzez 
prężnie działający fan page serwi-
su na Facebooku – www.facebook.
com/Saska.Kepa.z.pasja. Do dzisiaj 
zgromadził on blisko 3 tys. fanów. 
To więcej niż niejedna analogiczna 
witryna sygnująca ogólnopolskie 
media.

Efektem otwarcia na sugestie  
i współpracę są też liczne konkursy 
organizowane we współpracy z miej-
scami, lokalami i osobami związany-

mi z dzielnicą. Przykład? Na łamach 
facebookowego fan page’a sukce-
sywnie pojawiały się fotozagadki. Ta 
osoba, która jako pierwsza podawała 
właściwą odpowiedź mogła liczyć na 
voucher jednej z najsłynniejszych 
lokalnych restauracji. 

Ważnym aspektem strony są 
ciekawe artykuły poświęcone Sa-
skiej Kępie. Dziennikarze portalu 
pojawiają się na najważniejszych 
wydarzeniach w życiu dzielnicy. 
Dzięki temu, internauci mieli oka-
zję przeczytać szczegółowy reportaż 
ze Święta Saskiej Kępy, czy Saska 
Expo. W październiku zadebiutował 
cykl „rozmowy ze znanymi”. W jego 
ramach regularnie pojawiać się będą 
wywiady ze znanymi, niezwykłymi 
ludźmi którzy na co dzień są jednak 
zwykłymi mieszkańcami najpięk-
niejszego zakątka Pragi. Pierwszym 
rozmówcą był popularny dzienni-
karz i komentarz piłkarski Michał 
Pol. Który – jak się okazuje – jest fa-
nem portalu. – Wchodziłem na stronę, 
to super inicjatywa, podpisuję się pod 
nią obiema rękoma. Będę Wam kibi-
cował! – mówił w trakcie spotkania. 
Co znamienne, naszym wysłanni-
kom towarzyszą fotografowie, któ-
rzy na zdjęciach dokumentują dzie-
jącą się na naszych oczach historię 
dzielnicy. Efekty ich starań można 
zobaczyć w zakładce „zdjęcia”.

Bez ograniczeń
Każdy internauta ma możliwość 

współtworzenia portalu. – W naszym 
serwisie jest również miejsce na zamiesz-
czanie ogłoszeń. Chcemy coraz bardziej 
rozwijać tą sekcję, tak aby było to bar-
dziej funkcjonalne i przydatne miejsce 
dla mieszkańców Saskiej Kępy – mówi 
Michał Woszczyna. Bo priorytetem 
twórców jest to, by Saską Kępę po-
dawać w jak najbardziej lekkostraw-
ny sposób. – Na pewno możemy się 
pochwalić prężnym rozwojem naszego 
serwisu. Cały czas przychodzą nam 
do głowy nowe pomysły, które będzie-
my chcieli realizować.  Największym 
sukcesem jest chyba to, że mieszkańcy  
Saskiej Kępy się do nas odzywają  
i chcą w jakiś sposób współtworzyć  
z nami serwis. Jesteśmy bardzo otwarci 
na propozycje i pomysły – uzupełnia 
Michał Woszczyna.

W planach na najbliższą przy-
szłość są kolejne usprawnienia. 
Jedną z nich jest rozbudowanie 
kalendarium wydarzeń, tak aby 
każdy odwiedzający jeszcze ła-
twiej mógł dotrzeć do informacji 
o tym, co dzieje się w jego okolicy.  
A dzieje się coraz więcej i Wy  
o tym się dowiedziecie – już ich  
w tym głowa. Kogo? Redakcji  
SaskaKępa.waw.pl oczywiście!

JEDYNY TAKI PORTAL O SASKIEJ KĘPIE
Kalendarium wydarzeń, aktualności, wywiady ze znanymi mieszkańcami 
dzielnicy, fotorelacje, konkursy, ogłoszenia – tak pokrótce można  
scharakteryzować serwis Saska Kepa.waw.pl, który od czerwca 2011 r.  
z powodzeniem zrzesza miłośników i osoby związane z Saską Kępa.
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