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Nadeszła wiosna a  wraz z nią wkroczyliśmy w ostatni etap przygo-
towań do dwóch największych imprez, jakie odbędą się na naszej  

Kępie tj.: Święto Saskiej Kępy oraz EURO 2012. Na łamach naszego periodyku  
poświęciliśmy wiele miejsca tym wydarzeniom. Zastanawialiśmy się na tym 
jak wyglądać będzie życie mieszkańców podczas EURO 2012 i w czasie innych 
wydarzeń organizowanych na Stadionie Narodowym.  

Z niepokojem wyczekujemy na przyjazd pierwszych kibiców. Nasza Kępa  
a być wyłączona ze strefy kibica (czy to pewne?). Będą identyfikatory  
na wjazd podczas imprez masowych. Mapkę strefy wraz z informacjami  

publikujemy w gazecie. O stanie naszych uliczek, na kilkadziesiąt dni przed  
EURO 2012, można dowiedzieć się (a właściwie zobaczyć) na stronach gazety. 
I pomyśleć, że te dziury są 200m do stadionu.

Siedemnastego maja odbędzie się VII edycja Święta Saskiej Kępy ale ze 
„starym” tzn. tym samym od lat reżyserem. Zapewne będzie więc folkloru,  
sztuki, zabawy, dużo „baloników na druciku i cukrowej waty”. Zapraszamy 
Obywateli Saskiej Kępy do współredagowania gazety, która jest o nas i dla 
nas.
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Jerzy Buzek przewodniczył 
Parlamentowi Europejskiemu 

w bardzo trudnym czasie dla całej 
Unii Europejskiej. 

Cały świat został dotknięty nie-
zwykle silnym kryzysem, który  
wywarł negatywny wpływ na euro-
pejskie gospodarki.

- Ratyfikacje i wprowadzenie  
w życie Traktatu Lizbońskiego 
wymagało ogromnej dyplomacji  
i współpracy z wieloma rządami.

- Północ Afryki ogarnęła fala 
krwawych ruchów narodowyzwo-
leńczych tzw. Wiosna Arabska.

Mimo tych przeciwności Parla-
ment Europejski przyjmuje pakiet 6 
ustaw tzw. „sześciopak”, które mają 
wpływ na dyscyplinę budżetową w 
krajach UE oraz poprawią współpra-
cę makroekonomiczną międzyrzą-
dową. W dalszej perspektywie będą 
miały wpływ na powstanie nowych 
miejsc pracy, a także wzrostu docho-
dów w krajach UE.

Twarde stanowisko Przewod-
niczącego Parlamentu i wielu eu-
roposłów doprowadziło do przyję-
cia dokumentów bez „warunków 
zmiękczających” dla krajów, dla 
których samodyscyplina jest sło-
wem nieznanym. Rozwiązania 
wprowadzają większy automatyzm 
sankcji w przypadkach „rozhulania 
się” niektórych budżetów krajo-
wych. Zaostrzony tez został nadzór 
nad instytucjami finansowymi tj. 
bankami, czy firmami ubezpiecze-
niowymi. Szereg przyjętych zapisów 
w omawianych dokumentach ogra-
nicza bonusy dla bankierów, handel 
produktami pochodnymi agencji ra-
tingowych czy działalność funduszy 
hedgingowych.

Jerzy Buzek zaproponował przy-
jęcie szybkiej ścieżki legislacyjnej 
dla projektów zmiany przepisów 
związanych z przeciwdziałaniem 
kryzysowi, który dotknął nas teraz, 
ale i temu, który może nadejść jutro. 
Inicjatywa będzie kontynuowana 
przez Parlament Europejski i Radę 
Europejską w najbliższym okresie.

Ważną inicjatywą Parlamentu 
Europejskiego było wsparcie de-
mokratycznych zmian w Afryce 
Północnej. Przewodniczący odbył 
wizyty do Libii, Tunezji i Egiptu 
wspierając osobiście opozycję do 
walki z okrutnymi reżimami. PE 
podjął decyzję o pomocy dla nowych 
instytucji demokratycznych powsta-
łych w krajach arabskich.

W całym okresie kadencji Jerzy 
Buzek i posłowie z Polski występo-
wali publicznie w obronie prześlado-

wanych w krajach Europy Wschod-
niej. Przyznanie Nagrody Sacharowa 
Memoriałowi oraz innym obrońcom 
praw człowieka w Rosji rozniosło się 
szerokim echem w całym świecie. 
Polska była inicjatorem zorganizo-
wania międzyrządowej konferencji z 
udziałem obrońców praw człowieka 
z całego świata.

Niezwykle ważną inicjatywa 
podjętą przez Przewodniczącego  
i PE było budowanie wspólnego 
rynku w sektorze energii, zrealizo-
waną na specjalnym szczycie. Bu-
dowa sieci między państwami UE, 
a także interkonektorów gazowych 
umożliwią sprawną dostawę z róż-
nych kierunków, zabezpieczając 
Europę przed brakami w okresach 
nasilonego popytu.

Przypieczętowaniem działalno-
ści Przewodniczącego Jerzego Buzka  
i wszystkich polskich europosłów 
było uczczenie imieniem polskiej 
Solidarności Głównej Promenady  
w sercu Brukseli.

Podsumowując można powie-
dzieć, że Przewodniczący Jerzy 
Buzek, Eurodeputowani z Polski 
i Polska Prezydencja w tym histo-
rycznym czasie sztafetę wygrała!

STER 
EUROPY 

W RĘKACH POLAKA!
Jolanta Hibner

.
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W poprzednim numerze in-
formowaliśmy, że tego-

roczna edycja Święta Saskiej Kępy 
odbędzie się w dniu 19 maja pod 
hasłem „MIĘDZYNARODOWO 
NA FRANCUSKIEJ”. Burmistrz 
p. Tomasz Kucharski, tradycyj-
nie,  powołał już Radę Programową  
do której zaprosił radnych, swo-
ich, urzędników i niektóre lokalne  
organizacje pozarządowe. Ten zespół 
ma doradzać burmistrzowi jednak 
nie posiada kompetencji stanowią-
cych. 

Jak obecnie przebiegają przygoto-
wania to tej imprezy ?

Z informacji jakie udało nam 
się uzyskać wynika, że przygotowa-
niom do imprezy towarzyszą duże 
emocje. Udzielają się one praktycz-
nie wszystkim. Władze dzielnicy na 
czele z Burmistrzem T. Kucharskim 
zdają sobie sprawę z tego, że w tym 
roku to na nich spoczywa główny 
ciężar odpowiedzialności za impre-
zę. Zapewne zależy im na tym aby 
wydarzenie okazało się sukcesem. 
A z kolei organizacje pozarządowe  
i miejscowa artystyczna społecz-
ność oczekiwały tego, by wreszcie 
w pełni pokazać się gościom i mieć 
znaczący wpływ na scenariusz Świę-
ta. Przez kilka lat tłumaczono im 
bowiem, że nie mogą mieć wpływu 
na tę imprezę, gdyż organizuje je  
Warszawska Estrada. Mogą jedynie 
uzupełnić jej program. W tym roku 
sytuacja się zmieniła. To tylko od 
władz dzielnicy zależeć będzie jaki 
będzie udział społeczności lokalne 
w podejmowanych decyzjach. Wy-
dawać by się więc mogło, że władze 
wykorzystają zaistniałą sytuację dla 
poprawy dialogu z organizacjami  
pozarządowymi nadszarpniętego 

w wyniku co tu ukrywać arbitral-
nej decyzji powołania kierownika  
Klubu Kultury Saska Kępa. Wy-
dawało się, że w tym roku nastąpi  
przełom. 

Tymczasem jak dotąd, a mamy 
zaledwie miesiąc do imprezy udało 
się uzgodnić jedynie temat prze-
wodni. Niestety, powrócił konflikt 
o reżysera i scenariusz imprezy. 
Szczególnie, że Burmistrz dawał 
stowarzyszeniom nadzieję, że tym 
razem ktoś z Saskiej Kępy będzie 
pisał scenariusz. Ale niestety, stało 
się inaczej - p. T.Kucharski odrzucił 
wszystkie 4 nasze oferty i ponownie 
powierzył opracowanie scenariusza 

p. Janowi Szurmiejowi - od kilku lat  
krytykowanemu przez część sto-
warzyszeń za powielanie tej sa-
mej koncepcji. Zapewne nie była 
to łatwa decyzja dla Burmistrza  
T. Kucharskiego. Nie jest to też 
komfortowa sytuacja dla samego  
reżysera. Ale nie była trudna do prze-
widzenia reakcja części środowiska 
z Saskiej Kępy. Brak porozumienia 
w tej sprawie doprowadzi zapewne  
do tego, że tak jak w ubiegłym rok 
część stowarzyszeń zorganizuje swo-
je święto pod nazwą SASKA EXPO. 
Szkoda, że nie udało się władzom 
dzielnicy porozumieć ze znaczącą 
częścią środowiska lokalnego. Może 
w następnym roku przejawią one 
więcej odwagi i zaufania dla saskop-
kępskiej społeczności artystycznej. 
Burmistrz deklaruje, że jest otwar-
ty na dialog przy organizacji święta  
w roku 2013. Może i p. Jan Szurmiej 
pomoże rozwiązać ten narastający 
od lat konflikt i zrobi sobie przerwę 
w następnym roku. Czas najwyższy 
na poważny dialog ze środowiskiem 
kulturalnym Saskiej Kępy w tej  
i w innych sparwach. 

Ale dla naszych czytelników nie 
najważniejsze chyba są spory pomiędzy 
organizatorami. Najbardziej zaintere-
sowani są tym co będzie działo się na 
Święcie Saskiej Kępy.  

Oczywiście, organizatorzy utrzy-
mują to na razie w dużej tajemnicy. 
Jeszcze nie wszystko jest dopracowa-
ne. Z tego co udało nam się uzyskać 
to w zakresie lokalizacji scen i całości 
przedsięwzięcia nie wiele zmieni się 
w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Będą nowe dekoracje, związane  
z motywem przewodnim. Będzie bar-
dziej kolorowo – tak jak barwny jest 
świat w którym żyjemy. Pojawią się  
też grupa nowych artystów. W tym 
roku, w organizację Święta Saskiej 
Kępy włączają się niektóre ambasa-
dy. Scena główna planowana jest tak 
jak w ub. roku u zbiegu Francuskiej  
i Ronda Waszyngtona. Włączona  
zostanie także ulica Paryska. A więc 
od Ronda Waszyngtona do Klu-
bu Kultury Saska Kępa będziemy 
mogli podziwiać występy orkiestr, 
zespołów tanecznych czy  obejrzeć 
liczne wystawy. Oczywiście, nie za-
braknie stoisk artystycznych, ale 
zapewne też i tych pseudoartystycz-
nych –choć tych ostatnich organiza-
torzy nie preferują. Dekoracje ulic  
i scen będą wykonane w kolorystyce 
barw narodowych różnych państw.  
Dominujące formy plastyczne to: 
pegazy oraz tzw. „bramy” poszcze-
gólnych państw, kule, prostopadło-
ściany, walce, itp. figury geome-
tryczne.  

Początek imprezy planowany 
jest na godz. 14.00. Tym razem wła-
dze miasta i dzielnicy mają prze-
mieszczać się kilkunastoosobowym 
wolantem ciągnionym przez szóst-
kę białych koni. Kojarzy nam się 
to z triumfalnym wjazdem cesarzy 
rzymskich. Ciekawe kto będzie wy-
stępował w roli Cezara a kto Kle-
opatry. A może będą polskie ak-
centy Piasta Kołodzieja i Rzepichy, 
a może Sobieskiego i Marysienki, 
czy polsko-francuskiej - Napoleona 
i Pani Walewskiej?. To jest zapewne 
jedna w większych tajemnic impre-
zy. Planuje się przemarsz młodzieży 
szkolnej ubranej w barwy państw 
narodowych, w szczególności na-
szych grupowych rywali tj.: Rosji, 
Grecji i Czech. 

Będzie zapewne tradycyjna 
„Małgośka” w wykonaniu chóru To-
warzystwa Śpiewaczego pod batutą 
Artura Backiela. Może wystąpi też 
p. Stanisław Soyka.

Po raz pierwszy na Święcie Sa-
skiej Kępy gościć mają Zespół Pieśni 
i Tańca Mazowsze i Centralny Zespół 
Artystyczny Wojska Polskiego.  

W Klubie Kultury przy Bruk-
selskiej 23 przez niemal cały dzień 
odbywać się będą występy arty-
styczne różnych formacji, w tym: 
grup teatralnych, muzycznych i ta-
necznych. Udostępniony zostanie  
dla artystów i publiczności dach bu-
dynku. 

Organizatorzy podobnie jak  
w roku ubiegłym przewidują kon-
certy uliczne .

Jako gwiazda wieczoru miała wy-
stąpić Kasia Kowalska z zespołem 
KAMELEON. Ale ta informacja 
jest już ponoć nieaktualna. Trwają 
poszukiwanie innej gwiazdy.

Na zakończenie ok. 21.50 pla-
nowana jest niespodzianka. Do-
wiedzieliśmy się nieoficjalne, że 
będzie to prawdopodobnie pokaz 
sztucznych ogni przy muzyce wy-
konywanej przez podwójny kwintet  
SYMFONII VARSOWII.

Oj będzie działo się na tej naszej 
Kępie w dniu 19 maja br. Oby tylko 
dopisała pogoda. 

Redakcja 

ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY 2012
SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 2 (6)    kwiecień 2012 r. 3.Aktualności



4.

fot. Tadeusz Sałapa

fo
t. 

T.
 S

ał
ap

a

PRZEDE WSZYSTKIM CHĘTNIE  
SPOTYKAM SIĘ Z RODZICAMI

Leszek Kurowski: Czy aby uczyć 
innych trzeba się tez samemu uczyć?

Krystyna Jakubowska: Swoje 
kompetencje zawodowe rozwijam 
na Podyplomowych Studiach Lide-
rów Oświaty, organizowanych przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Obecnie piszę rozprawę doktor-
ską nt. „Literacka legenda Stefana  
Starzyńskiego”.

L.K: Doświadczenie pedagogiczne 
od samego początku zdobywała Pani 
w szkole. W Podstawówce nr 312 na  
Gocławiu uczyła Pani języka polskie-
go, potem przez 10 lat byłam wicedy-
rektorem tej szkoły.

Dodam jednak, ze jestem matką 
trojga dorosłych dzieci; lekarza pe-
diatry, artysty-malarza, studentki 
prawa oraz dziennikarstwa. To tez 
ważne doświadczenie.

L.K: Przez prawie trzy lata kiero-
wania placówką na pewno zdiagno-
zowała Pani jej problemy i potrzeby.  
A jakie są Pani priorytety?

K.J: Podniesienie poziomu 
kształcenia i wychowania. Ważne 
jest tzw. „ocenianie kształtujące”. 
Wprowadziliśmy je już w klasach 
I-IV. Polega ono na częściowym za-
stąpieniu ocen cyfrowych opisem 
umiejętności i postępów ucznia 
oraz udzielaniu informacji zwrot-
nej, która jest dialogiem nauczyciela  
z uczniem  Wskazuje się uczniowi  
cel lekcji sformułowany w jego języ-
ku, mówi mu się, co będzie potrafił 
po zajęciach.

Drugi priorytet to klimat sprzy-
jający osiąganiu sukcesów przez 
uczniów, wspierający ich poczu-
cie własnej wartości. Dążymy do 
tego, aby uczniowie przekonali się,  
że są w stanie poradzić sobie  
z wymaganiami. To „bezpieczeń-
stwo edukacyjne” determinuje ich  
właściwe zachowanie - szacunku 
dla innych osób, tradycji, kultur,  
religii.

Trzecim priorytetem jest za-
angażowanie nauczycieli w nowo-
czesny proces edukacji i wychowa-
nia.  Chciałabym, abyśmy wszyscy  
w szkole tworzyli wspólnotę 
uczących, żebyśmy otworzyli się  

na potrzeby i uwarunkowania mło-
dego człowieka. 

A „priorytety materialne”? 
Chciałabym zmodernizować szatnię,  
dokończyć wymianę drzwi, odnowić 
korytarze, salę gimnastyczną..

L.K: Szkoła kładzie nacisk na 
kształtowanie relacji –uczeń – rodzic-
nauczyciel. Dlaczego to takie ważne?

K.J: Nie da się realizować wycho-
wania w izolacji. Szkoła ma wspierać 
rodziców w wychowaniu. Nie – wy-
chowywać, a wspierać. Podstawą 
tego założenia są pozytywne relacje 
z rodzicami.. A jeśli mówię, że waż-
ne są relacje, to myślę też o komu-
nikacji między ludźmi – wszystkimi 
tymi dużymi i małymi, bo przecież 
„nie ma dzieci, są ludzie”, jak mówił 
Korczak.

L.K: To dobrze brzmi, ale jak to 
zrobić na co dzień?

K.J: To przede wszystkim stałe 
kontakty rodziców i dzieci z dyrek-
torem, zastępcami, nauczycielami, 
pedagogiem i psychologiem. 

Uczestniczę od trzech lat prawie 
w każdym zebraniu Rady Rodziców. 
Wówczas wspólnie zastanawiamy 
się nad inicjatywami angażującymi  
społeczność szkolną .

Tak w 2010 r. powstał konkurs  
„Najpiękniejsza sala”.

Podczas zebrania z rodzica-
mi zrodził się pomysł organizacji  
Mazowieckiego Konkursu Wiedzy 
o Stefanie Starzyńskim, laureatom 
którego listy gratulacyjne fundu-
je Prezydent Polski. Od trzech 
lat  rady pedagogiczna i rodziców  
prowadzą konkurs „Superklasa”.

Rodzice wraz z nauczycielami 
założyli Fundację Rozwoju Dzieci 
„Stefanka”, której celem jest wspo-
maganie rozwoju uczniów, poprzez 
organizację zajęć z logicznego my-
ślenia, szachów, j. angielskiego,  
zajęć sportowych. Fundacja organi-
zuje w soboty zajęcia matematycz-
ne przygotowujące szóstoklasistów  
do sprawdzianu. W tej chwili ma 
pod opieka ponad dwieście dzieci.

Rodzice wspomagają szkołę rów-
nież finansowo. Pokryli koszty za-
łożenia Internetu na jednym z pię-
ter, kupili drukarki do wielu klas, 
wyremontowali salę przeznaczoną 
do zajęć fundacyjnych, okleili scho-
dy taśmą antypoślizgową. Obecnie  
gromadzą pieniądze na wymianę  
drzwi.

Tradycją szkoły są obchody Dnia 
Patrona. Rada Rodziców funduje 
nagrody w Mazowieckim Konkur-
sie Wiedzy o Stefanie Starzyńskim, 
wspomaga organizację święta.

L.K: W jaki sposób udaje się Pani 
przekonać rodziców, że warto być ak-
tywnym na rzecz szkoły?

K.J: Przede wszystkim chęt-
nie spotykam z rodzicami. Lubimy 
rozmawiać o przyszłości szkoły. 
Zastanawiamy się  nad potrzebami 
społeczności, nad podejmowaniem 
nowych rozwiązań. Podziwiam ich 
zaangażowanie, branie odpowie-
dzialności za więcej, niż niezbęd-
ne minimum. Nieoceniona jest ich 
gotowość do udziału we wszystkich 
wydarzeniach szkolnych. 

Uważam, że mam najwspa-
nialszych Rodziców w Warszawie.  
Inni dyrektorzy mogą mi tylko za-
zdrościć.

L.K: Jako jedyna szkoła w naszej 
dzielnicy od trzech lat przyjmuje sześcio-
latków. Jakie są Pani doświadczenia  
i wnioski z wdrażania tego systemu?

K.J: W maju w naszej szkole  
odbędzie się konferencja pt. „Czy 
warto było”?, której celem będzie  
wymiana między nauczycielami 
szkół południowo-praskich do-
świadczeń, dotyczących edukacji 
dzieci 6-letnich w 3-letnim okresie 
przejściowym wprowadzania refor-
my edukacji. Moim zdaniem 6-la-
tek dobrze czuje się w szkole, gdy 
przebywa pod troskliwą opieką na-
uczyciela przygotowanego do pracy 
z dzieckiem w tym wieku w warun-
kach takich samych jak w przed-
szkolu. 6-latek  potrafi się zachwy-
cać, dziwić, a to ułatwia naukę. 

Nasze 6-latki są bardzo mądre! 
Obecnie prezentują swoje osiągnię-
cia podczas lekcji (w klasach I, II, 
III) otwartych dla dzielnicy. 

L.K: Ostatnio publikowane wyni-
ki testów pokazują, że poziom wiedzy 
z matematyki jest niski. Okazuje się, 
że w szkołach liczbę godzin naucza-
nia tego przedmiotu zmniejsza się, np. 
w liceach do trzech godzin w tygodniu.  
Czy w ramach postępu cywilizacyjnego 
należy odchodzić od priorytetów w po-
staci nauczania języka ojczystego i ma-
tematyki? Czy dyrektor szkoły nie ma 
na to wpływu?

K.J: Podnoszone przez Pana kwe-
stie dotyczą zapewne reformy, która 
od września 2012 r. obejmie II etap 
kształcenia w szkole podstawowej  
i szkolnictwo ponadgimnazjalne.  
To pewnego rodzaju rewolucja.

W LO przedmioty nauczane  
na poziomie podstawowym realizo-
wane będą tylko w klasie pierwszej, 
zaś w drugiej i trzeciej - przedmioty 
tylko w zakresie rozszerzonym oraz 
tzw. uzupełniające – dla humanistów 
–przyroda, a dla tych, którzy wybio-
rą  zajęcia ścisłe – historia. Burzy 
to dotychczasowy model kształce-
nia. Dlatego niektórzy twierdzą, że  
wykształcenie ogólnokształcące  
równoważne będzie z wykształce-
niem gimnazjalnym. Niezupełnie 
tak, bowiem przez pierwszy rok na-
uki w LO uczeń zdobywał będzie 

Wywiad z Krystyna Jakubowską dyrektorem  
Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego.  

Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim.  
Od wielu lat związana jest z oświatą południowo-praską. 
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wiedzę  ogólnokształcącą, a kolej-
ne dwa poświęci rozwijaniu swych 
zdolności i zainteresowań. 

L.K: Co wyróżnia szkołę 143  
na tle innych placówek naszej dzielnicy  
to jaka byłaby odpowiedź?

K.J: Na pewno  jest wiele dobrych 
szkół w naszej dzielnicy i trochę mi 
niezręcznie mówić, co wyróżnia 143. 
Tym niemniej jesteśmy w dzielnicy 
jedyną szkołą, która

ma najbogatszą ofertę zajęć po-
zalekcyjnych (oprócz kół zainte-
resowań prowadzonych w ramach  
tzw. „godziny karcianej”, proponu-
jemy uczniom zajęcia z szachów, ję-
zyka angielskiego w mało-licznych 
grupach, logicznego myślenia, im-
pro-wizji (tworzenie filmu), tańca 
itp., powołała do życia Fundację 
Rozwoju Dzieci „Stefanka”, której 
celem jest tworzenie warunków do 
rozwijania zainteresowań dzieci, 
wspomaganie działań szkoły, sto-
suje ocenianie kształtujące, należy 
do Klubu Szkół Uczących się, prze-
wodniczy Federacji Szkół noszą-
cych imię Stefana Starzyńskiego. 
Współpracuje z 10 Pułkiem Wojsk 
Samochodowych im. Starzyńskie-
go…jest organizatorem Mazowiec-
kiego Konkursu Wiedzy o Stefanie 
Starzyńskim, zdobyła certyfikat 
„Chronimy dzieci”, „Bezpieczny In-
ternet” certyfikat „Szkoły ekologicz-
nej”. Staramy się o certyfikat w pro-
gramie „Wars i Sawa” oraz „Szkoły 
Promującej Zdrowie” ma swój profil 
na facebooku.

L.K: A jakie plany na przyszłość?

K.J: Chciałabym nastawić kom-
pas na uczenie w szkole, na pracę  
z nauczycielami względem uczenia. 
Poszukujemy wciąż nowych sposo-
bów na budowanie wspólnoty i inno-
wacyjnego podejścia do realizacji za-
dań. Sprzyjać temu będzie nie tylko 
stosowanie oceniania kształtującego, 
ale też wprowadzenie do warsztatu 
szkolnego platformy edukacyjnej 
Moodle, która pozwoli wykorzystać 
naturalny pęd młodego człowieka 
do korzystania z komputera. Poza 
tym, jeśli tylko zostanie podpisane 
rozporządzenie w sprawie programu 
pilotażowego „Cyfryzacja szkół”,  
od razu w nim startujemy, bowiem 
od 2010 r. wydaliśmy na informa-
tyzację placówki ponad 70 tysięcy 
złotych. 

L.K: Życzę powodzenia i dziękuję 
za rozmowę

[25 maja od godziny 16:00, na 
boisku Szkoły Podstawowej nr 143 
im. Stefana Starzyńskiego odbę-
dzie się kolejny festyn rodzinny. 
Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Saskiej Kępy, a zwłaszcza 
tych, którzy od września zamierza-
ją powiększyć naszą szkolną spo-
łeczność.]

Półmaraton Warszawski, któ-
ry odbył się 25 marca i zgromadził  
ok. 7 tys osób. Dopisała pogoda. Im-
prezę można uznać za udaną. 

Ale czy też dla mieszkańców  
naszej Kępy ?.

Już od godz. 7.00 rano, szczegól-
nie ci co mieszkają w pobliżu Stadio-
nu Narodowego, zostali wybudzeni 
głośną muzyką wydobywając się  
z megafonów ustawionych w pobliżu 
Mostu ks. J. Poniatowskiego. Zna-
my powiedzenie: „muzyka łagodzi  
obyczaje„. Ale czy może uspokoić  
tych, którzy chociaż raz - w niedzie-
lę chcieliby pospać dłużej?. 

No skoro już wstaliśmy to może 
trochę zaczerpnąć świeżego po-
wietrza. Wychodząc z osiedla nie  
można było zauważyć, iż w małych 
uliczkach zaczęło roić się od sa-
mochodów i rozgrzewających się  
walki o laur zwycięzcy półmarato-
nu sportowców. Ale samochodów 
przybywało coraz więcej. Ponieważ  
zabrakło parkingów, jak zwykle, 
przy tego typu imprezach masowych,  
to samochody stawiano na chodni-
kach i resztkach zieleni ,która ocalała 
po poprzednich imprezach. Żadnej 
Straży Miejskiej, służ porządko-
wych. Pozostawieni zostaliśmy sami 
sobie. Czy tak będzie też na EURO 
2012?. Aż strach pomyśleć. 

Około południa już cała uli-
ca Francuska była zakorkowana. 
Sportowcy i goście imprezy wracali  
do swoich domów. 

Dewastacja naszej Kępy trwa.  
Po co był ten remont Francuskiej?. 
Teraz wiemy dlaczego władze dziel-
nicy nie remontują małych uliczek. 
Bo po co, skoro będą służyły za par-
kingi. I nikt naprawdę się tym nie 
przejmuje. Apele do władz miasta 
i dzielnicy pozostają bez echa. Kto 
może nam mieszkańcom Kępy po-
móc?.

Nie chodzi nam o rzeczy, które są 
niemożliwe jak rozebranie stadionu 
albo zakaz i organizowania na nim 
imprez. Ale wszędzie, a jak widać  
tylko nie u nas, tworzy się warun-
ki dla godzenia interesów miesz-
kańców i obiektów komercyjnych.  
To nie jest żadne  prawo ale obowią-
zek  naszych przedstawicieli czyli 
władz dzielnicy i miasta rozwiązy-
wać te problemy. Dlaczego nie udo-
stępnić gościom parkingów przy Sta-
dionie Narodowym?. Tam ogromne 
tereny, na którym miały być hotele, 
basen, centrum biznesowe ale z bra-
ku pieniędzy zrezygnowano i te-
raz świecą pustką. Przecież można  
dogadać się z zarządcą stadionu. 

Jacek Zbrzyzny

Nie jestem wielbicielem piłki 
nożnej, jest mi obojętna, ale nie jest 
mi obojętny wygląd naszej dzielnicy. 
Upoważnia to moją skromną osobę 
do zadania następującego pytania?

Czy zostaną naprawione i odno-
wione tak zwane „pastorały”?

Pamiętam jak, grupa miesz-
kańców Saskiej Kępy walczyło  
o „pastorały” (sam w tym brałem 
udział). Dzielnica chcąc upiększyć 
i unowocześnić Saską Kępę chciała 
przedwojenne oświetlenie zamienić 
na betonowe słupki. Członkowie 
pierwszego Samorządu Saskiej Kępy 
(wielu z nich było już drugim poko-
leniem mieszkańców) niezależnie  
od wieku, zebrali się razem w obro-
nie starych lamp ulicznych (mając 
szerokie poparcie mieszkańców). 
Dzięki naszej determinacji i wytrwa-
łości wywalczono zainstalowanie 
„pastorałów”, które będą przypo-
minały swoją konstrukcją te sprzed 
wojny. Nie są tak piękne, jak tamte, 
ale oddają tamten klimat.

Obecnie nasze oświetlanie przy-
pomina ruinę: potłuczone, brudne 
klosze, powiązane dekle osłaniające 
instalacje elektryczną metalowy-
mi taśmami i drutami, odrapane, 
często stojące krzywo (nie trzyma-
ją pionów). Nie warto wspominać  
o takim drobiazgu, jak brak w dużej 
części żarówek, czego wynikiem jest 

KĘPA 
TO NIE 

PARKING !!!

KOCHANI NASI RADNI BEZRADNI
zero światła na ulicy. Jest to olbrzy-
mi wkład w nowoczesną wizje sys-
temów oświetleń ulic miast, którą 
będą podziwiać kibice Euro.

Nowoczesna wizja oświetlania 
ulic przez brudne i niemyte przez 
lata oprawy jest godna nagrody No-
bla, a może jest to wkład w oszczę-
dzanie energii elektrycznej.

Czy jest warto wydawać pienią-
dze na Święto Saskiej Kępy, w celu 
promocji włodarzy dzielnicy, może 
warto byłoby oddać święto miesz-
kańcom? Będzie, może skromniej  
i mniej wystawnie, ale autentycznie.

Pieniądze należałoby w więk-
szej części przeznaczyć na remont 
oświetlenia. Ucieszyłoby to bardziej 
mieszkańców, niż wątpliwej, jakości 
jarmark, który można zorganizować 
w każdym punkcie Warszawy.

I dlatego z pewną nieśmiałością 
podsuwam włodarzom Saskiej Kępy 
pomysł na rozwiązanie problemu 
„pastorałów”:

1. Podnośnik
2. Ścierka i woda
3. Czarna farba i pędzel
4. Żarówki, klosze na wymianę
5. Dobra wola i chęci do podjęcia 

odpowiednich decyzji
Tak, więc szanowni włoda-

rze rzucam wam szlachetne hasło,  
do dzieła.

K Żelazko
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Nouruz, którego nazwa zło-
żona jest z dwóch wyrazów 

„nowy” i „dzień”, jest jednym ze 
starożytnych świąt Irańczyków oraz 
mieszkańców wielu krajów irań-
skiego kręgu kulturowego i cywili-
zacyjnego (około trzysta milionów 
ludzi), obchodzonym co roku wraz 
z nadejściem wiosny w dniu 21 mar-
ca. W krajach takich jak Iran czy 
Afganistan, w których obowiązuje 
kalendarz słoneczny, Nouruz jest 
pierwszym dniem nowego roku, 
uznawanym za oficjalne święto. 

W starych tekstach irańskich 
takich jak Szahname Ferdousiego,  
początki święta Nouruz przypisuje 
się Dżamszidowi, szachowi starożyt-
nego Iranu, ale wiadomo, że Cyrus 
II założyciel dynastii Achemenidów 
w 538 roku p.n.e. uczynił to święto 
narodowym świętem Irańczyków. 

W czasach panowania Dariusza 
I obchody Nouruzu organizowano 
w Tacht-e Dżamszid. Zgodnie z pa-
nującym zwyczajem w czasach rzą-
dów Achemenidów szach nakazy-
wał w tym dniu posprzątać miejsca 
należące do przestrzeni publicznej, 
awansował wojskowych, uwalniał  
i ułaskawiał oskarżonych i więźniów, 
a w czasach sasanidzkich każdego 
dnia Nouruzu ludzie szli na spotka-
nie z władcą, który wysłuchiwał ich 
i rozwiązywał ich problemy. Mówi 
się, że w czasie panowania Ardaszi-
ra I założyciela dynastii Sasanidów, 
który zadał klęskę Cesarstwu Rzym-
skiemu, Nouruz z rozkazu szacha 
irańskiego był obchodzony także  
w rejonie Rzymu. 

Obecnie Nouruz oprócz Iranu 
jest świętowany także w Afganista-
nie, Tadżykistanie, Azerbejdżanie, 
Turkmenistanie, Kazachstanie, Ta-
tarstanie, Sudanie, Indiach, Pakista-
nie, Bangladeszu, Bhutanie, Nepalu 
i Tybecie, na Zanzibarze, w wielu re-
gionach Bliskiego Wschodu, Bałka-
nów, Kaukazu, a także w części Chin 
i Ameryki Północnej. 

 
Tradycje i zwyczaje związane  

z Nouruzem w Iranie

Hadżi Firuz
Hadżi Firuz jest tradycyjnym 

zwiastunem Nouruzu (tak jak Świę-
ty Mikołaj w chrześcijaństwie), któ-
ry pojawia się na ulicach w dniach 

poprzedzających to święto. Hadżi 
Firuz to mężczyzna o poczernia-
łej twarzy, w czerwonym stroju  
i spiczastej czerwonej czapce, który 
wychodzi na ulice z tamburynem i 
tombakiem i tańczy, raduje się i robi 
sztuczki. Mówi się, że twarz Hadżi 
Firuza jest ciemnego koloru, ponie-
waż wrócił on ze świata umarłych. 

Przygotowywanie Haft Sin
Irańczycy żyjący w dawnych cza-

sach uważali liczbę siedem za świę-
tą, wierzyli, że niebo, ziemia i pla-
nety mają siedem poziomów, znali 
siedem planet (Wenus, Jowisz, Mer-
kury, Saturn, Mars, Ziemia i Słońce) 
oraz uznawali siedmiodniowy ty-
dzień. Irańczycy przez cały miesiąc 
farwardin oświetlają swoje domy, 
palą aromatyczne gałązki, zapalają 
świece i rozkładają tace, na których 
umieszczają siedem przedmiotów.

Oprócz wymienionych rzeczy,  
w Haft Sin można umieścić także 
inne przedmioty lub produkty, ta-
kie jak: lustro i świecę symbolizu-
jące światło, jasność i przejrzystość; 

wodę symbolizującą życie, pomalo-
wane jajko, jako symbol nasienia, 
płodności i narodzin; żywą złotą lub 
czerwoną rybkę, będącą symbolem 
żywotności i radości, bakalie, słody-
cze i suszone owoce jako poczęstu-
nek dla gości. 

Chane tekani
Chane tekani polega on na wy-

sprzątaniu, odkurzeniu i uporząd-
kowaniu całego domu wraz z jego 
sprzętami na kilkanaście dni przed 
nadejściem Nouruzu. 

Czaharszanbe suri
Zwyczaj palenia ognia jest kulty-

wowany w różnych regionach Wy-

żyny Irańskiej od dawnych czasów.  
W Iranie powszechne jest palenie 
ognia w noc ostatniej środy roku, 
zwanej czaharsznabe suri. Palone 
są duże ogniska, a zgromadzone 
osoby przeskakują nad nimi, zwra-
cając się w trakcie skoku do ognia, 
przytaczając wierszyk: „żółć ode 
mnie, czerwień od ciebie”. W rze-
czywistości skaczący, wypowiadając 
te słowa proszą o oczyszczenie i o to, 
aby ogień zabrał od nich choroby, 
bladość, żółć i problemy osobiste,  
a zamiast nich dał im czerwień,  
ciepło i siłę. 

Potrawy świąteczne
Jedną z najbardziej charaktery-

stycznych potraw przygotowywa-
nych z okazji Nouruzu jest samanu 
(danie z zarodków pszenicy). Za-
zwyczaj przygotowaniem tej potra-
wy zajmują się wspólnie kobiety  
i dziewczęta, a gotowanie odbywa 
się zgodnie ze zwyczajami i specjal-
nymi wytycznymi z nim związany-
mi. Oprócz samanu gotuje się także 
sabzi polou z rybą i jest to jedno  
z najważniejszych dań spożywanych 
w świąteczną noc w Iranie i wielu są-
siednich krajach. 

Odwiedziny
Wizyty i rewizyty czy odwie-

dziny świąteczne są jedną z trady-
cji świątecznych, kultywowanych  
w większości krajów, obchodzących 
Nouruz. W składaniu i odwzajem-
nianiu wizyt panuje zasada, że to 
młodsi odwiedzają starszych, a star-
si ofiarowują swoim gościom upo-
minki świąteczne w postaci monet 
lub pieniędzy. 

Zawody sportowe
Z okazji tego święta organizowa-

ne są zawody jeździeckie, zapasy czy 
buzkaszi w Afganistanie.

Ghaszagh zani
Ten zwyczaj, który cieszył się 

większą popularnością w przeszłości, 
polega na tym, że młode dziewczęta i 
chłopcy, przykrywają się czadorami, 
tak aby nie można było ich rozpo-
znać i ruszają do domów przyjaciół  
i sąsiadów z łyżkami i miseczkami  

w rękach. Gospodarze słysząc dźwięk 
uderzających o miseczki łyżek, 
idą do drzwi i napełniają miseczki 
dziewcząt i chłopców słodyczami, 
monetami i czekoladą. Dziewczęta 
mają nadzieję, że w ten sposób szyb-
ciej wyjdą za mąż. W niektórych  
rejonach panuje też zwyczaj oblewa-
nia się wodą w ciągu świątecznego 
dnia lub nocą. 

Nouruz chani
Nouruz chani lub bahar chani 

zwane też nouruzi, jest rodzajem 
śpiewu cieszącym się w Iranie więk-
szą popularnością w przeszłości. 
Obecnie zwyczaj ten jest bardziej 
znany w prowincjach takich jak  
Mazanderan, Gilan i Chorasan.

Sizdah bedar
Irańczycy trzynasty dzień mie-

siąca farwardin spędzają na łonie 
natury, w związku z czym tego dnia 
ruszają do parków, ogrodów, lasu  
i poza miasto. 

Warto wspomnieć, że Nouruz 
wypadający 21 marca, jako dzień 
rozpoczęcia wiosny i ponownego 
odradzania się natury, został uznany 
przez Organizację Narodów Zjedno-
czonych do Spraw Oświaty, Nauki 
i Kultury za część dziedzictwa nie-
materialnego ludzkości, a Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ 23 lutego 2010 
roku ogłosiło to starożytne święto 
irańskie, przekazujące przesłanie 
życia, pokoju i przyjaźni, świętem 
międzynarodowym.

Rok 2012 rokiem uroczystych 
obchodów siedemdziesiątej rocz-
nicy przybycia do Iranu i gościny 
przez rząd i naród irański stu dwu-
dziestu tysięcy polskich uchodź-
ców II wojny światowej.

KULTURY NARODÓW ŚWIATA
Nouruz - święto natury, tradycyjne starożytne święto Irańczyków
Od redakcji: 
Na terenie Saskiej Kępy zlokalizowanych jest kilkanaście ambasad. Tegoroczny motyw przewodni  

naszego święta: „Międzynarodowo na Francuskiej” jest dobrym pretekstem do tego aby nasi mieszkańcy  
mogli poznać kulturę narodów, których placówki dyplomatyczne wtopione są w krajobraz naszej Kępy.  
W tym numerze dzięki uprzejmości ambasady Iranu prezentujemy kulturę tego czasem egzotycznego  
i mało znanego dla nas narodu.
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Napisała Pani bardzo wiele pu-
blikacji o Saskiej Kępie. Skąd się to  
u Pani właściwie wzięło? 

To było bardzo dawno temu 
- 1978 lub 1979 rok, byłam po stu-
diach - historii sztuki na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Mój promotor 
usilnie dążył do tego, żebym podję-
ła się pisania pracy doktoranckiej. 
Proponował mi różne tematy, same 
nudy, okropne nudy. Mówiłam mu, 
że chyba nic z tego nie będzie. 

Więc co się stało? 

Urodziłam córkę, i jak to bywa 
u mam - zaczęłam więcej czasu spę-
dzać spacerując wolnym krokiem po 
swojej okolicy, czyli Saskiej Kępie, 
na której mieszkałam od urodzenia. 
Znałam te rejony naprawdę dobrze. 
Moja rodzina wprowadziła się tam 
tuż po Powstaniu Warszawskim do 
domu na ul. Królowej Aldony. Snu-
jąc się wolnym krokiem z wózkiem 
stwierdziłam, że opisanie Saskiej 
Kępy mogłoby być moim tematem 
pracy doktorskiej. I tak się stało - 
napisałam pracę pt. „Architektura 
i urbanistyka Saskiej Kępy w latach 
1918-1939”.

I co było potem?

Następne dziecko (śmiech). 6 lat 
później urodziłam syna i oddałam 
ukończoną pracę doktorską.

Teraz jest Pani wykładowcą akade-
mickim. Załóżmy, że jest jednak na od-
wrót, że to ktoś egzaminuje Panią - jak 
rozwinęła by Pani stwierdzenie „Moim 
zdaniem Saska Kępa charakteryzuje 
się...”

Przede wszystkim funkcjona-
lizm. Świetne przykłady architektu-
ry m.in. młodego Lacherta (Bohdan 
Lachert - jeden z najwybitniejszych 
polskich architektów XX wieku - 
przyp. red.), i niskiej architektury 
mieszkalnej, na której można się 
uczyć. Wszystko jest logiczne, two-
rzy spójną całość. Saska Kępa ciągle 
jest kameralną, bardzo dobrze wy-
budowaną dzielnicą w odniesieniu 
do szerokości ulic.

Brzmi pięknie. Ale czy SK jest rze-
czywiście taka unikatowa, czy jakiś 
inny rejon Warszawy uznałaby Pani 
za podobny?

Żoliborz. Na pewno. Wynika to 
też z charakteru tej dzielnicy - jest 
inteligencka. Górny Mokotów też 
jest podobny do Saskiej Kępy.

Ma Pani swoje ulubione miejsca?

Na Saskiej Kępie? Mam, oczy-
wiście! Na pewno ulica Katowicka. 
Bardzo ją lubię.

Dlaczego?
Na odcinku od Liceum im. Bo-

lesława Prusa aż do mniej więcej 
skrzyżowania z ulicą Obrońców ma 
taki klimat zwartej i funkcjonalnej 
zabudowy. Szczególnie ta strona 
nieparzysta. Jest tam kilka wyjątko-
wych adresów, to majstersztyki.

Mówimy o wciąż istniejących  
adresach, miejscach, budynkach. A co  
z tymi, które nie przetrwały próby cza-
su? Za czym można tęsknić?

Saska Kępa - na szczęście -  
w znacznej mierze mało ucierpiała 
wskutek II Wojny Światowej. Wiele 
na niekorzyść zmieniło się jednak już 
w drugiej połowie XX wieku. Spo-
ro domów zostało przebudowanych, 
czy zburzonych. Największą stratą 
jest willa rodziny Szyllerów. Zosta-
ła ona zrównana z ziemią kilka lat 
temu. Znacznie wystawała z szeregu  
budynków i gdy poszerzano Wał  
Miedzeszyński zabrakło dla niej 
miejsca i litości... To był znakomity 
przykład najprostszego funkcjona-
lizmu, jaki można sobie wyobrazić. 
Ponadto, z tym domem wiązała się 
też fascynująca historia rodziny, któ-
ra w nim zamieszkiwała. Szkoda... Bo 
po prostu przyszła jakaś czarna noc, 
przyjechała koparka i koniec - po 
willi.

Pani zdaniem Saska Kępa trzyma 
się wspólnego mianownika? Bo o cho-
ciażby centrum Warszawy-Śródmieściu 
nie można tego powiedzieć. Tam nowe 
budowle, często bardzo odważne w for-
mie pasują do blisko stuletnich kamie-
nic ze śladami po pociskach z II WŚ 
jak pięść do nosa.

Tak, rzeczywiście. Na Saskiej  
Kępie też są nowości, gorsze i lepsze, 
ale nie są tak irytujące, tak bezczel-
ne. Może to zasługa konserwatora? 
Na pewno widzę tu rękę Pani Kry-
styny Medalis, która była nieformal-
nym konserwatorem, takim „samo-
władnym”. Ona pracowała nad tym, 
żeby nowa architektura nie przero-
sła tkanki pierwotnej. Teraz jest spo-
ro nowych pomysłów, propozycji,  

ale wszystkie - całe szczęście - na-
wiązują do tego, co już tu jest.  
Chociaż tak wcale być nie musiało. 
W latach 40. były pomysły zorga-
nizowania „socjalistycznego” wjaz-
du na Saskiej Kępie. Np. Rondo 
Waszyngtona miało wyglądać tak, 
jak Plac Zbawiciela z charaktery-
styczną kolumnadą, rzeźbami i Bóg 
wie czym. Takim wtrętem, ale pozy-
tywnym, wolno stojącym było kino 
Sawa. 

Pamiętam! Jeszcze w latach 90 
wszystkie nasze szkolne wycieczki 
do kina właśnie tam się odbywały.

No właśnie. Wolno stojąca, 
świątynia kultury otoczona czymś  
w rodzaju parkingu. Teraz z kolei 
powstał Klub Kultury i oceniam ten 
projekt pozytywnie.

Wiele osób uważa, że nie pasuje  
do Saskiej Kępy.

Proszę zauważyć ile w nim „cyta-
tów” właśnie z 20-lecia i jak to zosta-
ło zgrabnie zrobione.

Cytatów architektonicznych?

Tak. Te filary, te przeszklenia.  
To zupełnie nieagresywna forma, 
przyjemna dla oka.

Wielu architektów twierdzi, że za-
budowa na SK ma charakter „orga-
niczny”.

Coś w tym jest, niskie budynki 
zlewają się z zielenią. 

A jak Pani ocenia nową zabudowę 
mieszkalną?

Uważam, że to co powstało na 
miejsce kina Sawa jest zbyt wysokie, 

zbyt agresywne. Ten budynek za 
bardzo wypełnia tę działkę, nie ma 
oddechu. Dodatkowym błędem było 
zrobienie wewnątrz atrium, gdzie 
nic się nie dzieje.

W takim razie co by tam bardziej 
pasowało?

Jeżeli tam musiał powstać kom-
pleks mieszkalny to powinien on 
być o co najmniej dwie kondygnację 
niższy i być bardziej cofnięty, żeby 
pozostawić w tym obszarze więk-
szą przestrzeń. Cały parter mógłby  
pozostać restauracyjno-sklepowy, 
ale tutaj po prostu przesadzono.

Patrząc szerzej - dobrze rozplano-
wano dzielnicę?

Problemem jest za duże obcią-
żenie ulicy Francuskiej. Ale to jest 
nieuniknione. Boję się jak to będzie 
wyglądało w kontekście imprez, któ-
re planowane są na Stadionie Naro-
dowym.

Wiedziałem, że prędzej czy później 
wejdziemy na kolejny drażliwy temat - 
Stadion.

Boję się użyć tego określenia, 
ale wszystko wskazuje na to, że Sa-
ska Kępa może stać się zapleczem 
dla Stadionu Narodowego. Sta-
dion X-lecia był miejscem bardziej 
„lokalnym”, podobnie kino Sawa. 
Imprezy, wydarzenia które tam się 
odbywały były w dużej mierze skie-
rowane do miejscowych. Natomiast 
nowy stadion to obce ciało wobec 
tego, co jest na Saskiej Kępie. Wy-
obraźmy sobie tłumy przyjezdnych, 
które będą szukały miejsca dla siebie 
w okolicach Stadionu, część z nich 
trafi właśnie na Francuską. Z drugiej 
strony Stadion Narodowy  ustr 9  

LUBIĘ KATOWICKĄWywiad z Panią dr Hanną Faryną – Paszkiewicz historykiem 
sztuk, varsavianistką, specjalizującą się w architekturze  
i tematyce Sasko-Kępskiej. 

Wywiad publikujemy dzięki życzliwej współpracy z portalem 
SaskaKepa.waw.pl
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MEDALE TOWARZYSTWA  
PRZYJACIÓŁ SASKIEJ KĘPY cz. I 

Tadeusz Burchacki

MEDAL 
„ZASŁUŻONY DLA SASKIEJ KĘPY”.

W 1978 roku obchodzono 350-le-
cie osadnictwa na Saskiej Kępie. 
Z tej okazji Towarzystwo wybiło 
własny medal „Zasłużony dla Sa-
skiej Kępy”, który przyznawaliśmy 
przez kolejne lata. Awers medalu, 
autorstwa Stanisława Sikory przed-
stawia najstarszy zapis ikonogra-
ficzny Kępy / jeszcze nie Saskiej / 
- wg rysunku szwedzkiego inżynie-
ra wojskowego Dahlbergha przed-
stawiającego „Bitwę o Warszawę”  
w czasie potopu szwedzkiego. Rewers 
przedstawia... płytę Stadionu X- le-
cia; na jego „bieżni” widnieje napis: 
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 
Oddział Saska Kępa, na środku „bo-
iska” grawerowano imię i nazwisko  
odznaczonego. Medal ten otrzymali  
między innymi: prof. Stanisław Lo-
rentz - prezes ZG TPW, prof. Bog-
dan Lachert – architekt, projektant  
szeregu budynków na Saskiej Kępie, 
prof. Jan Bogusławski – architekt , 
projektant kościoła przy ul. Nobla 
na Saskiej Kępie oraz odbudowy 
Zamku Królewskiego w Warszawie, 
działacze społeczni Saskiej Kępy: 

Gerarda Mohuczy / pierwsza prze-
wodnicząca Komitetu Osiedlowego 
na Saskiej Kępie od września 1944r, 
gdy za Wisłą jeszcze byli Niemcy/, 
Anna Lachert i Ignacy Kotnowski, 
wojskowi: obrońcy Saskiej Kępy w 
1939 r - ppłk. Walerian Wieleżyński 
i ppłk. Stefan Jellenta, płk. Antoni 
Żurowski – d-ca XXVI Rejonu War-
szawa Praga Armii Krajowej, gen. 
Zygmunt Berling – d-ca I Armii 
WP, którego żołnierze z plaż Saskiej 
Kępy przeprawiali się przez Wisłę 
z pomocą dla Powstańczej War-
szawy, prof. Marian Marek Droz-
dowski - prezes TPSK, ks. Tadeusz 
Kot- wieloletni proboszcz Parafii na 
Saskiej Kępie, Hanna Faryna- Pasz-
kiewicz - historyk, opisująca dzieje 
Saskiej Kępy, Danuta Mazurkiewicz 
–kierowniczka Klubu Seniora przy  
ul. Zwycięzców, Zofia Cybulska – 
dyrektorka Parku Paderewskiego, 
Stefan Kamasa –altowiolista oraz 
autor medalu -Stanisław Sikora. 

MEDAL UPAMIĘTNIAJĄCY  
PRZYWRÓCENIE NAZWY PARKU 

JANA PADEREWSKIEGO.

W 1981 roku przypadała 40-ta 
rocznica śmierci Ignacego Jana Pa-
derewskiego, genialnego muzyka 
i męża stanu. Z poparciem innych 
organizacji wystąpiliśmy z pismem 
otwartym do prezydenta Warszawy 
Jerzego Majewskiego o przywróce-
nie Parkowi Skaryszewskiemu jego 
przedwojennej nazwy – Park I. J. 
Paderewskiego / używanej oficjalnie 

w latach 1929-1945 /. Wystąpienie 
to okazało się skuteczne i w listo-
padzie 1981r Rada Narodowa m. St. 
Warszawy wprowadziła nazwę: Park 
Skaryszewski im. I. J. Paderewskie-
go. Medal upamiętniający tę decyzję 
zaprojektowała Stanisława Wętrób-
ska. 

Przypomnijmy, że nazwa Park 
Skaryszewski wywodzi się od „pa-
stwisk skaryszewskich” na terenie 
których Park zbudowano. Należały 
one do mieszkańców nieistnieją-
cego dzisiaj miasteczka Skaryszew 
położonego nad Wisła między Ka-
mionem i Pragą / na kierunku dzi-
siejszych ulic Skaryszewskiej i Ki-
jowskiej /.

Skaryszew był niszczony podczas 
wojen szwedzkich, po odbudowie 
podczas szturmu Pragi przez Suwo-
rowa i ostatecznie podczas budowy 
fortyfikacji napoleońskich.

UPAMIĘTNIAJACY BYTNOŚCI PABLA 
PICASSA W 1948 ROKU i KRÓLA 

HISZPANII JUANA CARLOSA W 1989 
ROKU NA SASKIEJ KĘPIE.

Dwutygodniowy pobyt Pabla 
Picassa w Polsce (25.08-6.09.1948) 
związany był z jego uczestnictwem 
we wrocławskim „Światowym Kon-
gresie Intelektualistów w Obronie 
Pokoju”. Obok Wrocławia Picasso 
odwiedził także Kraków, Oświęcim 
i Warszawę. W szczelnie wypełnio-
nym programie znalazł jednak czas, 
by spotkać się z warszawskimi „kole-
gami po pędzlu i dłucie”. Spotkanie 
to miało miejsce w stołówce Związ-

ku Polskich Artystów Plastyków w 
budynku przy ul. Obrońców 28/30 
na Saskiej Kępie. Wraz z Picassem 
przybył na nie znany francuski po-
eta Paul Eluard.

Rzeźbiarka Janina Grabowska 
wspominała: „...działo się to na Sa-
skiej Kępie, w naszej skromnej, choć 
świetnie prowadzonej stołówce. Za-
prosiliśmy obu słynnych artystów 
na obiad, a jako ówczesny wicepre-
zes ZPAP zajmowałam się organiza-
cją uroczystości. Obaj panowie sta-
nowili jaskrawy kontrast: maleńki 
Picasso, łysa głowa jakby z wypalo-
nej gliny i twarz, w której błyszczały 
czarne guziczki oczu, strój więcej niż 
niedbały – i przystojny, wysoki Elu-
ard, bardzo elegancki, w ciemnym 
garniturze. Po kilku słowach powi-
tania Picasso począł się rozbierać, 
pozostając w jakimś buraczkowym 
bezrękawniku, zawinąwszy rękawy 
po łokcie. Ubawiła nas ta bezcere-
monialność i stworzyła od razu swo-
bodną atmosferę”.

Od redakcji.
W październiku ubiegłego roku rozpoczął działalność Klub Kultury Saska Kępa /przypominamy jego adres: ul. Brukselska 23 /. 
Otwarciu Klubu towarzyszył wernisaż wystawy; Rzeźbiarze Saskiej Kępy - wczoraj i dziś” . Wśród zaprezentowanych  eksponatów znalazły się pamiątkowe medale, do-

kumentujące niektóre z działań Sasko - Kępskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Warszawy skrótowo zwanego Towarzystwem Przyjaciół Saskiej Kępy. Towarzystwo to 
powstało w 1977r i stanowi kontynuację / choć w ograniczonym zakresie działań / przedwojennego Towarzystwa Przyjaciół Kamionka , Saskiej Kępy  i Gocławia . Historia 
zarówno  samych medali, jak i dokumentowanych przez nie działań wydają się na tyle interesujące, iż Redakcja zwróciła się do członka Towarzystwa p. Tadeusza Burchackiego 
o informacje na ich temat.

W bieżącym numerze publikujemy historie 4 medali. W następnym - kolejne. 
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Stanisław Sikora, również rzeź-
biarz, tak to spotkanie zapamiętał: 
„...w spotkaniu z Picassem czuli-
śmy się trochę nieswojo, wszakże 
to geniusz. Byliśmy jednak młodzi 
i po kilku kieliszkach pojawiły się 
uśmiechy, a nawet poklepywanie 
wielkiego twórcy. Zresztą, chyba 
każdy z nas myślał w duchu – co 
tam Picasso, mogę być lepszy. Taka 
jest młodość, pełna wiary i nadziei, 
pragnie rozwinąć skrzydła...”

W 1989 roku upamiętniliśmy tę 
wizytę tablicą umieszczoną na fasa-
dzie budynku.

Wobec zapowiedzi wizyty w 
Warszawie Króla Hiszpanii Juana 
Carlosa wraz z Królową Zofią, zwró-
ciliśmy się do Niego, poprzez Am-
basadę Hiszpanii (bez pośrednic-
twa MSZ, Milicji, BOR-u i innych 
podobnych instytucji), z prośbą o 
odsłonięcie tej tablicy. Król nie od-
mówił prośbie i 4 października go-
ściliśmy parę królewska na Saskiej 
Kępie. Przypadło mi w udziale po-
witanie pary królewskiej. Powitanie 
miało być krótkie i było:

„Wasze Królewskie Mości! 
Nazwisko Pabla Picassa nie wy-

maga komentarza: jego postać jest 
powszechnie znana, a jego dzieło 
powszechnie uznane. Poza ojczystą 
Hiszpanią i krajem późniejszego 
osiedlenia – Francją, Picasso odwie-
dził zaledwie 3 inne kraje: Anglię, 
Holandię i Polskę. Podobnie jak 
tamte kraje dumni jesteśmy z jego 
bytności wśród nas, m. in. w tym 
właśnie domu, gdzie był gościem 
malarzy i rzeźbiarzy Warszawy. Pa-
miątką tego pobytu będzie odsłania-
na dzisiaj tablica.

Wasze Królewskie Mości! Jeste-
śmy wdzięczni za przyjęcie naszego 
zaproszenia, przybycie tu do nas  
i gotowość odsłonięcia tablicy po-
święconej wielkiemu hiszpańskie-
mu twórcy. Wasza Królewska Mość! 
Uprzejmie proszę o odsłonięcie  
tablicy”.

Entuzjastyczne powitanie pary 
królewskiej przez mieszkańców Sa-
skiej Kępy zrobiło na nich wrażenie. 
Żegnano ich gromkim „Sto lat”!.

Dwa lata później wybiliśmy me-
dal poświęcony obu tym wizytom. 
Jego forma jest trochę „picassow-
ska”. Medal ten – via Ambasada 
Hiszpańska – wysłaliśmy do Ma-
drytu. Wkrótce otrzymaliśmy od-
powiedź – list i zdjęcie pary królew-
skiej z autografami.

Ps. Medal ten zawiera jednak 2 
pomyłki: na awersie podaliśmy za 
datę wizyty Picassa rok 1949, za-
miast 1948, zaś na rewersie Królowi 
przypisaliśmy „dwójkę”, zamiast 
„jedynki” – były to czasy Jana Paw-
ła II i tę „dwójkę” automatycznie  
powtórzyliśmy...

W 2006 roku obok tablicy Pi-
cassa zawisła tablica ś.p. Stanisława  
Sikory, autora tablicy i medalu.

MEDALUPAMIĘTNIAJACY LOTNIKÓW  
BRYTYJSKICH NIOSĄCYCH  POMOC 

POWSTAŃCZEJ WARSZAWIE.

W sierpniu i wrześniu 1944 
roku, gdy Armia Krajowa wraz z lu-
dem Warszawy toczyli samotny bój  
o wolną i niepodległą Polskę, z po-
mocą pospieszyli im lotnicy Wspól-
noty Brytyjskiej.

Z dalekich baz, z południowej Ita-
lii, lecieli tysiące kilometrów, lecieli 
nad terenami zajętymi przez wro-
ga – atakowani przez jego artylerię  
i lotnictwo, lecieli nocą nad górami, 
w chmurach i mgle, często podczas 
burzy i oblodzenia maszyn, lecieli by 
tu dokonać zrzutów broni, amunicji, 
środków medycznych i żywności…  

Dokonywali tego w ogniu pło-
nącego miasta, w kłębach dymu, w 
smugach reflektorów, w błysku roz-
rywających się wokół nich pocisków 
artyleryjskich, w grzechocie kul bro-
ni maszynowej bijących po poszyciu 
samolotów. Wielokrotnie kołując 
nad miastem szukali miejsc zrzutu, 
które ze stanowiska załogi samolotu 
wyglądały na przysłowiowy „łepek 
szpilki”.

Wiele załóg nigdy nie powróciło 
do swojej bazy, ginąc nad Warszawą 
lub na trasie lotu. Ogółem w ope-
racjach tych zginęło 113 lotników,  
w tym sześciu członków załogi „Li-
beratora” EV 961 „C” z 178. Dywi-
zjonu Bombowego RAF, strąconego 
na terenie Parku Paderewskiego.

W 1988 roku w miejscu strącenia 
samolotu stanął kamień pamiątkowy 
z tablicą przypominającą nazwiska 
poległych tu lotników oraz jedynego 
ocalonego członka załogi – sierżanta 

H. L. Lyne’a. Kamień ten odsłoni-
ła Premier Wielkiej Brytanii pani 
Margaret Thatcher podczas swojej 
oficjalnej wizyty w Polsce w listo-
padzie tegoż roku. W uroczystości 
odsłonięcia kamienia wzięli udział  
H. L. Lyne oraz inni uczestnicy lo-
tów z pomocą dla powstańczej War-
szawy, wśród nich  Tadeusz Ruman 
z 1586. polskiej Samodzielnej Eska-
dry Zadań Specjalnych im. Obroń-
ców Warszawy, który osiem razy  
tutaj szczęśliwie przylatywał.

Obecni byli także polscy piloci, 
uczestnicy bitwy o Wielka Bryta-
nię w 1940 roku: Stanisław Skalski,  
Marian Duryasz, Eugeniusz Dyga, 
Michał Goszczyński, Bronisław 
Huas, Wacław Król, Witold Łoku-
ciewski i Stefan Witorzeńc.

Przypadł mi w udziale zaszczyt 
poinformowania Pani Premier o ów-
czesnych wydarzeniach. Margaret 
Thatcher i H.L. Lyne otrzymali od 
nas medale upamiętniające te wyda-
rzenia.

Kamień stanął staraniem i wy-
siłkiem miejscowego społeczeń-
stwa i środowiska kombatanckiego 
i Towarzystwa Przyjaciół Saskiej 
Kępy, Zakładów Wytwórczych 
Urządzeń Telefonicznych na Ka-
mionku, Miejskiego Przedsię-
biorstwa Robót Ogrodniczych, 
Płockiego Przedsiębiorstwa Ro-
bót Drogowych i ZBOWiD-u,  
z pomocą finansową Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa.

Autorem tablicy i medalu był 
krakowianin Kazimierz Bednarek, 
który w sierpniu 1944 roku był 
mieszkańcem sąsiedniego Grocho-
wa i był świadkiem strącenia tego 
samolotu.

Wiosną 1996 roku Park Paderew-
skiego odwiedziła Królowa Wielkiej 
Brytanii Elżbieta II. Po złożeniu 
kwiatów pod kamieniem – tablicą 
rozmawiała z przybyłymi komba-
tantami oraz grupą mieszkańców 
Saskiej Kępy. Wtedy też wręczyłem 
Królowej medal, który na załączo-
nym zdjęciu trzyma w ręku małżo-
nek Królowej Książę Filip…

Tadeusz Burchacki
członek b. wiceprezes TPSK

ustr 7 będzie na pewno czymś 
lepszym niż nieistniejący już bazar 
- Jarmark Europa, za czasów jego 
bytności Saska Kępa bywała lego-
wiskiem dla wszystkich tych, którzy 
tam handlowali.

Co z architekturą Stadionu Naro-
dowego?

Dominuje, i to nie tylko nad 
Saską Kępą, czy Pragą ale nad ca-
łym pejzażem Warszawy. I tu mam 
pretensje do wszystkich osób, któ-
re widziały ten projekt przed jego 
realizacją. To chyba przesada, że 
gdziekolwiek nie jesteśmy, któ-
rymkolwiek mostem nie jedziemy  
w oczy rzuca się głównie właśnie  
ten obiekt. Chociaż może w przy-
szłości zapracuje na swoją renomę. 
Zobaczymy.

Jest już Stadion, z biegiem czasu 
będzie na nim coraz więcej imprez ma-
sowych. Może dzięki temu w miejskim 
budżecie znajdzie się więcej pieniędzy 
na naszą okolicę?

Może tak się stanie. Liczę na to, 
że Saska Kępa jakkolwiek skorzysta 
na działalności Stadionu i że jego 
zapleczem nie stanie się właśnie ona 
ale druga strona, tj. okolice Dworca 
Stadion.

Wciąż mieszka Pani na saskiej Kępie?

Nie, teraz mieszkam na Mokoto-
wie, ale mam wielki do niej senty-
ment. Na Kępie nadal mieszka moja 
rodzina.

Nie Pani jedyna - coraz więcej osób 
przyjeżdża na Saską Kępę z innych 
części miast - na spacer, na obiad.

Tak, słyszałam o tym! To powrót 
do korzeni Saskiej Kępy (śmiech).

Wywiad publikujemy dzięki 
życzliwej współpracy z portalem 
SaskaKepa.waw.pl

Rozmawiał 
Bartosz Rymkiewicz
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Urodziła się w Lublinie w 
1921 roku. Kiedy miała 

dziesięć lat zamieszkała, wraz ze 
swoją matką Ireną Pietruszewską 
w Warszawie przy ul. Francuskiej 
12. Po ukończeniu Gimnazjum 
im. Emilii Pater rozpoczęła studia 
medyczne na tajnych kursach, bo 
właśnie wybuchła  wojna. Danuta 
zostaje zaprzysiężonym członkiem 
AK, a jej matka angażuje się w ru-
chu oporu i zostaje tzw. ciotką, czyli 
opiekunką cichociemnych, którzy  
z misją specjalną lądowali w okupo-
wanej Polsce. Patriotyczna działal-
ność obydwu pań, której oddają się  
z wielkim zapałem i odwagą, była 

bardzo odpowiedzialna, niebezpiecz-
na i pełna niezwykłych zdarzeń.  
Danuta Mostwin w jednej ze swoich 
książek „Tajemnica zwyciężonych”, 
poświęconej wspomnieniom z lat 
wojny, tak opisuje ważne dla jej dal-
szego życia, spotkanie z jednym ze 
skoczków, który w 1944 roku został 
zakwaterowany w mieszkaniu Pie-
truszewskich na Francuskiej:

……..”Przecież za ukrywanie 
spadochroniarzy grozi kara śmierci! 
Dzwonek? Wtedy Boga wbrew sobie, 
wbrew rozsądkowi, jakby jej ręką 
kierował ktoś inny, otwiera drzwi. 
Łączniczka Wanda przechyliła się 
przez próg. To już pani będzie wie-
działa co zrobić – odbiegła, nie po-
wiedziała nawet „do widzenia”…… 
Boga i Staś zostali sami. …… - Czy 
nie jest pan głodny? – Nie dziękuję, 
dopiero jadłem. Ale herbatę, zaraz 
zrobię herbatę. Herbatę tak, proszę. 
A czy nie jest panu zimno? Może ten 
sweter, może narzuci pan na siebie.. 
– Ależ nie, nie.. Boga podnosi słu-
chawkę, łączy się z matką. – Dosta-
liśmy prezent. No wiesz, od Wład-
ki…………… Staś stoi w drzwiach 
pokoju i patrzy na Bogę. Mam uczu-
cie – myśli- mam takie uczucie, jak-
bym wrócił do domu. Przez chwilę 
zapomina, dlaczego tu przyjechał, 
dlaczego tak długo szykował się do 
skoku. Widzi tylko sylwetkę dziew-
czyny, jej zaciekawione spojrzenie, 
czuje jej bliskość i myśli, że będzie 
tu dziś wieczór, jutro i pojutrze,  
i nagle: czy to czasem nie będzie 
moja żona? Uśmiecha się. – Z cze-
go się pan śmieje? – Uśmiecham się. 
Pomyślałem sobie coś miłego”…….

Boga- to imię autorki powieści, 
Staś – to Stanisław Mostwin, po-
rucznik „Bask”, kurier polityczny  
z Londynu, przyszły jej mąż, zrzu-
cony nocą 10/11 maja 1944 roku  
(operacja lotnicza WALLER 27). 
Dodam, że misja Stanisława Mostwi-
na była porównywalna do tej, którą 
wypełniał Jan Nowak Jeziorański.

We wspomnianej książce, Da-
nuta Mostwin pisze również, jak 
planowała wyprawę z Saskiej Kępy 
na Szucha, z nadzieją na wydobycie 
swojej matki z aresztu:

…….„ Wyskoczę, zobaczę z bal-
konu czy można iść, czy ulica jest 

czysta. Wybiegła na dwór….. Uważ-
nie obserwowała ulicę. Na Francu-
skiej, normalny przedpołudniowy 
ruch, na prostokątnej do niej, bie-
gnącej ku Wiśle ulicy Obrońców – 
spokój”. ….. 

Śladów działań powstańczych 
na Saskiej Kępie i bezpośredniej jej 
okolicy, jest jeszcze w książce wiele, 
np.:

”Wieczór. Mglisty, Deszczowy. 
Dalekie strzały zza Wisły. W Parku 
Paderewskiego cicho. Czasem seria z 
mostu. Ciężkie, paraliżujące wycze-
kiwanie, co jutro? Na ulicy Krynic-
kiej, w zaciemnionym mieszkaniu, 
wokoło stołu, przy świeczce: „Oli-
wa”, „Tygrys”, Staś, bezręki major 
Kopeć i inne jeszcze postacie, któ-
rych twarze w cieniu. Radzą. Co ro-
bić? Saska Kępa odcięta. Ani a War-
szawą, ani z Pragą nie ma kontaktu. 
Kilkudziesięciu młodych chłopców, 
którzy wrócili z natarcia na park, na-
leży ukryć. Broń – kilkanaście kara-
binów – ukryć. Zaraz jutro rano tym 
się zająć. Trzeba spodziewać się re-
presji niemieckich. Nie dziś jeszcze. 
Nie jutro. Ale przyjdą.” …………

Po wojnie Danuta Pietruszew-
ska i Stanisław Mostwin pobrali się. 
Musieli jednak wraz z Ireną, matką 
Danki, uciekać z kraju, gdyż za oku-
pacyjną i powstańczą działalność 
rodzinie groziło aresztowanie przez 
NKWD. Znaleźli się w Anglii, gdzie 
urodził się im syn Jacek. W 1951 
roku wyemigrowali do USA. Przez 

większość swojego życia mieszkali  
w Baltimore. Do Polski, po raz 
pierwszy Danuta Mostwin przy-
jechała dopiero 1981roku z misją 
naukową. Wcześniejsze liczne sta-
rania o wizę, kończyły się niepowo-
dzeniem. Wielokrotnie odwiedzała 
potem ojczyznę. Szkoliła polskich 
terapeutów w metodyce terapii ro-
dzin oraz uczestniczyła w spotka-
niach z wydawcami i ekspertami 
literatury oraz miłośnikami jej licz-
nych powieści. Stanisław Mostwin, 
w czasie tych pobytów, spotykał się 
z polskimi politykami i zasłużony-
mi działaczami podziemnej Polski 
– jako świadek, żywa historia walki 
o wolność.

Dorobek literacki Danuty Mo-
stwin, liczne powieści oraz niektóre 
opracowania dotyczące społecznej 
sytuacji polonii w USA, wydała 
ostatnio Oficyna Wydawnicza Ku-
charski. Wśród nich: siedem tytułów 
w serii „Saga polska” i zaliczająca się 
do niej „Tajemnica zwyciężonych” 
oraz inne, jak: „Odkrywanie Ame-
ryki”, „Trzecia wartość”, „Oliwia”, 
„Magda”, „Asteroidy”, „Ptaki”.

Opracowała: Bożenna Ulatow-
ska, zaprzyjaźniona z Rodziną Mo-
stwinów, mieszkanka Saskiej Kępy 
w latach sześćdziesiątych, absol-
wentka Liceum im. Marii Skłodow-
skiej – Curie.

SPOTKALI SIĘ  
NA SASKIEJ KĘPIE

DANUTA MOSTWIN /!921-2010 /polska emigracyjna pisarka, dwukrotnie nominowana  
do Nagrody Nobla w latach:2006 i 2008, aktywnie działająca na rzecz społeczności polskiej  
w USA i na świecie. Profesor nauk społecznych w Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie  
i psychologii w Loyola College w Baltimore. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Pani Danuta z mężem i autorką

Pani Danuta z synem

SASKA KĘPA kwiecień 2012 r.    Nr. 2 (6)10. SASKA KĘPAWspomnienia
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Wszyscy zapewne odczuwamy 
zwiększającą się zewsząd presję na 
oszczędzanie wody. Wszystkie me-
dia propagują „proekologiczne za-
chowania” przejawiające się m.in. 
segregacją śmieci, oszczędnością 
energii i wody, itp. Zastanówmy się 
przez chwilę nad tym czy rzeczywi-
ście możemy w jakiś sposób przy-
czynić się do bardziej racjonalnego 
zużycia wody i czy ma to jakieś szer-
sze znaczenie.

Przypuszczalnie większość z nas 
przyrzeka sobie oszczędzanie wody 
przy okazji płacenia kolejnego ra-
chunku wg nowej, najczęściej wyż-
szej, taryfy. Dlaczego tak trudno 
wytrwać w tych postanowieniach? 
Ano zapewne dlatego, że w naszym 
otoczeniu zupełnie nie odczuwamy 
deficytu wody. Przeważa przeko-
nanie, że jest to dobro ogólnodo-
stępne w niemal nieograniczonej 
ilości. Wiemy, że woda kosztuje, 
ale przypisujemy to raczej koniecz-
ności pokrycia kosztów jej dostawy 
do naszych mieszkań i późniejszego 
oczyszczania, niż ograniczoności 
jej zasobów. Co więcej, tu na Sa-
skiej Kępie właściwe są nam raczej 
obawy o skutki nadmiaru wody, ta-
kie jak powódź czy podtopienia po 
intensywnych opadach, niż troska  
o efekty długotrwałej suszy. Bliskość 
dużej rzeki daje złudne poczucie,  
że czego jak czego, ale wody nam tu 
nie zabraknie. Niestety rzeczywi-
stość jest różna od naszych wyobra-
żeń. Polska zajmuje jedno z ostatnich 
miejsc w Europie pod względem ilo-
ści wody dostępnej dla gospodarki w 
przeliczeniu na mieszkańca na rok 
(około 1500 – 1700 m3/mieszk./rok 
a w latach suchych około 1000 m3/
mieszk./rok). Według wszelkich 
opracowanych klasyfikacji oznacza 
to duże ryzyko występowania pro-
blemów z zaopatrzeniem w wodę, 
które wzrasta biorąc pod uwagę 
kiepską jakość jej zasobów. Dla po-
równania w Szwajcarii wynoszą one 
średnio 7000 m3/mieszk./rok, na 
Węgrzech około 12000 m3/mieszk./
rok a w Hiszpanii czy Niemczech 
2700 m3/mieszk./rok. W naszej sy-
tuacji szczęściem jest zamieszkanie  
w mieście, w którym zaopatrzenie 
ludności w wodę jest sprawą priory-
tetową. Dzięki sprawnej sieci wodo-
ciągowej w Warszawie nie odczuwa-
my przecież braku wody. Co najwyżej 
nie zawsze jest ona smaczna.

Jedynym jak się wydaje spo-
sobem radzenia sobie z deficytem 
wody jest jej rozsądne wykorzysty-
wanie. Krajowe zasoby pochodzą  
w przeważającej większości z opa-
dów, a w naszym klimacie jest to 
element wyjątkowo niestabilny.  
W dodatku, wraz ze wzrostem gospo-

darczym wzrasta zapotrzebowanie 
na wodę. Sumy opadów w Polsce są 
z roku na rok bardzo zmienne i nic 
na to nie można poradzić. Natury 
nie da się poprawić, a próby takich 
działań zawsze źle się kończą. Ozna-
cza to, że zasoby wodne zmieniają 
się znacznie w czasie i przestrzeni. 
Trzeba zatem poważnie myśleć o ich 
racjonalnej eksploatacji i ochronie.

Gospodarstwa domowe nie są co 
prawda największym konsumentem 
wody w gospodarce, ale oszczędno-
ści najlepiej zaczynać od siebie. Wy-
liczono, że do spokojnej egzysten-
cji bez poczucia deficytu człowiek 
potrzebuje około 125 – 150 l wody 
dziennie. Na co zatem i w jakiej ilo-
ści jest ona zużywana? Tu niektórzy 
mogą się zdziwić. Na jedno spłuka-
nie toalety zużywamy 15 – 20 l, na 
kąpiel w wannie – 100 l, na 3 min. 
prysznic – 50 l, jednorazowe mycie 
zębów lub rąk pod bieżącą wodą to 
5 l, a picie i gotowanie to około 10 l 
na osobę dziennie. Inne czynności 
też są „wodochłonne”: pranie ręczne 
(8 – 10 l), cykl zmywarki do naczyń 
(50 l), pranie w pralce automatycz-
nej (ok. 150 l), zraszanie trawnika 
(1000 l na godzinę) czy mycie sa-
mochodu wężem (200 l). Jak zatem 
zacząć oszczędzanie? Przede wszyst-
kim, jeżeli wewnętrznie buntujemy 
się przeciwko „proekologicznym” 
wzorcom, którymi bombardują nas 
media, to warto pomyśleć o stanie 
własnego budżetu. Zacznijmy od 
wodomierzy. Udowodniono, że nic 
tak nie pobudza do oszczędności 
jak widok obracającej się szaleńczo 
wskazówki wodomierza przy nie-
znacznie nawet odkręconym kranie. 
Szacuje się, że sama instalacja licz-
nika powoduje zmniejszenie zużycia 
o 18 do 25 %. Kolejna rzecz to na-
prawa cieknących kranów. W wielu 
gospodarstwach domowych więcej 
wody traci się przez niesprawne 
krany, niż zużywa do picia i gotowa-
nia. Przez jeden uszkodzony zawór,  
z którego cieknie kropla na sekun-
dę tracimy rocznie nawet ponad 
7 m3 wody. Po wykorzystaniu środ-
ków technicznych warto zmienić 
nieco przyzwyczajenia. Zakręcając 
kran przy myciu zębów jedna oso-
ba może zaoszczędzić rocznie około 
10 m3 wody, a biorąc krótki prysznic 
zamiast kąpieli w wannie kolejne 
20 m3. Możliwe oszczędności warto 
przemnożyć przez cenę 1 m3 wody, 
aby zdecydować czy to się opłaca.

Wodę zużywamy nie tylko od-
kręcając kran w kuchni czy łazience, 
ale również kupując różne produkty. 
Często nie zdajemy sobie sprawy ile 
jej należy zużyć, aby wyprodukować 
torebkę ryżu, parę spodni, kompu-
ter, czy samochód. W powszech-

nym mniemaniu, produkcja dóbr 
związana jest z zanieczyszczeniem 
wody czy atmosfery, ale mało kto 
zastanawia się nad tym ile wody zu-
żywamy w procesie produkcji. Wodę 
tę naukowcy nazwali wirtualną, po-
nieważ konsument nie zdaje sobie 
sprawy z jej istnienia i fizycznie nie 
ma z nią kontaktu. Oto zaledwie 
kilka przykładów wodochłonności 
produkcji podstawowych artykułów 
spożywczych i innych dóbr codzien-
nego użytku. Do wyprodukowa-
nia 1 kg ziemniaków potrzeba 900  
l wody, 1 kg ryżu – 3400 l, 1 kg mię-
sa wieprzowego – 4800 l, 1 kg mięsa 
wołowego – 15455 l, 1 kg sera żół-
tego – 5000 l, 1 kg marchwi – 131 l, 
1 kg pomidorów – 184 l, 1 kg bana-
nów – 859 l, 1 kg truskawek – 276 l, 
1 kg cukru – 1500 l natomiast 1 jajka 
– 200 l, a hamburgera – 2400 l. Nie 
lepiej jest z produktami płynnymi 
np.: 1 l mleka – 1000 l wody, 1 l soku 
jabłkowego – 950 l, 1 l kawy – 1120 l, 
1 l herbaty – 240 l, a 1 l piwa – 300 l. 
Zatrważająco dużych ilości wody 
wymaga jednak produkcja artyku-
łów przemysłowych np. 1 komputer 
– 20000 l, 1 para jeansów – 11000 l, 
a samochód osobowy aż 400000 l. 
Warto się w tym kontekście zasta-
nowić, czy wszystkie kupowane 

przez nas produkty są nam nie-
zbędne. Kupując rzecz, która okaże 
się bezużyteczna i szybko znajdzie 
się w śmietniku przyczyniamy się 
do marnotrawstwa wody i uszczu-
plania jej zasobów, nie mówiąc już  
o własnych stratach finansowych.  
Z przytoczonych danych wynika, że 
handel między państwami to w rze-
czywistości również handel wodą. 
Eksport i import dóbr to jednocze-
śnie eksport i import wody. Często 
państwa cierpiące na deficyt wody 
są jednocześnie jej eksporterami  
w rozmaitych produktach, najczę-
ściej rolnych.

Czy warto zatem oszczędzać 
wodę? Zdecydowanie tak. Jeżeli nie 
jest to nawet podyktowane wzglę-
dami „ekologicznymi” to warto 
kierować się chociażby względa-
mi ekonomicznymi. Polska już te-
raz ma mniejsze zasoby wodne niż 
większość krajów w Europie, zatem 
oszczędność w ich wykorzystywaniu 
wydaje się jak najbardziej wskaza-
na. Woda powinna stać się dla nas 
czymś cennym, z czym obchodzimy 
się z szacunkiem. Winni to jesteśmy 
przyszłym pokoleniom.

dr Maciej Lenartowicz 
adiunkt adiunkt Wydziału Geografii  

i Studiów Regionalnych U.W.

CZY WARTO OSZCZĘDZAĆ WODĘ?Maciej Lenartowicz
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Organizacja Narodów Zjed-
noczonych ogłosiła rok 

2012 Międzynarodowym Rokiem 
Spółdzielczości. Hasło: „Spółdziel-
nie budują lepszy świat” nie jest 
przypadkowe. Pomimo ogólnego 
wzrostu bogactwa blisko miliard 
ludzi na świecie cierpi głód. Nawet 
Unia Europejska grupująca przecież 
nie najbiedniejsze kraje zauważyła 
problem i rok 2010 ogłosiła rokiem 
walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Świat coraz bardziej 
zwraca uwagę na zbiorową, wspólno-
tową przedsiębiorczość. Podzielony 
jedynie na pracodawców i przedsię-
biorców, na komercję i wolontariat 
będzie narażony na ciągłą konfron-
tację i konflikty społeczne. 

Pani Elinor Ostrom laureatka 
nagrody Nobla w dziedzinie eko-
nomii za badania nad wspólnotami 
i spółdzielczością dowiodła swoimi 
badaniami, że w dłuższym okresie 

czasu efektywność wspólnotowego 
współ-gospodarowania może być 
lepsza od komercyjnego, gdyż sprzy-
ja to optymalizacji ludzkich decyzji. 
W takim procesie powstaje i umac-
nia się kapitał ludzki - niezbędny 
czynnik postępu. 

Rezolucja ONZ ustanawiająca 
rok 2012 Międzynarodowym Ro-
kiem Spółdzielczości potwierdza, 
że spółdzielczy model przedsiębior-
czości jest ważnym czynnikiem roz-
woju gospodarczego i społecznego, 
gdyż pozwala ludziom na partycy-
pację w tym rozwoju a spółdzielnie 
przyczyniają się do eliminacji biedy, 
tworzenia miejsc pracy i integracji 
społecznej.

W Polsce uroczystość inauguru-
jąca te odchody odbyła się 10 stycz-
nia 2012 roku w Teatrze Drama-
tycznym w Warszawie. Honorowy 
Patronat nad Międzynarodowym 
Rokiem Spółdzielczości objął Pre-

zydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski.

W Polsce mamy już za sobą zja-
wisko jakie miało miejsce w minio-
nej dekadzie polegające na tym ,że 
rządzący postrzegali spółdzielczość 
jako relikt przeszłości tzw. komuni-
stycznej. Uznano bowiem, że skoro 
spółdzielnie rozwijały się w PRL to 
należy je zwalczać i przynajmniej 
ograniczać ich rolę w życiu społecz-
nym i gospodarczym. Temu służyły 
ciągłe i okazjonalne reformy prawa 
spółdzielczego. Do dzisiaj poja-
wiają się reformatorzy, którzy czę-
sto kierując się jedynie osobistymi  
doświadczeniami proponują zmiany, 

Rok 2012 
Rokiem Spółdzielczości

które pogrążyć mają ruch spółdziel-
cy w chaosie i doprowadzić do jego 
likwidacji. Ludzie ci nie rozumieją 
znaczenia spółdzielczości w budo-
wie społeczeństwa obywatelskiego. 
Zapomnieli ,.iż spółdzielczość liczy 
sobie ponad 150 lat i nie zrodziła 
się w czasach tzw. „komuny” tylko  
w krajach o najbardziej rozwiniętym 
kapitalizmie np. Anglii. Działania 
te okazały się skuteczne w jeszcze 
jednym aspekcie. Doprowadziły  
do zmniejszenia się ilości spółdziel-
ni w ostatnich 20 latach o prawie 
połowę. Kiedy w Unii Europejskiej 
udział spółdzielczości w tworzenie 
Produktu Krajowego Brutto wynosi 
6%, to w Polsce zaledwie 1%. 

W Polsce mamy 8 milionów  
spółdzielców. Nie można kwestio-
nować, iż w tak dużej społeczności  
pojawiają się zachowania patologicz-
ne. Z nimi trzeba bezwzględnie wal-
czyć, głównie poprzez dobre prawo 
spółdzielcze, którego do dzisiaj nie-
stety nie ma. Potrzebna jest chwila 
refleksji i politycznej woli na zmianę 
tego co rodzi patologie a wzmacnia-
nie tego co niesie rozwój samorząd-
ności, solidarności ludzkiej i wza-
jemnej pomocy. Bo to są wartości dla 
których powstał i trwa przez ponad 
150 lat ruch spółdzielczy.

Na rok 2012 zaplanowano wielu 
uroczystości i imprez organizowa-
nych na całym świecie. W Polsce  
też planowane są konkursy konfe-
rencje czy wystawy. We wrześniu 
zorganizowany zostanie „Dzień 
Spółdzielczy”.

W naszej spółdzielni – Spół-
dzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
Pracowników Kultury planujemy 
w tym czasie uroczystość związaną 
z obchodami 55-lecia jej powstania. 
Odbędzie się ona w dniu 29 września 
2012 roku Klubie Kultury Saska 
Kępa przy Brukselskiej 23. Będzie 
czas na spotkanie kilku pokoleń  
naszych spółdzielców. Uroczysto-
ściom towarzyszyć będzie wystawa 
prac naszych członków- artystów  
i koncert.

Serdecznie pozdrawiamy  
wszystkich SPOŁDZIELCÓW  

i CZYTELNIKÓW 

Zarząd SBM Pracowników Kultury 
w Warszawie 
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Leszek Kurowski: Jest Pan sena-
torem z Pragi. Czy często bywa Pan na 
Saskiej Kępie? 

Marek Borowski: Interesują 
mnie wszelkie wydarzenia kultural-
ne, bywam w szkołach, mieszkają  
tu także moi przyjaciele. A poza tym, 
to przecież mój okręg wyborczy,  
więc reaguję na wszelkie zaprosze-
nia.

L.K : Ale właściwie nie wiem do 
końca jak mam się do Pana zwracać; 
panie marszałku, panie premierze,  
panie ministrze czy panie senatorze? 

M.B: Najlepiej: ekscelencjo 
(śmiech). Wybór pozostawiam Panu, 
ale może być także „panie Mar-
ku” – w końcu „Marku” to skrót od  
„Mar(szał)ku”.

L.K: Przyznam szczerze, że byłem 
trochę zdziwiony jak zobaczyłem Pana 
na sesji rady naszej dzielnicy a później 
kiedy interweniował Pan w sprawie 
p. Joanny Szczepkowskiej i naszego 
Domu Kultury. Pan raczej był koja-
rzony w wielką polityką. Czy były to 
jednostkowe wydarzenia, czy częściej 
będziemy mogli na Pana liczyć w roz-
wiązywaniu spraw lokalnych? 

M.B: Trochę się nie.dziwię, że 
Pan się dziwi. Wiem, że są posłowie 
i senatorowie, którzy po wyborach 
znikają, jak sen jaki złoty, ale ja do 
nich nie należę. Głosowała na mnie 
ponad połowa wyborców prawo-
brzeżnej Warszawy, w tym Saskiej 
Kępy - jest dla mnie nie tylko obo-
wiązkiem, ale i źródłem zawodowej 
satysfakcji wspierać lokalne inicja-
tywy i pomagać ludziom.

L.K: W kuluarach obrad niektórzy 
urzędnicy i radni sugerowali, że sena-
torowi nie przystoi mówić o toaletach.  
Co by Pan im na to odpowiedział? 

M.B: Rozumiem, że chodzi o to, 
że domagałem się, aby w dniach me-
czów miasto postawiło więcej toalet, 
w tym także w pewnym oddaleniu 
od stadionu, np. na Saskiej Kępie. 
Dotychczasowe imprezy wykazały 
bowiem, że kibice załatwiają swoje 
potrzeby fizjologiczne na trasach 
swego radosnego przemarszu. Będę 
mówił o tym, na co skarżą się miesz-
kańcy, a nie o tym, o czym zdaniem 

niektórych urzędników i radnych 
powinienem mówić.

L.K: Sprawa przygotowań  
do EURO 2012 budzi wiele emo-
cji. Władze państwowe i Prezydent 
Warszawy, twierdzą, że jesteśmy do-
brze przygotowani, opozycja wieszczy  
kompromitację. Jaką ma Pan opinię  
w tej sprawie? 

M.B: No właśnie, my bardzo  
lubimy wieszczyć, a przecież trzech 
wieszczów powinno wystarczyć. 

To jest impreza na skalę, z jaką 
jeszcze nie mieliśmy do czynienia, 
wiec na pewno bez jakichś wpadek 
się nie obędzie. Nie skończymy au-
tostrady, koleje są, jakie są, ale to 
przecież nic nowego. Ważna będzie 
atmosfera i bezpieczeństwo miesz-
kańców i kibiców w czasie turnieju 
oraz ogólny klimat imprezy. Wszyst-
kie służby państwowe i miejskie 
pracowicie się przygotowują, a i tak 
ocena będzie zależała od…. piłkarzy. 
Jeśli wyjdziemy z grupy – minister-
ka Mucha i prezydentka Gronkie-
wicz-Waltz będą noszone na rękach, 
jeśli przegramy sromotnie – wszyscy 
będą do zwolnienia. 

L.K: My na Saskiej Kępie mamy 
mniej problemów, walczymy z tym 
aby goście nie chodzili po dziurawych 
chodnikach ale co z tą częścią Pragi na 
północ od Stadionu? Niewiele tu zro-
biono. Na Pradze Północ w ratuszu 
głównie walczono o władzę a na Połu-
dniu narzekano na brak pieniędzy. Czy 
będziemy zasłaniać wszystkie budynki 
reklamami / to taki pomysł na zanie-
chanie remontów /. Czy nie odnosi Pan 
wrażenia, że władze obu dzielnic coraz 
bardziej oddalają się od problemów spo-
łeczności lokalnej? 

M.B: Tak ostrej tezy bym nie za-
ryzykował. Zdążyłem już wprawdzie 
poznać urzędników, którzy powinni 
zająć się czymś innym, ale znam też 
wielu, którzy rozumieją, na czym 
polega ich zadanie. Sytuacja poli-
tyczna na Pradze Płn. rzeczywiście 
jest fatalna, trwa tam paraliż władzy 
uchwałodawczej, natomiast faktem 
jest, że wszystkim dramatycznie 
brakuje pieniędzy. Jestem zaangażo-
wany w zmniejszenie „janosikowe-
go”, jeśli się uda, Praga na pewno to 
odczuje.

L.K: Praga jako całość jest bardzo 
zróżnicowana ekonomicznie i społecz-

nie. Odnoszę też wrażenie, że podział 
administracyjny na Północ i Południe 
jeszcze ten stan utrwalił. Czy Pan  
senator nie widzi możliwości stworze-
nia forum współdziałania tych dwóch 
części Pragi? 

Na czele tego swoistego ukła-
du mógłby stanąć senator z Pragi.  
Dobry przykład dają organizacje poza-
rządowe, które wspierają swoje działa-
nia. 

M.B: Jestem gorącym zwolen-
nikiem stworzenia swoistego lobby 
praskiego i będę starał się dopro-
wadzić do jego utworzenia, ale wo-
lałbym nie zaczynać od wybierania 
lidera. Liderów ci u nas dostatek, 
gorzej z tymi od czarnej roboty.

L.K; Kojarzony jest Pan z lewicą. 
Kandydował Pan z poparciem Platfor-
my Obywatelskiej. Partie te jeszcze nie-
dawno głosiły hasło likwidacji senatu, 
zmniejszenia liczy posłów, likwidacji 
wielu agencji i funduszy. PO rządzi  
i ma wszystkie instrumenty aby te po-
stulaty wdrożyć w życie. Czy znany jest 
Panu stan realizacji tych zapowiedzi? 

M.B: Zawsze uważałem te  
hasła za czysty populizm ustr 14  

“MAREK TO SKRÓT OD MAR(SZAŁ)EK”
WYWIAD Z MARKIEM BOROWSKIM 

Wywiad z senatorem Markiem Borowskim przeprowadzony  
w siedzibie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej  
Pracowników Kultury w Warszawie przy ul. Francuskiej 49
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ustr 13 i przestrzegałem, aby nie 
epatować nimi wyborców, bo lu-
dziom się od tego nie poprawi,  
a i z realizacją nie będzie tak łatwo. 
Do likwidacji senatu i zmniejszenia 
liczby posłów trzeba zmiany konsty-
tucji, a na to trzeba dwóch trzecich 
głosów. Żadna partia – w tym PO  
– nawet nie zbliża się do takiej licz-
by mandatów.

LK: W odczuci społecznym z naszą 
demokracją nie jest najlepiej. Z punktu 
widzenia formalnego raczej odwrot-
nie- kwitnie. Mamy mnóstwo instytucji 
demokratycznych:sejm, senat, tysiące 
radnych wielu szczebli, komisji, partii, 
związków zawodowych stowarzyszeń 
itp. A prawdziwego dialogu społeczne-
go brak. Może” przedstawicieli ludu” 
jest za dużo? Oczywiście, że demokra-
cja kosztuje, ale jak kosztuje za dużo, 
to jak wiemy z historii, pojawiają się 
dyktatorzy którym lud powierza władzę 
aby zrobili porządek. 

M.B: Niestety, w dużym stopniu 
muszę zgodzić się z tą diagnozą. Nie 
sądzę jednak, aby przyczyną była 
zbyt duża liczba ludzi, wybieranych 
do różnych organów. Moim zda-
niem, przyczyna jest niedojrzałość, 
słabość naszej demokracji, a to z ko-
lei bierze się z tego, że demokracja  
w Polsce ma bardzo krótką histo-
rię. O przedwojennej nie mów-
my, a powojenna ma ledwie 20 lat.  
W związku z tym nasze społeczeń-
stwo ma słabo wykształcone na-
wyki demokratyczne, a ci, których 
wybiera, są w znacznej części tego 
społeczeństwa odbiciem. Sytuacje 
pogarsza brak mediów publicznych 
– zwłaszcza telewizji publicznej  
– z prawdziwego zdarzenia. Prym 
wiodą media nastawione na sensa-
cję, na to „kto kogo”, „kto komu”  
i „kto z kim”, a nie na: „co”, „jak” i 
„po co”. Trochę to błędne koło, ale 
jak na razie zarówno rządzący, jak  
i opozycja wykazują brak woli  
i pomysłów, jak z  tego wyjść.

L.K: Panie senatorze, pytam Pana 
nie tylko jako ekonomisty ale i czło-
wieka o wrażliwości społecznej; czy 
rzeczywiście nie ma innego wyjścia 
jak podniesienie wieku emerytalnego?  
W Polsce ok. 40% mężczyzn umiera  
w wieku 15-64 lat. Nie możemy więc 
porównywać się z tzw. Europą Za-
chodnią czy Skandynawią gdzie np.  
w Szwecji szansę na dożycie starości 
ma ok. 80 % mieszkańców Czy zamiast 
podnosić wiek emerytalny nie wystarczy 
zlikwidować przywileje niektórym gru-
pom. Trudno zrozumieć dlaczego sprzą-
taczka czy pracownica supermarketu 
ma pracować do 67 roku życia obsługu-
jąc 35 letnich emerytów. 

M.B: Emerytalny wiek 67-iu lat 
dla kobiet zacznie obowiązywać do-
piero za 28(!) lat. Jak będzie wtedy 
wyglądała praca sprzątaczki czy pra-
cownicy supermarketu – napraw-

dę trudno przewidzieć. Aktualny  
projekt dopuszcza emerytury wcze-
śniejsze (tzw. częściowe), choć uwa-
żam, że są one zakreślone na zbyt 
niskim poziomie. Potrzebne są także 
zmiany w służbie zdrowia i świad-
czeniach socjalnych. Proponuję 
jednak spojrzeć na tę sprawę z innej 
strony. Na razie, przez 8 lat, będzie-
my podwyższać wiek emerytalny dla 
kobiet do 62 lat. To nie budzi więk-
szych emocji. W ciągu tych 8 lat 
sprawdzimy, czy nastepuje poprawa 
na rynku pracy, w służbie zdrowia, 
w pomocy dla rodzin z dziećmi.  
To wystarczający okres, w trakcie 
którego dwa razy będziemy wybie-
rać kolejne rządy. Jeśli pesymistycz-
ne przepowiednie się sprawdzą, 
będzie można proces stopniowego 
podwyższania wieku emerytalnego 
po prostu wstrzymać.

L.K: Czy nie wydaje się Panu, 
że mamy wygodne Państwo. Za-
miast szukać rozwiązania problemów  
w porozumieniu ze społeczeństwem 
idzie na łatwiznę. Jak brakuje  
pieniędzy to obciąża się obywateli  
podatkami, opłatami po prostu zwięk-
sza tzw. daninę. Ale takie Państwo 
nigdy nie będzie odbierane przez oby-
wateli jak przyjazne. Polacy mają  
doświadczenia w ignorowaniu Pań-
stwa. Czy jesteśmy skazani na politykę 
doraźnych działań? Czy brakuje nam 
polityków z wizją?  

M.B: No cóż, przydałoby się 
więcej wizji, a mniej telewizji.  
Tzw. strategie są nawet opracowy-
wane (patrz program „Polska 2030” 
Michała Boniego), ale zaraz potem 
odkładane na półkę. Było to i jest 
stałym przedmiotem mojej krytyki 
wobec rządzących. A czy jesteśmy 
skazani? Nikt nas nie skaże, chy-
ba, że sami się skażemy. Na razie 
dominuje działanie „tu i teraz”.  
To jest dobre tu i teraz, ale co  
potem?

L.K: Panie senatorze, rozmowa  
z Panern jest ciekawa i mogłaby 
trwać dalej. Czy istnieje możliwość  
cyklicznych spotkań?

M.B: Jeśli tylko Czytelnicy  
to wytrzymają, a Pan Redaktor wy-
trwa w tym zamiarze - to ja z przy-
jemnością.

L.K: I ostatnie pytanie. Czy wy-
biera się Pan na Święto Saskiej Kępy  
19 maja?

M.B: Szykuje mi się w tym  
czasie wyjazd zagraniczny, ale jeśli 
nie wyjadę, na pewno będę, podob-
nie jak w ubiegłym roku Interesu-
ję się jednak scenariuszem święta 
i staram się wspomóc inicjatywy 
mieszkańców Saskiej Kępy w tym 
zakresie.

L.K: Dziękuję za rozmowę. 
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Szanowni Państwo,  
Mieszkańcy i Przedsiębiorcy  

z Saskiej Kępy

W związku ze zbliżającymi się 
Mistrzostwami Europy w Piłce 
Nożnej UEFA Euro 2012 oraz pla-
nowanymi masowymi imprezami  
na Stadionie Narodowym, obszar 
Saskiej Kępy będzie objęty czaso-
wym zakazem ruchu pojazdów.

Urząd Dzielnicy Praga-Południe 
m.st. Warszawy wraz z Biurem Dro-
gownictwa i Komunikacji Urzędu 
m.st. Warszawy wyznacza Strefę 
Czasowego Zakazu Ruchu ogra-
niczoną od północy – ul. Waszyng-
tona, od południa – Al. Stanów  
Zjednoczonych, od zachodu –  
ul. Wał Miedzeszyński, a od wscho-
du – Kanałem Wystawowym.

W celu zapewnienia sprawnego 
dojazdu do posesji i firm, miesz-
kańcy Saskiej Kępy i przedsię-
biorcy prowadzący działalność na 
tym terenie, otrzymają bezpłat-
nie identyfikatory uprawniające  
do poruszania się pojazdem po 
Strefie Czasowego Zakazu Ruchu, 
z okresem ważności na 3 lata.

Wydawanie identyfikatorów 
rozpocznie się 10 kwietnia i potrwa 
do 28 kwietnia 2012r. W trosce  
o sprawną obsługę mieszkańców, 
uruchomione zostaną 4 punkty,  
z których 3 będą zlokalizowane  
na terenie Saskiej Kępy. 

Osoby prowadzące działalność 
gospodarczą po identyfikatory za-
praszamy do Urzędu Dzielnicy 
Praga-Południe przy ul. Grochow-
skiej 274.

Szczegółowe informacje dotyczące 
identyfikatorów będą przekazywane 
Państwu na stronie internetowej Urzę-
du Dzielnicy i w komunikatach praso-
wych. Od 26 marca br. uruchomiona 
została informacja telefoniczna.

Prosimy mieszkańców i przed-
siębiorców o odbieranie identyfi-
katorów, a także zrozumienie dla 
czasowych utrudnień w ruchu, 
związanych z organizacją na terenie 
naszej Dzielnicy tak dużego przed-
sięwzięcia, jak UEFA EURO 2012.

Z poważaniem,
Tomasz Kucharski 

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe 
m.st. Warszawy

MIEJSCE I ADRES KIEDY UWAGI

Klub Kultury Saska Kępa,  
ul. Brukselska 23

Pon.- Pt. 11.00-19.00
Sob. 9.00-14.00

Obsługa osób fizycznych 
(bez działalności gospodarczej) 4 stanowiska, 
Punkt dostępny dla niepełnosprawnych,

Ognisko Pracy Pozaszkolnej  
„Jordanek”, ul. Nobla 18/26

Pon.- Pt. 11.00-19.00
Sob. 9.00-14.00

Obsługa osób fizycznych
(bez działalności gospodarczej) 3 stanowiska,
Punkt dostępny dla niepełnosprawnych

Administracja Nieruchomości nr 1,
ul. Niekłańska 35A

Pon.- Pt. 11.00-19.00
Sob. 9.00-14.00

Obsługa osób fizycznych
(bez działalności gospodarczej) 2 stanowiska

Urząd Dzielnicy Praga-Południe,  
Wydział Obsługi Mieszkańców, 
ul. Grochowska 274

W godzinach pracy Urzędu:
Pon. 8.00-18.00
Wt.-Pt. 8.00-16.00

Obsługa osób prowadzących 
działalność gospodarczą 1 stanowisko

Obsługa osób fizycznych
(bez działalności gospodarczej) 1 stanowisko

UWAGA: wydawanie identy-
fikatorów osobom prowadzącym 
działalność gospodarczą na tere-
nie Saskiej Kępy tylko w Urzędzie 
Dzielnicy Praga-Południe !

Dokumentami niezbędnymi do 
wydania identyfikatora będą:

. Dowód osobisty z adresem 
zameldowania w Strefie lub inny 
dokument pozwalający na ustalenie 
tożsamości wraz z dokumentem po-
twierdzającym prawo do zamieszki-
wania na terenie Strefy. 

. Dowód rejestracyjny pojaz-
du, dla którego wnioskodawca chce 
uzyskać identyfikator, a w przypad-
ku, gdy osoba ubiegająca się o iden-

tyfikator nie jest właścicielem lub 
współwłaścicielem pojazdu, także 
dokument potwierdzający dyspono-
wanie pojazdem (np. umowa leasin-
gu, umowa użyczenia itp.) a dla osób 
prowadzących działalność gospodar-
czą na terenie Saskiej Kępy:

. Numer NIP oraz dokumenty 
poświadczające tytuł prawny do lo-
kalu lub nieruchomości znajdującej 
się w Strefie.

Informacja telefoniczna:  
022 / 33-80-777 

Linia obsługiwana  
od 26 marca 2012 r.  
w godzinach pracy  

Urzędu Dzielnicy (8.00-16.00). 

PUNKTY WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW
 – czynne od 10 kwietnia 2012 r.
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Agnieszka Passent: Przyjaźnili-
ście się z Agnieszką Osiecką w czasach 
szkolnych. Czy wasze szkoły rywalizo-
wały?

Jan Borkowski: Spotykaliśmy 
się na szkolnych zabawach i tzw. 
prywatkach. Saska Kępa była na-
szą dzielnicą. Obie szkoły nie były 
koedukacyjne, ja chodziłem do mę-
skiego liceum im. Adama Mickiewi-
cza na Paryskiej, a Ona do żeńskiego 
liceum im. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie na Obrońców. Szkoły mieściły 
się w prywatnych budynkach i były 
położone dość blisko siebie. No więc 
byliśmy na siebie zdani. Chłopcy  
z Mickiewicz zapraszali dziewczyny 
ze Skłodowskiej na swoje zabawy,  
a one nas na swoje .Rywalizacja mogła 
dotyczyć tylko jakości potańcówek. 
Przebiegała bez większych zgrzytów 
aż do 1952 roku kiedy to przed ma-
turą były organizowane bale matu-
ralne. Oboje z Agnieszką mieliśmy 
związki z muzyką. Ona przez ojca, 
ja przez fortepian, na którym grywa-
łem. Mnie udało się doprowadzić do 
zaangażowania modnego wówczas 
zespołu Górkiewicza i Skowrońskie-
go znanego z licznych płyt i sądząc, 
że będzie to szalona zupełnie zabawa 
przy dźwiękach zakazanego wówczas 
jazzu, zamiast koleżanek w białych 
bluzkach i niebieskich spódnicach  
z dobrych domów zaprosiliśmy 
dziewczyny z liceum na Kawęczyń-
skiej. Chodziły na wysokich obca-
sach, w makijażu i strojach z Baza-
ru Różyckiego. Mimo tego afrontu 
Agnieszka się pojawiła z jakimś ko-
legą z mojej klasy. Opis tej zabawy to 
temat na inne opowiadanie dodam 
więc tylko, że rewanż odczuliśmy 
boleśnie. Na balu u Skłodowskiej za-
grał legendarny wówczas saksofoni-
sta Karol Bovery. Przy fortepianie – 
Wiktor Osiecki. Mnie tam nie było.

A.P. Znałeś moją Mamę całe jej 
życie i obserwowałeś jej przywiązanie 
do Kępy. Z licznych podróży zawsze 
tu wracała, a dziś działa tu Fundacja 
Okularnicy jej imienia.

J.B. Tu był Jej dom rodzinny, 
biurko, przy którym najlepiej się 
Jej pisało, okno z widokiem na Dą-
browiecką.... No i była mama, pani  
Maria Osiecka. 

Próbowała pisywać za grani-
cą ale dobrze wychodziły Jej tylko  
listy. Krzysztof Komeda powiedział  
kiedyś, że jest Ona niezbędnym 
elementem polskiego krajobrazu,  
a ja dodałbym, że sasko-kępskiego  
w szczególności.

A.P. Czy urządzaliście wspólne  
imprezy? 

J.B. Raczej nie. Ja Ją przypro-
wadzałem do Hybryd na Mokotow-
skiej, gdzie poznawała środowisko 
muzyczne, a ona mnie do STSu. 
Chyba, że za wspólną imprezę uzna-
my podróż motorówką z Warszawy 
na Mazury. No ale to także temat  
na inne opowiadanie. Dopłynęliśmy 
do Pułtuska. W trzy dni.

A.P. W młodości Poetka spędzała 
czas nad Wisłą. Kajaki czy plażowa-
nie?

J.B. Ani kajaki ani plażowa-
nie. Agnieszka trenowała pływanie  
w klubie Legia, wtedy CWKS, a ja 
wioślarstwo w dawnej Ymce nad 
Wisłą, przemienionej później na 
Młodzieżowy Dom Kultury (MDK). 
Jednak raz popłynęliśmy kajakiem 
do Wilanowa. Prawy brzeg Wisły 
słynął jednak w naszych czasach 
szkolnych z licznych przystani, któ-
re w sobotnie wieczory zamieniały 
się w miejsca mogące konkurować z 
Kameralną lub „Czerwoną oberżą” 
(garaże jednego z Ministerstw z po-
tańcówkami i częstymi bójkami).  

A.P. Czy były jakieś miejsca, 
albo osoby w tej części miasta, które  
Agnieszka szczególnie lubiła, albo 
szczególnie unikała?

J.B. Oboje lubiliśmy kawiarenkę 
Bistro na Francuskiej prowadzoną 
przez dostojne małżeństwo. Były 
tam, jak dobrze pamiętam, tylko 
cztery stoliki i na wszystkich wid-
niał napis – zarezerwowane. Kiedy 
przychodziliśmy właścicielka zabie-
rała jeden z napisów. W taki sposób 
kawiarenka słynęła z dobrych gości 
oraz z prawdziwego, własnej roboty 
tortu mocca. Byłem jego wielbicie-

lem. Kiedy Bistro zakończyło dzia-
łalność przenieśliśmy się do kawia-
renki „Sułtan” słynącej z szarlotek 
i serników własnego wypieku. Wła-
ścicielami było także małżeństwo. 
Takich ulubionych miejsc na Saskiej 
Kępie miała Agnieszka wiele ale 
wspomnę jeszcze tylko mały pawi-
lonik fotograficzny na Francuskiej.  
Tu wywoływaliśmy  robione nało-
gowo fotografie. Do dziś portrety 
Agnieszki są na wystawie. A czego 
lub kogo unikała? Natarczywych, 
wiecznie podpitych autorów tekstów 
piosenek, konfliktów i partnerów, 
których opuszczała.   

A.P. Co Fundacja i Saska Kępa 
mogłaby zrobić by informować   
warszawiaków i turystów o Poetce? 

J.B. To co robi. Promować twór-
czość Poetki, organizować koncerty 
w Parku Skaryszewskim, Festiwal 
Pamiętajmy o Osieckiej, dbać aby 
Jej książki były zawsze w księgar-

Dziewczyna  
w białej bluzce

Z Janem Borkowskiem, redaktorem Polskiego Radia, o przyjaźni z Agnieszką Osiecką  
rozmawia córka Poetki, Agata Passent 

niach, dopóki jeszcze takie miejsca 
istnieją. Osobiście bardzo chciałbym 
aby obok pomnika Agnieszki, która 
siedzi przy stoliku na rogu Fran-
cuskiej i Obrońców stanęło jeszcze 
jedno krzesło. Turysta siada i wte-
dy rozlega się piosenka – Małgośka,  
a później kilka innych. Takie mu-
zyczne ławeczki są już na Krakow-
skim Przedmieściu. 

A.P. Dziękuję Ci za rozmowę.

Więcej informacji  
o Fundacji Okularnicy  

im. Agnieszki Osieckiej  
na www.okularnicy.org.pl  

Fundacja jest organizacją pożytku 
publicznego.

Przekazanie 1% podatku,  
pomoże w realizacji Konkursu  

i Festiwalu PAMIĘTAJMY  
O OSIECKIEJ.  

Nr KRS: 0000090093;  
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