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KKiedy trafi do Was kolejny, 7 numer naszego periodyku będziemy 
po uroczystościach otwarcia EURO 2012 i po meczu Polski z Grecją. 

Wygrana w pierwszym meczu na pewno naszym piłkarzom dodała skrzydeł  
i wiary, że mogą wyjść z  grupy  a później? ….. może zwycięski ćwierćfinał  
np. z Niemcami, półfinał z Włochami  i zwycięstwo w finale z Hiszpanią. 
Może apetyt jest zbyt duży, a może w sam raz. Jedno jest pewne „piłka jest 
okrągła, a bramki są dwie”. I to, że prawdziwi kibice polskiej reprezentacji 
będą ją wspierać do końca. 

Ale my, Polacy, występujemy też w drugiej i nie mniej ważnej roli. Jesteśmy  
przecież współgospodarzami imprezy. Piłkarze nie muszą pokazywać polskiej  
gościnności na boisku przegrywając mecze, ale my mieszkańcy stolicy mu-
simy pokazać to wszystko co u nas najlepsze. Wierzymy, że licznie przybyli 
do Warszawy goście poczują się jak u siebie w domu i mile będą wspominać 
chwile spędzone w naszym pięknym mieście. 
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W dniu 30 maja Parlament Euro-
pejski był świadkiem bardzo presti-
żowego wydarzenia sportowego, w 
postaci turnieju piłkarskiego zorgani-
zowanego przez polską delegację PO-
PSL. Zawody zostały przygotowane  
z ogromnym rozmachem a ho-
norowy patronat nad nimi objęli 
przewodniczący Komisji Europej-
skiej - Jose Manuel Barroso oraz 
przewodniczący Rady Europejskiej 

- Herman Van Rumpuy. Przed głów-
nym wejściem rozłożono boisko 
piłkarskie ze sztuczną nawierzch-
nią i minitrybunami, a uroczystego 
otwarcia dokonał Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego - Martin 
Schulz. Przy okazji imprezy posta-
nowiono zareklamować zbliżają-
ce się Mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej, których gospodarzem jest 
Polska i Ukraina oraz cztery polskie 
miasta.

Wydarzenie zgromadziło na 
starcie 17 damsko-męskich ekip, 

w których składach przeważali de-
putowani z poszczególnych krajów. 
Prawdziwą furorę zrobił polski ze-
spół, wśród którego zawodników 
można było dostrzec prawdziwe 
tuzy świata polityki i sportu, jak 
prof. Jerzy Buzek, Komisarz Janusz 
Lewandowski oraz były reprezen-
tacyjny bramkarz - Jerzy Dudek. 
W naszych barwach walczyła także 
dzielnie opozycja - Poseł Jacek Kur-

ski i Wojciech Olejniczak, zaś zaporą 
nie do pokonania dla przeciwników 
okazał się Poseł ze Śląska - Bogdan 
Marcinkiewicz.  

Polskie europosłanki na czele z 
Jolantą Hibner oraz minister sportu 
- Joanną Muchą gorąco dopingowały 
polską reprezentację. W przerwach 
pomiędzy poszczególnymi mecza-
mi zebrani goście oglądali popisy 
akrobatyczne gimnastyków oraz 
występy taneczne dziewczyn z wro-
cławskiego zespołu Cheerleaders. 
Na chętnych czekały też tradycyjne 
polskie dania i produkty, cieszące się 
ogromnym powodzeniem. Wielkim 
pozytywnym akcentem całego tur-
nieju był występ zespołu śpiewaczek 
ludowych o nazwie „Jarzębina z Ko-
cudzy”, które swoim wykonaniem 
nieformalnego hymnu Euro 2012 
„Koko Koko Euro Spoko” porwały 
zgromadzoną publiczność do wspól-
nej zabawy.

Każda z występujących w turnie-
ju ekip zaprezentowała się bardzo 
godnie, co było efektem wcześniej-
szych treningów i wspólnych przy-
gotowań. Sama rywalizacja sportowa 
przebiegała w duchu fairplay, jednak 
nikt nie żałował nóg, przez co mecze 
były bardzo zacięte i emocjonujące. 
W walce turniejowej pojawiły się 

„ofiary”. Jedną z nich okazał się na-
pastnik - europoseł z Hiszpanii, któ-
rego poświęcenie wymagało opusz-
czenia boiska na barkach kolegów. 

Los tak chciał, że pierwszy mecz 
graliśmy z Duńczykami - Sztafetą 
Prezydencji, drugi z Chorwatami, 
których wprowadzaliśmy do Unii. 
Polski team pod wodzą Jerzego Dud-
ka kroczył od zwycięstwa do zwycię-
stwa i został zatrzymany dopiero w 

półfinale przez zespół Dziennikarzy, 
pracujących na co dzień w Parla-
mencie. Ostatecznie nasza drużyna 
zakończyła zawody na trzecim pre-
miowanym miejscu. Niekwestiono-
wanym zwycięzcą całej rywalizacji 
okazali się Portugalczycy, którzy w 
Wielkim Finale pokonali Dzienni-
karzy.

Wszyscy zebrani goście, których 
w ciągu całego dnia trwania turnieju 

przewinęło się przez dziedziniec par-
lamentarny kilka tysięcy, podkreśla-
li wspaniałą atmosferę całej imprezy 
i jej nie tylko wymiar sportowy, ale  
i integracyjny. Po raz kolejny pol-

ska delegacja PO-PSL pokazała w 
Parlamencie Europejskim, w jak 
przyjazny i radosny sposób można 
wypromować własny kraj i ogrom-
ne wydarzenie, jakim jest turniej 
EURO 2012, który z pewnością 
połączy wszystkich naszych roda-
ków w jedną polską biało-czerwoną  
rodzinę.

  Jolanta Hibner
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Euro Koko  
w BrukseliJolanta Hibner
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Do niedawna, gdy trwała 
jeszcze budowa Stadio-

nu Narodowego, nikt nie myślał 
o tym, jak będzie wyglądało życie 
mieszkańców bezpośrednio przyle-
gających do obiektu osiedli. Władze 
miasta z nieżyjącym już ówczesnym 
prezydentem Lechem Kaczyńskim 
postanowiły wybudować najnowo-
cześniejszą w Europie arenę sporto-
wą właśnie tutaj, w miejscu po Sta-
dionie Dziesięciolecia – na Pradze 
Południe, na granicy Saskiej Kępy  
i Kamionka.

W ostatnich miesiącach niejed-
nokrotnie odczuliśmy obecność 
wielkiego biało-czerwonego koszyka 
na własnej skórze. Zamykanie ulic, 
kosztowne zmiany organizacji ru-
chu przy okazji odbywających się w 
tym obiekcie wydarzeń, samochody 
pozostawiane gdzie popadnie dzie-
liły mieszkańców i nasilały obawy 
przed imprezami dużego formatu, 
na kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Osta-
tecznie władze dzielnicy i miasta 
zdecydowały o powołaniu do życia 
Strefy „SK”. Kamionek ochrony się 
nie doczekał, choć z rady tego sąsia-
dującego z nami osiedla płynęły gło-
sy, by o nich nie zapominać. 

Powstała strefa „SK”
Obszar ograniczony od północy 

Aleją Waszyngtona, od strony za-
chodniej Wałem Miedzeszyńskim, 
od wschodu ulicą Międzynarodową 
i od południa Aleją Stanów Zjedno-
czonych, która pozostaje przejezd-
na, natomiast bez winietki na szybie 
samochodu w prawo na Saską Kępę 
już skręcić się nie da. 

Od połowy maja przy każdej  
z ulic wjazdowych do Saskiej Kępy 
umieszczono duże żółte tablice z na-
pisami o treści:  „W dniu 8 VI 2012 
r. od godz. 14.00 oraz w dniach 12, 
16, 21 i 28 VI 2012 r. od godz. 16.00  
zamknięty wjazd na Saską Kępę.” 
Zabrakło jednak adnotacji, że nie  
dotyczy to mieszkańców posiadają-
cych stosowne identyfikatory. Ozna-
cza to więc tylko jedno – będzie  
chaos.

Lokalna kontrybucja?
Przewidując utrudnienia dla 

mieszkańców związane z funkcjo-
nowaniem Stadionu Narodowego, 
w lutym 2012 roku postanowiłam 
zawalczyć o pieniądze dla Dzielnicy. 
Powstał pomysł, znany jako „Złotó-
weczka od biletu”

Zwróciłam się do Rady Dzielnicy 
i Prezydent Miasta Warszawy o pilne 
podjęcie działań w celu zabezpiecze-
nia interesów mieszkańców Dziel-
nicy Praga-Południe m.st. Warsza-
wy poprzez zobowiązanie zarządcy 
Stadionu Narodowego do poddania 
się, na wzór opłaty lokalnej, opła-
cie na rzecz dzielnicy, rekompen-
sującej mieszkańcom Saskiej Kępy  
i Kamionka niedogodności związa-
ne z imprezami odbywającymi się 
na Stadionie Narodowym. 

Uzasadniałam to faktem, iż dzia-
łalność Stadionu Narodowego bę-
dzie wiązała się z występowaniem 
powtarzających się niedogodności 
dla mieszkańców Saskiej Kępy i Ka-
mionka. Opłata od imprez masowych 
na rzecz Dzielnicy stanowić będzie 
formę rekompensaty dla mieszkań-
ców za utrudnienia wynikające ze 
zwiększonego ruchu samochodo-
wego, utrudnień wynikających ze 
zmian organizacji ruchu drogowego 
w najbliższej okolicy oraz większej 
liczby osób przemieszczających się 
w rejonie Stadionu. 

Zwróciłam także uwagę na to, 
że tak duży obiekt sportowy posia-
da parking mogący pomieścić zale-
dwie 1800 samochodów. W pobliżu 
Stadionu Narodowego nie ma alter-
natywnych miejsc, w których moż-
na by było pozostawić samochody, 
czego konsekwencją może być po-
szukiwanie miejsc parkingowych 
w rejonach graniczących ze strefa-
mi ograniczonego ruchu kołowego 
(okolice wjazdu na Saską Kępę).

Myślę, że dobrym sposobem wy-
liczenia wysokości należnej opłaty 
może być określona kwota od każ-
dego biletu. Na przykład 1 złoty od 
sprzedanej wejściówki na imprezę. 
Oznacza to, że w zależności od wiel-
kości imprezy wpływy do budżetu 
dzielnicy będą odpowiednio mniej-
sze albo większe.

Środki finansowe pochodzące 
z opłaty przekazywanej na rzecz 
Dzielnicy Praga-Południe przez 
operatora Stadionu Narodowe-
go powinny zostać wykorzystane  
w pierwszej kolejności na remon-
ty dzielnicowych ulic i chodników 

oraz rewitalizację przylegających 
do Stadionu Narodowego osiedli 
Saska Kępa i Kamionek, a także 
na organizację imprez sportowych  
i kulturalnych w dzielnicy.

Gdyby nie udało się wyegzekwo-
wać opłaty od biletów na imprezy 
masowe organizowane na Stadionie, 
zawsze można pomyśleć o tym, by 
pewna ich pula trafiała do miesz-
kańców Saskiej Kępy – w formie np. 
losowania, konkursów, czy interne-
towych zgłoszeń ze strony chętnych 
osób. W taki sposób postępuje Dziel-
nica Bemowo przy okazji organizacji 
Festiwalu „Sonisphere”, na który co-
rocznie przybywa blisko sto tysięcy 
fanów ciężkiego grania z całej Polski 
i okolicznych krajów. W roku 2012 
aż 1000 wejściówek na Lotnisko Be-
mowo trafiło w ręce mieszkańców. 

Największy sprawdzian 
- UEFA EURO 2012

Kolejnym zagadnieniem, na któ-
re chciałabym zwrócić uwagę, jest 
szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
mieszkańców oraz gości w czasie  
odbywania się turnieju. W mojej 
opinii może dojść do sytuacji, że ki-
bice zamiast kierować się do Śród-
mieścia, do specjalnie dla nich przy-
gotowanej Strefy Kibica, zapragną 
pozostać na terenie naszej dzielnicy, 
szukając miejsca dla siebie w Parku 
Skaryszewskim lub w zacisznych 
miejscach Saskiej Kępy. Nie wszy-
scy będą mieli zamiar spokojnie 
spędzić wieczór, niektórzy spożyją 
nadmierną ilość alkoholu, innym 
przyjdzie ochota na burdy i inne  
działania mogące zaszkodzić naszej 
okolicy.

Straż Miejską i Policję czeka po-
ważne zadanie – nie tylko chronić 
Park i okolicę przy samym stadionie 
ale również patrolować cały obszar 
Saskiej Kępy. Mamy prawo czuć się 
bezpieczni i temat ten jest dla mnie 
niezmiernie ważny. W toku prac w 
Komisji Samorządowej i Bezpie-
czeństwa skupiam się na tym za-
gadnieniu, jak również na kwestii 
bardziej kontrowersyjnej, o której 
głośno się nie mówi. 

Otóż kolejnym zagrożeniem 
jest turystyka seksualna. Na pew-
no impreza sportowa o tak wielkim 
formacie będzie sprzyjała nawiązy-
waniu przypadkowych kontaktów 
seksualnych. W związku z tym, by 
zapewnić bezpieczeństwo – z jednej 
strony działają organizacje niezależ-
ne od Dzielnicy czy Miasta, np. Safe 
Games, które rozdają prezerwatywy 
przy stadionach i tak zapewne będzie 
i u nas, ale Policja i Straż Miejska 
również będzie miała co robić. Jeśli 
jest zapotrzebowanie na usługi sek-
sualne, dochodzi często do łamania 
prawa – np. poprzez stręczycielstwo 
i sutenerstwo, z którym bezwzględ-
nie trzeba walczyć. A to wszystko 
może mieć miejsce na naszych po-
dwórkach, w pobliżu naszych bram. 

Na koniec dodam, że jestem 
dobrej myśli. Z jednej strony cie-
szę się, że EURO 2012 jest właśnie  
w Polsce i na Ukrainie, z drugiej stro-
ny liczę na to, że Saska Kępa przed  
i po EURO będzie równie pięknym  
i przyjaznym miejscem do życia. 

Katarzyna Bernadetta Olszewska
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy 

Praga-Południe m.st. Warszawy
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RADNI NIE CHCĄ KONTROLOWAĆ 
BURMISTRZA.

Podczas XXII Sesji Rady 
Dzielnicy Praga Południe  

w dniu 24.04.2012 r doszło do nie-
codziennej sytuacji. Przy omawia-
niu sprawozdania z działalności 
Komisji Rewizyjnej za 2011r i wy-
borze nowego jej przewodniczącego 
ustępujący przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej p. Bartłomiej Wichniarz 
wyznał cyt.: „ że już drugą kadencję 
jest członkiem Komisji Rewizyjnej  
i zauważył, że 90% radnych nie chce 
w niej pracować, a ci którzy w niej są, 
to rzadko dla własnej przyjemności. Są 
oni w tej komisji, ponieważ jak wia-
domo w Komisji Rewizyjnej musi być 
przynajmniej po jednym przedstawi-
cielu z każdego klubu. Przeanalizował 
pracę tych komisji przez kilka kadencji 
i doszedł do wniosku, że każdy z prze-
wodniczących tej komisji miał ten sam 
problem. Jedni przewodniczący robili 
wszystko za członków komisji i wtedy 
komisja miała niezłe wyniki. Kiedy  
on został powołany na przewodniczą-
cego tej komisji od razu powiedział, 
że nie będzie pracował za wszystkich. 
Komisja liczy 5 osób, a jedynie właści-
wie r.M.Sztyber miała chęć do pracy  
i coś zrobiła. Reszta radnych niestety 
nic nie robiła lub niewiele. W związku  
z tym, że na poprzedniej sesji po raz 
drugi Rada odrzuciła sprawozdanie 
doszedł do wniosku, że jego misja do-

biegła końca i z tego powodu złożył re-
zygnację z funkcji przewodniczącego”.

Co to oznacza dla nas wyborców? 
Chętni do pracy są radni tam - gdzie 
można korzystać z dodatkowych 
przywilejów. W Komisji Kultury - 
bo można bezpłatnie z gronem przy-
jaciół wejść na imprezę do Domu 
Kultury, w Komisji Sportu - bo 
można załapać się lub przynajmniej 
mieć nadzieję, że się załapie na bile-
ty na EURO 2012, Komisji Mieszka-
niowej - bo można załatwić komuś 
mieszkanie komunalne. A co daje 
praca w Komisji Rewizyjnej? Jak się 
jest bardzo dociekliwym to można 
spotkać się z groźnym spojrzeniem 
Pierwszego Urzędnika i nic wtedy 
nie załatwi się dla siebie i swoich 
znajomych. Wszak wszyscy radni to 
„ jedna rodzina ” i krzywdy sobie 
nie zrobią.

Może mylę się, ale na razie nic 
na to nie wskazuje aby było inaczej.  
A może normalnie, że radni powin-
ni kontrolować urzędników a nie 
być na ich usługach. Pojawia się py-
tanie: po co nam radni? Nie wystar-
czy Burmistrz? Byłoby na pewno ta-
niej i być może lepiej. A demokracji 
- to by nie zaszkodziło. Po co nam  
jej pozory.

Jacek Zbrzyzny

Prezydent m.st. Warszawy  
p. prof. Hanna Gronkiewicz 

-Waltz na początku roku rozwiązała 
umowę z p. Januszem Sękowskim 
- dyrektorem Zarządu Gospodaro-
wania  Nieruchomości w Dzielnicy 
Praga Południe zarzucając mu sze-
reg nieprawidłowości w kierowa-
niu tą jednostką. Między innymi 
takie jak: naruszenie obowiązków 
pracownika samorządowego , brak 
dbałości o wykonywanie zadań 
publicznych i o środki publiczne, 
prowadzenie gospodarki finansowej 
w sposób niegospodarny i nieracjo-
nalny, niewykonywanie zarządzeń 
prezydenta, brak sumienności w wy-
konywaniu poleceń pracodawcy, wy-
konywanie remontów nie ujętym w 
planie rzeczowo-finansowym, zacią-
ganie zobowiązań finansowych dot. 
wynagrodzeń bezosobowych i wie-
le wiele innych nieprawidłowości.  
W takim razie dlaczego taka toleran-
cja i trzymiesięczne wypowiedzenie 
a nie dyscyplinarka? 

Obowiązki dyrektora ZGN prze-
jął zastępca p. Janusz Gronkiewi-
cza, który w tej jednostce pracował 
znacznie dłużej niż dyr. J. Sękowski 
i zapewne jego udział w tym bałaga-
nie jest też znaczący. Zresztą, wśród 
części pracowników dominuje po-

gląd, że odwołany dyrektor wiedział 
co zastał w ZGN i próbował dokonać 
pozytywnych zmian ale na układy  
i powiązania z ratuszem na Gro-
chowskiej  jakie panowały i panują 
w tej firmie  nie ma rady. 

Ogłoszono konkurs na nowego 
dyrektora. Do konkursu zgłosił się 
też p J. Gronkiewicz i zdaniem wie-
lu samorządowców ma największe 
szanse na wygranie. 

Co może świadczyć o tym, iż nie 
chodzi o radykalne zmiany / bo od 
lat wszyscy wiedzą jak jest w ZGN 
/ tylko raczej dyr. J. Sękowski padł 
ofiarą wewnętrznych walk w Ra-
tuszu na Grochowskiej. A pretekst 
się znalazł, bo wszyscy wiedzą, że 
posada dyrektora ZGN zawsze jest 
niepewna. 

Zakład Gospodarowania Nie-
ruchomościami jest jednostką bu-
dżetową m.st. Warszawy prowa-
dzącą działalność na podstawie 
Statutu i odpowiada za potężny ma-
jątek miasta. Według stanu na dzień 
31.12.2011r zarządza 836 budynka-
mi, w tym 503 budynkami miesz-
kalnym, w których jest 13386 lokali,  
w tym 11563 lokale mieszkalne.  

Administruje budynkami 18 wspól-
not mieszkaniowych a łącznie w 700 
wspólnotach reprezentuje miasto. 

W 2011 dochód ZGN  wyniósł 
ponad 67 milionów złotych. Zaś wy-
datki ponad 99 milionów złotych.  
Z czego na bieżące utrzymanie nie-
ruchomości wydano ponad 7 mi-
lionów złotych, remonty ponad 12 
milionów zł i media ponad 11mln 
złotych. Zakład zatrudniał 292 osób, 
które kosztowały nas podatników 
ok. 16 milionów zł, a z pochodny-
mi ponad 24 miliony zł. Zadłuże-
nie najemców lokali mieszkalnych, 
użytkowych i garaży wrosło w po-
równaniu z 2010r i na koniec 2011 
wynosiło ponad 44 milionów zł. Co 
robili „ci specjaliści” i prawnicy  
w ZGN ?. Zwłaszcza, że z tej kwo-
ty ok. 3 miliony zł to zadłużenia 
powyżej 12 miesięcy, a z tytułu 
bezumownego korzystania z nieru-
chomości zaległości wynoszą ok. 18 
milionów zł. Gdyby ten zakład tak 
zarządzał majątkiem prywatnym 
zapewne  właściciel takiego zarząd-
cę przegonił by gdzie „pieprz ro-
śnie”. A tu oprócz dyrektora nic się 
nie zmienia. A gdzie przez lata był 

nadzór nad ZGN? O to pytali radni 
na sesji Dzielnicy Praga Południe  
w dniu 24.04.2012r.  Odpowiedzial-
ny z ramienia Zarządu Dzielnicy 
za tę jednostkę zastępca burmistrza  
p. Adam Grzegrzółka z rozbrajająca 
szczerością odpowiedział radnym 
cyt.: W kwestii nadzoru do niego nie 
należy ocena ponieważ od 5 lat to on go 
nadzoruje.”  To za co ten Pan bierze 
pieniądze ? A kto ma oceniać pra-
cownika jak ten kto sprawuje nad 
nim nadzór? 

Jeśli we wszystkich dzielnicach 
tak wygląda zarządzanie i nadzór 
nad naszym majątkiem to współczu-
je p. Prezydent. A my mieszkańcy 
musimy czuć się co najmniej zanie-
pokojeni taką sytuacją. 

Może rozwiązać te twory jakimi 
są ZGN –y? Miasto jako właściciel 
powinno skorzystać z prawa rynku 
i ogłosić konkurs na zarządcę wy-
bierając najkorzystniejszą ofertę.  
A tak w ZGN dalej będą mieć ciepłe 
synekury klany rodzinne, jak dono-
siła ostatnio prasa. I dalej nic się nie 
zmieni. Potrzebę są odważne decyzje 
a nie zmiany kosmetyczne. 

Redakcja
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Czasem nie zdajemy sobie 
sprawy ile mały człowiek 

może wnieść radości w życie in-
nych ludzi, nawet jeśli jest dla nich 
kimś zupełnie obcym. Szczęściem, 
którym epatują dzieci, można się 
zarazić. Ale jak to wpływa na ma-
łych darczyńców?

Mieszkańcy Domu Pomocy Spo-
łecznej im. „Matysiaków” na Saskiej 
Kępie mieli możliwość oderwania 
się na chwilę od szarej rzeczywi-
stości i przeniesienia na moment  
w zupełnie inny świat. A to wszystko 

za sprawą dzieci z Anglojęzycznego 
Przedszkola „Happy Time’’, które, 
wraz ze swoimi nauczycielami, przy-
gotowały specjalnie dla starszych lu-
dzi przedstawienie baletowe. 

Na prawdziwej scenie, w świe-
tle reflektorów dzieci tańczyły  
w charakterystycznych strojach dłu-
go ćwiczone układy widowiska bale-
towego. Były gromkie brawa, okrzy-
ki zachwytu i oczekiwanie na więcej 
ze strony seniorów, którzy jak nikt 
inny potrafili docenić trud małych 
artystów. 

I żeby jeszcze lepiej upamiętnić 
tę chwilę, na zakończenie dzieci 
wręczyły mieszkańcom obraz z gli-
ny, który maluchy wykonały na za-
jęciach ceramicznych, przedstawia-
jący ich rączki. 

Po występach dzieci jeszcze dłu-
go rozmawiały ze starszymi ludź-
mi. Ich szczególne zainteresowanie 
wzbudził pan Józef, który z patycz-
ków od lodów i zapałek potrafi two-
rzyć prawdziwe małe dzieła sztuki.  

Wrażenia mieszkańców
List od Pana Marcina Piętki, 

opiekuna-terapeuty zajęciowego 
mieszkańców: „Każdy, lub prawie 
każdy, z naszych pensjonariuszy, 
ma wnuki, a często już prawnuki. 
Zapewniam, będąc wielokrotnie po-
wiernikiem mieszkańców, że tęsk-

nią ogromnie za rodziną, dziatwą, za 
szczebiotem milusińskich. Tęsknią 
też za popisami małych artystów, 
którzy walczyli z ogromną tremą, ale 
z oddaniem odgrywali arcypoważnie 
swoje role na scenie.

Za pośrednictwem przedszkola-
ków mieliśmy szansę zaspokojenia 
tęsknoty za młodością, za czasami 
dzieciństwa i powrotu do nich za po-
mocą wspomnień. Jesteśmy ogromnie 
wdzięczni i zobowiązani za ten dar.

Pozostajemy w nadziei, że te 
odwiedziny w „Matysiakach“ będą 
kontynuowane ku zadowoleniu na-

szych mieszkańców, urozmaicając 
szare dni podeszłego wieku, jako re-
zultat niepełnosprawności.”

Uśmiechnięty program  
Wizyta w Domu „Matysiaków” 

jest jednym z przedsięwzięć w ra-
mach zainicjowanego przez Przed-
szkole „Happy Time” programu 

„Rozdajemy Uśmiechy”, polegają-
cego na uwrażliwianiu przedszko-
laków na pomoc innym. Zarówno 
dzieci, jak i nauczyciele przedszko-
la, bardzo zaangażowali się w idee 
tego programu. W ramach zajęć pla-
stycznych przedszkolaki przygoto-
wują upominki dla chorych dzieci, 
malują obrazy, które zawisły m.in. 

na ścianach Szpitala Dziecięcego 
przy ul. Niekłańskiej. Zorganizowa-
ły również, wraz z wychowawcami 
w przedszkolu, zbiórkę pożywienia i 
innych rzeczy przydatnych zwierzę-
tom w schronisku w ramach współ-
pracy z Fundacją Azylu Pod Psim 
Aniołem.

Ale na tym nie koniec.
Najbliższe plany to zaprzyjaźnie-

nie się z Przedszkolem Integracyj-
nym nr.6 w Śródmieściu . Wkrótce 
powstanie też w Domu Kultury przy 
ul. Brukselskiej pierwsza wystawa 
obrazów, które przedszkole przekaże 

na rzecz chorych dzieci.
W Święto Saskiej Kępy, czyli 19 

maja, przedszkolaki dały popis swo-
im talentom. Tym razem przed szer-
szą publicznością, mieszkańcami 
Saskiej Kępy.

Po co to wszystko?
Nawiązanie więzi międzypoko-

leniowej, uwrażliwianie na potrzeby 
innych, kształtowanie właściwej po-
stawy społecznej, uczucie satysfakcji 
i dumy, że zrobiło się coś dobrego 
dla innych – to tylko niektóre zale-
ty płynące dla dzieci z uczestnictwa  
w programach takich jak ten zorga-
nizowany przez przedszkole „Happy 
Time”.  

„ROZDAJEMY UŚMIECHY”
A rodzice czasem zastanawiają 

się, co zrobić, żeby z ich rozbryka-
nych i nieposłusznych urwisów wy-
rośli pełni empatii, dobrzy ludzie.  
I jak obserwują niektóre zachowania 
swoich dzieci, wydaje im się to cel 
nie do zrealizowania. A pewnych 
postaw społecznych czy empatii 
można dziecka po prostu nauczyć. 

Dlatego głównym założeniem 
programu „Rozdajemy Uśmiechy”, 
oprócz oczywiście wywoływania 
„uśmiechów” u innych, jest uświa-
domienie najmłodszym potrzeby 
przyjaźni i jej znaczenia w życiu 

człowieka, kształtowanie prawidło-
wych postaw prospołecznych, roz-
budzanie wrażliwości na biedę, głód, 
cierpienie, nabywanie opiekuńczego 
stosunku do osób potrzebujących, 
a także do świata roślin i zwierząt. 
Kształtowanie mądrego i umiejętne-
go poczucia troski i odpowiedzial-
ności, wszystko na poziomie dziecka 
i zgodnie z jego wrażliwością. I choć 
czasem dzieci nie ze wszystkiego 
zdają sobie sprawę, to świetnie ro-
zumieją, że uczestniczą w czymś 
ważnym i widzą z jaką dumą patrzą  
na nich dorośli.

Kto wyrośnie z dobroczynnych 
przedszkolaków okaże się pewnie za 
kilkanaście lat, ale na przedszkolu 
ich edukacja prospołeczna się nie 
skończy. We wrześniu tego roku ma 
zostać otwarta szkoła, która będzie 
kontynuować program prospołecz-
ny przedszkola „Happy Time”.

Zdaniem dyrektorki przedszko-
la, Anny Wozińskiej: „już od naj-
młodszych lat warto uwrażliwiać 
dzieci na cierpienie, pokazując im 
zarazem piękno dzielenia się. Gdy 
w wieku przedszkolnym zaszczepi-
my dzieciom chęć niesienia pomocy 
innym, będzie im ono towarzyszyć  
w ciągu całego życia..”.

Karolina Orzechowska

Karolina Orzechowska
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tej pory wykorzystuje, że powinien 
rozliczać się z 40 godzin w tygodniu. 
Są to działania budzące niepokój tej 
grupy zawodowej bo naruszają ich 
interesy. Ale samorządy mówią, że 
nie mogą zadłużać się ponad miarę 
bo grożą im poważne konsekwencje. 
Oczywiście, są to działania doraźne, 
wymuszone potrzebą chwili. To wy-
wołuje niezadowolenie nie tylko na-
uczycieli ale przede wszystkim rodzi-
ców. Im nie przedstawia się spójnej 
polityki oświatowej, z której wnikały 
by potrzeby zmian, nie podejmuje się 
z nimi dialogu tylko ogłasza – likwi-
dujemy szkołę bo nie mamy innego 
wyjścia. Klasycznym tego przykła-
dem są ostatnie decyzje dotyczące 
kilku szkół w naszej dzielnicy. W ca-
łej Polsce zgłoszono dotychczas do li-
kwidacji od 1 września 2012 r ok 720 
szkół, ale zapewne to nie koniec.

Rząd teraz dostrzega problem 
i stara się pomagać samorządom, 
ale niestety w taki sposób aby nie 
ponieść samemu dodatkowych 
kosztów. Próbuje zmieniać Kartę 
Nauczyciela wprowadzają co roku 
jedną godzinę do pensum nauczy-
cieli. Zaczyna uzasadniać decyzję 
samorządów tym, że wchodzą do 
oświaty roczniki niżu demograficz-
nego. Tłumaczenie wydaje się pro-
ste - ubywa uczniów należy zmniej-
szyć liczbę szkół i likwidować etaty 
nauczycielskie. Ale zapomina się  
o wcześniejszych zapowiedziach,  
że docelowo klasy miały liczyć do  
25 uczniów, o komputerze dla każ-
dego ucznia, gabinecie lekarskim  
w każdej szkole itp.

Ministerstwo Edukacji propo-
nuje stowarzyszeniom rodziców czy 
organizacjom społecznym przejmo-
wanie likwidowanych szkół. Pew-
nie nie będzie miało nic przeciwko 
temu aby przejmowały je kościoły 
czy związki wyznaniowe. Istnie-
je też możliwość uczenia dziecka  
w domu przez rodziców po spełnie-
niu przez nich określonych warun-
ków. Właściwie niech uczenie dzieci 
przejmują wszyscy aby tylko zrzucić 
z Państwa i samorządów problem 
finansowania oświaty. Tylko co  
z Konstytucją RP i ustanowionymi 
tam prawami obywateli ?

Przejmowanie szkół przez rodzi-
ców czy inne organizacje jako alter-
natywę dla likwidacji szkół  nie może 
być podstawą polityki edukacyjnej 
Państwa. To na władzy publicznej 
spoczywa obowiązek zapewnienia 
każdemu dziecku prawa i godnych 
warunków nauki. Oczywistym jest, 
że też na rodzicach spoczywa obo-
wiązek partycypowania w edukacji 
i wychowania dzieci. I już dzisiaj, 
w obecnym systemie oświatowym 
ponoszą oni znaczne koszty na ich 
edukację. Może niektórzy z nich 
jeszcze mogą dołożyć nieco pienię-
dzy ale dla wielu posłanie dziecka 
do skomercjalizowanej/nastawionej 
na zysk/szkoły i opłacenie czesne-
go byłoby niemożliwe. Dotyczy to 
głównie szkół wiejskich i z małych 
miasteczek, gdzie szkoła wypełnia 
nie tylko zadania placówki oświa-
towej. Bez niej takie miejscowości 
mogą stać się pustynią kulturalną.

Dlatego na oświacie nie można 
dalej oszczędzać. Edukacja kosztuje, 
ale daje w dłuższej perspektywie wy-
mierne i długotrwałe korzyści. Po-
wiem wręcz - decyduje ona przyszło-
ści narodu. Przypomnę,że zaborcy 
walcząc z narodem polskim w XIX 
wieku walczyli przede wszystkim  
z polską szkołą.

Sytuacja w oświacie przypomina 
sytuację służby zdrowia. Państwo 

coraz więcej obowiązków zrzuca  
z siebie na samorządy i obywateli. 
Przeprowadzane reformy tylko po-
głębiają ten stan. To co nie opłaca 
się Państwu utrzymywać to chce się 
szybko pozbyć szermując hasłem: 
„więcej władzy dla obywateli”. Tyl-
ko ktoś nabroił a teraz inni mają to 
naprawiać? Być może w ten sposób 
szkoły pójdą drogą wielu szpitali.

Ale chyba dla społeczeństwa 
byłoby to już nie do wytrzymania. 
Radzę więc rządzącym mniej ryzy-
kowne postępowanie. Zamiast re-
formować - porządkować to co jest. 
Zamiast likwidować szkoły i oszczę-
dzać na oświacie proponuję wła-
dzom realizować obietnice wyborcze 
tj. zlikwidować Senat, ograniczyć 
koszty utrzymania wielu instytucji 
państwowych, ograniczyć zatrud-
nienie w administracji, odpartyjnić 
państwo,  zmniejszyć liczbę posłów 
i radnych, licznych agencji i fundu-
szy, itp.  Wtedy władza będzie dla 
nas bardziej wiarygodna i zapewne 
wtedy obywatele poczują się soli-
darnie z własnym Państwem przyj-
mując część obciążeń na siebie.Oby 
politycy o tym wreszcie pomyśleli, 
że nic tak nie wzmacnia świado-
mości obywatelskiej społeczeństwa 
jak nauka na dobrych  przykładach  
zachowań władzy publicznej.

Leszek Kurowski

Czy ze szkołami stanie się 
tak jak ze szpitalami, czy 

zostaną poddane komercjaliza-
cji co w potocznym języku często 
oznacza prywatyzację ?

Samorządy przejmując szkoły 
nie liczyły zapewne się z tym, że 
w niedalekiej przyszłości staną się 
one dla nich przysłowiową „kulą  
u nogi”. Z punktu widzenia wzmac-
niania społeczeństwa obywatelskie-
go przekazywanie władzy w dół  
wydawało się dobrym posunięciem. 
Ale jak samorządy zaczęły liczyć 
koszty okazało się szybko, że sub-
wencje rządowe nie wystarczają 
na utrzymanie oświaty na dobrym 
poziomie. Aby spełniać obowiąz-
ki wynikające z wielu przepisów 
oświatowych gminy zaczęły coraz 
więcej własnych środków dokładać 
do szkół. Kolejne rządy raczej po-
zorowały reformy oświatowe ogra-
niczając się jedynie do zmian pro-
gramowych/niestety moim zdaniem  
w złym kierunku /. Nie podejmowa-
ły istotnych działań w ograniczaniu 
przywilejów nauczycieli zawartych 
w Karcie Nauczyciela,zapewne nie 
chcąc zrazić do siebie ponad 600 
tysięcznego elektoratu. To przecież 
tylko ta grupa przy protestach samo-
rządów w dobie kryzysu ma zagwa-
rantowane podwyżki. Nie wnikam, 
czy nauczyciele zarabiają dużo czy 
mało. Mówię o zasadach.

W okresie prosperity samorząd 
„ściskał zęby”, ale dofinansowy-
wał oświatę odkładając często inne 
ważne zadania na przyszłość. Ale 
nadszedł kryzys, pieniędzy braku-
je i teraz władze lokalne zaczynają 
liczyć pieniądze i widzą, że nie są 
w stanie utrzymywać szkół na do-
tychczasowym poziomie. Pojawiają 
się bowiem nowe sprawy, których 
też już nie można odkładać jak: za-
niedbane drogi, zadłużone szpita-
le, bezrobocie itp. Samorząd musi 
szukać oszczędności i w oświacie. 
Zaczyna korzystać ze swoich praw. 
I co robi: ogłasza likwidację szkół, 
niektóre łączy. Przygląda się Kar-
cie Nauczyciela. Zaczyna ją inter-
pretować tak; że np. nauczycielowi 
nie przysługuje tyle urlopu, jak do 

CZY EDUKACJA  
DO PRYWATYZACJI ?
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Tegoroczne Święto Saskiej 
Kępy mamy już za sobą. Im-

preza, która odbyła się 19 maja br nie 
wiele różniła się od  tej z roku  po-
przedniego .Ten sam reżyser, podobny 
scenariusz, typowy festyn z atrakcja-
mi przy pięknej pogodzie z udziałem 
tysięcy gości. Należy zaznaczyć, iż 
po raz pierwszy święto organizowała 
Dzielnica Praga Południe i w naszej 
opinii zdała pozytywnie egzamin.  
W szczególności, widać było duże za-
angażowanie  pracowników Centrum 
Promocji Kultury z p. dyr. Barbarą 
Wasiak i Zespołu Kultury z p. Mirel-
lą Żurowską. Mamy nadzieję, ,że obie 
Panie zrobią wszystko aby znacznie 
wcześniej zacząć przygotowania do 
kolejnej edycji w 2013r i w większym 
zakresie włączą do współpracy sto-
warzyszenia i organizacje społeczne 
działające na terenie Kępy. Naszym 
zdaniem, pojawiła się wreszcie szan-
sa by postulat środowiska lokalnego 
- „więcej Saskiej Kępy w Święcie 
Saskiej Kępy” został uwzględniony.

A co myślą mieszkańcy i goście  
o tegorocznej imprezie. Oto opinie 
jakie udało nam się zebrać od jej 
uczestników. 

Pan Janusz z Francuskiej - Artysta

Nie wiem dlaczego władze 
dzielnica tak upiera się 

przy tym aby ekipa p. Szurmieja  
i Estrada Warszawska organizowały 
nasze święto. Chyba nie mogą nic 
zrobić bo o wszystkim decyduje ra-
tusz. Chyba jest tam taki cichy układ 
aby pieniądze trafiały do nich a nie 
artystów z Saskiej Kępy. Podobnie 
jest w innych dzielnicach. Też zleca 
się Estradzie Warszawskiej imprezy 
za dobre pieniądze. Gdyby imprezy 
organizowały same dzielnice byłoby 
taniej i lepiej. Było trochę bałaganu  
z lokalizacją stoisk artystycznych, 
które zajmowali „dzicy” sprzedawcy.

Pani Janina z Paryskiej
Bardzo podobało mi się .To do-

bry pomysł aby i naszą ulicę Paryską 
ożywić. Malkontentom wszystko 
przeszkadza. No i co z tego, że stra-
gany i wata cukrowa. Niech będzie 
trochę zabawy i luzu, a nie ciągle 
marsowe miny. Takie imprezy są 
nam potrzebne. Kępa i dzielnica też 
zyskuje. Może trochę restauratorzy 
i straganowcy przesadzili z cenami. 
Za szybko chcieli się dorobić. A lu-
dzie z roku na rok biedniejsi i liczą 
pieniądze.

Pani Zofia z Ochoty
Brawo Panie Burmistrzu. Takie 

imprezy lubię, bo można spotkać 

wielu ludzi i jest wesoło. Jestem tu 
co roku. Zazdroszczę Saskiej Kę-
pie, że ma taką imprezę. Przy Panu 
Stachurskim trochę pokręciłam się. 
Dobrze byłoby aby więcej zaśpiewał 
piosnek. Dla mnie za szybko świę-
to skończyło się. Było też za mało 
muzyki. Pani Burmistrzu – na drugi 
rok więcej piosenkarzy i trochę dłu-
żej. No i koniecznie jak co roku za-
prosić p .Prezydent .

Pan Andrzej z Dąbrowieckiej
To kolejny koszmar. Nie można 

było dojechać do posesji. Organizacja 
ruchu fatalna. Ludzie przemieszcza-
li się wzdłuż straganów jakby byli w 
amoku. Po co komu taki odpust. Cie-
kawe ile ludzie jeszcze wytrzymają. 
Za chwilę EURO, potem Madonna 
i niewiadomo kto jeszcze. Nie zapo-
wiada się spokojne życie na Kępie. 

Pani Ewa z Finlandzkiej
Myślę ,że Burmistrz nie ustąpi 

i dalej będzie forsował taki charak-
ter imprezy. Mnie to smuci bo ten 
jarmark nie ma nic wspólnego z kul-
turalną Kępą i nie oddaje jej charak-
teru . Ale pewnie za dużo rożnych 
interesów aby coś radykalnie zmie-
nić. Przy tym przez to burmistrz 
promuje się. Artyści z Kępy mają 
swoje EXPO we wrześniu i chyba 
tak już zostanie. Zapewne będą więc 
dwie całkiem inne imprezy. 

Pan Piotr z Mokotowa
Trochę wiejsko. Choć kiedyś taka 

była Kępa. Powrót do przeszłości. 

A z tym Stachurskim to pomyłka. 
Facet nie przygotował się. O wiele 
lepsza była solistka zespołu KAME-
LEON. W porównaniu z rokiem po-
przednim działo się naprawdę dużo. 
Trzeba przyznać, iż organizatorzy 
przejęli się sprawą i chcieli jak naj-
lepiej. Tylko, powinni przemyśleć, 
czy tyle imprez organizować naraz 
w Warszawie w jednym dniu. 

Anita z Finlandzkiej
Na Francuskiej rozstawiono wie-

le estrad na których występowały 
niezłe zespoły. Miło było poruszać 
się w takt muzyki. Szczególnie po-
rywający do tańca był dźwięk trąbki 
zespołu, który przygrywał na scenie 
ustawionej przy pomniku Agnieszki 
Osieckiej.

Sentymentalnie kojarzył się  
z zabawami, które odbywały się tu-
taj przed stu laty.

Moją uwagę najbardziej przy-
ciągały stoiska z wyrobami arty-
stycznymi. Nie mogłam się oprzeć, 
by nie dotknąć pięknych, ręcznie 
robionych szali z miękkiej wełny 
wplecionej w jedwab. Różnorod-
ność wzorów i barw oszałamiała. 
Podobną techniką wykonane zosta-
ły suknie, kapelusze i torby. Inspi-
rujące!

Na straganach pełno było prze-
pięknej ręcznie wykonanej i orygi-
nalnej biżuterii. Do produkcji użyto 
nie tylko srebra, kamieni i skóry ale 
również modeliny, wełny, drewna, 
sznurka i gliny. Trudno było się 
oprzeć temu funkcjonalnemu rodza-

jowi SZTUKI. Ułatwiało też decyzję 
o wyborze prezentu dla Mamy.

Można było kupić piękne tor-
by, narzuty, poduszki a nawet kurt-
ki wykonane metodą patchworku. 
Przed stoiskiem kłębił się tłum 
klientek, bo stoisko z tego typu wy-
robami było tylko jedno.

Spore zainteresowanie wzbudza-
ły też wyroby z gliny. Asortyment 
przedmiotów nie ograniczał się 
tylko do mis i wazonów; pięknych 
i bardzo różnorodnych, ale można 
było kupić kwiaty, drobne ozdo-
by a nawet magnesy na lodówkę.  
Te ostatnie były o tyle interesujące, 
że miały formę pamiątek promu-
jących Polskę: bardzo miła dla oka 
grafika z motywami charaktery-
stycznymi dla Warszawy, syrenką, 
Pałacem Kultury itp.

Nie można też nie wspomnieć 
o pięknych wyrobach zdobionych 
techniką decoupage’u. Proste, zwy-
kłe przedmioty pięknie zdobione 
motywami z serwetek. Technika jest 
bardzo prosta a efekty pracy potrafią 
sprawić dużo satysfakcji. Wiem to  
z własnego doświadczenia. Przed 
stoiskiem z serwetkami było cał-
kiem sporo klientów, co jak sądzę, 
potwierdza moją opinię.

Przyznam, że Święto sprawiło mi 
dużo radości. Pogoda była piękna, 
dużo ciekawych rzeczy, można było 
zjeść to co się lubi, nawet przekąsić 
pajdę chleba ze smalcem- pychota! 
i przegryźć małosolnym ogórecz-
kiem. Ach!

Bardzo mi się podobało.

ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY 2012 - BEZ ZMIAN, 
 ALE Z NADZIEJĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
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Saskokępianom i turystom pierwsze wydanie przewodnika turystyczne-
go po Saskiej Kępie. A w nim, wszystko co najważniejsze: historia, urokliwe 
miejsce, które koniecznie należy zobaczyć, ciekawostki, mapki tras turystycz-
nych, Park Skaryszewski, Stadion Narodowy i inne niezbędne dla każdego 
informacje. 

Wydatek niewielki. Może więc  nabyć go każdy. Przewodnik to świetny 
upominek lub pamiątka z pobytu na Saskiej Kępie. Kup!  Przeczytaj! 

Mamy nadzieję ,że oddany w Państwa ręce przewodnik będzie dobrze  
służył poznaniu naszej pięknej i  szacownej Saskiej Kępy.

Będziemy wdzięczni za uwagi i nowe propozycje. O przewodnik pytaj  
na Francuskiej przy Rondzie Waszyngtona  i nie tylko.

Wydawca

POLECAMY

SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 3 (7)    czerwiec 2012 r. 9.
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Saska Kępa…. Szczególne 
miejsce, gdzie zamieszkiwa-

li, tworzyli – i nadal tworzą wielcy 
Mistrzowie ze świata muzyki, ma-
larstwa, rzeźby, literatury, teatru czy 
architektury. Mieszkańcy mają po-
trzebę pielęgnowania pamięci, bo-
wiem ona stanowi naszą tożsamość. 

W lutowym wydaniu periody-
ku Saska Kępa Pani D. Veronique 
Marmillot pisała o moim projekcie 
„Polska Szkoła Mistrzów”. Przy 
wsparciu zacnych instytucji a nade 
wszystko przy wsparciu rodzin arty-
stów związanych z Saską Kępą po-
wstała wystawa „Mistrz …Uczeń …
Autorytet… Respekt”. Była ona po-
święcona m. innymi: Witoldowi Lu-
tosławskiemu, Ewie Bandrowskiej-
Turskiej, Grzegorzowi Fitelbergowi, 
Tadeuszowi Bairdowi, Janowi Cybi-
sowi, Józefowi Gosławskiemu oraz 
Alinie i Czesławowi Centkiewiczom. 
Artystom, którzy za życia miesz-
kali i tworzyli na Saskiej Kępie.  
To nie tylko polscy twórcy – którym 
zawdzięczamy międzynarodowy 
splendor naszej kultury i dziedzic-
twa narodowego. To nade wszystko 
wielkie autorytety moralne. Ich ar-
tystyczny duch niezmiennie dodaje 
na co dzień skrzydeł, także miesz-
kańcom Saskiej Kępy. 

Zapraszam Państwa do poznania 
mych fascynacji o niezwykłych arty-
stach związanych z Saską Kępą. 

Naszą podróż w czasie zacznie-
my od AMBASADORA MUZYKI 
POLSKIEJ GRZEGORZA FITEL-
BERGA (1879 -1953) kompozytora 
i dyrygenta zwanego legendą batuty, 
małżonka Haliny Szmolcównej Pri-
mabaleriny Teatru Wielkiego i Ope-
ry Narodowej, ulubienicy publicz-
ności Warszawy. Idąc za duchem 
Mistrza trafiłam na ul. Elsterską 3. 
Tu stoi piękna willa, którą Maestro 
wybudował dla Haliny Szmolców-
nej. Nad portalem drzwiowym dwa 
amorki trzymają tarczę z monogra-
mem małżonki „H.S.”. Jak wieść 
niesie - specjalnie dla niej urzą-
dzono w willi salę ćwiczeń, gdzie 
mogła tańczyć a także przekazywać 
kunszt baletowy swym uczennicom. 
„Jedna z sąsiadek uczyła się tańca - 
często po południu odprowadzałem ją  
do willi nr 3, gdzie z przyjemnością oglą-
dałem w obszernej sali ćwiczeń zgrabne 
nóżki uczennic i ich nauczycielki (...) 
Dopiero po latach dowiedziałem się, że 
była to słynna tancerka Halina Szmol-
cówna” - wspominał Jerzy Kasprzycki 
w swojej książce „Korzenie miasta”. 
Szczęśliwy okres życia Maestro 
i jego ukochanej żony przerwała 
wojna. Halina Szmolcówna zginę-

ła we wrześniu 1939 r. Po śmierci 
żony Fitelberg wiedział, że musi 
wyjechać z okupowanej Polski.       
W listopadzie 1939 roku opuścił 
Warszawę i rozpoczął tułaczkę wo-
jenną. Wiedeń, Mediolan, koncer-
ty w Paryżu, Londynie czy Hadze. 
Portugalia i Argentyna, koncerty 
i spektakle operowe w Brazylii  
i Chile.

Jak bardzo tęsknił za krajem, 
czytamy w listach, które się zacho-
wały, a na bazie których powsta-
ła piękna książka Prof. Dr hab.  
Leona Markiewicza Grzegorz Fitel-
berg – korespondencja. 

..”W listach do przyjaciela  
z dawnych lat S t e f a n a S p i e 
s s a: 

Nowy Jork: Powiem Ci Stefciu: 
być Żydem jest źle, być Polakiem, też 
niedobrze, ale być Polakiem i Żydem 
jest bardzo ciężko. Jest to oczywiście 
nie mój pogląd na Żydów i Polaków, 
lecz całego prawie świata. Jestem więc 
cztery lata w Stanach. Jeden wielki 
beznadziejny zawód. Nie pasujemy do 
siebie. Kraj dla zupełnie młodych lu-

dzi lub tubylców. Wszyscy z wyjątkiem 
mikroskopijnego odłamku są skazani 
na nieróbstwo. Mówię o uciekinierach     
z Europy. Ci zaś, którzy tu siedzą  
od dawna, tak boją się o swe posady,  
że nikomu pomóc nie chcą. Tu nikt ni-
kogo nie zna – wszyscy boją się wza-
jem. […] 

W liście do Anny Iwaszkiewi-
czowej pisząc o swych pierwszych 
powojennych koncertach w Euro-
pie: A potem wracam do Domu, do 
swoich i do swego. […] Życie tułacze 
obrzydło mi. Teraz po wojnie wracam 
z entuzjazmem – chcę kontynuować 
pracę mego życia całego. Wiem, że  

w kraju jestem potrzebny i że kraj jest 
nieodzownie mi potrzebny. Pragnę 
dzielić dobre i złe ze swoimi”..

Często w listach do Piotra Per-
kowskiego ówczesnego Prezesa 
Związku Kompozytorów Polskich 
prosi o pomoc w staraniach o odzy-
skanie swej willi na ul. Elsterskiej 
3. Żal, że nie dane mu było powró-
cić do miejsca, które tak bardzo 
ukochał, i o które usilnie walczył 
po powrocie z zawieruchy wojen-

nej. Willa nie została przekazana 
dla Związku Kompozytorów Pol-
skich, jak było życzeniem Mistrza 
zapisanym w Jego testamencie. 

Niejednokrotnie trafiam na  
Elsterską 3, i często pojawia się py-
tanie: kim był wielki Maestro ? 

„…będę się starał całokształtowi 
prac naszych nadać charakter wybitnie 
polski, uwzględniający przede wszyst-
kim potrzeby muzyki rodzimej. Poza 
koncertami kompozytorskimi mam za-
miar udostępnić młodym i nieznanym 
autorom wykonanie ich dzieł symfo-
nicznych; wiele sił się marnuje wsku-
tek niewyrobienia się, wiele zawodów 
sprawia młodemu muzykowi, jeżeli nie 
może usłyszeć jak brzmi jego utwór”…

Patron Międzynarodowego 
Konkursu Dyrygenckiego w Ka-
towicach, który rozsławia imię 
Polski na świecie. [W b.r. w końcu 
listopada odbędzie się IX edycja - pod 
patronatem honorowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bro-
nisława Komorowskiego. Katowic-
ki konkurs jest – jako jeden z trzech  
z Polski – członkiem Światowej Fede-
racji Międzynarodowych Konkursów 
Muzycznych w Genewie. Organizacja 
ta skupia 129 najbardziej prestiżowych 
konkursów muzycznych świata.]

Polak, uwielbiany i ceniony, 
szanowany zarówno na świecie  
i w Polsce, którego imieniem na-
zwano ulice, szkoły, placówki fil-
harmoniczne, parki, place, o któ-
rym powstawały filmy. 

Kim był Maestro, do którego 
inny wielki Artysta – Mistrz i Auto-
rytet Witold Lutosławski, związany 
przez wiele lat z Saską Kępą pisał:

..”Jestem wciąż pod wrażeniem 
tych dni niezwykłych, jakie Tobie mam 
do zawdzięczenia – pisze w liście  
z dnia 4 IV 1948 r. po prawykonaniu 
symfonii. – góruje we mnie uczucie 
podziwu dla Twej wielkiej intuicji – 
potrafiłeś w tak krótkim czasie wniknąć 
we wszystkie moje intencje   i dać wy-
konanie czyste. Trafne i przy tym pełne 
własnej siły! Co tu gadać zresztą, każ-
de słowa trącą banałem w zestawie-
niu z rzeczywistością! Tak więc Ficiu 
– dziękuję Ci stokrotnie za to przeżycie 
jedyne w swym rodzaju, za Twój zapał 
i za tyle serca okazanego i mnie i mej 
muzyce. […] 

Nie masz pojęcia ile mi zawsze daje 
kontakt z Tobą – to są jakieś ożywcze 
prądy, które idą od Ciebie nawet w li-
stach! […] 

Jestem oszołomiony karierą jaką 
przygotujesz dla mojej symfonii. Ule-
gam niezrównanemu uczuciu, że mimo 
wszystko warto komponować! To prze-
konanie zawdzięczam Tobie Ficiu, 

ŚLADAMI MISTRZÓW.... 
WIELKIE POSTACIE NA SASKIEJ KĘPIE!

Jadwiga Teresa Stępień
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11.

.

fo
t. 

J.
 T

. S
tę

pi
eń

fo
t. 

D
. M

at
lo

ch

fo
t. 

at
ch

. N
O

SP
R

bo tutaj wszystko raczej zniechęca do 
pracy. Mam na myśli różne „oficjalne 
czynniki”, które mi wypominają, że nie 
piszę „dla mas”(!), że mojej symfonii 
nie można wszędzie w Polsce wyko-
nywać (no pewnie!) itp. To była roz-
mowa z vice-ministrem, która mnie 
kosztowała parę godzin przykrych 

medytacji. Trzeba się jakoś bronić 
przeciw zalewowi prymitywizmu  
i bezmyślności”... Szczególnie świe-
żo brzmią słowa Witolda Lutosław-
skiego słane do Grzegorza Fitel-
berga, który poprzez swoją pracę 
twórczą, poprzez człowieczeństwo 
stał się stał się symbolem polskiej 
kultury muzycznej. 

Propagował, wykonywał wie-
le prawykonań utworów naszych 
uznanych dziś na świecie kompo-
zytorów. Wielki promotor dzieł 
Karola Szymanowskiego, Witolda 
Lutosławskiego na forum międzyna-
rodowym. Za Jego sprawą zaistniała  
w światowych salach koncertowych 
twórczość kompozytorów polskich: 
Karłowicza, Różyckiego, Noskow-
skiego, a z młodych - Palestra, Ma-
klakiewicza, Perkowskiego, Woyto-
wicza, Szabelskiego czy Bairda i in.

Dyrygował orkiestrami w Wied-
niu, Berlinie, Lipsku, Edynburgu, 
Paryżu, Mediolanie a także spekta-
klami wiedeńskiej Opery Cesarskiej. 
Był dyrygentem Teatru Maryjskiego 
w Petersburgu, czy Teatru Wielkie-

go w Moskwie. Wiele lat prowadził 
słynne „Balety Rosyjskie” Sergiusza 
Diagilewa we Francji, Włoszech, 
Hiszpanii i Anglii czy w Ameryce 
Południowej z „Compagne des Ope-
ras Russes”.

Na świecie uznawano jego wielki 
talent dyrygencki. Należał do najważ-
niejszych osobistości polskiego życia 
muzycznego. Był związany z Kon-
serwatorium Warszawskim jako 
profesor klasy operowej i dyrygen-
tury. Sprawował kierownictwo ar-
tystyczne w Operze Warszawskiej 
w latach 1932-33. Reprezentował 
Polskę na różnych gremiach mię-
dzynarodowych. Za wielki wkład w 
propagowanie, wykonywanie mu-
zyki polskiej kompozytorzy polscy 
obdarzyli go godnością honorowego 
członka ZKP. Jego entuzjazm ema-
nujący na koncertach doceniany był 
zarówno przez muzyków, kompozy-
torów – krytyków a nade wszystko 
przez publiczność: 

„Ruch Muzyczny” m.in.:
Nie sposób pominąć milczeniem 

wzruszenia, które ogarnęło słuchaczy 
w chwili, gdy Fitelberg stanął po raz 
pierwszy publicznie przy pulpicie, zno-
wu jako dyrygent orkiestry, już u siebie, 
już na dobre, po tak długiej przerwie. 
Blisko 40 lat temu w roku 1908 wy-
stępował tak w Filharmonii Warszaw-

skiej. Cała muzyka polska bez mała  
i lwia część światowej zabrzmiała od 
tego czasu dzięki niemu z polskich i za-
granicznych estrad (…) 

Jego niezłomna artystyczna linia, 
entuzjazm dla sztuki i autorytet spra-
wiają, że uważać możemy go za ojca, 
stróża, doradcę i ambasadora polskiej 
muzyki symfonicznej.

W liście do Mistrza nasza wielka 
skrzypaczka Eugenia Umińska pi-
sała: Symfonia jest arcydziełem – bije  
z niej świeżość, dynamizm i indywidu-
alność niezwykła. Jesteś Ficiu jedynym, 
aby takie dzieło, tak skomplikowane 
podać z taką jasnością, wnikliwością, 
potęgą   i czułością…(…) Poza tym 
orkiestra! Twój entuzjazm do dzieła, 
przelany na nich dokonuje cudów. 

Katowicka orkiestra radiowa […] 
jest chlubą naszej działalności muzycz-
nej; nigdy jeszcze w Polsce nie mieli-
śmy takiego zespołu i takiego wielkiego 
muzyka-kapelmistrza jak TY; bez naj-
mniejszej przesady twierdzę, że może-
my być dumni z tak wielkiego osiągnię-
cia. Kompozytor polski, który dostąpił 
tego zaszczytu, aby usłyszeć swój utwór 
w Waszym wykonaniu, powinien być 
szczęśliwy, że ma tak potężny bodziec 
do pracy i może, jeśli umie   i chce, wie-
le nauczyć się z przebywania z Wami. 
(…) Tobie, kochany Ficiu i Wielki Na-
uczycielu kompozytorów polskich skła-

dam specjalne podziękowanie za Twój 
mądry, głęboki i bezinteresowny stosu-
nek do muzyki i kompozytorów.

Słowa Mistrza warte cytatu w na-
szych czasach!:

Chcę pracować w Polsce. Po wojnie 
zdecydowałem się wszystkie siły moje 
włożyć w odbudowę polskiej kultury 
muzycznej. Za granicą będę bawił jedy-
nie na krótkich występach. Tu natomiast 
chcę dokończyć dzieła mego życia.

Jak pisze wielki znawca Jego 
życia i twórczości – Prof. Dr hab. 
Pan Leon Markiewicz o zespole 
katowickiej Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia: cały 
zespół pielęgnuje „tradycje fitelbergow-
skie” każdy, kto zetknie się jeszcze dziś  
z codzienną pracą NOSPR łatwo  
może wyczuć jej szczególny klimat emo-
cjonalny, który niewątpliwie wywodzi 
się z zaszczepionej przez Fitelberga już 
pierwszym członkom tej orkiestry po-
stawy wobec muzyki streszczającej się  
w jego powiedzeniu  

…NIE ZNOSZĘ ATMOSFE-
RY BRAKU ENTUZJAZMU…

Drodzy Czytelnicy, 
wierzę, że zadeklarowana współ-

praca z Centrum Promocji Kultu-
ry, jego filią Klubem Kultury na 
Saskiej Kępie przybierze realny 
kształt. Mam nadzieję, iż dane mi 
będzie rozpocząć tegorocznej jesieni 
spotkania z Mistrzami. Zapraszam 
już w następnym numerze periody-
ku Saska Kępa do dalszej wspólnej 
podróży odkrywania na nowo Mi-
strzów na Saskiej Kępie - i tych zna-
nych nam z historii i tych, którzy  
są między nami.

Jadwiga Teresa Stępień
Śpiewaczka klasyczna, pedagog, 

inicjatorka projektu  
„Polska Szkoła Mistrzów”

Cytaty zaczerpnięte z książki Prof. 
Dr hab. Leona Markiewicza Grzegorz 

Fitelberg – korespondencja oraz  
z katalogu towarzyszącego wystawie 

„Mistrz… Uczeń… Autorytet… Respekt” 
otwierającą projekt „Polska Szkoła 

Mistrzów”, poświęconemu także postaci 
Grzegorza Fitelberga.

OD REDAKCJI:
W dniu 11 maja 2012 Wicemi-

nister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Pan Piotr Żuchowski 
wręczył złote, srebrne i brązowe 
medale „Gloria Artis”, przyznawa-
nego osobom szczególnie wyróżnia-
jącym się w dziedzinie twórczości 
artystycznej, działalności kultural-
nej lub ochronie kultury i dziedzic-
twa narodowego. W gronie laure-
atów brązowym medalem Ministra  
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go została uhonorowana Jadwiga  
Teresa Stępień.

PRZEPROSINY
W imieniu Pani D. Vernigue 

Marmillot – autorki artykułu „Pol-
ska Szkoła Mistrzów” redakcja  
„Saskiej Kępy” pragnie przeprosić 
za nie umieszczenie informacji o au-
torze zdjęć umieszczonych w luto-
wym numerze – artyście fotografiku 
Panu Juliuszu Multarzyńskim. 

W imieniu Pani D. Vernigue 
Marmillot i Pani Jadwigi Teresy 
Stępień redakcja dziękuje Panu Ju-
liuszowi Multarzyńskiemu nie tylko 
za nieodpłatne udostępnienie foto-
grafii, ale i za wkład w tworzenie ka-
talogu wystawy „Mistrz… Uczeń… 
Autorytet…. Respekt.         Redakcja

Fitelberg i Rowicki
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Szanowna Redakcjo!
Z dużym zainteresowaniem i 

przyjemnością przeczytaliśmy ostat-
ni numer periodyku Saska Kępa 
(Nr 2(6) z kwietnia2012 r.). Wypa-
da pogratulować świetnej redakcji i 
zestawu różnorodnych, a ważnych 
dla mieszkańców tej dzielnicy ma-
teriałów. Zachęceni obywatelskim 
zaangażowaniem i widoczną troską 
Redakcji o zmniejszanie (oczywi-
ście w ramach możliwości) małych 
i większych dolegliwości (czy przy-
czyn irytacji) pragniemy podzielić 
się kilkoma spostrzeżeniami z na-
szych wędrówek po Saskiej Kępie.

Trasą rutynowych spacerów, z 
uwagi na miejsce zamieszkania,  jest 
dla nas ciąg ulic Brukselskiej, Pa-
ryskiej i Francuskiej. Pierwszym 
celem jest niedawno otwarty Klub 
Kultury na Brukselskiej. Żeby jed-
nak do niego dojść należy pokonać 
niełatwy tor przeszkód, który two-
rzą wyboiste, w znacznych fragmen-
tach ruchome wskutek wyrwanych 
lub połamanych płytek, chodniki, 

a jest to główna, od strony Wisły , 
droga dojścia mieszkańców dzielni-
cy do Klubu. Dla osób starszych jest 
to praktycznie przeszkoda nie do 
pokonania bez ryzyka nabawienia 
się poważnej kontuzji, eliminująca 
je od korzystania  z uczestnictwa w 
działalności Klubu (do czego m.in. 
został powołany). 

Nim się osiągnie Klub, przecho-
dzi się obok wspaniałego pomnika 
przyrody ( grabu?), opatrzonego sto-
sowną tabliczką. Podziwianie tego 
pięknego drzewa zakłóca jednak za-
puszczone i zaśmiecone jego otocze-
nie, a wszystko w niemal bezpośred-
nim sąsiedztwie nowego, lśniącego 
Klubu Kultury.

Na przerwę w naszych przechadz-
kach wybieramy którąś z kawiarń, a 
jedną z ulubionych jest prezentowa-
na na stronie tytułowej periodyku, 
Rue de Paris, przy Francuskiej 11. 
Wszystko jest tam przyjemne: obsłu-
ga, atmosfera, a szczególnie miejsce. 
Samo serce  dzielnicy, które uosabia 
figura Agnieszki Osieckiej. Ale i w 

KAWIARNIA BEZ TOALETY, TO JEDNAK MOŻLIWE?

KTO POSPRZĄTA POSESJĘ  
PRZY WĄCHOCKIEJ 6

/D. AMBASADA NIEMIEC/

Szanowny panie Redaktorze,
Jestem mieszkanką Saskiej Kępy 

od wielu lat. Mieszkam na ulicy Wą-
chockiej. Obok naszego budynku 
pod numerem 6 znajduje się posesja, 
która w latach dziewięćdziesiątych  
służyła jako rezydencja Pana Amba-
sadora Niemiec.

Po wyprowadzeniu się Pana Am-
basadora posesja jest opuszczona. 
Właściciele w końcu po wielu latach 
komuś ją sprzedali i teraz zaczął 
się horror, każdy dzień przynosi 
dewastację. Na zewnątrz powyrzu-
cane meble, papiery i inne sprzęty  
,które nie mają wartości złomowej, 
natomiast inne elementy metalowe 
są wyrzucane przez płot najczęściej 
nocą i wywożone na złom. Nikt tym 
pięknym domem/który zapewne po-
winien być pod opieką konserwato-
ra/nie interesuje się. Żal patrzeć jak 
ulega potwornej dewastacji. Umiera 
na oczach sąsiadów Piękna posesja i 
nie jest zrozumiałe dlaczego. Posesja 
,która przez wiele lat była ozdobą tej 
ulicy. Wiele osób już próbowało in-
terweniować u straży miejskiej  ale 
przyjeżdżają, oglądają z zewnątrz, 
bramy zamknięte więc odjeżdżają a 
w środku ktoś siedzi i dewastuje.

Może Pan Redaktor poprzez 
swoje Pismo Saska Kępa zainteresu-
je kompetentne osoby i ktoś rozto-
czy prawdziwą opiekę nad tą piękną 
posesją. 

Nazwisko znane redakcji.

WSPÓLNOTA  
PRZY ZWYCIĘZCÓW 40 PROSI  

O POMOC

Zwrócili się od nas mieszkańcy 
Wspólnoty przy Zwycięzców 40 z 
prośbą o pomoc z rozwiązania orle-
mu parkowania pojazdów na trawni-
ku na przed ich budynkiem. Zarząd 
Wspólnoty zwracał się w tej spra-
wie do ZGN, Burmistrza na nawet 
Prezydenta miasta ST. Warszawy. 
Instytucje te zamiast załatwić spra-
wę tworzyły „poważnie pisma” i w 
swoich odpowiedziach tak skompli-
kowały ją, iż urosła ona do problemy 
wagi wręcz państwowej. A chodzi i 
prostą rzecz zabezpieczenie traw-
nika przed dewastacja parkujących 
samochodów. Może nowy dyrektor 
ZGN pochyli się na sprawą. Na to 
liczymy.

ROWERZYŚCI TERRORYZUJĄ FRANCUSKĄ

Szanowna Redakcjo,
Może Wy pomożecie mieszkańcom Saskiej Kępy. Po remoncie Francuskiej 

chodniki miały być dla spacerujących mieszkańców. A tu okazuje się, że jest 
to jedna nielegalna/brak oznakowania/wielka ścieżka rowerowa. Ostatnio moi 
znajomi z Anglii chcieli pospacerować po Francuskiej. Za nami jechała na ro-
werze Pani a za nią dziecko też na rowerze. Odwróciłem się a ta pani do mnie: 
nie widzisz ,że jadę rusz się ty stara…. i cała wiązka niegrzecznych uwag na 
mój temat. Wstyd m było tłumaczyć moim znajomy te zdania ale domyśla-
li się, że nie było to kulturalne zachowanie. A jak ta Pani wychowuje swoje 
dziecko.

Teraz, kiedy restauratorzy wystawili stoliki na chodnikach rowerzyści ni-
czym slalomiści mkną pomiędzy nimi. A gdzie miejsca dla nas przechodniów. 
Zwłaszcza miejsce dla spacerujących rodzin z dziećmi. 

Alina z Francuskiej

SASKA KĘPA TO NIE PARKING

Szanowna Redakcjo,
W kwietniowym numerze Wa-

szego pisma przeczytałem artykuł 
p. Jacka Zbrzyznego pod tytułem 
„Saską Kępa to nie parking” .Sam 
będąc mieszkańcem Saskiej Kępy 
w bezpośredniej bliskości stadionu 
odczuwam bardzo negatywnie jego 
obecność. Ostatnio były dwa, mecze 
piłkarskie na stadionie i w obu przy-
padkach sytuacja była przez policję 
opanowana tzn. obstawione były 
skrzyżowania na Saskiej Kępie i nie 
wpuszczano „obcych samochodów”. 
Natomiast, w przypadku półmarato-
nu sytuacja była całkiem odmienna  
tak jak to opisuje autor artykułu. Ja 
sam mając wydzielone miejsce na 
parking dla niepełnosprawnych wy-
jechałem rano i już po paru minutach 
moje miejsce było zajęte. Wezwa-
liśmy straż miejska, która wplepiła 
intruzowi 1000 zł mandat. Jak się 
dowiedziałem mecze piłkarskie są 
imprezami podwyższonego ryzyka, 
natomiast takie jak półmaraton nie. 
Stąd ta różnica przy zabezpieczaniu 
przez policję. Wydaje mis się jednak, 
że w każdym przypadku w szczegól-
ności straż miejska mogłaby zbierać 
obfite żniwo w postaci mandatów  
dla tych którzy parkują gdzie po-
padnie. Ostatnia sprawa to te Trąby 
jerychońskie, które odezwały się 25 
marca już o 7.00 rano. Po pierwsze, 
nie było takiej potrzeby bo cała im-
preza rozpoczęła się znacznie póź-
niej a po drugie jeżeli już to nie na 
cały regulator. 

Nazwiska znane redakcji

tym, można powiedzieć reprezenta-
cyjnym i kultowym miejscu Saskiej 
Kępy, od pewnego czasu pojawiła się 
szczególna niedogodność: zniknęła 
toaleta, a dokładniej mówiąc zosta-
ła zamknięta „z powodu moderni-
zacji”, jak o tym informuje kartka 
papieru przyklejona do drzwi wej-
ściowych do kawiarni. Rzecz w tym, 
że, być może pożądana „moderniza-
cja” trwa już od przeszło pół roku, a 
próby dowiedzenia się od personelu 
o perspektywach przywrócenia, co 
trudno zaprzeczyć, przydatnego, a 
często niezbędnego pomieszczenia, 
są nieskuteczne, ponieważ wszyst-
ko zależy od właściciela (najemcy?) 
lokalu, a nie od jego pracowników. 
Tymczasem zbliża się kolejne święto 
Saskiej Kępy (również z udziałem 
rezydujących w dzielnicy ambasad) i 
EURO 2012 , a więc szczególne oka-
zje do zaprezentowania, także wobec 
cudzoziemców, uroków dzielnicy (i 
Warszawy), a w jej centralnym punk-
cie, w pobliżu stadionu i na głównej 
osi wzdłuż ulicy Francuskiej wciąż 

próbuje się przypomnieć o naszych 
cywilizacyjnych zapóźnieniach.

Zdajemy sobie sprawę z drobnego 
wymiaru poruszonych spraw oraz ich 
proporcji w stosunku do problemów 
cywilizacyjnych, z którymi zmaga 
się Warszawa i nasz kraj. Jednak na 
jakość życia i poczucie identyfika-
cji z miastem wpływa w istotnym 
stopniu stan najbliższego otoczenia 
i możliwość oddziaływania na jego 
poprawę. Nasze, podejmowane w 
okazjonalnych rozmowach próby 
zwrócenia uwagi na wspomniane 
niedogodności nie przynoszą efek-
tu i z tego względu zwracamy się do 
Szanownej Redakcji w nadziei, że jej 
ewentualne zainteresowanie sprawą 
i posiadane instrumenty działania 
pomogą w podniesieniu fragmentu 
naszej dzielnicy, jak mawiał nieoce-
niony trener naszej reprezentacji, 
Leo Beenhakker, na „międzynaro-
dowy poziom”.

Łączymy wyrazy szacunku i ży-
czenia dalszych sukcesów

Nazwiska znane redakcji
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PROF. JERZY FELLMANN – WSPOMNIENIE

Profesor Jerzy Fellmann uro-
dził się w 1922 r. w Kościa-

nie, w którym mieszkał do 1945 r.  
W tymże roku rozpoczyna studia 
na wydziale Geodezji i Kartografii 
Politechniki Warszawskiej, które 
ukończył w 1949 r. Pracę naukową 
rozpoczął pod kierunkiem jednej z 
największych sław geodezji prof. dr. 
hab. Stefana Hausbrandta. OD 1962 
r. prowadzi  (Katedra Fotograme-
trii- Zakład Fototopografii)  zajęcia 
dydaktycznych wykłady, ćwiczenia 
laboratoryjne i polowe, seminaria dy-
plomowe, a także kontynuuje własne 
prace naukowo-badawcze z dziedziny 
pomiarów podstawowych. Zaintere-
sowania naukowe były wszechstron-
ne i obejmowały: pomiary odkształ-
ceń budowli, hydrograficzne, do 
celów dokumentacyjnych w dziedzi-
nie archeologii i architektury.Opra-
cował metodykę pracy związaną z 
dokumentowaniem obiektów zabyt-
kowych. Opisał ponad 150 obiektów, 
takich jak zamki, kościoły, pałace, 
kurhany, grodziska, cmentarzyska. 
Można powiedzieć, że stworzył pol-
ską szkołę w zakresie geodezyjnego 
dokumentowania zabytków .

W 1962 r. uczestniczył w pracach 
projektowych i realizacyjnych zwią-
zanych z przesunięciem  kościoła 
o. o Karmelitów w Warszawie. Był 
to ewenement na skale europejską i 
trzecia tego typu operacja na świecie.

W 1957 r. w ramach III Między-
narodowego Roku Geofizycznego 
brał udział w polskiej wyprawie na-
ukowej na Spitsbergen. Opracował 
wówczas osnowę fotogrametryczną 
do pomiaru czoła lodowca Waren-
skiolda jako podstawy do szczegóło-
wej mapy, niezbędnej w badaniach 
glacjologicznych. Był też inicjatorem 
podobnej wyprawy zorganizowanej 
przez Wydział Geodezji i Kartogra-
fii PW w 1988 r. W 1964 r. uzyskał 
stopień doktora nauk technicznych, 
a w roku 1970 stopień doktora habi-
litowanego z zakresu pomiarów pod-
stawowych. W 1975 r. objął funkcje 
zastępcy dyrektora Instytutu Foto-
grametrii i Kartografii, a następnie 
dyrektora tego instytutu. W latach 

1985-1989 pełnił funkcje dziekana 
Wydziału Geodezji i Kartografii PW. 

Zwieńczeniem dorobku nauko-
wego i osiągnięć dydaktycznych 
było nadanie 15.09.1988 r. tytułu 
profesora.

Profesor Jerzy Fellmann oprócz 
działalności naukowej przejawiał 
szerokie zainteresowanie życiem 
społecznym. Działał w Spółdzielni 
Mieszkaniowej Pracowników Nauki 
i Kultury przy ul. Francuskiej 49,  
gdzie w latach 1986-1997 pełnił 
funkcje przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. Za prace społeczną w 
strukturach spółdzielni otrzymał 
odznaczenie „Zasłużony działacz 
Ruchu Spółdzielczego”. Należał do  
Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 
w którym pełnił szereg funkcji,  
Klubu Polarników,  Polskiego Czer-
wonego Krzyża, Polskiego Towarzy-
stwa Geograficznego, Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kościańskiej.

Za wybitną działalność dydak-
tyczno wychowawczą, zawodową i 
społeczną został odznaczony: Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodze-

MOJA DZIELNICA

Krople deszczu i zapach bzu
Powiew wiatru i nie oprzesz się mu
Biel jaśminu i konwalii
I masz humor jak w Italii
 
A niezapominajki i różowe stokrotki
Mrugają do nas jak wesołe kotki
Bo gdy Saska Kepa rozkwita  
                       bzem i jaśminem
o zaraz mamy weselszą minę.

Tu uliczki są jak ogrody,
Tu zaznajesz spokoju i zgody na to,
ażeby takie urocze zakątki 
nie naruszył czas i ‘nowoczesne mrzonki”

Bo lubimy tę nasza dzielnicę ,
Więc ją chrońmy jak czystą Krynicę !.

Zuzanna Pruś

M a g n o l i a

Gdy magnolia rozwija w ogrodzie
różowych motyli płatki,
to chociaż krótka to pora 
i chwila ta szybko przemija
to okrzyk zmysłowej wiosny
jest dla nas wielce radosny
bo ptaki trenują trele
by gniazd zasiedlić wiele
A traw i drzew mnóstwo barw i odcieni 
sprawiają ,że wszystko się mieni.
W słońcu błyszczą też nasze oczy 
i już prawie nikt nie psioczy,
że zima zbyt długa była.
A ta feria barw i kolorów 
dodaje nam wiosennego wigoru.

Zuzanna Pruś

nia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej, Złotą odznaką za Zasługi w 
Dziedzinie Geodezji i Kartografii.

Wielką miłością darzył sport. Nie 
kibicowanie, a czynne uprawianie. 
Najpierw lekkoatletyka (klub Hel-
lada), a później tenisa.  1947 akade-
mickie mistrzostwo Warszawy. 1954 
mistrz Mazowsza. Czynnie uprawiał 
tenis do 85 roku życia.

Często widywano Go jak z rakie-
tą przemierza rondo Waszyngtona w 
drodze na kort. 

Do legendy na Wydziale przeszły 
żarty i dowcipy Profesora. Niekiedy 
złośliwe, sarkastyczne.

Wyróżniał się elegancją, kulturą, 
taktem, klasą. W stosunku do kobiet 
był szarmancki w dobrym starym sty-
lu. „Najsympatyczniejszego wykła-
dowcy wydziału” to tytuł, który był 
bez mała stale w Jego posiadaniu. 

Zmarł 15 grudnia 2009 r. w wie-
ku 88 lat.

Jedna z ulic rodzinnego Kościa-
na nosi Jego imię.

 T.S.

Czy prawie pół tony wypalonej 
gliny może dryfować na wodzie? 16 
czerwca 2012 r. ceramicy z całej Pol-
ski ustawią 30 ceramicznych rzeźb 
w akwenie przy Centrum Promocji 
Kultury Pragi-Południe w Warsza-
wie. „Udowodnimy, że ceramiczne 
rzeźby można pięknie wyekspo-
nować na wodzie” – mówi Dariusz 
Osiński, prezes Związku Cerami-
ków Polskich, organizator 8. War-
szawskich Spotkań Ceramicznych i 
pomysłodawca tej oryginalnej gale-
rii. W ten nietypowy sposób człon-
kowie Związku wraz z warszawiaka-
mi obchodzić będą coroczne święto 
ceramiki i jej miłośników. Ekspo-
nowane na wodzie rzeźby wykonane 
zostały z gliny szamotowej i wypalo-
ne w temperaturze powyżej 10000C. 
Poszczególne prace artyści , pokryli 
szkliwami, kolorowymi glinami lub 
tlenkami metali. Otwarcie galerii 

na wodzie będzie jedną z głównych 
atrakcji 8. Warszawskich Spotkań 
Ceramicznych rozpoczynających się 
o godz. 11.00 i trwających do godz. 
18.00. Wstęp wolny.

Poza wystawą pływających rzeźb, 
warszawiacy będą mieli możliwość 
odwiedzić usytuowany w alejkach 
parkowych kiermasz ceramiki pre-
zentujący dorobek twórczy ok. 60 
artystów z całej Polski. Związek 
Ceramików Polskich przygotował 
również prezentację wirtualnego 
muzeum ceramiki, jak również wie-
le niespodzianek dla małych warsza-
wiaków, warsztaty lepienia i tocze-
nia w glinie, malowania ceramiki, 
układania mozaiki, wypały raku w 
piecu polowym. W budynku CPK 
przygotowano jubileuszową wystawę 
oraz sympozjum z okazji 60-lecia In-
stytutu Ceramiki i Materiałów Bu-
dowlanych. Goście 8. Warszawskich 
Spotkań Ceramicznych będą mogli 
także posłuchać koncertu fortepia-
nowego Jolanty Mórawskiej zatytu-
łowanego „Impresje Ceramiczne”.

Zeszłoroczne Warszawskie Spo-

tkania Ceramiczne odwiedziło oko-
ło trzy tysiące gości ciekawych od-
słonięcia ceramicznej rzeźby Marii 
Skłodowskiej-Curie, przez grupę 
małych warszawiaków oraz jej auto-
ra artystę Dariusza Osińskiego, któ-
ry w ten sposób uczcił rok noblistki

Ewa Duchowicz

CERAMIKA 
NA WODZIE

CPK Podskarbińska 8

WIERSZE
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W dzisiejszych czasach, na 
terenie naszego kraju, za-

kupy można robić głównie w wiel-
kich sieciach handlowych, które 
konkurują między sobą, nie dając 
większych szans pomniejszym, zaś 
często bardziej wartościowym skle-
pom. Minęły, więc te czasy, gdy jed-

noosobowa działalność gospodarcza 
prowadzona w obrębie sklepów spo-
żywczych dawała podmiotowi go-
spodarczemu pewny sukces. Teraz 
więcej osób robi zakupy w wielkich 
sieciach super bądź hipermarketów, 
gdzie ceny są podobno najniższe a 
produkty mają być zawsze świeże. 
Jednak wiele różnych rankingów, 
przeróżnych czasopism często wery-
fikuje te deklaracje.

Istnieją jednak jeszcze prowa-
dzone jednoosobowo sklepy spożyw-
cze, które nadal dobrze prosperują i 
przynoszą większą satysfakcje z re-
alizowania zakupów niż kupowanie 
w super sieciach. Jednym z nich 
są, mieszczące się na ulicy Lipskiej 
15A, delikatesy „Paula”. 

Jest to sklep rodzinny, prowadzo-
ny i zarządzany przez Panią Han-
nę Kęska. Na terenie Saskiej Kępy 
funkcjonuje on już od 7 lat, w ciągu 
których zdążył zaskarbić sobie wie-
le sympatyków wśród okolicznych 
mieszkańców. Głównie ze względu na 
szeroki dostępny asortyment produk-
tów z różnych dziedzin, które są tutaj 
najczęściej także zdecydowanie tań-
sze niż w nie jednym supermarkecie. 

Delikatesy „Paula” cieszą się du-
żym uznaniem wśród okolicznych 
mieszkańców: „Od czasu gdy istnie-
je ten sklep, robię w nim codzienne 
zakupy. Zawsze są tu świeże bułki, 
a także świeżutka wędlina. Ostat-
nio także otworzyli nowe stoisko z 
mięsem, dzięki czemu nie muszę już 
chodzić do mięsnego” – mówi Pani 
Mariola, mieszkanka Saskiej Kępy.

„Jest tu wiele rzeczy, które cięż-
ko dostać w innych sklepach. Jako 
osoba lubiąca dobre, markowe piwa, 
a także nietypowe słodycze, cieszę 
się, że mogę je dostać blisko swojego 
miejsca zamieszkania” – tak na py-
tanie o produkty dostępne w sklepie 
odpowiedział mi Pan Janusz, doradca 
marketingowy, zamieszkały w naszej 
dzielnicy, stały klient delikatesów.

„Zawsze jest tu przemiła obsłu-
ga, same uśmiechnięte osoby, chętne 
by cię obsłużyć i ci pomóc” - opo-
wiada o tym jaka atmosfera panuje w 
sklepie, Pani Halina, emerytka, tak-
że mieszkanka Saskiej Kępy, kon-
tynuując: „Ceny są tu niskie, towar 
świeży i przychodzi wiele osób, któ-
re szanują swój czas i pieniądze”. 

O planach na przyszłość opowie-
działa mi także właścicielka sklepu, 
Pani Hanna Kęska: „Sklep funkcjo-
nuje od 7 lat i na pewno wciąż bę-
dzie się rozwijał by utrzymać swoją 
markę, która mam nadzieję jeszcze 
się powiększy choćby w kontekście 
samej dzielnicy. W planach na przy-
szłość mamy wydanie gazetki lokal-
nej z produktami, a co ważniejsze, 
wprowadzenie po wakacjach „śród 
dla emerytów”, podczas których 
będą w sklepie obowiązywały spe-
cjalne rabaty dla wszystkich eme-
rytów robiących tego dnia zakupy. 
Zdajemy sobie sprawę, że obecnie 
ich emerytury nie są za wysokie 
więc chcemy pozwolić im, choćby 
zaoszczędzić trochę na zakupach, 
które będą u nas robić.”

Delikatesy „Paula” czynne są co-
dziennie od godziny 7 rano do pół-
nocy. Mieszczą się na ulicy Lipskiej 
15A, bardzo blisko ronda Waszyng-
tona i Stadionu Narodowego. Przez 
7 lat funkcjonowania zdobyły sporą 
renomę wśród mieszkańców Saskiej 
Kępy. Przed właścicielką i pracow-
nikami Mistrzostwa Europy, pod-
czas których na pewno będą musieli 
sprostać większej ilości kibiców z 
różnych krajów. Ale nikogo tu to nie 
martwi. Każdy ma nadzieję, iż sklep 
będzie istniał i cieszył się wielkim 
uznaniem klientów przez wiele ko-
lejnych lat. 

Patryk Wocial

PRZYJEMNOŚĆ  
CODZIENNYCH ZAKUPÓW

Mały osiedlowy sklep znajdu-
je się w domu przy Elsterskiej 3A, 
został otwarty pod nowym kierow-
nictwem w dniu 1 lutego 1992 roku. 
Wcześniej w tym lokalu był również 
sklepik będący we władaniu WSS 
Społem. W sprzedaży oferuje się po-
nad tysiąc artykułów spożywczych 
i przemysłowych na powierzch-
ni 28m m metrów kwadratowych, 
część towarów jest do koszyka, ale 
niektóre trzeba kupić przy ladzie. 
Na wprost wejścia jest lada z kasą, 
wagą i chłodnią. Po prawej stronie 
od wejścia na ścianie są wystawio-
ne artykuły przemysłowe i prasa a 
po lewej wzdłuż okien i ścian jest 
cała gama artykułów spożywczych. 
Pośrodku „Rysia” stoją dwie zamra-
żarki z mrożonkami, a nad nimi na 
metalowych półeczkach różnego ro-
dzaju łakocie. Sklep jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
6 – 20 i w sobotę 7 – 13, dzięki temu 
mieszkańcy przed wyj ściem do pra-
cy mogą nabyć świeże pieczywo, na-
biał i prasę, a jeśli ktoś zapomni o 
czymś potrzebnym do kolacji, może 
wpaść wieczorem. Sklep jest moni-
torowany i posiada klimatyzacje, co 
jest ważne w upalne dni. Szczegól-

nie ożywiony ruch panuje w okre-
sach przedświątecznych i wtedy 
zaopatrzenie uwzględnia aktualne 
zapotrzebowanie.

Niedawno obchodzono 20 lecie 
istnienia „Rysia”. Od początku pro-
wadzi go pan Ryszard Wędołowski z 
małżonką panią Alicją. Szef zajmuje 
się dostarczaniem dwa, trzy rzazy 
dziennie potrzebnego towaru a pani 
Alicja księgowością. Nie wolno za-
pominać o przemiłych paniach eks-
pedientkach: Elżbiecie, Krystynie i 
Mirze. Warto wspomnieć, że właści-
ciel sklepu jest z Saskiej Kępy koń-
czył tutaj szkoły, potem los go rzucił 
do innej części Pragi Południa, ale 
Saska Kępa przywołała pana Rysia, 
pani Alicja również pochodzi z Sa-
skiej Kępy.   

Jestem stałym klientem tego 
sklepu od samego początku i oprócz 
dobrego zaopatrzenia, jest jedna 
bardzo ważna rzecz, miła obsługa.  
Skutkuje to tym, że robi się zakupy 
z przyjemnością, towar jest tak wy-
eksponowany, że na się wrażenie, iż 
woła wsadź mnie do koszyka, Jeże-
li roztargniony klient coś zostawi 
a panie sprzedające to zauważą, od 
razu wyskakują z sklepu i głośnym 
wołaniem zmuszają zapominalskie-
go klienta do powrotu. Sklep dzia-
ła trochę jak skrzynka kontaktowa. 
Klienci często zostawiają Np. klucze 
dla kogoś, przesyłkę lub informację 
do przekazania. Panie ekspedient-
ki zawsze znajdą troszkę czasu, aby 
zamienić kilka słów z stałymi klien-
tami, co stwarza miłą atmosferę, 
dzięki temu kupujący traktuje sklep 
jak swój. Od razu widać, że lokal ma 
dobrego i dbającego gospodarza. 

I dlatego drogi „Rysiu” sto lat i 
tkwij w okopach dobrego handlu dla 
dobra twoich klientów.

Stały Klient 

NASZ „RYŚ”Kto z mieszkańców  
Saskiej Kępy  
mieszkających przy  
ul.Berezyńska, Elsterska, 
Saska, Lipska, Dąbrówki  
i Francuskiej nie zna  
sklepu „Ryś”?

Siódme Niebo
W sobotę, 19.05, na Dniach Saskiej Kępy , gościła pracownia ceramiczna 

„Siódme Niebo” z sąsiedzkiej Pragi Północ, a dokładniej Białołęki. Tym razem 
zaprezentowała część z kolekcji, wprowadzanej właśnie na rynek nowej mar-
ki Folki Polki (www.folkipolki.pl), z ilustracjami tzw. warszawskich klimatów 
na małych ceramicznych kafelkach. Małe formy ceramiczne mają swoje od-
powiedniki w dużych, pełnoformatowych grafikach, zaprojektowanych przez 
„Tamarson Studio”, tworząc razem sztukę przez małe i duże „S”. Folki Polki 
utrzymuje swoje prace w popartowo-folkowej stylistyce, dobierając się do ikon 
polskiej kultury i nauki z dużą dozą sympatii ale i przewrotnego humoru. - 
„Chopin lubi grać” – to nasz Fryderyk owinięty szalikiem kibica i odwracający 
się ze swojego pomnika za lecącą piłką, „Maria lubi hip-hop” – to nasza poważ-
na uczona w roli DJ-a, z błyskiem w oku nastawiająca młodzieżową płytę, ale 
także przemiła różowa syrenka warszawska, kolorowy pałac kultury oraz tęczo-
wy zamek królewski. Kto nie był, a chciałby zobaczyć, zapraszamy na stronę 
internetową autorek prac (www.folkipolki.pl) oraz na stronę Facebook’a. Na 
Facebook’u znajduje się także relacja z kwietniowej wystawy oraz bieżące po-
mysły na rozwój marki.
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Piętnasty Konkurs PAMIĘ-

TAJMY O OSIECKIEJ osią-
gnął wiek nastolatka. Często bywa 
to trudny czas buntu. Jak miałby 
się on ujawnić w odniesieniu do po-
ezji śpiewanej? Gdyby nowe trendy 

interpretacyjne i muzyczne prze-
kroczyły pewną niepisaną granicę 
przyzwoitości, mogłoby to być rze-
czywiście niebezpieczne dla konkur-
su. Na szczęście obserwujemy teraz 
zjawisko odwrotne. Świat znudzo-
ny współczesną  komercją zaczyna 

sięgać coraz częściej do przeszłości. 
Gwiazdy rocka śpiewają swingowe 
standardy. Argentyńskie koncertowe 
tanga fascynują Europejczyków  Nie 
prowadzi to na szczęście do mecha-
nicznego kopiowania. Dawne prze-

boje, nawet utrzymane w  dawnej 
stylistyce, będą dziś brzmiały ina-
czej. Inne instrumenty, inna techno-
logia nagrań, inny sposób śpiewania, 
ale wdzięk starych melodii pozo-
staje. Takie próby jeszcze nieśmiałe 
możną było usłyszeć w tym roku. 

AKTUALNOŚCI  
OSIECKOWE  

Blisko 150 wykonawców przystą-
piło do konkursu. Poziom wysoki 
choć bez tak silnych osobowości jak 
w ubiegłym roku. Kiedy dyskuto-
waliśmy ostro na temat sztuki in-
terpretacyjnej jednej z uczestniczek, 

mój oponent, dyrektor artystyczny 
Konkursu Jerzy Satanowski przed-
stawił oryginalny argument:

– założę się, że ona wygra ten 
Konkurs.

Nie było wyjścia musiałem przy-
jąć zakład i być może przegram bu-

telkę wina. A może nie?
Wszystko rozstrzygnie się  

30 września po koncercie finałowym 
w radiowej Trójce. 

Przedtem dziesięcioro wybrań-
ców – dziewięć wokalistek i tylko je-
den śpiewający mężczyzna – zjedzie  
w sierpniu do Sopotu. W plażowym 
teatrzyku przy wtórze szumu morza 
będą słuchali dobrych rad Magdy 
Smalary i Jerzego Satanowskiego, 
będą ćwiczyli, śpiewali, integrowa-
li się przed ostatecznym finałem.  
Ale nim do niego dojdzie jeszcze 
Warszawiacy posłuchają przedfi-
nałowego koncertu w Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. Tu już do  
„złotej dziesiątki” dołączy jeszcze 
dwoje wykonawców: dziewczyna, która  
w ub. roku nie mogła wystąpić w 
finale ponieważ  akurat zechciał się 
jej urodzić potomek i tradycyjnie 
już z pominięciem Warsztatów wy-
stąpi w konkursie zespół instrumen-
talno-wokalny. W tym roku będzie  
to grupa Cukierasy. Tak więc w fina-
le usłyszymy dwunastu wykonaw-
ców i 24 piosenki. Byłem jurorem 
więc przed zakończeniem Konkursu  
nie mogę pozwolić sobie na szcze-
gółowe oceny. Może więc kilka zdań  
o tym, co się wokół Konkursu  
dzieje. 

Uważny obserwator naszej sce-
ny piosenkowej zauważył zapewne, 
że wraz z napływem coraz większej 
liczby konkursowiczów i coraz bar-
dziej profesjonalnym charakterem 
imprezy,  konkurs zaczął obrastać 
dodatkowymi koncertami.

W maju, podobnie jak w ubie-
głym roku, muszla koncertowa  
w Parku Skaryszewskim wypełniła 
się po brzegi podczas „Śpiewanek 
Osieckowych”. Kiedy  prowadząca 
ze swadą koncert Magda Smalara 
zaprosiła publiczność do wspólne-
go śpiewania, ta odpowiedziała jej  
z taką mocą, że aktorka zaniemówiła 
z wrażenia. Że Agnieszka Osiecka 
zagościła na Saskiej Kępie na do-
bre trudno się dziwić. Wszak żyła tu  
kilkadziesiąt lat. Ale, że również 
trafiła do Amfiteatru na Bemowie 
(w tym roku zaśpiewają tam ubie-
głoroczny laureat Konkursu Mar-
cin Januszkiewicz i słynna Ewa 
Bem)  oraz do Muzeum Powstania  
Warszawskiego, to dla Funda-
cji Okularnicy – dobra prognoza.  
I jeszcze jedna miła wiadomość.  
Na Mazurach w miejscowości często 
odwiedzanej przez Poetkę – Rucia-
ne Nida też jest szkoła Jej imienia. 
Sława pomnika na Saskiej Kępie do-
tarła z pewnością nad Jezioro Nidz-
kie bowiem w dniu Święta Saskiej 
Kępy na placu przed szkołą odsło-
nięto miejscową ławeczkę z postacią 
Agnieszki Osieckiej, dzieło miejsco-
wego artysty. 

Więcej na stronach:  
www.okularnicy.org.pl 

Jan Borkowski
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oże podpisać piłkarzy
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