
Zgłaszamy się  po wakacjach. Niektórzy już po udanych urlopach a inni 
zastanawiają się czy w ogóle gdzieś pojadą . W szkołach, na przystan-

kach i ulicach  słychać  gwar dzieci. Młodzież okupuje księgarnie w poszuki-
waniu podręczników . Działkowcy wspinają się po jabłka, schylają po cukinie. 
Grzybiarze badają wilgotność ściółki i temperaturę by w stosownej chwili ru-
szyć do lasów.  

 A my powracamy do Państwa kontynuując niektóre  już rozpoczęte tematy  
jak i pokazując te, które wydają nam się ważne, ciekawe dla naszej społeczno-
ści. Co szykuje nam Bruksela, ile kosztowało święto Saskiej Kępy, jak się żyje  

w cieniu stadionu, co w szkolnictwie, wywiad z ambasadorem. O tym, i nie 
tylko, przeczytacie Państwo w tym numerze.

Jak zawsze liczymy na naszych czytelników. Żywimy nadzieję, że włączycie 
się Państwo do redagowania naszego periodyku. Oczekujemy nie tylko na listy 
(tych przybywa), ale i na większe formy tekstowe oraz zdjęcia (choć te muszą 
spełniać warunki techniczne konieczne do druku). Zapraszamy! Czekamy!

Redakcja

Drodzy Czytelnicy!

Jolanta Hibner – Z Brukseli . Ewa Berberyusz – Moja Saska Kępa . Bogumił Paszkiewicz – Świat Bukowczyka . 

Leszek Kurowski – Witaj Szkoło . Veronique D. Marmillot – Z Londynu . 

Wywiad z ambasadorem Indonezji . Koszt święta Saskiej Kępy
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Podstawowy cel Mapy Drogo-
wej 2050 jest bardzo ambitny 

- osiągnięcie 80% redukcji gazów cie-
plarnianych w 2050r., w odniesieniu 
do roku bazowego 1990. Warto jed-
nak zadać sobie pytanie, czy jest to 
cel realny w dobie obecnego kryzysu 
ekonomicznego, który dotknął cały 
świat i co tak naprawdę kryje się za 
mechanizmem redukcji?

W mojej ocenie wywiązanie się 
Europy z przyjętych założeń ozna-
cza konieczność modernizacji całe-
go unijnego systemu elektroenerge-
tycznego oraz głęboką transformację 
wszystkich sektorów odpowiedzial-
nych za emisję. Co to oznacza w prak-
tyce? Konieczność wyasygnowania 
w najbliższym czasie znacznych na-
kładów finansowych na badania nad 
technologiami niskowęglowymi oraz 
promowaniem takich rozwiązań jak: 
pompy ciepła czy pojazdy z napędem 
elektrycznym oraz hybrydowym. 
Ogromne znaczenie będzie miała 
także energia odnawialna i wszystkie 
wysiłki naukowe powinny iść w kie-
runku opracowywania lepszych me-
tod jej pozyskiwania i przede wszyst-
kim magazynowania. Niezbędne też 
będą realizacje inwestycji tj. budowa 
inteligentnych sieci przesyłowych, 
łączenie ze sobą systemów elektro-
energetycznych wszystkich państw 
Wspólnoty oraz wdrożenie zapisów 

dyrektywy o efektywności energe-
tycznej. 

Wszystkie te założenia są z pewno-
ścią prorozwojowe, ale warto pamiętać  
o zagrożeniach, które nawet najlep-
sze plany mogą uczynić nierealnymi. 
Obecnie daje się zauważyć dużą nie-
przewidywalność dotyczącą tempa 
wzrostu gospodarczego, zakresu glo-
balnych starań w zakresie łagodze-
nia skutków zmiany klimatu, rozwo-
ju sytuacji geopolitycznej, poziomu 
światowych cen energii, dostępno-
ści do zasobów naturalnych, zmian 
społecznych i postrzegania kwestii 
związanych z energią przez społe-
czeństwo. 

ENERGETYCZNA PRZYSZŁOŚĆ EUROPY 
POSEŁ JOLANTA HIBNER  

O MAPIE DROGOWEJ 2050 

Jolanta Hibner

Dlatego też o wyborze najlepszej 
drogi dojścia do zakładanych ce-
lów powinien decydować rachunek  
ekonomiczny podejmowanych 
działań oraz najlepsza technologia,  
co pozwoli wybrać scenariusz naj-
bardziej optymalny kosztowo a tym 
samym pozwalający na zachowanie 
konkurencyjności gospodarki unij-
nej jako całości. Wskazane jest tak-
że podjęcie działań zmierzających  
do wspierania rozwoju tych tech-
nologii, w których państwa człon-
kowskie mają największy potencjał,  
doświadczenie, a także warunki  
i bazę surowcową. Ważne jest także 
systematyczne zmniejszanie uza-

leżnienia od zewnętrznych dostaw 
nośników energii i oparcie w jak 
największym stopniu bezpieczeń-
stwa energetycznego na jak najbar-
dziej efektywnym wykorzystaniu  
surowców energetycznych, których 
zasoby są ulokowane na terytorium 
UE.

Najważniejsze przesłanie jest 
jednak bardzo czytelne – wszystkie 
te starania nie odniosą pożądanego 
skutku, jeżeli w wymiarze ogólno-
światowym, nie uda się osiągnąć 
globalnego porozumienia klima- 
tycznego.

Jolanta Hibner
Poseł do Parlamentu Europejskiego

.
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CZY NAPRAWDĘ JESTEŚMY SMUTNYM 
NARODEM?

W okresie wakacji wyjechałem  
z rodziną na wczasy do Turcji. Wśród 
gości hotelowych dominowali Turcy. 
Dużo było też Niemców, Holendrów, 
Słoweńców i Rosjan. Wszyscy roz-
bawieni i na tzw. luzie. No przecież 
były wakacje. A Polacy – leżący na 
plaży albo przy basenie prawie się 
nie odzywali, mieli ze sobą laptopy 
i jak stwierdzili prowadzili sprawy 
biznesowe. Nie mieli więc czasu na 
korzystanie z animacji, czy zawiera-
nia nowych znajomości. Po tygodniu 
dali się trochę poznać, bo zaczęli od-
zywać się do nas i udało nam się ich 
zachęcić do ruszenia się z leżaków i 
aktywności. Wyglądali na bardzo po-
ważnych ale przy tym strasznie za-
kompleksionych i smutnych. Ja też 
nie znam dobrze języka angielskiego 
czy niemieckiego, bo za moich cza-
sów uczono nas głównie w szkołach 
języka rosyjskiego, ale nie miałem 
problemu z porozumiewaniem się z 
innymi nacjami. Myślę ,że ci młodsi 
znacznie ode mnie ludzie znali oba 
te języki lepiej ode mnie. Ale coś w 
tym jest, że my Polacy nie potrafi-
my cieszyć się z tego co mamy i nie 
potrafimy być otwartymi na innych. 
Tylko ciągle szalenie poważni. Na-
wet w wakacje.

Krzysztof W.

FRANCUSKA NIE DLA MIESZKAŃCÓW.

Nie tak dawno cieszyliśmy się, 
że nasza główna ulica – Francuska 
zostanie wyremontowana. Ale teraz 
chyba nam smutno. Bo stała się jed-
nym wielkim parkingiem a chodni-
ki zajmują restauratorzy i rowerzy-
ści. Dla nas mieszkańców zabrakło 
miejsca. Swoją drogą czy zarządca 
drogi wydzierżawia takie tereny,  
że z chodnika szerokości 5 m dla pie-
szych zostaje ok. 80 cm. Czy to sami 
restauratorzy sobie poszerzają teren 
a nawet anektują ławki. Czy Pań-
stwa redakcja mogłaby ta sprawą się 
zająć. Bo pamiętam jak moja wspól-
nota zagrodziła kawałek zieleni aby 
nie parkowały na niej samochody  
to Zarząd Dróg Miejskich naliczył 
nam ogromne kary za „rzekome” 
bezumowne zajęcie terenu. A dla-
czego z taką surowością nie pod-
chodzą do tych „gastronomicznych”  
biznesmenów?

Nazwisko znane redakcji.

PODRĘCZNIKOWY BIZNES.

Nowy rok szkolny i znowu wy-
datki. Denerwuje mnie sprawa zaku-
pu podręczników. Mam dwoje dzieci 
w wieku 16 i 17 lat i wydawało mi 
się, że jak chodzą do tej samej szko-
ły i jest miedzy nimi różnica wieku 
rok to podręczniki /przynajmniej 
większość/ będą przechodzić z jed-
nego na drugie dziecko. Niestety 
nie. Muszę od podstawówki kupo-
wać ciągle nowe zestawy dla kaczego 
odrębnie . Uważam, że coś tym nie 
jest w porządku. Albo przepisy trze-
ba zmienić albo jest tak zła praktyka 

w szkołach. Szkoły chyba mają też  
w tym jakiś biznes. Bo wydawnictwa 
na pewno. W ogóle nauczyciele każą 
kupować książki i pełno do nich róż-
nych ćwiczeń a w wielu przypadkach 
dzieci z tego nie korzystają. Ja mam 
od podstawówki mnóstwo niewyko-
rzystanych ćwiczeń. 

Może zorganizować taką akcję, 
iż nauczyciele, którzy każą kupować 
dzieciom ćwiczenia a później z nich 
dziecko nie korzysta po zakończeniu 
roku mieliby obowiązek odkupić je. 
Bo tak powinno być jak urzędnik 
wyda złą decyzję to powinien pono-
sić za to odpowiedzialność. Wszak  
są ponoć funkcjonariuszami publicz-
nymi. Może wtedy zastanowili by się 
nad tym co robią. Dziwne jest to,  
iż naciągają nas na tak duże koszty  
a sami wiedzą jak trudno związać  
koniec z końcem. 

Matka licealisty 

POMÓŻCIE KLUBOWI KULTURY SASKA 
KĘPA.

Od ponad roku mamy przy Bruk-
selskiej 23 budynek zwany Klu-
bem Kultury Saska Kępa. Nazwa 
dość pospolita ale nie w tym rzecz. 
Przez rok od czasu do czasu coś tam 
się działo. Jakiś film, występ / naj-
częściej jakaś BIBA/ czy wystawa 
. Czytałam, że od początku był źle 
zorganizowany i było do funkcjono-
wania wiele zastrzeżeń. Kierownik 
- narzucony z poza naszej dzielnicy 
izolował się od środowiska Kępy  
i przekonywał mieszkańców, że musi 
się najpierw zapoznać z naszymi  
potrzebami, zorganizować pracę klu-
bu, że ma na głowie remonty / nowe-
go Klubu? / i brakuje mu pieniędzy 
na szerszą działalność. Nim to zrobił 
już po roku został odwołany. Nowy 
kierownik ponoć ambitny człowiek 
pisze teraz „plan naprawczy” i te-
raz tym jest bardzo zajęty. Ale tam 
praktycznie niewiele się dzieje, bo 
ponoć brakuje pieniędzy . A jak się 
dzieje to znowu mało osób z tego ko-
rzysta. Po co było wydawać miliony 
na jego wybudowanie , aby teraz stał 
pusty. Może redakcja zainteresuje tą 
sprawą Pana Burmistrza i naszych  
radnych z Kępy? Może oddać  
go mieszkańcom. Niech oni coś wy-
myślą. Chyba władze chcą go spry-
watyzować?.

Mieszkanka Kępy  
– nazwisko znane redakcji

FRANCUSKA NIE DLA NAS.

W jednym z numerów pisaliście 
o tym, że ulicą Francuska nie moż-
na swobodnie przejść. Jeżdżą rowe-
rzyści a restauracje i kebaby zajmu-
ją chodniki. No i niestety nikt tym 
specjalnie nie przejął się. Nadal bez 
zmian. Choć zauważyłem ciekawe 
zjawisko. Od czasu do czasu knajpy 
szybko likwidują stoliki na chod-
niku i wtedy jest ok. Pewnie jeżdżą 
kontrole z Zarządu Dróg Miejskich 
i sprawdzają ,czy nie zajęli za dużo 
terenu. Tylko ktoś w ZDM jest nielo-
jalny wobec swoje firmy i ich uprze-
dza przed kontrolą. 

Andrzej C.

PODRZUTEK TJ. STADION NARODOWY

No i co z tego, że mamy Stadion 
Narodowy. Tyle kasy wydano i nikt 
nie dba o to aby przynosił korzyści. 
No, może ładny widok z tramwaju, 
ale dziękuję - za blisko 2 miliardy 
złotych? A jakie dla nas mieszkań-
ców Saskiej Kępy - żadne. Wręcz od-
wrotnie. Jak jakaś impreza to znowu  
jesteśmy parkingiem a błonia stadio-
nu zagrodzone i puste. I po co ta akcja 
z identyfikatorami jak i tak nikt tego 
nie przestrzega .Może przynajmniej 
w dniach imprez wprowadzić opła-
ty. Byłoby na naprawę chodników  
i ulic. Skończyło się EURO a podrzut-
ka mamy już na stałe. Szkoda, że nie  
jesteśmy tak mądrzy jak Anglicy.  
Oni swój na olimpiadę tak zapla-
nowali aby go z połowy rozebrać. 
Inni też stadiony rozbierają. A my – 
mamy najdroższy stadion w Europie  
i jeden z najdroższych w świecie.  
Co to przypomina? Komunę! Wte-
dy musieliśmy mieć coś najwięk-
szego lub najdroższego – niż mają  
na „zgniłym zachodzie”. Mentalność 
władzy bez zmian. 

Jacek Z.

W PARKU

Od czasu gdy powstał sta-
dion służby porządkowe wszel-
kiej maści urządziły sobie w parku  

koszary i bazę postojową dla pojazdów.  
W czasie imprez jest tego dziesiątki. 
Powstała nowa moda na objeżdżanie 
parku radiowozami policji i autami 
straży miejskiej. W ślad za „władzą” 
pojawiły się prywatne samochody do-
jeżdżające do knajpek usytuowanych 
w parku. Piesi jeszcze chodzą główną 
alejką, ale bliski zdaje się czas kiedy 
ktoś zwróci im uwagę, że chodzą po 
jezdni a zmotoryzowane patrole po-
licji i straży miejskiej zaczną za ten 
występek wypisywać mandaty. 

Ci ostatni wzięli ostatnio na cel 
psy bez smyczy i kagańców, a dokład-
niej ich właścicieli. Byłem świad-
kiem pouczania właścicielki jamni-
ka, że brak kaganiec to wykroczenie. 
A wszystko to przez okno sunącego 
po alei parkowej samochodu.

Tadeusz

OD REDAKCJI : 

Szanowni Państwo.
Dziękujemy za zaufanie i prze-

kazywania nam swoich uwag . Nasz 
Periodyk przekazujemy władzom 
miasta ,radnym i Panu Burmistrzowi. 
Wiemy ,że go czytają. Mamy więc na-
dzieje, że zajmą się problemami zgła-
szanymi przez naszych czytelników. 
O każdej pozytywnej zmianie i reak-
cji władz dzielnicy będziemy infor-
mować Państwa na naszych łamach. 

Redakcja
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Skończyły się wakacje i jak co 
roku 1 września miliony dzie-

ci i setki tysięcy nauczycieli spotyka 
się w szkole aby rozpocząć nowy rok 
szkolny.

Witaj szkoło , kto te słowa wypo-
wiada dzisiaj z radością ? Na pewno 
dzieci, które po raz pierwszy prze-
kraczają próg szkoły. Zapewne też 
cześć i dzieci starszych , które lubią 
szkołę. Zapewne cześć rodziców, 
który też muszą po organizowaniu 
dzieciom wypoczynku przez prawie 
2,5 miesiąca wrócić do swoje pracy. 
A ilu nauczycieli z radością wraca do 
pracy? Myślę, że tylko ci najbardziej 
lubiący swój zawód. Ale wszyscy za-
stanawiają się zapewne nad tym co 
ich czeka w nowym roku szkolnym. 
Jakie znowu kolejne zmiany szykują 
im urzędnicy i samorządowcy.

Jeszcze nie skończył się rok 
szkolny 2011/2012 i jeszcze nauczy-
ciele nie wyjechali na wakacje a już 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej 
dochodziły niepokojące tę grupę za-
wodową informacje, że szykują się 
kolejne zmiany w Karcie Nauczycie-
la. Władze państwowe i samorządy 
szukają oszczędności i widzą rezerwy 
w oświacie. Te zmiany więc to głów-
nie ograniczenie uprawnień i dalsze 
powiększenie obowiązkowego pen-
sum. Planuje się też zwolnić ok. 7 , 5 
tys. Nauczycieli. Oba związki zawo-
dowe nauczycielskie szykują się do 
protestów. Ponadto, samorządy chcą 
dalej likwidować szkoły, lub je prze-
kazywać stowarzyszeniom rodziców a 
może w przyszłości o osobom fizycz-
nym. Może doprowadzić to do tego, 
że szkoły staną się przedsiębiorstwa-
mi. A każdy przedsiębiorca , który 
w nią zainwestuje będzie chciał aby 
było to przedsięwzięcie dochodowe. 
Ponieważ jest dość duży opór środo-
wiska nauczycielskiego co do zmian 
w Karcie Nauczyciela to zapewne 
władze sądzą, że prywatyzacja szkoły 
doprowadzi do tego, że w szkole pry-
watnej jej zapisy nie będą uznawane 
i skończy się przechowalnia w szkole 
dla „pseudonauczycieli”. 

Może to i dobry jest sposób na 
związki zawodowe, które bronią 
Karty jak niepodległości choć wie-
dzą, że zmiany są nieuniknione. Ale 
z drugiej strony trudno im się dzi-
wić. Bo w Polsce tak jest, że każdy 
broni swoich przywilejów. Nasz sto-

sunek do reform jest taki, iż wszy-
scy wiemy z doświadczenia, że tak 
naprawdę są one z reguły źle przy-
gotowywane i w gruncie rzeczy nie 
służą one przyszłości tylko celom 
doraźnym aktualnej władzy – najczę-
ściej poszukiwania pieniędzy. Pracu-
jąc w takiej niepewności niektórzy 
nauczyciele już po miesiącu pracy 
mówią, że czują się zmęczeni i liczą 
dni do kolejne przerwy świątecznej. 
To zmęczenie najczęściej eksploduje 
w początkach czerwca, kiedy już w 
ogóle uczniowie błąkają się po szko-
le i szukają nauczycieli. Wszyscy 
wiedzą, że wakacje czas zacząć już po 
Dniu Dziecka.

Poziom pracy naszych szkół i 
ich efektywność wprawdzie ciągle 
wzrasta, ale społeczeństwo oczekuje 
na szybsze tempo, bo w takim nadal 
nie mamy szans dogonić zachod-
nioeuropejskiej cywilizacji. Władze 
oświatowe próbują zmieniać progra-
my, wprowadzać nowe standardy czy 
przeprowadzać reformy struktural-
ne. Ale to niewiele zmieni.

Aby szkoła mogła spełniać nasze 
oczekiwania to przede wszystkim 
powinniśmy zainwestować w jej pra-
cowników tj. nauczycieli. I nie cho-
dzi tu tylko o podwyżki wynagrodzeń 
/ zresztą ten system jest patologiczny 
od lat / lecz o kwalifikacje.

Jest ku temu okazja. Rodzice 
coraz bardziej interesują się pozio-
mem pracy szkoły bo przecież coraz 
więcej inwestują w edukację swoich 
dzieci. Mamy niż demograficzny 
, a co za tym idzie mniej dzieci. W 
ciągu najbliższych 10 lat nie bę-
dzie nam potrzeba ok. 30% etatów 
nauczycielskich. Już dzisiaj etat w 
szkole, zwłaszcza w małej miejsco-
wości jest dobrem poszukiwanym. A 
jak dobrem z nadania to przy nieja-
snych zasadach naboru jest tak jak w 
innych dziedzinach. O zatrudnieniu 
decydują układy i znajomości a nie 
kwalifikacje. Czy nie jest tak, że np. 
niektórzy radni mają etaty w szkole 
a tak naprawdę ciągle są na zwolnie-
niach, bo w tym czasie zamiast uczyć 
pełnią zaszczytne obowiązki rajcy 
miasta czy gminy. Czy nie jest tak, iż 
wielu dyrektorów boi się zatrudniać 
ambitnych i dobrze wykształconych 
nauczycieli. Po pierwsze, może mu 
zagrozić a po drugie, taki zapraco-
wany nauczyciel nie zawsze jest mile 

widziany w środowisku. Najczęściej 
tacy nie wytrzymują presji i idą do 
innej szkoły albo wręcz odchodzą z 
zawodu. Często jest też tak, że szko-
ły muszą rozstać się z dobrym na-
uczycielem bo wójt czy burmistrza 
potrzebuje etatu dla swoich znajo-
mych. 

A dlaczego nie można wprowa-
dzić przejrzystych zasad zatrudnia-
nia nauczycieli.

Przecież można zorganizować 
konkurs na nauczyciela danego 
przedmiotu w szkole. Nauczyciel 
składałby ofertę w której przedsta-
wiałby swoją koncepcje nauczania 
przedmiotu i funkcjonowania w 
palcówce. Nauczyciel mógłby być 
wybierany np. na 5 letnia kadencję. 
Premiowani byliby nauczyciele z 
wyższym wykształceniem pedago-
gicznym i dwuprzedmiotowi. Spo-
sób kształcenia nauczycieli i do-
chodzenia do najwyższego / jakim 
jest dzisiaj nauczyciel dyplomowa-
ny/ szczebla kariery zawodowej jest 
zbiurokratyzowany i pozbawiony 
jakiekolwiek logiki. Nauczyciel staje 
się jedynie trybikiem w urzędniczej 
biurokracji i nie ma to nic wspólne-
go z poznaniem jego możliwości i 
rzetelnej oceny efektów jego pracy . 
Ten system eliminuje twórczych na-
uczycieli a premiuje tych co potrafią 
tworzyć tzw.’ dobre papierki”. Jest to 
wiedza powszechnie znana ale urzęd-
nicy oświatowi tego jednak nie zmie-
nią bo okazało by się, że wiele eta-
tów w administracji jest zbędnych. 
Zresztą w administracji oświatowej 
pracuje zbyt dużo tzw. inspektorów, 
którzy nigdy nie pracowali przy ta-
blicy. Tu też powinno się zmienić 
zasady zatrudniania zakresie a w 
szczególności w takim organie nad-
zoru pedagogicznego jakim są Ku-
ratoria Oświaty. Tu też powinny być 
konkursy.

 W zakresie obowiązków nauczy-
ciela byłoby systematyczne dokształ-
canie się i uzupełnianie swojej wie-
dzy, tak jak powinno być w każdym 
zawodzie. To on musiałby szukać i 
dobierać do swoich potrzeb różne 
formy dokształcania jakie proponu-
ją wyspecjalizowane instytucje a nie 
obowiązkowe uczestnictwo w jakiś 
fikcyjnych szkolnych zespołach sa-
mokształceniowych czy konferen-
cjach organizowanych przez urzęd-
ników różnych państwowych agend 
oświatowych. Oczywiście , jeśli by-
łoby to zgodne z potrzebami szko-
ły dyrektor w ramach posiadanych 
środków mógłby je dofinansowy-
wać . A teraz ile jest różnego rodza-
ju płatnych kursów wymyślanych 
przez urzędników tylko chyba po to 
aby były w statystyce i ktoś mógł za-
robić. 

Nauczyciel obowiązkowo pod 
koniec swojej kadencji podlegał-
by ocenie. Ale w nie ten sposób jak 
dzisiaj. Teraz ocena pracy nauczy-
ciela to fikcja. Ocenie podlegałby 
efekty wykonania przez nauczycie-

la zawartego kontraktu ze szkołą i 
rodzicami ucznia. Dlatego też raz 
w roku nauczyciel ustalałby z ro-
dzicami przy współudziale ucznia 
indywidualny tok rozwoju dziecka 
w edukacji szkolnej. Tak np. jest w 
USA w szkołach publicznych i daje 
to dobre efekty. Musimy wyjść z ano-
nimowości ucznia czy nauczyciela i 
oceniania ich jedynie jako człon-
ka grupy. Wiadomo, że taki system 
jaki jest obecnie nie daje możliwości 
rozwoju indywidualnego i nie mobi-
lizuje go do podnoszenia swojej wie-
dzy i kwalifikacji. Często w szkole 
zbyt aktywny uczeń czy nauczyciel 
nie zawsze jest pozytywnie przyj-
mowany przez grono pedagogiczne  
a w szczególności jak wychy-
la się ponad przeciętnie ustalo-
ny poziom szkoły i przyjęte za-
sady postępowania. Szkoła nie 
potrafi stwarzać szans dla rozwoju 
ucznia zdolnego. Panuje zasada  
„przeciętności” .

Ostatnie badania OECD pokaza-
ły, iż polski nauczyciel pracuje zaled-
wie 163 minuty dziennie przy tablicy 
tj. niecałe 3 godziny . Ta statystyka 
jednak krzywdzi wielu dobrych pe-
dagogów . Ale niestety , też dotyczy 
zbyt wielu. Dla tych ostatnich szkoła 
to swoisty ZUS i inne ubezpieczenia. 
A ich prawdziwe zarobki do korepe-
tycje, które już dzisiaj są prowadzo-
ne nawet w niektórych pierwszych 
klasach podstawówki . W liceach to 
już norma. Obowiązuje wśród ro-
dziców niepisana zasada, iż nie dasz 
dziecku korepetycji to trudno będzie 
mu zdać maturę. Nie jest już czymś 
dziwnym, iż wielu nauczycieli na 
dodatkowo płatnych przez rodziców 
zajęciach pracuje znacznie lepiej niż 
podczas realizowania swojego pen-
sum obowiązkowego w szkole. 

To zjawisko jest już na tyle ma-
sowe, że staje się niepokojące. Bo co 
mają powiedzieć rodzice tych dzieci, 
których nie stać jest na drugą płat-
ną szkołę\. Jak to się ma do zapisów 
konstytucji. Szkoła ma uczyć a nie 
być firmą szukającą za wszelką cenę 
dochodów. To nie dyrektor szkoły 
powinien poprzez różne, czasem na 
pograniczu prawa, a czasem łamania, 
przy cichym przyzwoleniu władzy, 
poszukiwać pieniędzy na tworzenie 
warunków do edukacji naszych dzie-
ci. To jest przede wszystkim obowią-
zek Państwa i samorządów. To samo 
dotyczy pozyskiwana dobrych na-
uczycieli dla swojej placówki. 

Dlatego też, władze oświatowe i 
samorządowe w swoich działaniach 
powinny przede wszystkim kierować 
się tworzeniem warunków do pozy-
skiwania przez szkoły jak najlepszej 
kadry pedagogicznej. Zapewnienia 
tej kadrze dobrych i stabilnych wa-
runków pracy i płacy. Należy zain-
westować w człowieka – pedagoga, 
bo przecież nie od dziś wiadomo 
szkoła nauczycielem stoi.

Leszek Kurowski

WITAJ SZKOŁO…?
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Na wniosek radnego Dzielni-
cy Praga Południe p. Marka 

Borkowskiego Burmistrz p. Tomasz 
Kucharski postanowił przyjrzeć się 
pracy Rady Osiedla Saskiej Kępy 
zwanej potocznie Samorządem Sa-
skiej Kępy. Zarząd dzielnicy bada 
czy rada osiedla w swojej działalność 
przestrzegała i przestrzega prawa. 

Radnego zaniepokoiły sygnały 
dochodzące od mieszkańców, że nie 
są oni informowani o terminach po-
siedzeń rady osiedla, nie można za-
poznać się z protokółami i jej uchwa-
łami. Nawet członkowie rady osiedla 
są wybiórczo zapraszani na jej po-
siedzenia. Radą kieruje od wielu lat 
radna m.st. Warszawy p. Magdalena 
Czerwosz a funkcje sekretarza pełni 
radny dzielnicy p. Hubert Zalewski.

Burmistrz p. Tomasz Kucharski 
poprosił przewodniczącą Rady osie-
dla o wyjaśnienia. I takie otrzymał. 
Pani Magdalena Czerwosz pisze mię-
dzy innymi „poza krótkim okresem po-
czątków lat 90-tych ,gdy ludzie tłumnie 
wali na wszelkie zebrania ,bo dokony-
wała się przemiana życia publicznego 
w Polsce mieszkańcy unikają wszelkich 
zebrań. Nawet przedwyborcze spotka-
nia kandydatów do Sejmu czy senatu 
lub samorządu straszą pustymi salami. 
Właściwie, to od 1995r roku jedyną oso-
bą która interesowała się naszymi posie-
dzeniami Rady Osiedla Saską Kępa 
był pan Leszek Kurowski / który nawet 
dwukrotnie kandydował do samorządu/ 
który śledzi naszą działalność samorzą-
dową i jako mieszkaniec i jako prezes 
Spółdzielni Budowlano-Mieszkanio-
wej KULTURA i jako wydawca pisma 
„Saska Kępa”. 

Aż trudno uwierzyć, iż radna z 
długoletnim stażem samorządowym 
tak ocenia lokalną społeczność, na 
aktywność której przecież miała 
duży wpływ pełniąc wiele funkcji. 
Bo jeśli uznamy, że p. M. Czerwosz 
ma rację to oznacza, że od prawie 18 
lat mieszkańcy Saskiej Kępy nie ufa-
ją samorządowi. Ale czy zastanowiła 
się kto do tego doprowadził ? 

Polska jest krajem młodej demo-
kracji i jak takie słowa pisze funkcyj-
na przedstawicielka rządzącej partii 
zwanej Platformą Obywatelską to 
można odnieść wrażenie, że ludzi 
traktuje się instrumentalnie i są po-
trzebni tylko podczas wyborów. Te-
raz też już wiemy dlaczego wybory 
do Samorządu Saskiej Kępy prze-
prowadza się po cichu i wyznacza na 
koniec czerwca, kiedy wiele osób już 
przebywa na urlopie. Chodzi o to aby 
poszli do wyborów tylko „znajomi”. 
Co to za samorząd, który jest wybra-
ny głosami zaledwie 1,5% uprawnio-
nych. Samorząd staje się odskocznią 
do dalszej kariery. Jest swego rodza-

ju pasem transmisyjnym zwycięskiej 
partii politycznej. 

Oby jednak nie doszło do jego 
likwidacji. Samorząd jest potrzeb-
ny mieszkańcom. Ale nie może być 
w rękach polityków traktujących go 
jako etap do dalszej kariery politycz-
nej. Powinni tworzyć go aktywni 
mieszkańcy chcący coś pożyteczne-
go zrobić dla swojego osiedla. Nale-
ży zmienić Statut w taki sposób by 
były przejrzyste reguły powoływania 
i kontrola działań samorządu przez 
mieszkańców. Aby politycy nie czy-
nili z niego atrapy demokracji i na-
rzędzia do walki z oponentami.

Ciekawe co zrobią radni PO, któ-
rzy mają większość w Radzie Dziel-
nicy. Czy dalej będą bronić „swoich”, 
czy przeważy u nich poczucie odpo-
wiedzialności i poszanowania dla 
prawa oraz chęć kształtowania społe-
czeństwa obywatelskiego a nie utrwa-
lanie kolejnego „klubu kolesiów”. 

Redakcja

W Centrum Promocji Kul-
tury pracuje zespół, który 

przygotowuje publikację o Pradze 
Południe. W skład zespołu wchodzą 
p. Jadwiga Teresa Stępień, p. Tade-
usz Burchacki, p. Feliks Waśkiewicz, 
p. Andrzej Cereniewicz, p. Dariusz 
Brzuskiewicz, p. Marek Borkowski i 
p. Jan Berger.

Radni już wcześniej na ten cel 
przeznaczyli kwotę 50 tys. zł. W tej 
chwili toczy się dyskusja odnośnie 
tematyki publikacji. Dyrektor CPK 
p. Barbara Gebler - Wasiak przedsta-
wiła propozycje tematów :

■ Znani artyści, osoby, znane 
rody zamieszkujący na Pradze - Po-
łudnie.

■ Zabytki Pragi – Południe (jest 
lista zabytków oraz publikacja J. 
Bergera)

■ Bitwa o Olszynkę Grochow-
ską.

■ Literatura n.t. Pragi – Połu-
dnie (bibliografia)

■ Praga – Południe w statystyce
■ Wydanie zbioru kartek pocz-

towych przedstawiających przed-
wojenne widoki Pragi – Południe 
w zestawieniu z ich współczesnym 
obrazem połączone z wystawą i wy-
daniem kalendarza.

■ Patroni ulic Pragi – Południe 

i stwierdziła, że „Jeśli radni z Ko-
misji Kultury zaakceptują tematy, 
które można realizować w oparciu  
o posiadane materiały np.: biblio-
grafię prac o Pradze – Południe, czy  
temat Patroni ulic bądź Zabytki 
Pragi to takich publikacji można 
spodziewać się do grudnia (biblio-
grafia). Pozostałe tematy wyma-
gają szczegółowych opracowań. 
Planowane jest utworzenie strony 
internetowej, gdzie ukazywałyby się  
wszystkie publikacje w wersji elek-
tronicznej”. 

Opracowana na podstawie BiP

Czy RADA DZIELNICY 
 ROZWIĄŻE 

RADĘ OSIEDLA 
 SASKIEJ KĘPY ? 

JEST ZESPÓŁ.
BĘDĄ PUBLIKACJE?
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„Jak to się stało, że ja, rodo-
wita warszawianka, zoba-

czyłam ją dopiero teraz, jako jedena-
stolatka?” – pomyślałam. 

Koleżanka szkolna zaprosiła całą 
klasę do siebie, na Walecznych.  Zja-
dłyśmy coś – i prosto do wody!

Był parny czerwcowy dzień (rok 
1942?) – Wisła bardzo niska i spo-
kojna. Zadzierając kiecki, wchodzi-
łyśmy głębiej i głębiej. Po drugiej 
stronie Warszawa, jeszcze cała, nie-
spalona. Błyszczała w zachodzącym 
słońcu...

W tył zwrot! I powrót na ląd. 
Szybko, szybko, bo godzina poli-
cyjna. Uliczkami , w orgii zieleni 
i zapachów. (Wtedy jeszcze jaśmin 
pachniał – i jak!) Biegniemy  do tram-
waju. Domy-wille jednopiętrowe za 
ogrodzeniem z siatki. Wyglądają tak 
czysto i świeżo.  Nie chce się wracać   
do starej ciężkiej Warszawy...

Saska Kępa powstała w między-
wojniu jako wizja innej Pragi.  Od 
Targowej dzieliła ją długa nitka Alei 
Zielenickiej, opartej o Park Skary-
szewski. Stadion w żadnej postaci 
nie istniał.

Saska Kępa była wyspą samoistną. 
Lokowali się tu artyści, dziennika-
rze, sporo architektów. To był świat 
Kępy. Odrębnej na mapie Warszawy. 
Jej charakteru nie zmieniła nawet 
sytuacja po Powstaniu Warszawskim  
’44, kiedy lewobrzeżna Warszawa le-
gła w gruzach. Owszem, zwaliło się 
na Kępę sporo „bieżeńców”, zagęści-
ło się od nowych twarzy, ale rodowi-
ci saskokępianie nadal nadawali ton. 
I tak jest do dziś: szczypta lokalnego 
patriotyzmu, szczypta snobizmu – 
saskokępian się poznaje. 

I mnie przed laty jako student-
kę los rzucił na obrzeża tych stron. 
Ulica Genewska 3. Odrapana samot-
na kamieniczka, jakich pełno, na 
przykład, w Wołominie. Skąd się tu 
wzięła – nie wiem. Wynajmowałam 
w niej pokoik u ludzi, też nietutej-
szych. Daleko było  wszędzie. Do Pa-
ryskiej, do Francuskiej – i chyba do-
piero stąd szedł autobus na miasto.

Moja koleżanka wraz z ojcem  
i rodzeństwem trafiła lepiej i bliżej. 
Na Kryniczną. Wtedy wydawało 
mi się, że do pałacu. W istocie, było  
to typowe przedwojenne mieszkanie, 
trzypokojowe, z posadzką i wyso-
kim stropem. Ale i z piecami, zmorą  
lokatorów. Służby nie było. 

Miron Białoszewski, znany  
pisarz i typowy mieszczuch, też po 
wojnie, ale grubo później, znalazł się 
wbrew sobie na Lizbońskiej. Dłu-
gi blok z wielkiej płyty, do którego 
z przystanku szło się ścieżką przez 
łączkę. Miron cały ten obszar pogra-
nicza nazwał Chamowem. I polubił. 
A nazwa „Chamowo” przekroczyła 
topograficzny zasięg. Stała się poję-
ciem szerszym.

No więc, czy Chamowo włączamy 
do Saskiej Kępy, czy nie?

Ewa Berberyusz

Z Bukowczykiem, najpewniej  
na wiosnę 1960 roku, musieli-

śmy się spotkać gdzieś na Szlaku. Może  
u Hopfera (starego, za plecami po-
mnika Mickiewicza), może u Fukie-
ra, może w Partumiarni (oficjalna 
nazwa – Pod Kominkiem), najpew-
niej jednak przy którymś źródełku 
piwnym: pod Chrystuskiem, w ba-
rze Staropolskim, na murku koło 
pomnika Kopernika, czyli na Kala-
tówkach, u Babci Gawlikowskiej na 
Oboźnej albo vis à vis – u Artystów. 

Później naszą kwaterą głów-
ną stała się kawiarenka PIW-u na 
Foksal. Legendarny lokal, dziecko 
Października ’56 i ofiara Marca ’68, 
istniała 10 lat. Połączona z księgar-
nią, położona w samym centrum 
Szlaku, była popularnym miejscem 
spotkań pisarzy, malarzy, filmow-
ców, grafików i wydawców, foto-
grafów i dziennikarzy, odsuniętych  
od władzy polityków, a także ama-
torów nowości wydawniczych, stu-
dentów, bibliofilów. Za fotografami 
ciągnęły piękne dziewczęta: aktorki, 
modelki i licealistki, także przedsta-
wicielki półświatka (wirażka – pół, 
powiedzmy, panny, pół ptaszka).

Atrakcję  lokaliku stanowił tele-
fon. Można było z niego zadzwonić, 
ale także dostać wiadomość z miasta. 
A było to w czasach nielicznych au-
tomatów ulicznych, zwykle zdewa-
stowanych i notorycznie kradnących 
pięćdziesięciogroszówki. Młodzi 
posiadacze komórek nie są w stanie 
sobie wyobrazić, jakim luksusem 
była możliwość korzystania z PIW-
owskiego aparatu. Dziś wiadomo,  
że był on non stop na podsłuchu. 
Ludzie, którym lokalik zawdzięczał 
nie tylko renomę, ale także spe-
cjalne zainteresowanie specjalnych 
służb, to gwiazdy na ówczesnym 
firmamencie kultury i sztuki, m.in.  
Antoni Słonimski, Paweł Hertz, Ta-
deusz Konwicki, Gustaw Holoubek.

Przy „moim” stoliku świeżo 
upieczonego studenta prawa i po-
czątkującego dziennikarza „Sztan-
daru Młodych” siadywało skrom-
niejsze towarzystwo, m. in. świetny 
grafik i dobry kolega Janek Bokie-
wicz, dziennikarz, znawca i fan jazzu 
Andrzej Zarębski, wreszcie Mietek 

Bukowczyk, fotografik i plastyk już 
z pewnym dorobkiem. Żona artysty, 
Krystyna zwana Kubą, często musia-
ła szukać męża, bo Bukowczyk miał 
zwyczaj gubić się na Szlaku.

Bukowczykowie mieszkali o rzut 
kamieniem, na Kopernika, nieraz  
w sytuacjach podbramkowych ko-
rzystałem z ich gościnności. I nie by-

łem jedyny, który prócz kąta do spa-
nia dostawał miskę esencjonalnego  
rosołu. Własne mieszkanie w cen-
trum było w owym czasie dobrem 
cennym i rzadkim, którym małżon-
kowie umieli się dzielić z przyja-
ciółmi. Paradoksalnie, on, urodzony 
włóczykij, jednocześnie był… doma-
torem. W osobie Bukowczyka współ-
istniały w nieoczekiwanej harmonii 
cechy wzajemnie wykluczające się. 

I PIW, i pobliska Kameralna  
(a raczej trzy knajpy o tej nazwie  
w jednym budynku u zbiegu Fok-
sal i Kopernika) były fragmentami 
Szlaku, po którym nieustannie prze-
mieszczali się bywalcy. Oto pierw-
sze z brzegu nazwiska: Janusz Gło-
wacki, Duduś Pawlikowski, Rosław 
Szaybo, Marek Karewicz, Eustachy 
Kossakowski, Tadeusz Rolke, bra-
cia Barączowie, Janusz Sobolewki, 

Aleksander Jałosiński, Jan Mi-
chlewski, Krzysztof Gierałtowski, 
Jerzy Płoński, Marek Nowakowski,  
Ireneusz Iredyński, Jerzy Falkowski, 
Roman Śliwonik, Aleksander Jerzy 
Wieczorkowski, Józef Gielo, Andrzej 
Roman, Jerzy Iwaszkiewicz, Andrzej 
Bohdanowicz (Koń), Alf Bobrow-
ski, Franciszek Starowieyski (Byk), 

Tadeusz Dominik, Andrzej Partum, 
Władysław Popielarczyk, Jurry Zie-
liński, Stanisław Grochowiak, Jerzy 
Górzański, Krzysztof Gąsiorowski, 
Janusz Żernicki, Barbara Sadowska 
i kilkuset innych – utalentowanych 
i pełnych nadziei, spotykanych  
codziennie albo parę razy w roku.

Specjalnością Kameralnej była 
sławna lorneta z meduzą. Nieistnie-
jący dziś lokal na zawsze już będzie 
związany z duetem Maklakiewicz 
i Himilsbach. Zdzisiek był mi-
strzem subtelnego dowcipu, Janek 
raczej walił cepem. Kiedyś właśnie 
w Kameralnej kelner nie chciał 
ich obsłużyć, bo przyszli z wilczu-
rem Himilsbacha. Wyparli się psa,  
a na pytanie, skąd pies przy stoliku, 
Maklak stwierdził lapidarnie: − 
Przysiadł się! – O innym wybitnym 
artyście, Janie Młodożeńcu, mówio-

MOJA 
SASKA KĘPA

ŚWIAT 
WEDŁUG BUKOWCZYKA,

CZYLI IKAR NA UWIĘZI

Bogumił Paszkiewicz tekst jest częścią książki o Bukowczyku, 
wydawnictwo KUBA, Warszawa 2012
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no, że w nowiutkim kożuchu wszedł 
do baru w Kameralnej w lutym i wy-
szedł w maju, bo mu było za gorąco.

Bywalcy Szlaku stanowili wielką, 
zróżnicowaną grupę przyjaciół, kole-
gów i mniej lub bardziej znajomych, 
mieniącą się wszystkimi barwami 
tęczy. Bukowczyk należał do najbar-
dziej charakterystycznych.

Hemingway nazwał Paryż świę-
tem ruchomym. Nasza Warszawa 
też była takim świętem. W tamtych 
latach żyliśmy jak w euforii, kolo-
rowym śnie. Fakt, byliśmy wszyscy 
o te pół wieku młodsi. Piękni dwu-
dziestoletni oczekiwaliśmy od życia 

samych wspaniałych rzeczy. Mieli-
śmy swoje ulubione kluby i knajpy, 
teatry i artystów, piwnice i festiwale 
jazzowe. Byliśmy w stałym ruchu, 
bo jak pięknie pisał Jonasz Kofta: 
„Nieznajome może wyjść zza rogu 

domu”. Nie traktowaliśmy poważ-
nie życia, a już z pewnością ustroju.  
On nas nie dotyczył, byliśmy ponad.

A Bukowczyk nienawidził ko-
muny, miał to zakodowane w swo-
ich kresowych genach. Trochę star-
szy od nas, przeżył własne bolesne  
doświadczenia: nakaz pracy w za-
kładach zbrojeniowych i pośpieszną 
ucieczkę przed UB – dosłownie pod 
ziemię, do kopalni – po radosnym 
bankiecie na wieść o śmierci Stalina, 
czy blisko trzyletnią służbę w Ma-
rynarce Wojennej. A jednocześnie 
zawsze podkreślał, że nie mógłby 
żyć poza Polską, choć w niej właśnie 
wielokrotnie czuł się tłamszony, jako 
człowiek i jako artysta. W stanie wo-
jennym nie zgodził się poddać uwła-
czającej procedurze tzw. weryfikacji 
dziennikarzy i wyrobił sobie papiery 
rzemieślnika.

Na wiosnę 1968 roku,  kilka dni 
po pacyfikacji demonstracji stu-
denckich, w dniu imienin Krystyny, 
zatrzymany na Krakowskim Przed-
mieściu, wepchnięty do suki, eks-
presowo osądzony i skazany – trafił 
do więzienia. A pod celą stał się nie 
tylko szanowanym mistrzem gry  
w warcaby, ale także wybitnym i ce-
nionym autorytetem w dziedzinie 
projektowania unikalnych… tatuaży

Artysta  do wielu rzeczy doszedł 
samodzielnie, ale miał też za sobą 
okresy nauki instytucjonalnej. Otarł 
się np. o studia konserwatorskie 
w Toruniu. Techniki fotograficz-

ne poznał jako słuchacz stołeczne-
go Studium Fotograficznego przy  
ul. Spokojnej, a następnie Ekspery-
mentalnego Ośrodka Sztuki (EOS) 
Witolda Dederki, pod auspicjami 
Polskiego Towarzystwa Fotograficz-

nego. Prowincjusz z Ciechocinka  
zyskał nie tylko umiejętności zawo-
dowe, ale także kontakty osobiste; 
stąd na Szlak było już bardzo blisko. 

A na Szlaku brylowali plastycy, 
znani i nieznani, ale wszyscy z pa-
tentem (albo z nadzieją na rychły  
patent) na artystę, wystawio-
nym przez Akademię Sztuk Pięk-
nych. Mietkowa próba dostania 
się na drugi rok ASP nie udała się,  
Nie udały się także starania o człon-
kostwo w Związku Polskich Arty-
stów Plastyków na podstawie prac; 
przynależność do Związku była 
równorzędna z dyplomem uczelni. 
Sekcja grafiki ZPAP z entuzjazmem 
zakwalifikowała prace kandydata,  
a Zarząd Główny, bodaj po raz pierw-
szy w historii… nie uznał werdyktu 
sekcji. Tłumaczono, że kandydat nie 
ma sprecyzowanego stylu, a jego gra-
fiki są z różnych obszarów treścio-
wych i formalnych. Innymi słowy,  
za dużo inwencji i talentu!

Paradoksalnie, uznanie przy-
szło z… Moskwy, w postaci złotego 
medalu międzynarodowej wystawy 
„Satyra w walce o pokój” (1972). 
Wcześniej, od 1959 roku, Bukow-
czyk umieszczał ilustracje i rysunki 
w wielu tytułach prasowych, a od 
czasu sukcesu moskiewskiego z po-
wodzeniem brał udział w licznych 
wystawach i konkursach, krajowych 
i zagranicznych.

Życie w PRL wymagało zdoby-
wania, żeby nie powiedzieć wyszar-
pywania, dziesiątków zaświadczeń, 
zezwoleń, uprawnień, przez które 
biurokracja systemu sprawowała 
kontrolę i władzę nad obywate-
lem. Oczywiście, to Kuba chodziła  
po urzędach, bo wysłanie męża skoń-
czyłoby się wielką awanturą. Ten 

miły, delikatny człowiek reagował 
silną agresją w dwu przypadkach: 
wobec czerwonych urzędasów i „po 
spożyciu”.

A Szlak nie był miejscem dla abs-
tynentów. Prawie nikt nie zapytał, 
czy jesteś głodny, ale prawie każdy 
mógł postawić wino, piwo czy wód-
kę. Alkohol był nieodłącznym ele-
mentem mitu cyganerii. Pozwalał 
także chwilowo zapomnieć o czymś, 
co Niemcy nazywają „bólem istnie-
nia”. Bukowczyk był szczególnie  
podatny na ów ból.

Jaki był ten tytułowy świat  
według Bukowczyka, świat jego 
twórczości? Był taki, jak on sam,  
niejednoznaczny: radośnie koloro-
wy i dojmująco szary, euforyczny  
i depresyjny, naiwny i trochę cwany, 
prosty i skomplikowany, łagodny 
i agresywny, bezpośredni i zakom-
pleksiony, przyjazny i ostrożny, 
otwarty, ale nie na wszystko i nie do 
wszystkich. 

Po latach szczególnie poru-
szył mnie Bukowczykowy rysunek 
uskrzydlonego mężczyzny (Ikar?), 
który usiłuje wzlecieć w przestworza, 
ale powstrzymuje go lina, przywiąza-
na do nogi i zakotwiczona w pirami-
dzie butelek. Niestety, była to wizja 
prorocza. Spowodowana strasznym 
nałogiem degradacja następowała 
szybko, a jej finał był nieunikniony.

Tak odszedł z naszego życia,  
i ze Szlaku, dobry człowiek i twórca 
nietuzinkowy. A i Szlak dzisiaj żyje 
tylko we wspomnieniach. Genius 
loci sprawił, że wystawę Bukowczy-
ka zorganizowała galeria POKAZ  
położona w samym sercu dawne-
go Szlaku. Prawdziwy i zasłużony  
powrót artysty. 

Bogumił Paszkiewicz
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Organizacja Święta Saskiej Kępy 2012 kosztowała naszą dzielnicę  łącznie 
573 .122, 58 zł 

Dyrektor CPK B. Gebler – Wasiak przekazała na posiedzeniu Komisji 
Kultury Rady Dzielnicy Praga Południe  w dniu 5.07.2012r  informację na te-
mat realizacji tegorocznej edycji Święta Saskiej Kępy. Po raz pierwszy impreza 
była organizowana na całej długości ul. Francuskiej i ul. Paryskiej, zgromadziła  
120 tys. osób, 340 wystawców. 

Całkowity koszt imprezy wyniósł    549 838,49 zł, 
na co złożyły się:
Honoraria       180 021,24 zł
Organizacja ruchu      134 691,00 zł
Scenografia        40 899,96 zł
Finał (telebim, ognie sztuczne, 
koncert orkierstry Sinfonia Varsovia)      49 244, 50 zł 
Koszty organizacyjne     144 981,79 zł

A. Gruntman przedstawiciel Zespołu Kultury przedstawił koszty związane 
z realizacją Święta Saskiej Kępy poniesione przez Zespół. 

Ogółem koszty wyniosły     23 284,09 zł, 
na co złożyło się:
Materiały promocyjne     2 200,00 zł
Druk plakatów, zaproszeń, ulotek    5 339,43 zł
Druk mapek i identyfikatorów    1 752,75 zł
Druk 6 banerów reklamowych    1 500,60 zł
Ekspozycja plakatów przez Warexpo    6 031,31 zł
Reklama w czasopiśmie „Skarpa Warszawska”   2 460,00 zł
Produkcja 2 filmów o charakterze reporterskim  4 000,00 zł

Opracowano na podstawie informacji z Biuletynu Informacji Publicznej 

Nasz krótki komentarz :
Sukces imprezy bez wątpienia. Ale chyba należy poszukać innych źródeł finanso-

wania. Chociażby z strony ludzi , którzy co roku na Święcie zarabiają.
Zadziwiająco wysokie są koszty organizacji ruchu. Przecież to płaci się miastu . 

A co nasza dzielnica to nie część miasta? Dlaczego tak wysokie koszty organizacyjne? 
Wszystko wymaga poważnej refleksji. Radni przeszli, na posiedzeniu  komisji, nad 
tym do porządku dziennego i nic nie zaproponowali. 

Aby było jasne; nie jesteśmy przeciwko organizacji Święta Saskiej Kępy ale bez 
przesady. Nie można wydawać znacznie ponad pół miliona złotych na jeden świątecz-
ny dzień, podczas gdy mówi się ciągle mieszkańcom, że brakuje pieniędzy praktycznie 
na wszystko. 

Redakcja

Niedawno byliśmy świadkami 
uruchomienia systemu Ro-

weru Publicznego „Veturilo”. Nie-
stety wyłącznie po lewej stronie Wi-
sły. W regulaminie wspomnianego 
systemu czytamy - „Rower Veturilo 
jako środek transportu miejskiego, 
służy do przemieszczania się między 
Stacjami Veturilo”. Czyli przykłado-
wo jadąc rowerem ze Śródmieścia na 
Saską Kępę... rowerzysta miejski nie 
ma gdzie odstawić roweru po przeje-
chaniu na prawy brzeg Wisły. Tym 
samym nasza część miasta jest odcię-
ta od całodobowego systemu rowe-
rowego, działającego w wybranych 
dzielnicach po lewej stronie miasta 
przez 9 miesięcy w roku, od 1 marca 
do 30 listopada.

Ten stan rzeczy jest nie do przyję-
cia, dlatego więc na początku sierpnia 

zwróciłam się do Zarządu Dzielnicy 
z interpelacją, w której wskazywa-
łam konieczność podjęcia działań 
zmierzających do jak najszybszego 
uruchomienia stacji rowerowych 
w dzielnicy. W mojej opinii lokali-
zacje takie jak Stadion Narodowy i 
Park Skaryszewski, Klub Kultury 
na Saskiej Kępie, Urząd Dzielnicy, 
Park „Leśnika”, Park nad Balato-
nem, pętle autobusowe i tramwajowe 
w dzielnicy to miejsca, do których 
rower miejski powinien dojeżdżać. 
Zapewne potrzeba ich więcej i będę 
wdzięczna za sygnały, jakich kon-
kretnie.

KOSZTOWNE ŚWIĘTO

NA ROWERY!
Z informacji podanej na stro-

nie internetowej systemu roweru 
miejskiego dowiadujemy się, że o 
70 stacji powiększy się Veturilo na 
początku przyszłego roku. Urucho-
mienie zaplanowano na dzień 1 mar-
ca 2013 r. 

18 września otrzymałam odpo-
wiedź na sierpniową interpelację z 
Zarządu Transportu Miejskiego, w 
której między innymi czytam, że 
„na terenie Dzielnicy Praga Południe 
w marcu 2013 planujemy ustawienie 
4 wypożyczalni roweru publicznego 
m. in. Przy Teatrze Powszechnym im. 
Zygmunta Hubnera, Rondzie Jerze-
go Waszyngtona oraz przy Wybrzeżu 
Szczecińskim na wysokości Stadionu 
Narodowego”.  Czwartej lokalizacji 
nie podano – być może to jeszcze ja-
kaś wiedza tajemna… 

Dowiadujemy się również, że z 
roweru można korzystać w grani-
cach administracyjnych Warszawy, 
a osoba poruszająca się rowerem po 
prawej stronie Wisły „nie narusza 
Regulaminu pod warunkiem później-
szego poprawnego zwrócenia roweru 
do stacji”. W praktyce oznacza to ko-
nieczność ponownego przejechania 
na lewą stronę i odstawienia roweru 
do systemu. Nie nazwałabym tego 
szczególnym udogodnieniem.

Załóżmy, że mamy już ten rower, 
publiczny lub prywatny...

Potrzebujemy miejsca do poru-
szania się jednośladem zgodnie z 
przepisami i w sposób nie powodu-
jący zagrożenia dla innych uczest-

ników ruchu. Na dzień dzisiejszy, w 
granicach administracyjnych Pra-
gi-Południe znajduje się tylko 17,2 
km ścieżek rowerowych. Nie ma 
środków na dodatkowe kilometry 
ścieżek, do tego rowerzyści porusza-
jący się po „czym popadnie” powo-
dują narastające oburzenie pieszych 
i zmotoryzowanych mieszkańców. 
Rozwiązanie? Chyba pozostaje nam 
czekać, aż miasto (większość dróg 
należy do ZDM) przeznaczy środki 
na rozbudowę infrastruktury rowe-
rowej na naszym terenie.

Swoją drogą ciekawi mnie, gdzie 
widzielibyście Państwo ścieżki ro-
werowe w przyszłości. Wiadomo, że 
ich celem jest usparawnienie komu-
nikacja z Grochowem, Kamionkiem 
i Gocławiem oraz lewą stroną Wisły. 
Zapewne wszyscy byśmy chcieli mieć 
możliwość wjazdu na Most Łazien-
kowski, zamiast nieustannie ćwiczyć 
bicepsy wnosząc rower po schodach. 
Ale... trzeba poczekać.

Katarzyna B. Olszewska
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy 

Praga-Południe m.st. Warszawy
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Z WIMBLEDON  W  LONDYNIE ... 
O ... 

SASKIEJ KĘPIE W WARSZAWIE

Być może osoby czytające mój 
artykuł będą zdumione, że 

ja, cudzoziemka pochodzenia fran-
cuskiego, czuję się tak bardzo zafa-
scynowana Warszawą, a nade wszyst-
ko Saską Kępą należącą do dzielnicy 
Praga Południe.

Ja natomiast nie czuję się tylko 
Francuzką,  bo jestem po prostu Eu-
ropejką. Mieszkałam i pracowałam 
w siedmiu różnych krajach, głównie 
w ich stolicach, nawet w Tokio, w 
Japonii. Ostatnie miasto, w którym 
byłam pedagogiem języków obcych, 
to Warszawa. Tu w 2001 roku nawią-
załam współpracę z Międzynarodo-
wą Szkołą Amerykańską usytuowaną 
w owym czasie w Wilanowie i  tam 
uczyłam języka niemieckiego. Nie-

stety, z powodu choroby musiałam 
przejść na wcześniejszą emeryturę.

Przez lata pobytu w Polsce na-
prawdę zakochałam się w waszym 
kraju, w Warszawie, a szczególnie 
w Saskiej Kępie. Miejsca nie mają 
jednak podstawowego znaczenia, 
bowiem miernikiem sympatii jakie 
do nich czujemy, są ludzie, którzy 
w nich żyją. Ja miałam szczęście 
poznać wiele interesujących osób, z 
którymi utrzymuję stałe kontakty, 
niektóre podziwiam, a niektóre po 
prostu szczerze kocham. Szczególne 
miejsce w moim sercu zajmuje po-
stać Sasko-Kępianki Jadwigi Teresy 
Stępień. Nie tylko jestem pełna po-
dziwu dla jej sztuki, ale także mam 
wiele szacunku dla jej osoby, która z 
taką pasją kocha swój kraj. Poznałam  
mieszkającą na Saskiej Kępie praw-
dziwa damę, Danutę Rycerz, której 
przyjaźnią mogę się poszczycić. Ta 
moja sąsiadka była wieloletnim wy-
kładowcą w Centrum Studiów Laty-
noamerykańskich na Uniwersytecie 
Warszawskim, a ponadto jest znaną 
tłumaczką literatury iberoamery-
kańskiej, między innymi powieści 
laureata literackiej nagrody Nobla w 
2010 roku, peruwiańskiego pisarza 
Mario Vargasa Llosy.

Miałam również szczęście poznać 
Pana Leszka Kurowskiego – wspa-
niałego Prezesa Spółdzielni Budow-
lano Mieszkaniowej Pracowników 
Kultury dbającego o mieszkańców 
swojej spółdzielni, którym zapew-
nia piękne otoczenie pełne kwiatów 
i zieleni tworzącej przyjazne środo-
wisko nie tylko dla mieszkańców 
osiedla, ale również dla każdego, kto 
odwiedza Saską Kępę. Pan Leszek 
Kurowski to sąsiad wrażliwy i otwar-
ty na ludzi, niosący zawsze pomoc 
potrzebującym. Wiele razy doznałam 
od niego i jego Małżonki, Pani Miry 
Kurowskiej, prawdziwie ludzkiego 
wsparcia. Miałam przyjemność spę-
dzić piękny wigilijny wieczór z jego 
rodziną. Spotkałam ciepło, dbałość o 
więzy rodzinne, kultywowanie cen-

nej polskiej tradycji i wzorową pol-
ską gościnność.

Bardzo pragnęłam nauczyć się 
polskiego języka. Uczęszczałam na 
kursy POLONICUM na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Czytałam i stu-
diowałam polską historię. Każdego 
ranka biegłam do mego ukochanego 
parku imienia Ignacego Jana Pade-
rewskiego, często przemierzałam 
pieszo „mój” most księcia Józefa 
Poniatowskiego, nie wspominając o 
spacerach po ulicy Francuskiej.

Zmiany na Saskiej Kępie są w 
ostatnich latach ogromne. Drzewa, 
kwiaty, odnowione budynki, pięk-
ne kamienice. Odwiedzałam wiele 
polskich miast, ale żadne z nich nie 
zachwyciło mego serca tak bardzo 
jak Warszawa. Nowy Świat, Zamek 
Królewski, Stare Miasto, Wilanów, 
Opera Narodowa, wiele pięknych 
parków ... mogłabym wymieniać 
wiele zachwycających miejsc, lecz 
... Saska Kępa  jest moim miejscem 
ulubionym!

Mam tylko jedno zmartwienie : 
słabo władam językiem polskim. Nie 
dlatego, że nie mam zdolności do 

języków obcych (władam pięcioma 
językami : angielskim, niemieckim, 
francuskim, szwedzkim, a nawet 
japońskim).  Choroba wpłynęła na 
pogorszenie mego wzroku. Mimo to 
starałam się i nadal próbuję czytać. 
Poświęciłam wiele czasu na poznanie 
polskiej historii. Moim zagranicz-
nym przyjaciołom zawsze opowia-
dam z entuzjazmem o spotkaniach  

z 

Polkami i Polakami, a najczęściej 
robiłam to wtedy gdy byłam czynnie 
związana z pozarządową  międzyna-
rodową organizacją „Soroptimist In-
ternational”.

foto J. T. Stępień                                                                                         
Kiedy inicjowałyśmy założenie 

„Soroptimist International Warsaw 
Dom Polski Club”, starałam się tak 
rozpropagować  fakt jego powstania, 
że na uroczystość otwarcia Klubu 
zorganizowaną na Zamku Królew-
skim w Warszawie przybyli zapro-
szeni goście z czternastu krajów. 
Pokazałyśmy im piękną Warszawę, 
naturalnie Saska Kępę, gdzie spę-
dziłyśmy miłe chwile w eleganckiej 
restauracji „Dom Polski” na ulicy 
Francuskiej.

To tu miałam zaszczyt spotkać 
po raz pierwszy byłą minister do 
spraw europejskich i byłą szefową 
UKIE, pierwszą polską komisarz w 
Unii Europejskiej (do spraw polityki 
regionalnej), a obecnie posłankę do 
Parlamentu Europejskiego VII ka-
dencji, Panią Profesor Danutę Hub-
ner. Była obecna na spotkaniu naszej 
Organizacji, a w następnym roku ob-
jęła patronatem naszą  uroczystość na 
Zamku Królewskim, zostając także 
członkinią honorową naszego klubu. 
Tyle jest w moim sercu emocji, któ-
rymi pragnęłabym się z Państwem 
podzielić na łamach periodyku „Sa-
ska Kępa”, że nie wystarczyłoby na 
to miejsca. Mam nadzieję, że wkrót-
ce ponownie się spotkamy.

Mieszkam obecnie w pięknej 
dzielnicy Londynu – w Wimbledon. 
Tu również spotykam wspaniałe Po-
lki i Polaków. I tęsknię za moją Sa-
ską Kępą ...

Za młodych lat uważałam się za 
uosobienie Paryżanki, ale odkąd po-
kochałam Warszawę i Saską Kępę, 
nazywam siebie także Warszawianką 
– Sasko-Kępianką !  ...   

Veronique D. Marmillot 

„Sasko-Kępianka” Veronique D. Marmillot
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Największa impreza dekady, 
bez wątpienia zakończyła 

się sukcesem organizacyjnym Polski 
i Ukrainy. Szczególnie należy po-
gratulować miastom organizatorom. 
Potwierdziliśmy naszą gościnność i 
to, że potrafimy zmobilizować się. A 
przy tym, wbrew sceptykom, okazało 
się, że jak władze Warszawy na czele  
z p. prezydent jak chcą coś dobrze  
i porządnie zrobić to potrafią.

Ocalały też Kępa i Park Skary-
szewski. Te dni na pewno przejdą  
do historii naszego miasta. Zwłasz-
cza ten pierwszy, rozpoczynający 
mistrzostwa. Taki szacunek do barw 
narodowych i tak życzliwie odno-
szących się do się do siebie Pola-
ków mogliśmy chyba ujrzeć tylko  
w 1989 r. Może właśnie tak powinni-
śmy obchodzić Święto Niepodległości  
11 listopada.?

To wszystko to niezaprzeczalny 
sukces. 

Ale EURO 2012 r mamy już za 
sobą. Politycy szybko wrócili do 
rzeczywistości. Znowu wciągają nas  
w swoje gierki a nie zajmują się tym 
co najważniejsze. Jak żyć ? Oni już 
wiedzą - po prostu trzeba w pierwszej 
kolejności zabezpieczyć siebie i swo-
je rodziny na nadchodzący kryzys.  
A obywatele co mają robić? Jeszcze 
raz ogłosić pospolite ruszenie?

Bo przecież widać jak gospodar-
ka słabnie, jak pogarsza się sytuacji 
zwykłego obywatela. Jak rząd od-
kłada zapowiadane reformy, a coraz 
więcej Polaków dowiaduje się o ko-
rupcji i nepotyzmie władzy. 

Nasze EURO 2012r przypomina 
też sytuację, w której rodzina za-
prasza do domu gości. Na co dzień 
żyje skromnie. Ale jak każe obyczaj 

trzeba gościa przyjąć godnie. Więc 
aby temu sprostać zapożyczamy się. 
Gość godnie przyjęty i obdarowany 
prezentami, serdecznie nam dzięku-
je za wspaniale przyjęcie i obiecuje, 
że ponownie nas odwiedzi i będzie 
dobrze nas wspominał. A my po 
jego wyjeździe liczymy nasze koszty.  
I tu okazuje się, że nie stać nas było 
na takie przyjęcie. Trzeba teraz  
zacisnąć pasa i szukać oszczędności. 
Podobnie nasze Państwo, poniosło 
ogromne koszty przygotowania tej 
imprezy. Musieliśmy przyspieszyć 

przygotowania; w tym budować 
szybko drogi, dworce czy stadiony. 
Takie przyśpieszenie powodowa-
ło, iż koszty te musiały być wyższe 
nić gdybyśmy w sposób normalny 
i spokojny te inwestycj przeprowa-
dzali. Stąd mamy najdroższy stadion  
w Europie i pełno niezapłaconych 
rachunków. A tu kolejna fala kryzy-
su przed nami. Kto pokryje te koszty. 
Oczywiście, że - obywatele. Pojawią 
się łatwe pieniądze w postaci podwy-
żek opłat, podatków czy likwidacji 
ulg i zasiłków.

A też Unia Europejska to nie 
organizacja charytatywną. Następ-
ne pokolenia będą musiały spłacać  
te miliardowe dotacje. Bo przecież 
później to my będziemy musieli 
do kasy Unijnej wpłacać więcej niż 
otrzymamy. Wydarzenia ostatnich 
miesięcy pokazują, że zachowujemy 

EURO 2012 I CO DALEJ ?
się tak jak Grecy, kiedy wchodzili  
do Unii Europejskiej. Tylko Niemcy, 
Francja czy kraje Skandynawskie te-
raz są już ostrożniejsze i nie pozwolą 
nam na taką nieodpowiedzialność. 

A co ze Stadionem Narodowym. 
Ponoć ma szanse na to aby zarabiać.

Ekonomiści twierdzą, iż wydane 
100 mld zł na organizację EURO 
2012 pozytywnie odbije się na go-
spodarce kraju. W ciągu 12 lat ponoć 
PKB ma wzrosnąć dzięki samemu 
turniejowi o 2 proc. Oby tak było. 
Tyko problem w tym, iż u nas już 

chyba nikt tym przepowiedniom 
nie wierzy. Jakoś od dłuższego cza-
su przewidywania naukowców nie 
mają odzwierciedlenia w odczuciu 

wielu zwykłych Polaków. Ale też 
doświadczenia innych krajów, które 
wcześniej organizowały EURO jak  
w Portugalii pokazują, iż tylko  
z 3 z 10 stadionów wybudowanych 
na EURO przynoszą zyski. Reszta 
świeci pustkami.

Na artystce tytułującej się Ma-
donna i na futbolu amerykańskim 
daleko nie zajedziemy. 

Więc, cóż pozostało do roboty  
Panowie i Panie - kochana władzo. 
Ale może już nie śpiewajcie i nie 
grajcie ciągle w piłkę, bo z tego nic 

Wam nie wychodzi. W tych dzie-
dzinach stołki zajęte przez p. Dodę  
i p. Lato. 

Jacek Zbrzyzny
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SASKA KĘPA – jedna z naje-
legantszych części nie tylko 

dzielnicy Pragi Południe, lecz wyróż-
niająca się na mapie stolicy dzielnica 
artystów sztuk wielu, przedstawicieli 
środowisk akademickich, naukowych  
– dzielnica gdzie znajdują się rezy-
dencje dyplomatyczne i siedziby  
14 ambasad. Dzięki spotkaniom z ich 
gospodarzami będziemy mieć szansę 
wzajemnego poznania się. Dzielenie 
się wiedzą na tematy edukacji i kul-
tury, na tematy przybliżające obraz 
gospodarki, ekonomii czy polity-
ki to nawiązywanie dialogu, który  
zawsze jest bazą do budowania mo-
stów przybliżających nas wzajemnie. 

Z pierwszą wizytą udaliśmy się 
do rezydencji Ambasadora Indone-
zji – pięknego Azjatyckiego kraju  
o bogatej kulturze, dynamicznie roz-
wijającej się gospodarce, kraju, który 
staje się naszym partnerem na wielu 
płaszczyznach. 

Święto Narodowe Indonezji  
– Święto Podniesienia Flagi - tego 
właśnie dnia miałam przyjemność 
gościć u Jego Ekscelencji Ambasa-
dora Indonezji Pana Darmansjah 
Djumala wraz z Małżonką. 

W spotkaniu uczestniczył także 
Wice Przewodniczący Rady Dziel-
nicy Praga Południe Marek Borkow-
ski. Tuż po oficjalnej części uroczy-
stego podniesienia flagi w ogrodzie 
zacny gospodarz usiadł wraz z nami 
by porozmawiać na tematy związane 
z sferą kultury, edukacji, ekonomii 
pomiędzy naszymi krajami. 

Jadwiga Teresa Stępień: Panie 
Ambasadorze, pragnę naszą rozmowę 
zacząć od pytania – jaką rolę pełni  
kultura i sztuka w Pańskim kraju?

Pan Ambasador Darmansjah 
Djumala: Mam nadzieję, iż zgodzi 
się Pani ze mną, że sztuka i kultura 
posiada uniwersalny język. Poprzez 
tenże uniwersalny język każdy na-
ród może się z łatwością porozumieć. 
Właśnie dlatego mój kraj tak bar-
dzo dba o promowanie swej kultury  
i sztuki w wielu krajach na Świecie, 
włączając także Polskę. Wierzymy, 
że właśnie poprzez kulturę i sztukę 
możemy tworzyć dobrą, wzajemną 
współpracę pomiędzy narodami. 

Twórczość jest przestrzenią wol-
ną od polityki, nie posiada granic. 
Każdy może w niej uczestniczyć. 

Mój osobisty pogląd jest, iż sztu-
ka i kultura mówią uniwersalnym 
językiem, dzielenie się nią może  
łączyć różne narody i cywilizacje. 

Na przykład rozmawiając o mu-
zyce. Siódma nuta w oktawie jest 
nutą „si”, ta reguła tyczy się wszyst-
kich instrumentów, nie istotne czy 
jest ta nuta wykonywana przez for-
tepian, czy gitarę czy ludzki głos.  
Ta sama nuta „si” zabrzmi tak samo, 
gdzie będziesz ją grać, czy śpiewać! 
Nie istotne, czy w Indonezji, czy  
w jakimkolwiek innym miejscu  
na Świecie. Ta nuta „si” wszędzie  
zabrzmi tym samym dźwiękiem!.

Przedstawianie naszej kultury  
i sztuki, jej promocja, jest ważną czę-
ścią mej misji jako Ambasadora. Tak 
pojmuję mą rolę, kładąc tu priorytet 
we wspieraniu współpracy pomiędzy 
Indonezją i Polską. Moim osobistym 

życzeniem jest, by nasza współpraca 
w tej dziedzinie wzrastała, jakkol-
wiek geograficznie dzieli nas ocean, 
czuję, jak bardzo jesteśmy sobie bli-
scy, (w kolorach!) kiedy spoglądamy 
na nasze narodowe Flagi!

J.T.S: Jaka jest rola edukacji w re-
lacjach pomiędzy Indonezją i Polską?

Pan Ambasador Darmansjah 
Djumala: Jedną z form dbania  
o rozwój relacji pomiędzy naszymi 
krajami jest współpraca w dziedzinie 
edukacji, na przykład poprzez pro-
gram stypendialny. Mój kraj oferuje 
stypendia dla polskich studentów. 

W Indonezji, mają szansę pozna-
wania kultury i sztuki naszego kra-
ju. Polscy studenci uczą się naszych 
tradycyjnych tańców, pieśni, poznają 
nasze narodowe instrumenty. Obec-
nie jest około 250 polskich stypen-
dystów. Osobiście uważam, iż jest  
to wspaniała forma inicjująca mię-
dzyludzkie kontakty. Nasze kontak-
ty mogą wzrastać także poprzez ten 
rodzaj współpracy. Obecnie udogod-
niliśmy możliwości studiowania w 
Polsce naszego języka - dla młodzie-
ży szkół średnich oraz studentów .

W Ambasadzie młodzież ma 
możność uczenia się języka indone-
zyjskiego. 

Specjalnie w tym celu zaprosili-
śmy pedagogów z Indonezji, by uczy-
li polskich stypendystów zarówno  
w Ambasadzie, jak i na kilku pol-
skich uniwersytetach. Jest także 
możliwość uczestniczenia studio-
wania gry na narodowych instru-
mentach takich jak „Gamelan” czy 
„Angklung”, można także uczyć się 
naszych kilku narodowych tańców.

J.T.S: Za dwa dni (19 sierpnia) 
będzie obchodzone zakończenie Po-
stu Ramadhan. Prosimy podzielić się  
z czytelnikami o filozofii - głównej reli-
gii Pańskiego kraju.

Pan Ambasador Darmansjah 
Djumala: Główną religią Indonezji 
jest Islam. W tym roku tak się zbie-
gło, że właśnie sierpień jest świętym 
miesiącem dla Muzułmanów – na-
zwanym Ramadhan. W Ramadhan, 
Muzułmanie są zobligowani pościć 
cały miesiąc. Mądrość Islamu, Świę-
ty Post uczy nas jak znajdywać drogę  
do przezwyciężeń własnych pragnień, 
a także wskazuje nam metodę samo-
kontroli, umiejętności powstrzymy-
wania się. Koniec Ramadhan jest 
wielkim świętem wieńczącym wy-
pełnianie religijnych zobowiązań 
Świętego Postu. Ta uroczystość sym-
bolizuje Zwycięstwo! Zwycięstwo 
pokonania naszych emocji i złych 
zachowań. Symbolizuje także oczysz-
czenie naszej duszy i umysłu. Dzień 
Zwycięstwa nazywany jest Idul-Fitri 
bądź  Idul Mubarak. Filozoficzne 
znaczenie zawiera także przebacze-
nie. Powinniśmy przebaczać tym, 
którzy nas zranili. A także powin-
niśmy prosić o przebaczenie dla nas  
za nasze złe uczynki. Można by po-

wiedzieć, iż dla każdego muzułmani-
na jest to moment powrotu do punk-
tu wyjścia jego duszy i umysłu. Punkt 
wyjścia odwołuje się do „Fitrah”,  
do powrotu ku naszemu duchowemu 
pochodzeniu.

Marek Borkowski: Chciałbym  
zapytać Pana o Pański pogląd na nasze 
relacje w kontaktach ekonomicznych?

Pan Ambasador Darmansjah 
Djumala: Nasze kraje są geograficz-
nie bardzo oddalone. Dzieli nas oce-
an! To jednak nie powinno stanowić 
przeszkody dla wzajemnej współpra-
cy, zarówno w sferze handlowej jak  
i kulturalnej. Polska się bardzo szyb-
ko rozwija, ma szczęście nie odczu-
wać, jak inne kraje w Unii Europej-
skiej skutków trudności i kryzysu. 
Dla Polski rynek jest obecnie zde-
cydowanie szerzej otwarty. Polska  
powinna nawiązywać kontakty han-
dlowe z partnerami spoza UE. 

Dla kraju tak dynamicznie roz-
wijającego się, UE jest już za małym 
obszarem do wymiany handlowej. 
Wizerunek Pańskiego kraju w obec-
nym momencie jest jednym z najwy-
żej notowanych na Świecie. Jesteście 
szanowani i uznani za wasz sukces 
nie tylko w Unii Europejskiej. Oczy 
Świata były na was zwrócone w cza-
sie EURO 2012, a także kiedy wasz 
Pan Premier wizytował kilka krajów 
Azji. Indonezja zaprasza do inwesto-
wania! Nadmieniam, że istnieje już 
stała współpraca pomiędzy naszymi 
krajami w wielu sektorach takich 
jak: energetyka, infrastruktura, prze-
mysł stoczniowy, obronny, wspólne 
badania naukowe czy join ventu-
re. Dla mnie badania naukowe, czy 
join venture pomiędzy Polsko – In-
donezyjskimi firmami są wzajemną  
korzyścią dla obu stron.

M.B: Panie Ambasadorze, co ozna-
cza kolor czerwony i biały w symbolu 
narodowej Flagi, a także co symbolizuje 
ptak  „Garuda Pancasila”?

Pan Ambasador Darmansjah 
Djumala: Myślę iż znaczenie ko-
lorów naszych Flag jest właści-
wie podobne. Dla nas „Czerwony” 
oznacza męstwo i odwagę, a „Biały”  
czystość.

Pragnę podzielić się mała anegdo-
tą, która mi się przytrafiła w związku 
z naszą Flagą.

Na przedzie mego samochodu 
powiewała Flaga, jak na samocho-
dzie każdego innego Ambasadora  
w Warszawie. Nie jeden raz - zwłasz-
cza dzieci wołały, że moja Flaga 
umieszczona jest „dołem do góry”. 
Nawet któregoś dnia zaobserwowa-
łem wymianę zdań na temat Flagi 
na mym samochodzie - pomiędzy 
chłopczykiem i jego rodzicami. 
Usłyszałem jak dziecko wyjaśniało 

ojcu, że to jest indonezyjska Flaga,  
a nie polska Flaga! Tak go uczono  
na lekcji w szkole.  

Ptak „Garuda Pancasila” to nasz 
narodowy symbol, który zawiera  
w sobie wiele znaczeń. Mówią one  
o niepodległości, filozofii, o sposo-
bie życia. Sam „Garuda” jest złotym  
orłem. Orzeł symbolizuje moc i siłę, 
a kolor złoty – wielkość i chwałę.

M.B: Pańskie pierwsze wrażenia  
z Polski i jak się pa czuje na Saskiej 
Kępie?

Pan Ambasador Darmansjah 
Djumala: Jestem rad z pobytu  
w Polsce. Polacy są bardzo przy-
jaznym narodem. Moją ulubioną 
polską potrawą są pierogi! Niezwy-
kłe wrażenie jeśli chodzi o Polskę, 
a zwłaszcza o Warszawę sprawiają 
drzewa. 

Cieszę się warszawskimi parkami, 
są nie tylko pięknie zaprojektowane, 
lecz świetnie zadbane. 

Tu odpoczywamy spacerując.  
A Saska Kępa to piękna zielona 
dzielnica. Zielone drzewa tworzą 
przyjemną atmosferę wiosną i latem.  
Na ulicy Francuskiej powstało 
ostatnio wiele nowych kawiarenek 
i restauracji. Budynki, ulice two-
rzą przyjazną i radosną atmosferę. 
Słyszałem także o nowo powstałym 
Klubie Kultury Saska Kępa, gdzie 
jest możność organizowania wystaw, 
filmowych festiwali, czy koncertów. 
Mam nadzieję na nawiązanie współ-
pracy – by móc przedstawiać miesz-
kańcom kulturę i sztukę Indonezji. 

Piękno przyrody Saskiej Kępy 
daje mnie i memu synowi cieszenia 
się z jazdy na rowerze! 

Po naszej rowerowej wyprawie 
z przyjemnością spożywamy lody. 
Kiedy dopisuje pogoda, spacerujemy 
z całą rodziną po Saskiej Kępie.

J.T.S: Panie Ambasadorze, proszę 
przyjąć podziękowania za rozmowę  
w imieniu Pana Marka Borkowskiego 
i czytelników. 

Do rychłego spotkania na Saskiej 
Kępie. 

Z głębokim respektem 
Jadwiga Teresa Stępień

DYPLOMATYCZNE SPOTKANIA NA SASKIEJ KĘPIE
„Zróżnicowanie jest naszą siłą” 

Rozmowa z Ambasadorem Republiki Indonezji 
Panem Darmansjah Djumala
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„Najsilniejszym wrażeniem 
ostatnich dni w radiu 

był po raz pierwszy przeze mnie sły-
szany głos Turskiej-Bandrowskiej.  
To aż wstyd, że po raz pierwszy ją 
dopiero słyszałam. Pójdę na pierw-
szy koncert, na którym będzie śpie-
wała. Co za głos - mocny, piekielnie 
silny, a razem łagodny, aksamitny.  
I co za szkoła! Żadnych tremolan-
dów, żadnych ach ochów. Cudo, 
którego nie znałam.”.. (” Maria Dą-
browska, „Dzienniki powojenne”, 
29.XII.1948, Środa)

Była jedną z najbardziej wszech-
stronnych polskich śpiewaczek. 
Kształciła się pod kierunkiem stry-
ja – Aleksandra Bandrowskiego  
i Heleny Zboińskiej-Ruszkowskiej. 
Zadebiutowała w 1916 w Wiedniu. 
Polski debiut sceniczny miał miejsce 
w Teatrze Wielkim w Warszawie w 
1917. Pierwsza wykonawczyni wielu 
utworów Karola Szymanowskiego... 
„Jeżelibym mógł jeszcze coś powie-
dzieć Tobie Powiedziałbym: Karo-
lu, wiesz, wracam z Sycylii. Jaki żal, 
żeśmy razem tam z Tobą nie byliPo-
łożyć trochę kwiatów na Rogera gro-
bie”..(Jarosław Iwaszkiewicz )

Kunszt Maestry doceniali współ-
cześni kompozytorzy pisząc dla niej 
swe koncerty. Wielką Damę wokali-
styki polskiej podziwiał Paryż – tu 
propagowała współczesnych kom-
pozytorów polskich (Szymanowskie-
go, Maklakiewicza, Szałowskiego)  
i francuskich (Maurice Ravel i Al-
bert Roussel akompaniowali jej przy 
wykonywaniu swoich utworów). 
Zachwycała słuchaczy w Sofii, Bra-
tysławie, Sztokholmie, Kopenhadze, 
Hamburgu, Leningradzie, Odessie, 
Moskwie, Paryżu (Opéra Comique), 
Nicei, Brukseli, Ostendzie, Nowym 
Jorku, Chicago i Cleveland….

Z radością wracam do wspólne-
go podróżowania z Państwem.  

Niedawno Danuta Rycerz, (zna-
na tłumaczka literatury iberoame-
rykańskiej, m. in. Mario Vargasa 
Llosy) zapytała mnie o planszę  
z wystawy towarzyszącej odsłonię-
ciu Symbolu Barykady 1939 roku 
na Francuskiej.  

I tak, jej pytanie, zaprowadziło 
mnie do Jana Kossakowskiego, Sa-
sko – Kępianina z krwi i kości, Dy-
rektora Zarządu Fundacji KOS, któ-
rej misją jest „Pamięć i Tożsamość”.  
Jan opowiedział mi szczególną hi-
storię jednej z plansz. „Krajobraz po 
bitwie” pokazuje domy zbombardo-
wane w 1939 na Saskiej Kępie. Po-
śród nich willa Ewy Bandrowskiej 
- Turskiej. 

Przed wojną Kuria Warszawska 
zdecydowała, że trzeba na Saskiej Kę-
pie erygować parafię. Stanął tu drew-
niany kościółek. Parafię erygował kard. 
Aleksander Kakowski w 1938 roku. 
Uroczystość jej otwarcia uświetni-
ła Maesta Ewa Bandrowska Tur-
ska, która niejednokrotnie śpiewała  
w drewnianym kościółku. Pierw-
szym proboszczem parafii był  
ks. Władysław Roguski. Wierni  
z zapałem zabrali się do budowy 
murowanego kościoła. W kwietniu 
1939 abp Stanisław Gall, w obecno-
ści prezydenta Warszawy Stefana 
Starzyńskiego poświęcił kamień wę-
gielny. We wrześniu wybuchła woj-

na – Niemcy spalili kościół. Spalili 
także willę Maestry, która stała na 
ul. Dąbrówki 3. Po wojnie willi nie 
odbudowano, na jej miejscu wybu-
dowano przedszkole. 

Jan kontynuował arcyciekawą 
historię: Willa Maestry była wolno 
stojąca. Dojeżdżało się do niej wąskim 
dojazdem pomiędzy Francuską a Dą-
brówki. Tak się złożyło, że krótko w niej 
mieszkali. W czasie bombardowań jed-
na z  bomb zburzyła willę. Została kupa 
gruzu. W październiku 1939 roku,  cho-
dziliśmy na Saską Kępę by zobaczyć jak 
wygląda. 

Co było ciekawe: na tym stożku z 
gruzu, na górze był fortepian rozbity! 
Duży, czarny, fortepian wysokiej klasy, 
pewnie Steinway. Struny nie były ze-
rwane, tak, że można było pobrzdąkać 
sobie na nim. Dla nas młodych chłopców 
to był ewenement, bo mogliśmy zobaczyć 
jak ten instrument od środka wygląda. 
Jaką ma potężną stalową konstrukcję, 
na której te struny są rozpięte. Klawia-
tura była rozsypana. 

Jak się skończyło? Po wojnie,  
z tego co wiem miejsce z gruzów szyb-
ko zostało oczyszczone. Tereny zostały 
zabrane przez towarzysza Bieruta. Nie-
kiedy rodziny mogły się ubiegać o wie-
czystą dzierżawę, która była, albo nie 
była przyznawana. Ewa Bandrowska 
Turska i jej mąż nie wystąpili o odzy-
skanie. Po wojnie Maestra śpiewała 
we Wrocławiu – co wiem bezpośrednio 
od małżonka Pani Ireny Pitułej, także 
śpiewaczki, która z nią występowała. 

Parę dni temu, próbowałam trafić 
na ul. Dąbrówki 3. Dziś to miejsce 
szczelnie strzeżone. 

Na bramie do przedszkola nr 162 
„Saski Zakątek” wywieszono tablicę: 

„TEREN PRZEDSZKOLA, 
PRZEJŚCIA NIE MA”. . .  

W encyklopediach, znaleźć moż-
na historię także powojennych losów 
Maestry Ewy Bandrowskiej - Tur-
skiej, która  nadal występowała w kra-
ju i za granicą. Ogólno dostępne wia-
domości nie zawsze poruszają serca. 
To wspólne spotkania czynią więź  
z Mistrzami. Na nich możemy razem 
budować mosty pokoleniowe, sze-
rzyć wartości szacunku do drugiego 
człowieka. 

Szczęśliwie dla projektu „Śladami 
Mistrzów .... wielkie postacie na Sa-
skiej Kępie” uzyskałam bezcennego 
sojusznika w osobie Dyrektor Dziel-
nicowego Centrum Kultury Pragi 
Południe Barbary Gebler - Wasiak. 
Dzięki Jej rekomendacji trafiłam  
do nowo powstałej filii CPK. 

U Tadeusza Lempkowskiego go-
spodarza Klubu Kultury Saska Kępa 
w ramach cyklicznych spotkań już 
19 października spotkamy się z po-
stacią Grzegorza Fitelberga – Ambasa-
dora Kultury Polskiej zwanego czule 
Ficiem! . 

Na Saskiej Kępie pośród nas są 
m.in. Profesor Jan Ekier, Alina Ba-
irdowa, Władysław Słowiński, Jan 
Kossakowski, Tadeusz Burchac-
ki, Anna Rudzka, Viola Łabanow,  
z młodego pokolenia Paweł Szam-
burski. 

Nic, tak jak współdzielenie się twa-
rzą w twarz nie zastąpi serdecznych, 
pełnych pasji relacji międzyludzkich. 

Do następnego spotkania 
Jadwiga Teresa Stępień

ŚLADAMI MISTRZÓW .... 
WIELKIE POSTACIE NA SASKIEJ KĘPIE

Maestra Ewa Bandrowska – Turska  (1894 – 1979)

Jadwiga Teresa Stępień
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