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To już dziewiąty w ogóle i drugi ukazujący się w grudniu numer  
Saskiej Kępy. Rok temu w grudniu pisaliśmy o tym jak wiele wydarzy-

ło się w 2011 roku na Kępie. Rok właśnie dobiegający końca także obfitował 
w wydarzenia. Najważniejszym dla naszej okolicy były Mistrzostwa Europy  
w Piłce Nożnej, Euro2012. Towarzyszyło im wiele obaw, tak jak i sam Stadion 
budził i budzi wciąż nasze emocje. Dziś możemy odetchnąć z ulgą, nie było 
tak źle. Parku nie zadeptano, hordy kibiców nie panoszyły się na Francuskiej. 
Za to mieliśmy niepowtarzalną atmosferę czegoś ważnego i radosnego mimo 
pewnych uciążliwości. Euro2012 stało się swego rodzaju dowodem, że i Polacy 
potrafią się cieszyć. 

W 2012 miało miejsce wiele innych ciekawych wydarzeń. Odbyło się  
kolejne, udane, Święto Saskiej Kępy. Oczywiście piszemy o planach dotyczą-
cych przyszłorocznego, bo organizacja tek imprezy już ruszyła. Rozkręcał się 
Klub Kultury, stając się naturalnym miejscem lokalnych wydarzeń, jak choćby 
55 rocznica powstania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników 
Kultury, która znajduje się wśród pomysłodawców niniejszego periodyku.  

Setna rocznica urodzin Bolesława Prusa zaowocowała z racji lokalizacji zespołu 
szkół jego imienia wieloma atrakcjami, z których ostatnią, 90-lecie powstania 
XXXV LO relacjonujemy dla Państwa. Z racji końca roku nie zabrakło też  
informacji na temat tego, jak w budżecie miasta potraktowano Saską Kępę. 
Oczywiście, jak w każdym numerze, głos z Brukseli, tym razem w gorącym 
temacie gazu łupkowego.

Cieszy nas, że w coraz większym stopniu nasze łamy służą jako forum  
naszej saskokępskiej społeczności. Publikujemy listy czytelników, ich głosy  
w ważnych sprawach, jak choćby przedszkola. Nie zabrakło też miejsca,  
bo to w przecież Saska Kępa, dla kultury. Jest i o książkach i o muzyce, są też 
wiersze Kępian.

Gdy powstawał ten artykuł, tu i ówdzie leżał śnieg. Mamy nadzieję,  
że gdy nadejdą Święta, będzie go trochę więcej (ale bez przesady). Życzymy więc  
naszym Czytelnikom, aby mogli podziwiać zimowy krajobraz z zacisza ognisk 
domowych a także wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku! 
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Przyjmując raporty dotyczące 
eksploatacji złóż gazu łupkowego 
autorstwa Bogusława Sonika i Niki 
Tzaveli, Parlament Europejski zade-
cydował, iż kwestia jego wydobycia 
powinna pozostać w gestii państw 
członkowskich i nie może być kon-
trolowana odgórnie przez UE.

Niektóre państwa jak Francja  
i Bułgaria wprowadziły moratorium 
na wydobycie tego rodzaju gazu, 
jednak w przypadku Polski zakaza-
nie eksploatacji złóż tego surowca 
oznaczałoby rezygnację z szansy  
na uniezależnienie się od importu  
ze źródeł zewnętrznych. Wydobywa-
nie gazu z łupków - oznacza bowiem 
dywersyfikację źródeł paliwa gazo-
wego, co jest warunkiem zapewnie-
nia bezpieczeństwa energetycznego 
a dodatkowo ograniczy liczbę emisji 
pochodzących ze spalania, redukcję 
zanieczyszczeń powietrza z sektora 
energetycznego oraz zwiększenie 
efektywności energetycznej. Polska 
gospodarka potrzebuje gazu łupko-
wego, by zmniejszyć obciążenia dla 
przemysłu a także odbiorców koń-
cowych wiążące się z prowadzoną 
przez Unię Europejską polityką kli-
matyczną. Dzięki zmianie bilansu 
energetycznego w wyniku stopnio-
wego odejścia od gospodarki węglo-
wej i zastąpienia jej przez gaz, Polska 
przestanie być jednym z najbar-
dziej emitujących dwutlenek węgla  
krajów UE.

Podczas wtorkowej debaty  
w Strasburgu Komisarz ds. Środowi-
ska Janez Potocnik ocenił, że eksplo-
atacja gazu łupkowego w UE zależy 
od społecznej akceptacji. Komisja 
Europejska będzie natomiast pro-
ponowała przygotowanie odpowied-
nich regulacji dotyczących wydoby-
cia gazu łupkowego.

Najnowsze badania geologicz-
ne szacują ilość gazu łupkowego  

w Polsce na około bilion m3. Naj-
większe jego zasoby zlokalizowane 
są na Pomorzu Gdańskim i ciągną się 
szerokim pasem przez Kujawy, Ma-
zowsze aż po Lubelszczyznę. Próbne 
odwierty przeprowadzane przez naj-
większe krajowe koncerny paliwowo-
energetyczne wśród których należy 
wyróżnić Lotos, PKN Orlen oraz  
PGNiG potwierdzają tezy wysuwa-
ne przez geologów. Polskie złoża 
łupków są naprawdę zasobne. War-
to zadać sobie pytanie, co zrobić 
aby ich eksploatacja okazała się nie  
tylko sukcesem ekonomicznym,  
ale również była akceptowalna przez 
ludzi.

Na pewno niezbędny jest przej 

PARLAMENT NA „TAK”  
W SPRAWIE  

GAZU ŁUPKOWEGO

Jolanta Hibner

rzysty dialog ze społeczeństwem  
i organizacjami ekologicznymi, pro-
mowanie najlepszych i najbezpiecz-
niejszych technologii pozyskiwania 
oraz prowadzenie dedykowanego 
monitoringu obszarów, na których 
odbywa się wydobycie. Europa  
do swojego dalszego rozwoju potrze-
buje dobrej i taniej energii – dosta-
ła, więc prezent od losu w postaci  
gazu z łupków. Odrzucenie go bę-
dzie oznaczało pozbawienie konku-
rencyjności europejskiej gospodarki  
i coraz większą zależność energetycz-
ną od Rosji.

Jolanta Hibner
Poseł do Parlamentu Europejskiego
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Organizatorowi tych wydarzeń 
p. Janowi Kossakowskiemu udało 
się zainteresować władze dzielnicy, 
radnych, samorząd Saskiej Kępy  
a także zyskać środku finansowe na 
to przedsięwzięcie. Panu Janowi na-
leżą się, więc gratulacje za skutecz-
ność i pamięć historyczną. 

Mieszkańcy Saskiej Kępy bary-
kadę zbudowali z pobudek patrio-
tycznych, ale nie sądzili, że w XXI 
można będzie ją skojarzyć z tym,  
co działo się w naszej ojczyźnie  
w mijającym roku. Czyż nie po-
wstały i powstają kolejne barykady 
tworzone przez polityków?. Czy nie 
utrwala się podział społeczeństwa  
w zależności od tego, kto wypowiada 
te słowa – na tych gorszych i lepszych  
Polaków?

Dlaczego wspominam tę właśnie 
barykadę na Saskiej Kępie i próbuję 
ją wykorzystać, jako symbol współ-
czesnych relacji pomiędzy Polaka-
mi? Otóż sam jej pomysłodawca  
i organizator dał temu okazję. Pod-
czas uroczystości 55-lecia naszej 
Spółdzielni, jako zaproszony gość 
złajał nas za to, że pilnujemy swojej 
własności. Porównał nas do rolnika, 
który nie chciał oddać swojej ziemi  
i bronił do upadłego swojej własności 
przed państwem, które chciało mu ją 
odebrać. Pan Jan Kossakowski w ko-
mentarzu, ku naszemu zdziwieniu, 
ganił go za taka postawę. Odnieśli-
śmy wrażenie, że Pan Jan uważa się 
za jedynego sprawiedliwego, a nas 
traktuje, jako gorszych mieszkańców 
Saskiej Kępy. Czy ci ludzie, którzy  
w 1939 stawiali barykady, zarów-
no na wschodniej jak i zachodniej 
granicy nie stawiali ich właśnie,  
aby bronić Polskości rozumianej, 
jako obronę swojej ziemi.? 

Czy po II wojnie światowej wal-
cząc z komunizmem nie stawiano 
hasła poszanowania i przywróce-
nia własności ludziom, jako jednej 
z głównych przesłanek dla wolnej  
i niepodległej Rzeczypospolitej?. 

Oj, panie Janie pomyliły się Panu 
epoki. My już nie jesteśmy, na szczę-
ście, w Polsce Ludowej. Nie mamy 
prawa ludziom odbierać ich wła-
sności nawet w imię jakiś interesów 
władzy. Nie można stawiać ludzi 
przeciwko innym ludziom. Zamiast 
więc krytykować swoich sąsiadów 
i budować kolejne barykady niech 
Pan buduje mosty na Saskiej Kępie 
pomiędzy ludźmi a my Panu w tym 
pomożemy. 

Natomiast władzom dzielnicy 
dedykuję słowa ich szefa – premie-
ra Tuska – „nie stawiajmy barykad, 
budujmy mosty”. Czas najwyższy.  
A znajdą się wtedy też i dorodne 
dęby – symbole zdrowego polskiego 
społeczeństwa. 

Jacek Zbrzyzny

Droga Redakcjo,

Jestem członkiem Spółdzielni 
Budowlano Mieszkaniowej Pracow-
ników Kultury.

We wrześniu byłam na uroczy-
stości rocznicowej 55-lecia założenia 
Spółdzielni.

Spotkanie to miało umożliwić 
wyróżnienie lokalnych działaczy  

i podziękowanie im za wkład bu-
dowania lokalnej społeczności. 
Dało możliwość spotkania się są-
siadów, porozmawiania na tematy, 
które trudno poruszyć spiesząc się 
do codziennych zajęć. Po oficjalnej 
uroczystości kilku Mieszkańców 
wspomniało jak pamiętają początki 
istnienia i momenty przełomowe 
dla Spółdzielni. Dało to możliwość 
jakiemuś starszemu człowiekowi  
do zakłócenia podniosłej atmosfe-
ry. Zarzucił on naszemu Prezesowi,  
że dba tylko o interes swojej społecz-
ności. Dowodem tego miała by być 
chęć zabudowy prześwitu i zniszcze-
nia zabytkowego założenia architek-
tonicznego. 

Według mnie, nie na miejscu 
było wystąpienie tego człowieka. To 
było po prostu niegrzeczne. To nie 
był czas na zgłaszanie swoich preten-
sji i wywoływanie dyskusji. Osoba  
ta przytoczyła historię z lat 20-tych  
XX w, kiedy to ulica Francuska prze-
grodzona była posiadłością. Właści-
ciel jej, długo nie chciał się zgodzić na 
jej zniszczenie, przedkładając jak gdy-
by interes prywatny nad społecznym.  
I jakoby jego postawa jest podobna 
do postawy Prezesa Spółdzielni. 

Po pierwsze żal mi człowieka, 
którego zmuszono do zniszczenia 
swojego domu w imię dobra spo-
łecznego. A gdzie tu poszanowanie 
cudzej własności. Dlaczego kon-
cepcje architektów i planistów mają 
być ważniejsze od własności. Nikt 
przecież się nie pyta społeczeństwa 
o przebieg dróg, czy kształt dzielnic. 
Oni jedynie określają swój stosunek 
do nich chęcią mieszkania w nich, 
bądź nie. To pojedyncze jednostki 
na zasadzie popytu kształtują świat.  
Narzucone idee, nazywane światły-
mi, jak nie są rozsądne przeminą.

Zabytkowe założenie z lat 60- 
tych? Może i tak. Ale póki co, jest 
zaniedbane, a spory wokół koncep-
cji renowacji powodują, że niszczeje 
nadal psując wygląd budynku naszej 
spółdzielni.

Nasuwa się też pytanie o koszty. 
Czy osoby, które tak boją się zmian 
wyglądu naszej dzielnicy zrekom-
pensują nam koszty remontu takiego 
jaki im odpowiada?

Czytelniku, lokale użytkowe 
zmniejszają koszty naszych czyn-
szów. Kilka lat temu spółdzielnia 
wymieniła nam wszystkim okna  
na energooszczędne. Fasada bu-
dynku od strony Ronda została od-
nowiona wg założeń pierwotnego 
projektu. Dodam, że żadna inwesty-
cja, czy zmiana, która dokonała się  
w ostatnich latach nie jest niekorzyst-
na dla warunków życia mieszkańców 
i podnosi estetykę okolicy. Skąd 
pomysł, że Prezes, nasz przedstawi-
ciel miałby szkodzić wizerunkowi 
dzielnicy. Jesteśmy wielokrotnymi 
laureatami konkursów Warszawa  
w kwiatach. Nasze podwórka są 
ładne. Nasze sklepy, kawiarnie i re-
stauracje cieszą się dużym zaintere-
sowaniem. Kawiarnia Kępa Cafe jest 
centrum życia kulturalnego. 

Życie biegnie i nie zatrzymamy 
go chęcią utrwalenia w istniejącej 
formie świata dookoła. Młodzi ludzie 
zawsze będą próbować żyć wygodniej 
i lepiej. Zmian nie unikniemy. 

Złośliwie dodam, że z inicjatywy 
wspomnianego człowieka na chodni-
ku ul. Francuskiej jest śliski marmu-
rowy pasek, przez który w deszczowe 
dni można sobie wybić zęby. I został 
sfinansowany przez nas wszystkich. 
A nikt się nas o to nie pytał .

oburzona czytelniczka

Czy rzeczywiście  
chodzi o „wrota do raju”?

Teren w prześwicie budynku 
Francuska 49 jest własnością Spół-
dzielni i jej członków. Chcą go za-
gospodarować, co da im zapewne 
zyski. Ale tu spotkali się z oporem. 
My z niego korzystamy od wie-
lu lat i jest nam to wygodne. Ale 
dla ludzi, którzy wiele lat walczyli  
o zwrot ojcowizny, którą zabrała  
im komuna, zapewne zdziwienie 
budzi fakt, że zamiast próbować  
dogadać się z właścicielami niektó-
rzy chcą przy pomocy różnych urzę-
dów pozbawić Spółdzielnię prawa 
do dysponowania tym terenem wyta-
czając przeciwko nim wielkie ideolo-
giczne armaty takie, jak; że próbują  
niszczyć zabytek, ograniczyć prze-
strzeń dla mieszkańców, a nawet jak 
ostatnio dowiedziałem się –zlikwi-
dować „łuk triumfalny” na Saską 
Kępę. 

Ja też jestem za tym, aby ten prze-
świt pozostał, bo jest mi tak wygod-
nie chodzić. Wiem jednak, że to jest 
nie moja własność. 

Jak czytam, ile jest agresji ze stro-
ny Ładnej Kępy wobec Spółdzielni 
to nie wiem, co bym zrobił będąc na 
miejscu ich prezesa? Wszak, to ich te-
ren a niektórzy zachowują się jak ko-
muniści. Oni też odbierali nam wła-
sność w imię wyższych racji. Pytałem  
o sprawę w Spółdzielni. Okazuje się, 
że nikt poważnie z nimi nie rozma-
wia. Oni są skłonni ten teren wy-
dzierżawić dzielnicy, ale na rozsąd-
nych zasadach. 

Burmistrz zaproponował im  
40 zł miesięcznie za dzierżawę ok.  
80 m2 prześwitu, podczas gdy od 
nich miasto bierze opłatę za teren 
pow. 30 m2, a więc znacznie mniejszy 
niż prześwit kwotę 1000 zł miesięcz-
nie. I to jest poszanowanie równości 
stron? Władza może brać ile chce,  
a ludziom da, co łaska. I my to mamy 
popierać? Ciekawe jak Państwo  
z Ładnej Kępy –krytycy Spółdziel-
ni wyceniliby swoje nieruchomości  
i grunty? Czy oddaliby je za przysło-
wiową złotówkę, kiedy mogliby uzy-
skiwać dochody? 

Jak zawsze punkt widzenia zależy 
od miejsca siedzenia? Łatwo jest roz-
dawać cudze. 

A może dołożyliby trochę grosza 
Panu burmistrzowi do dzierżawy? 
Radzę: skończcie, więc z tą hipokry-
zją. Zacznijcie poważny dialog i po-
móżcie spółdzielcom – swoim sąsia-
dom w poważnym traktowaniu ich 
własności przez urzędników. Chyba, 
że nie chodzi tak naprawdę o ten 
prześwit, tylko o jakieś ambicje tej 
czy innej Pani lub Pana. Wcale nie 
zdziwiłbym się tym znając polskie 
realia. 

Jacek Zbrzyzny 

Sposób na bezrobocie.

Mamy kryzys. Bezrobocie rośnie. 
Ale gdzie? - W sektorze prywatnym. 
Natomiast, zwiększa się liczba za-
trudnianych urzędników, w szcze-
gólności w samorządach i spółkach 
publicznych. Skoro, ponoć, uprasz-
czamy procedury administracyjne, 
zmniejsza się liczba podmiotów 
gospodarczych spowodowana kry-
zysem to logiczne wydawałoby się,  
że powinno być mniej osób do ob-
sługi. Tak na logikę. Ale nic z tego. 
Dlaczego wiec rośnie liczba urzęd-
ników?. Wystarczy poczytać prasę  
i zauważyć jak, wręcz klany rodzin-
no-towarzyskie opanowały admini-
strację publiczną. Za komuny nawet 
na etat sprzątaczki w urzędzie trzeba 
było mieć rekomendacje partyjną. 
Czyżby powrót do tamtej epoki czy 
to zjawisko ponad czasowe?

Jeśli brakuje miejsc pracy w sek-
torze prywatnym, gdzie trzeba wyka-
zać się wiedzą i umiejętnościami to, 
kto ma tzw. dojścia do urzędów to za-
łatwia pracę „swoim”. I powszechnie 
wśród ludzi startujących w różnych 
konkursach dominuje pogląd, iż jest 
to kryterium decydujące o zatrudnie-
niu. Zresztą, politycy – szczególnie 
PSL tego nie ukrywają i nie uważają 
to za nadużycie władzy. Wszak zostali 
wybrani demokratycznie i dają pracę 
„swoim”, bo mają do nich zaufanie. 
Ale czy nasze Państwo to prywat-
ny folwark polityków i ich rodzin?  
Czy redakcja wie jak jest w naszej 
dzielnicy?. Bo ponoć podobnie.

Jan K.

Monument Burmistrza?

Od kilku lat przyglądam się bu-
dowie Placu Szembeka. Od znajome-
go radnego dowiedziałem się, że już 
wydano na niego 22 mln zł. Zamiast 
płyt chodnikowych mają być granity 
i jeszcze inne „bajery”. Na remont 
głównej ulicy Saskiej Kępy –Francu-
skiej ponoć wydano 26 mln i były na- 
rzekania, że to dużo. Plac Szembeka 
jest znacznie mniejszy i właściwie ma 
charakter lokalny. Czy w dobie kry-
zysu stać nas na taką rozrzutność? 
W urzędzie anonimowi rozmówcy 
twierdzą, że to oczko w głowie bur-
mistrza p. A. Grzegrzółki. Rozumem,  
że teraz jest taka moda, że każdy 
znaczący polityk lub biznesmen 
chce zostawić po sobie jakieś dzieło 
– „mauzoleum”, ale to jeszcze młody 
człowiek i wszystko przed nim. 

A tak na serio. Co będzie się dzia-
ło na tym placu? Jak będzie zagospo-
darowany? Może Wasza gazeta przyj-
rzałaby się tej sprawie. 

Nazwisko znane redakcji 

Dąb i barykada a gdzie… most?

Można odnieść wrażenie, że  
w zbliżającym się ku końcowi 2012 
roku największym wydarzeniem 
na Saskiej Kępie było sadzenie 
dębu, odsłonięcie tablicy i wystawy  
poświęconej jedynej barykadzie, 
jaka podczas wojny obronnej 1939 r.  
została wzniesiona na rogu ulic: 
Zwycięzców i Francuskiej. 
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W dniu 9 października br w Klu-
bie Kultury Saskiej Kępy z odbyło się 
spotkanie burmistrza Dzielnicy Praga 
Południe p. Tomasza Kucharskiego z 
przedstawicielami organizacji pozarzą-
dowych i środowiska kulturalnego Sa-
skiej Kępy .

Poniżej publikujemy zapis z przebie-
gu dyskusji sporządzony przez p. Artura 
Gruntmana z Zespołu Kultury. 

„Pan Leszek Kurowski – Dziel-
nicowa Komisja Dialogu Społecz-
nego, Stowarzyszenie Saska Kępa, 
Prezes SBM Pracowników Kultu-
ry: Święto Saskiej Kępy powinno 
się nadal odbywać, pozostaje kwestia 
finansowania Święta, w przyszłym 
roku będą mniejsze środki finanso-
we (o czym nadmienił na wstępie 
Pan Tomasz Kucharski Burmistrz 
Dzielnicy Praga-Południe). 

Należałoby odejść od ściśle fe-
stynowego charakteru Święta, trze-
ba włączyć w organizację imprezy 
jak najszerzej mieszkańców Saskiej 
Kępy, lokalny artystów, twórców, 
aby „pokazać” Saską Kępę Warsza-
wie – „więcej Saskiej Kępy w Świę-
cie Saskiej Kępy”. Również istotną 
sprawą jest, czy organizujemy Świę-
to jak nadal – jednodniowe, czy też 
dwudniowe (dawna propozycja Pani 
Magdaleny Czerwosz). Istotna pozo-
staje kwestia negocjacji z Zarządem 
Dróg Miejskich – koszty organizacji 
ruchu, które są bardzo wysokie, po-
nosi Dzielnica. Rada Święta Saskiej 
Kępy powinna być sformalizowana 
i mieć większe kompetencje progra-
mowe. Brakuje współpracy pomię-
dzy organizacjami pozarządowymi 
z terenu Saskiej Kępy – propozycja 
spotkania w Klubie Spółdzielczym 
organizacji w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska dotyczącego 
przyszłorocznej edycji Święta, które 
następnie byłoby zaprezentowane 
władzom Dzielnicy. 

Pani Wanda Buszkowska - Ma-
zowiecki Związek Brydża Spor-
towego: Istnieje kwestia niechęci 
znacznej części Seniorów, mieszkań-
ców Saskiej Kępy, w stosunku do 
organizowania Święta Saskiej Kępy. 
Niemniej Święto jest potrzebne dla 
mieszkańców Dzielnicy i Saskiej 
Kępy – w formie zbliżonej do po-
przednich edycji, wzbogacone o 
nowe elementy. 

Pan Andrzej Kołodziejczyk – 
Rada Rodziców Szkoły Podsta-
wowej nr 143: Należałoby zapewnić 

szerszą ofertę skierowaną dla rodzin z 
małymi dziećmi (wydzielone miejsca 
dla różnych grup wiekowych) – „uzna-
ni twórcy z ofertą dla dzieci”. 

Pani Jadwiga Teresa Stępień – 
Rada Osiedla Saska Kępa, TPW 
Oddział Saska Kępa: Święto po-
winno łączyć pokolenia i grupy 
społeczne i tak w dużej mierze się 
dzieje. Nadal powinno być organi-
zowane. Należy szerzej zaprezento-
wać publiczności twórców i artystów 
związanych w przeszłości i obecnie 
z Saską Kępą, w tym twórczość już 
nieżyjących znamienitych postaci 
z Saskiej Kępy. W 2013 r. przypada 
100 rocznica urodzin Witolda Luto-
sławskiego kompozytora i dyrygen-
ta, związanego z Saską Kępą, który 
między innymi był autorem muzyki/
piosenek dla dzieci, stąd można by-
łoby nawiązać do jego twórczość w 
przyszłym roku podczas Święta. Nie-
stety jest słaby przepływ informacji 
pomiędzy organizacjami saskokęp-
skimi, brak integracji środowisk. 

Pani Anna Popkowska-Biliń-
ska - Stowarzyszenie Obywatelskie 
„Saska Kępa”: Stowarzyszenie Oby-
watelskie „Saska Kępa” aktywnie 
uczestniczy od kilku lat w Święcie 
(wystawy i inne eventy), generalnie 
każde Święto co roku jest lepsze, 
większość mieszkańców na Saskiej 
Kępie wyraża się coraz częściej pozy-
tywnie o Święcie. Również dorobek 
artystyczny Saskiej Kępy prezento-
wany jest coraz szerzej. Włączają się 
w organizację Święta rożne lokalne 
stowarzyszenia i fundacje. Stowarzy-
szenie planuje zorganizować wysta-
wę pt. „Pokolenia Saskiej Kępy”. 

Pan Mateusz Mroz - Radny 
Dzielnicy Praga-Południe: Propo-
zycja powstania galerii rzeźb ulicz-
nych na Saskiej Kępie, śladem rzeźby 
Agnieszki Osieckiej, które miałyby 
prezentować wydarzenia historycz-

ne, wybitne postacie związane z 
dziejami Saskiej Kępy. Moglibyśmy 
przy każdej kolejnej edycji Święta 
odsłaniać jedną taką rzeźbę (kwestia 
pozyskania środków finansowych, w 
tym sponsorów zewnętrznych), au-
torstwa artystów saskokępskich, czy 
też z terenu całej Dzielnicy (konkurs 
dzielnicowy). Generalnie Święto na-
leży kontynuować. 

Pani Teresa Skupień - TPW Od-
dział Saska Kępa: Święto powinno 
nadal istnieć, ale mieć charakter rze-
czywiście saskokępski (skoncentro-
wane na Saskiej Kępie).Należałoby 
wprowadzić pewien element pedago-
giczno-edukacyjny, TPW odsłaniało 
w trakcie poprzednich Świąt tablice 
pamiątkowe (w 2011 r. poświęconą 
konspiracyjnej drukarni). General-
nie Święto powinno zawierać nie 
tylko lekką rozrywkę, ale też pre-
zentować szeroko tradycję i historię 
Saskiej Kępy.

Pani Elżbieta Sęczykowska – 
Fundacja Mecenat Sztuki: Funda-
cja organizowała szereg wydarzeń 
kulturalnych na Saskiej Kępie (wy-
stawy itp.) Kwestia techniczna, – w 
jaki sposób projekty organizacji 
saskokępskich dotyczące przyszło-
rocznego Święta mają być zgłaszane i 
oceniane przez organizatorów Święta 
(CPK i Urząd Dzielnicy). 

Pani Agata Passent – Fundacja 
Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej: 
Fundacja od lat uczestniczy w Świę-
cie, które jest potrzebne, powinno 
mieć jednak charakter bardziej lo-
kalny. Lepiej nie zamykać głównych 
ulic Saskiej Kępy (wysokie koszty), 
unikając jarmarczności, szerzej wy-
korzystać teren Saskiej Kępy – Świę-
to kameralne (konkursy dla miesz-
kańców itp.).

Można nawiązać szerszy dialog z 
mieszkańcami Saskiej Kępy – ankie-
ta dotycząca organizacji Święta.

Pani Ewa Brykowska-Liniecka 
– Stowarzyszenie „Ładna Kępa”: 
Jeśli byłoby to możliwe – najlepszym 
rozwiązaniem jest oddzielne Święto 
dla wszystkich warszawiaków, dru-
gie dla mieszkańców Saskiej Kępy. 
Generalnie Święto Saskiej Kępy po-
winno być bardziej kameralne (inte-
gracja lokalnej społeczności). 

Należy uwzględnić dofinansowa-
nie prezentacji pomysłów/eventów 
saskokępskich organizacji w budże-
cie Święta, scenariusz imprezy nale-
ży wybrać w konkursie. 

Pani Maria Juszczyk - Teatr 
Powszechny: Teatr uczestniczył w 
Świętach Saskiej Kępy. Najważniej-
szą kwestią jest animacja mieszkań-
ców, w tym młodego pokolenia. Sku-

pienie Święta wzdłuż ul. Francuskiej 
(dominacja tej ulicy), przesłania po-
zostały obszar Saskiej Kępy, przez co 
eventy w innych miejscach są mało 
widoczne. 

Anna Lenar-Bielecka, mieszkan-
ka Saskiej Kępy: Podstawowe pyta-
nie – dla kogo jest Święto (w ślad za 
pytaniem Burmistrzem Dzielnicy), 
czy festyn, czy lokalne Święto. Po-
winniśmy sobie na to pytanie odpo-
wiedzieć. 

Pani Magdalena Czerwosz - 
Radna m. st. Warszawy: Generalnie 
powinniśmy odejść od imprezy typu 
festyn. Można zorganizować Święto 
dwudniowe na mniejszą, bardziej lo-
kalną skalę i zorganizować konkurs 
dla organizacji pozarządowych do-
tyczący projektów w ramach Święta 
Saskiej Kępy 2013. 

Pani Hanna Roszkowska – wła-
ścicielka kwiaciarni na Saskiej 
Kępie: Generalnie Święto powinno 
mieć charakter mniej festynowy, 
jarmarczny, pokazanie całej Saskiej 
Kępy, jej prawdziwego oblicza. 

Pani Emilia Węgrzyn – spółdziel-
czy Domu Kultury „Orion”: Część 
„festynowa” Święta (stoiska arty-
styczne, komercyjne itp.) jest bardzo 
istotna i powinna być nadal konty-
nuowana. 

Święto jest wydarzeniem jednost-
kowym w skali roku i powinno mieć 
formułę masową, z częścią festyno-
wą. Nie róbmy rewolucji, włączmy 
szerzej środowiska saskokępskie (w 
tym Seniorów, dzieci i młodzież) w 
organizację Święta. 

Pan Wojciech Tuszko – Związek 
Polskich Artystów Fotografików: 
Święto powinno być ukoronowa-
niem codziennej pracy kulturalnej 
na Saskiej Kępie. Powinniśmy szero-
ko promować je w mediach elektro-
nicznych. 

Pan Ryszard Kalkhoff – Prze-
wodniczący Komisji Kultury Rady 
Dzielnicy Praga-Południe:

Wydaje się być możliwe pozyska-
nie środków pochodzących z otwar-
tych konkursów (dotacyjnych) dot. 
kultury i sztuki ogłaszanych przez 
Urząd Dzielnicy (promować pro-
jekty związane ze Świętem), nie są 
to jednak zbyt duże środki finanso-
we. Edukacja kulturalna młodzieży 
funkcjonuje w Warszawie jako od-
dzielny program – Warszawski Pro-
gram Edukacji Kulturalnej i powin-
na mieć miejsce na bieżąco. 

Podczas Święta Saskiej Kępy od 
lat funkcjonuje w Ognisku Pracy Po-
zaszkolnej nr 2 przy ul. Nobla 18/26 
część tematyczna imprezy przezna-
czona dla dzieci. 

JAKIE ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY W 2013?
Poniżej publikujemy przygotowany przez Urząd Dzielnicy zapis z pierwszego spotkania  
w sprawie organizacji kolejnego Święta Saskiej Kępy. Chcemy aby mieszkańcy wiedzieli  
jak wyglądają przygotowania i jakie poglądy reprezentują działające w naszej dzielnicy  
organizacje. Publikujemy tę notatkę wbrew woli Urzędu Dzielnicy, korzystając  
z gwarantowanego prawem dostępu do dokumentów publicznych. Dlaczego urzędnicy  
chcieli utajnić przebieg spotkania pozostaje dla nas niezrozumiałe, może nasi Czytelnicy 
rozwikłają tę zagadkę.
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PODSUMOWANIE DYSKUSJI  
ZE STRONY MODERATORÓW

Pani Barbara Gebler-Wasiak – 
Dyrektor Centrum Promocji Kultu-
ry w Dzielnicy Praga-Południe:

Święto jest bardzo ważnym wyda-
rzeniem w Dzielnicy i powinno być 
kontynuowane.

W tym roku, byliśmy jako CPK i 
Urząd Dzielnicy, po raz pierwszy sa-
modzielnymi organizatorami Święta, 
po wycofaniu się Stołecznej Estrady. 
W przyszłym roku nie będzie raczej 
możliwe zamkniecie jednocześnie 
dwóch głównych ulic – Francuskiej 
i Paryskiej (wysokie koszty). 

Święto powinno pozostać maso-
we z elementami lokalnymi. Powin-
niśmy kolejne spotkania organizo-
wać wspólnie z restauratorami (część 
została zaproszona na spotkanie w 
dniu 9 października br.).

Obecnie w związku z pracami 
nad budżetem Dzielnicy Praga-Po-
łudnie nie możemy ogłosić jeszcze 
konkursów dotyczących współor-
ganizacji Święta Saskiej Kępy 2013 
(projekty artystyczne, scenariusz 
itp). Powoływane przez Burmistrza 
Dzielnicy corocznie Rady Święta Sa-
skiej Kępy oceniały różnego rodzaju 
projekty związane z imprezą i scena-
riusz Święta, ta formuła sprawdzała 
się dobrze.

Pan Tomasz Kucharski - Bur-
mistrz Dzielnicy Praga-Południe:

Święto Saskiej Kępy wpisało się 
w kalendarz imprez kulturalnych 
Warszawy i jest bardzo dobrze rozpo-
znawalne przez warszawiaków (an-
kieta Stołecznej Estrady z 2011 r.). 
Pozyskanie odpowiednich środków 
finansowych na organizację Święta 
w budżecie na rok 2013 jest kwestią 
bardzo ważną (apel do Radnych M. 
St. Warszawy, obecnych na spotka-
niu), niemniej wiemy już obecnie że 
nie będą one takie jak w roku bieżą-
cym (trudna sytuacja finansowa Mia-
sta i Dzielnicy). 

Spróbujemy zorganizować Świę-
to Saskiej Kępy 2013 razem, być 
może bez reżysera, po pozyskaniu 
odpowiednich środków finanso-
wych. Rady Święta Saskiej Kępy, 
były powoływane z mojej inicjaty-
wy jako ciało doradczo-opiniujące 
i spełniały ważną rolę społeczną, 
obecnie rozszerzyliśmy konsultacje 
społeczne, zapraszając na dzisiejsze 
spotkanie ponad czterdziestu przed-
stawicieli środowisk saskokępskich. 
Zorganizujemy następne spotkania 
w szerokim gronie (w tym restaura-
torzy) dotyczące organizacji Święta 
Saskiej Kępy 2013, najbliższe w li-
stopadzie br. 

Powinniśmy wszyscy zabiegać o 
szeroki udział artystów saskokęp-
skich (w dużej mierze non profit w 
związku z trudną sytuacją finansową 
Miasta i Dzielnicy) i o pozyskanie 
ewentualnych sponsorów oraz udział 
rzeczowy restauratorów w Święcie 
(wydarzenia artystyczne w lokalach 
gastronomicznych, klubach itp.).

Sporządził:
Artur Gruntman

Zespół Kultury dla Dzielnicy  
Praga-Południe

Warszawa, dn. 10 października 2012 r. 

Uroczystość odbyła się 29 
września br. w Klubie Kul-

tury Saska Kępa przy ul. Bruksel-
skiej 23. O godzinie 18.15 licznie 
zgromadzonych – ok. 150 osób, 
powitał p. Rafał Galli – przewodni-
czący Rady Nadzorczej Spółdzielni. 
Oprócz członków SBM Pracowni-
ków Kultury na uroczystość przyby-
li zaproszeni goście, w tym między 
innymi: p. Jolanta Hibner – posłan-
ka do Parlamentu Europejskiego, 
p. Marek Borowski – senator RP, p. 
Darmansjah Djumala – Ambasador 
Republiki Indonezji, p. Marek Bor-
kowski – zastępca przewodniczącego 
Rady Dzielnicy Praga Południe, p. 
Ryszard Kalkhoff – przewodniczą-
cy Komisji Kultury Rady Dzielnicy 
Pragi Południe, p. Barbara Gelber- 
Wasiak – dyrektor CPK, p. Mirella 
Żuławska –kierownik Zespołu Kul-
tury Urzędu Dzielnicy Praga Połu-
dnie i przedstawiciele saskokępskich 
organizacji pozarządowych. 

Prezes Zarządu Spółdzielni p. 
Leszek Kurowski w swoim okolicz-
nościowym wystąpieniu nawiązał do 
powstania Spółdzielni w roku 1957 
i jej rozwoju na przestrzeni 55 lat. 
Podkreślił istnienie wśród kilku po-
koleń członków SBM Pracowników 
Kultury dużego poczucie przynależ-
ności do naszej spółdzielczej rodzi-
ny, wzajemnej życzliwości i respek-
towania zasad dobrego sąsiedztwa. 
Wymienił wiele postaci, które były 
mieszkańcami osiedla i aktywnymi 
członkami naszej społeczności jak 
p. prof. Jan Nielubowicz, p. Mieczy-
sław Marszycki, p. Aleksander Ho-
rodyski, p. Anna Daleka – Liszka, p. 
Barbara Leska. p. Izabella Skrońska, 
p. Andrzej Zawada i wielu innych 
zasłużonych nie tylko dla naszej 
Spółdzielni, ale ważnych postaci w 
historii naszego polskiego państwa. 

Następnie przystąpiono do wrę-
czania odznaczeń. 

Odznaczenia Zasłużony Działacz 
Ruchu Spółdzielczego otrzymali: p. 
prof. Andrzej Kempisty – długoletni 
przewodniczący Rady Nadzorczej, 
członek założyciel Spółdzielni, p. Jo-
anna Mugda–Kaprowska – wicepre-
zes Zarządu Spółdzielni, poprzednio 
sekretarz i zastępca przewodniczące-
go Rady Nadzorczej i p. Grzegorz Za-
tryb – redaktor naczelny periodyku 
„Saska Kępa”, były przewodniczący 
Rady Nadzorczej i zastępca prezesa 
Spółdzielni. 

Odznaczenia wręczali: p. Jolanta 
Hibner – posłanka do Parlamentu 
Europejskiego i p. Rafał Galli – prze-
wodniczący Rady Nadzorczej.

Medale okolicznościowe z oka-
zji Międzynarodowego Roku Spół-
dzielczości z podobizną Stanisława 
Staszica – prekursora polskiej spół-
dzielczości otrzymali najstarsi sta-
żem obecni członkowie Spółdzielni: 

p. Elżbieta Dziembowska – członek 
Spółdzielni od 1957 roku, p. Stani-
sław Bądaruk, p. Jadwiga Fellmann, 
p. Eugenia Ostrowska i p. Stefania 
Wróblewska – członkowie Spółdziel-
ni od roku 1958.. 

Medale wręczali: senator RP – p. 
Marek Borowski i zastępca przewod-
niczącego Rady Nadzorczej p. Ry-
szard Gurne.

Medal ks. Stanisława Staszica 
z rąk członków Rady Nadzorczej 
p. Rafała Galli i p. Ryszarda Gurne 
otrzymali także: p. Jolanta Hibner i 
p. Tadeusz Kurmanowicz za wkład w 
rozwój Spółdzielni i zasługi w waż-
nych wydarzeniach związanych ze 
współczesną jej historią.

Medale okolicznościowy ks. Sta-
nisława Staszica otrzymali również 
przyjaciele naszej Spółdzielni – Sa-
skokępianie: p. Teresa Skupień – ho-
norowy Prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Warszawy Oddział Saska Kępa, 
p. Tadeusz Burchacki – członek Tow. 
Przyjaciół Warszawy, inicjator wie-
lu tablic upamiętniających wybitne 
postacie na Saskiej Kępie i p. Adam 
Kwiatkowski – poseł na Sejm RP. 
Wyróżnienia specjalne – statuetki 
projektu p. Andrzeja Arcimowicza 
z rąk p. Jolanty Hibner i p. Rafała 
Galli otrzymały p. Danuta Rycerz i 
p. Halina Krajewska.

Prezes Zarządu Spółdzielni p. 
Leszek Kurowski uzasadniając wy-
bór Pań do tej honorowej nagrody 
stwierdził między innymi: 

„Pani Danuta Rycerz, członek SBM 
Pracowników Kultury od 1958 roku to 
przedstawiciel polskiego współczesnego 
humanizmu. Z wykształcenia filolog ro-
mański, honorowy Członek Stowarzy-
szenia Hispanistów Polskich, tłumacz 
prozy i eseistyki pisarzy hiszpańskich i 
latynoamerykańskich. Zawsze czuła i 
wrażliwa na ludzkie problemy. Jej po-
mocna dłoń jest zawsze wyciągnięta do 
innych. Pani Danuta Rycerz pokazuje 
nam jak można być zwykłym członkiem 
Spółdzielni a żyć w naszej społeczności 
nadzwyczaj pięknie i dostojnie”.

Pani Halina Krajewska – członek 
Spółdzielni od 1960r., pełniła społecznie 
wiele odpowiedzialnych funkcji w tym 
sekretarza i zastępcy przewodniczącego 
Rady Nadzorczej i członka Zarządu. 
Jest reprezentantką wielopokoleniowej 
tradycji spółdzielczej. Zawsze gotowa 
do współpracy i rozwiązywania waż-
nych i trudnych problemów. Odważna i 
kompetentna w działaniu”. 

Spośród zaproszonych gości i wy-
różnionych głos zabrali: p. Jan Kos-
sakowski, p. Tadeusz Kurmanowicz, 
p. Teresa Skupień, p. Halina Krajew-
ska, p. Jolanta Hibner, p. Bogusław 
Różyczki, p. Marek Borkowski i p. 
Ryszard Kalkhoff.

Pan Ryszard Kalkhoff odczytał 
list podpisany przez zastępcę bur-
mistrza Dzielnicy Praga Południe  

– p. Jarosława Karcza, w którym 
czytamy między innymi: „Z okazji 
55-lecia Spółdzielni Budowlano-Miesz-
kaniowej Pracowników Kultury przeka-
zuję gratulacje i serdeczne życzenia dal-
szej działalności na rzecz mieszkańców. 
Doceniam zaangażowanie członków 
Spółdzielni w kształtowaniu wizerun-
ku osiedla, troskę o wspólną przestrzeń 
publiczną i wielokrotnie podejmowane  
inicjatywy społeczne i kulturalne”.

Pan Marek Borkowski przekazał 
list od p. Adama Kwiatkowskiego – 
posła na Sejm RP, który z powodu 
wyjazd służbowego do USA nie mógł 
być obecny na uroczystości. W liście 
czytamy między innymi; „ Spół-
dzielnia przez te wszystkie lata zyskała 
miano miejsca niezwykłego. Działania 
podejmowane przez Państwa są warte 
naśladowania przez inne spółdzielnie. 
Życzę Państwu radosnej, rodzinnej at-
mosfery świętowania 55 lat Spółdzielni 
Budowlano -Mieszkaniowej Pracowni-
ków Kultury w Warszawie, wspólnych 
dalszych działań w dbałości o Wasze 
miejsce na Saskiej Kępie i wielu dal-
szych sukcesów”. 

Pan Bogusław Różycki – prezes 
Zarządu WSS Społem Praga Południe 
przekazał list gratulacyjny od Zarzą-
du i Rady Nadzorczej Spółdzielni. 

Wszyscy wyróżnieni i goście chęt-
nie pozowali do wspólnego pamiąt-
kowego zdjęcia. Czuliśmy się jak we 
jednej spółdzielczej i saskokępskiej 
rodzinie.

Pan prezes Leszek Kurowski za-
prosił gości na poczęstunek, dwie 
wystawy i koncert jubileuszowy.

Wystawę pod tytułem SBM Pra-
cowników Kultury w Warszawie 
1957-2012 przygotowała p. Ewa 
Brykowska-Liniecka, zaś p. Janusz 
Jaremko, członek SBM, zaprezento-
wał swoją, zatytułowaną „Eco Foto”. 
Obie były profesjonalnie opracowa-
ne i cieszyły się dużym zaintereso-
waniem zwiedzających. 

W koncercie jubileuszowym wy-
stąpili p. Małgorzata Fuks – uczest-
niczka programu „Mam talent”, 
uczennice szkoły muzycznej, miesz-
kanki Spółdzielni – Matylda i Ma-
rianna Gurne, Kwartet smyczkowy 
rodziny Walasek i wybitna śpiewacz-
ka operowa, członkini SBM Pracow-
ników Kultury – p. Jadwiga Teresa 
Stępień. Na koniec koncertu wszy-
scy goście i artyści zaśpiewali „Tango 
Milonga”.

Prezes – p. Leszek Kurowski po-
dziękował gościom, artystom i auto-
rom wystaw za udział w uroczysto-
ści a kierownikowi Klubu Kultury 
Saska Kępa – p. Tadeuszowi Lemp-
kowskiemu za wsparcie i pomoc  
w organizacji uroczystości.

Wszyscy zadeklarowali, iż pojawią  
się za 5 lat na 60-lecie Spółdzielni. 

Zarząd Spółdzielni

W RYTMIE TANGA
55-lecie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
Pracowników Kultury Warszawie 
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Budżet dzielnicy (łączny  
poziom środków do dys-

pozycji dzielnicy)* 2013 wynosi:  
413,2 mln złotych, w tym (pierwsze 
trzy):

edukacja: 215,9 mln zł.
ład przestrzenny i gospodarka 

nieruchomościami: 84,3 mln
ochrona zdrowia i pomoc spo-

łeczna: 44,2 mln

W drugiej połowie październi-
ka Rada Dzielnicy miała za zadanie  
zaopiniować załącznik dzielnico-
wy do wstępnego projektu uchwa-
ły budżetowej Miasta Stołecznego  
Warszawy na 2013 rok. Wybrano 
drogę wyrażenia opinii pozytyw-
nej z uwagami. Gigantyczna dziura 
budżetowa w naszej dzielnicy sięga  
40 milionów złotych. I mówi-
my w tym przypadku wyłącz-
nie o wydatkach obligatoryjnych 
(oświata i edukacyjna opieka wy-
chowawcza, gospodarka miesz-
kaniowa oraz pomoc społeczna).  
W szczegółach niedobory przedsta-
wiają się w następujący sposób:

Oświata i edukacyjna opieka 
wychowawcza – brak 20 000 000 zł, 
w tym na:

15 000 000 zł – wynagrodzenia 
pracowników oświaty,

3 000 000 zł – dotacje dla placó-
wek oświatowych,

1 000 000 zł – remonty i konser-
wacje placówek oświatowych,

1 000 000 zł – skutki ewentual-
nych podwyżek płac dla pracowni-
ków administracji obsługi. 

Gospodarka mieszkaniowa 
– brak 17 400 000 zł, w tym na:
10 000 000 zł – remonty zasobu 

komunalnego oraz opłaty za media,
7 400 000 zł – zaliczki dla wspól-

not mieszkaniowych.

Pomoc społeczna 
– brak 1 500 000 zł, w tym na:
700 000 zł – dodatki mieszkaniowe,
500 000 zł – zasiłki celowe,
300 000 zł – usługi opiekuńcze. 

To oczywiste, że ogólna kwota 
przewidziana na realizację zadań 
Dzielnicy, niezależnie od sposobu jej 
rozdysponowania, nie zabezpieczy 
potrzeb Dzielnicy Pragi-Południe.

Co można z tym zrobić?
Po pierwsze, istnieje konieczność 

weryfikacji sposobu przeliczania 
środków dla dzielnic. Praga-Południe 
liczy ponad 183 tysiące mieszkańców 
(drugi wynik w skali miasta), posia-
da największy zasób komunalny w 
całej Warszawie (liczba mieszkań 
administrowanych przez dzielnicę:  
11 303). Niedopuszczalna jest sy-

tuacja, by za każdym razem braki  
w budżecie wynosiły kilkadziesiąt 
milionów złotych. Mieszkania komu-
nalne i socjalne są stare, mają po 50  
i więcej lat. 80% budynków komunal-
nych nie posiada centralnego ogrze-
wania, a w 20% nie znajdziemy WC  
i łazienki. Budynki wymagają remon-
tów. Praga-Południe uważana jest za 
„rezerwuar lokali komunalnych dla 
miasta”, więc niech miasto wesprze 
nas w kosztach utrzymania i moder-
nizacji zasobu. Na razie pozostajemy  
w sferze obietnic, że algorytm się 
zmieni i dzielnica dostanie więcej 
pieniędzy. Wystarczy jednak wydzie-
lić utrzymanie zasobu komunalnego 
do zadań finansowanych przez mia-
sto, a w dzielnicach ustalić wartość 
finansową „mieszkańca przeliczenio-
wego” na dany rok, któremu trzeba 
dać nie tylko oświatę, czy pomoc 
społeczną, ale zapewnić również do-
stęp do kultury (festyny, biblioteki, 
koncerty) oraz zapewnić np. imprezy 
sportowe czy treningi dla dzieci. 

Konsekwencje
Prócz dziury budżetowej zwią-

zanej z wydatkami obligatoryjnymi, 
brakuje środków na realizację pozo-
stałych zadań, określanych mianem 
wydatków fakultatywnych. Posłużę 
się w tej sytuacji dwoma przykłada-
mi – sportem oraz kulturą. Niech 
wreszcie dotrze do świadomości spo-
łecznej, że mamy najniższe w całej 
Warszawie nakłady na sport w prze-
liczeniu na mieszkańca dzielnicy! 

Oto i liczby*:
Rekreacja, sport i turystyka:  

3 076 350 zł*, w tym na imprezy re-
kracyjno sportowe, których celem 
jest upowszechnianie form aktyw-
nego spędzania czasu, przewidziano 
zaledwie 90 tysięcy złotych (prze-
znaczenie: 80 tysięcy na dotacje dla 
organizacji pozarządowych wyło-
nionych w drodze konkursu oraz 
10 tysięcy na puchary i nagrody).  
2 miliony 200 tysięcy przeznacza się 
na Ośrodek Sportu i Rekreacji bę-
dący zakładem budżetowym. Jadna  
z placówek mieści się na Saskiej  
Kępie – Hala Sportowa Saska, przy 
ul. Angorskiej. 

W Urzędzie Dzielnicy panuje 
przekonanie, że budżet zabezpiecza 
środki na organizację imprez spor-
towych, choć w niewielkiej ilości. 
Jednakże wprowadza się zastrze-
żenie - ogólnodostępnych imprez 
sportowych organizowanych przez 
urząd na terenie Pragi-Południe nie 
będzie, ponieważ nie ma na ten cel 
pieniędzy. Gdyby jednak te środki 
były, to zostałyby przeznaczone na 
budowę infrastruktury sportowej, 
ponieważ lepiej jest wykonać obiekt, 
który działa cały rok, niż zorgani-
zować imprezę sportową jednorazo-
wą. Oznacza to, że zadanie o nazwie 
„Podnoszenie sprawności fizycznej 
mieszkańców” będzie realizowane 
raczej teoretycznie. 

Kultura i ochrona dziedzic-
twa kulturowego: 11,7 mln zł.*,  
w tym na domy kultury 4,1 mln zł.,  

na biblioteki 7,3 mln zł. W więk-
szości są to szeroko rozumianie 
koszty utrzymania obiektów. Na tę 
kulturę, której my poszukujemy,  
np. na organizację imprez kultural-
nych – zadanie nazwane jako przed-
sięwzięcia kulturalne przeznaczy 
się w 2013 roku zaledwie 345 tys.zł.  
W bibliotekach na zakup książek  
powinno się przeznaczyć rocz-
nie około 800 tys. złotych (po 67  
książek na placówkę rocznie).  
W 2012 roku wydano na ten cel  
tylko 80 tys.. W 2012 może być  
jeszcze mniej. 

Gdzieś iskrzy nadzieja
Jest spora szansa na to,  

że miasto zacznie inaczej pod-
chodzić do dzielnic z trudnymi 
budżetami. Słychać zapowiedzi,  
że algorytm przyznawania środków 
budżetowych zmieni się na korzyść 
m.in. Pragi-Południe. Jednak to od 
nas – mieszkańców i radnych zależy, 
co podniesiemy jako tematy ważne,  
o co będziemy w sferze budżetowej  
w pierwszej kolejności zabiegać.  
Jedno jest pewne – na obecną sytu-
ację zgody nie ma i nie będzie. 

Katarzyna B. Olszewska
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy 

Praga-Południe

*dane pochodzą z dokumentu 
„Wstępny projekt budżetu miasta 
stołecznego Warszawy na 2013 r. - 

PRAGA-POŁUDNIE OBJAŚNIENIA 
W UKŁADZIE ZADAŃ”

PIENIĄŻKI KOCHANE,  
GDZIE WAS SZUKAĆ? 

Tym razem o pieniądzach. Ile milionów złotych 
ma do dyspozycji Praga-Południe?  
Na co brakuje? W czym przodujemy, a co nas 
ściąga na sam koniec? Saska Kępa nie posiada 
wydzielonego budżetu, dlatego poruszam się  
w przestrzeni ogólnodzielnicowej. 
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fot. Tadeusz Sałapa

W połowie września wszy-
scy radni Dzielnicy Praga 

Południe otrzymali petycję od ro-
dziców przedszkolaków dotyczącą 
likwidacji oddziału dla sześciolat-
ków w przedszkolu nr 178 przy uli-
cy Londyńskiej 10 na Saskiej Kępie. 
Rodzice na początku roku dowie-
dzieli się z odczytanego im pisma, że 
Burmistrz Dzielnicy Praga Południe 
podjął decyzję, iż od roku 2013/2014 
w przedszkolach dzielnicy przestaną 
funkcjonować odziały dla dzieci sze-
ścioletnich.

Warto dodać, że w chwili obecnej 
w rejonie Saskiej Kępy istnieją tyl-
ko dwie szkoły podstawowe, każda 
z tylko jednym oddziałem dla sze-
ściolatków czyli „zerówką”, a przed-
szkoli jest osiem. Powstaje pytanie, 
czy szkoły są przygotowane na przy-
jęcie tak dużej liczby dzieci do klas 
„zerowych” jak i klas pierwszych?  
Nie można zapomnieć, iż w tym 
momencie dojdzie do sytuacji gdzie  
do placówek tych jednocześnie przyj-
dą wszystkie dzieci z rocznika 2006 
jak i 2007, które obecnie uczęszcza-
ją do przedszkoli. Siłą rzeczy część 
dzieci z rocznika 2007 będzie musia-
ła przejść do klasy pierwszej.

Pozostawienie dzieci w zerówce 
przedszkolnej lepiej przygotuje je 
do wypełniania obowiązku szkolne-
go, dlatego że bezpieczne i dobrze 
znane miejsce jest najlepszym środo-
wiskiem do nauczania, a nie przeła-
dowane i niedostosowane do potrzeb  
6 latka zespoły szkół. 

W tej sytuacji powstaje pytanie, 
czy warto szukać oszczędności w bu-
dżecie kosztem najmłodszych miesz-
kańców dzielnicy ?

Rodzice proszą tylko o pozosta-
wienie im zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami (nowelizacja ustawy  
o systemie oświaty) możliwości wy-
boru typu placówki w której chcie-
liby aby ich dzieci przygotowywały 
się do rozpoczęcia nauki w szkole. 
Chcą aby dzieci w wieku 6 lat uczyły 
się w bezpiecznym, cichym i znanym 
sobie środowisku jakim jest dla nich 
przedszkole. 

Czy dzielnica przychyli się do 
tych postulatów ? 

Rozmawiam często ze znajo-
mymi nauczycielami. Więk-

szość z nich to doświadczeni peda-
godzy o wymiernych osiągnięciach. 
Wszyscy zgodnie mówią mi, że tak 
źle w oświacie to jeszcze nie było.

Dlaczego tak twierdzą? Może 
ktoś powie, że już są za starzy, nie 
współcześni czy nie chce im się już 
pracować. Ale to głównie nadal na 
nich opiera się praca szkół. To z ich 
wiedzy i doświadczenia korzystają ci 
młodsi stażem. Ale i ci nowi po krót-
kim pobycie w szkole albo nie wy-
trzymują napięcia i odchodzą albo 
tracą entuzjazm do pracy i ustawiają 
się w rzędzie narzekających i zmę-
czonych pracą.

Jest wiele przyczyn tego stanu 
rzeczy. W tym artykule zwrócę uwagę 
na jeden aspekt. Mianowicie sprawę 
oceniania uczniów i jego znaczenie 
w edukacji szkolnej szeroko rozu-
mianej. To ważny element w pracy 
dydaktyczno –wychowawczej. To w 
dużej mierze on kształtuje prawidło-
we relacje pomiędzy uczniem –na-
uczycielem i rodzicem. Mówi się też 
o motywacyjnej funkcji oceniania. 
Ocena powinna być wszechstron-
na, uwzględniająca zarówno poziom 
wiedzy, ale także możliwości ucznia  
i stopień jego zaangażowania. Przez 
to musi być zindywidualizowana. 
Tyle teoria. A jak jest w praktyce 
szkolnej. Obecny system oceniania 
niestety nie w pełni spełnia te funk-
cje. Uczniowie coraz mniej odpowia-
dają przy tablicy i coraz mniej oce-
niane są ich wypowiedzi ustne czy 
dłuższe prace pisemne. Nie stanowią 
jednostkowych przypadków sytu-
acje, w których uczeń z historii przez 

cały rok szkolny nie uzyskał żadnej 
oceny z odpowiedzi, że w ciągu roku 
w dzienniku ma zaledwie klika ocen, 
czasem całkiem przypadkowych.  
Za to uczniowie rozwiązują testy. 
Towarzyszom one ich edukacji po-
cząwszy od pierwszych klas szkoły 
podstawowej. Dzieci zamiast pisać  
i czytać uczą się zaznaczać krzyży-
kiem lub kreską gotowe odpowiedzi. 
Nie ma się, co dziwić, że z przeraże-
niem nauczyciele zauważają, że na-
wet niektórzy uczniowie gimnazjum 
mają problemy z pisaniem i czyta-
niem. Wtórny analfabetyzm nie jest 
obcy współczesnej szkole. Nauczy-
cielom podaje się gotowe rozwiąza-
nia tzw. szablony. Wystarczy je przy-

łożyć do testu i jest on sprawdzony. 
Pozbawia się zarówno nauczyciela  
i jak i ucznia myślenia. A może to 
brak zaufania do wiedzy pedago-
gów?. Zamiast dobrze kształcić i do-
skonalić umiejętności przygotowuje 
się ich do roli czysto technicznej 
- polegającej na tym, że sprawdzać 
mają jedynie to czy odpowiedź po-
krywa się z tą z okienku tzw. ściągi. 

Jeden z rodziców podał mi oto 
taki przykład. Na egzaminie gim-
nazjalnym z języka polskiego uczeń 
miał za zadanie podać moje ulubione 
miejsce na ziemi i uzasadnić wybór. 
Uczennica podała miasto Zakopane 
i uzasadniła, dlaczego. Niestety nie 
uzyskała punktów, bo na ściągawce 
dla nauczyciela było, że powinno to 
być mieszkanie lub dom rodzinny. 

Inny rodzić opisał mi, że jego syn 
nie przykładał się w gimnazjum do 
systematycznie pracy, ale egzamin 
zdał dobrze. Ponieważ przez pół roku 
jedyne, co robił z korepetytorem to 

rozwiązywał testy gimnazjalne z lat 
poprzednich. Wiele pytań powtarza-
ło się, więc zapamiętał odpowiedzi  
i świetnie napisał test. To tak jak lu-
dzie, którzy rozwiązują krzyżówki. 
Niektóre hasła przecież powtarzają 
się. A przecież mieliśmy odejść od 
encyklopedycznej wiedzy na rzecz 
kształcenia umiejętności uczniów. 
Często w testach jest tak, iż uczeń ma 
ocenić postać lub wydarzenie histo-
ryczne i musi się zdeklarować na tak 
lub nie. Czego w ten sposób uczymy 
- prostych reakcji? Tak jak zwierząt-
ka, które mają reagować instynktow-
nie w sposób wyuczony i powtarzać 
te czynności. A gdzie abstrakcyjne 
myślenie?. Przecież procesy histo-

ryczne są skomplikowane i oceny 
mogą być różne. Przecież są osoby, 
które np. Powstanie Warszawskie 
czy np. politykę zagraniczną płk. J. 
Becka oceniają w sposób całkowicie 
różny. Sami historycy sprzeczają się, 
co do znaczenia wielu wydarzeń. Ale 
w tych testach nie ma miejsca na ta-
kie myślenie. A kto ustala te prawdy? 
Aktualna władza! Jak ona się zmieni 
– to będą inne testy i odpowiedzi?

Rodzice to widzą i dlatego sta-
rają się w coraz większym stop-
niu brać edukację dzieci w swoje 
ręce. Na szczęście pomaga im też  
w tym wielu nauczycieli. Jak to bywa  
w życiu; wszyscy starają się ucywili-
zować te czasem nierozsądne pomy-
sły? Ale czy u nas w Polsce zawsze 
tak ma być, iż w konsekwencji społe-
czeństwo jest mądrzejsze od władzy? 
Może to i dobrze, bo świadczy, że je-
steśmy mądrym narodem, choć nie 
zawsze dobrze rządzonym. 

 Leszek Kurowski

EDUKACJA 
PRZEDSZKOLNA 

NIE DLA  
SZEŚCIOLATKÓW

SZKOŁA KRZYŻÓWEK I REBUSÓW.  
A GDZIE MIEJSCE NA MYŚLENIE?
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PAŁAC
Ponadto uważam, że Kartagina po-

winna zostać zniszczona – tym stwier-
dzeniem zwykł kończyć każde swe 
wystąpienie w senacie (rzymskim, 
naturalnie) Katon Starszy (Marcus 
Porcius Cato, 234-149 p.n.e.). Współ-
cześni mu politycy i publicyści wi-
dzieli w nim człowieka nieposzla-
kowanego, ale nieco ograniczonego 
i niezbyt tolerancyjnego. Do historii 
przeszedł z racji wielokrotnie powta-
rzanego, cytowanego wyżej wezwania.

Być może Katonem naszych cza-
sów pragnie zostać Radosław Sikor-
ski. Jakiś czas temu, w debacie na 
temat Unii Europejskiej minister 
– ni z gruszki, ni z pietruszki – do-
dał: Ponadto uważam, że w miejscu 
Pałacu Kultury powinien powstać park 
centralny dla Warszawy. Szef MSZ 
już wcześniej przekonywał, że Pałac 
Kultury i Nauki należy zburzyć, a tak-
że: Zburzmy Pałac Kultury i posadźmy 
tam trawkę. 

Pomysł ministra spotkał się z bły-
skawicznym sprzeciwem internau-
tów. Większość autorów komentarzy 
uznała apel ministra za, delikatnie 
mówiąc, chybiony. Także znakomi-
ty varsavianista Jerzy S. Majewski 
w „Gazecie Stołecznej” pod wymow-
nym tytułem „Odczepcie się od Pa-
łacu Kultury” przypomniał, że Pałac 
został wpisany kilka lat temu do rejestru 
zabytków i jest przez państwo chronio-
ny prawem. Minister, który nawołuje 
do zburzenia zabytku, w jakiś sposób 
wypowiada się przeciwko autorytetowi 
państwa, które reprezentuje. (…) Pa-
łac jest obiektem o wyróżniającej się 
architekturze. Żaden ze współczesnych 
wieżowców Warszawy nie wytrzymuje 
konfrontacji z jego architekturą, jakością 
wykonania, artyzmem. (…) Pałac Kul-
tury to też od 50 lat budowla niezwykle 
pożyteczna. Mieści cała masę instytucji 
służących kulturze. Gdyby Pałac zbu-
rzono – gdzie miałyby się podziać teatry 
Dramatyczny, Studia, Lalka? Gdzie 
miałby działać Pałac Młodzieży? 

A Muzeum Techniki, Teatr 6 Pię-
tro, Sala Kongresowa, Kinoteka? A 
Polska Akademia Nauk, a wyższe 
uczelnie, wśród nich Wszechnica 
Polska, która zajmuje pełne dwa 
piętra, na których kształci się ponad  

4 tysiące studentów. Dla nich Pałac 
istniał zawsze. Podobnie, jak dla 
urodzonego w 1958 roku autora mo-
nografii, którą wszystkim polecam. 
Jarosław Zieliński, świetnie znany 
np. czytelnikom „Stolicy”, historyk 
i koneser architektury Warszawy, 
wydał w łódzkim (!) wydawnictwie 
pracę, którą – mimo skromnej obję-
tości – z czystym sumieniem można 
uznać za summę pałacowej wiedzy. 
Imponująca erudycja autora (jej 
wyrazem są wzorowa dokumentacja 
pracy, obszerna bibliografia i bogata 
ikonografia), wsparta umiejętnościa-
mi popularyzatorskimi i publicy-
styczną swadą, dały w efekcie dzieło 
wybitne. 

Jarosław Zieliński,
 „Pałac Kultury i Nauki”, 

Dom Wydawniczy „Księży Młyn”,  
Łódź 2012. 

GŁOWA DO GÓRY 
Ta książeczka towarzyszy moim 

spacerom po mieście. Jej autorka, 
wszechstronnie uzdolniona absol-
wentka Akademii Sztuk Pięknych, 
wystawiana i nagradzana, swój bar-
dzo osobisty przewodnik zadedy-
kowała nie tylko przyjezdnym tu-
rystom, ale również, a może przede 
wszystkim mieszkańcom Warszawy. 
Artystka bowiem odsłania oryginal-
ny świat, którego istnienia nawet 
nie podejrzewaliśmy, choć przecież 
mamy go dosłownie tuż nad gło-
wami. W codziennym zabieganiu 
patrzymy przed siebie i pod nogi – 
nieświadomi, że nad nami, w zasięgu 
wzroku, znajduje się bogactwo form 
rzeźbiarskich i detali architektonicz-
nych, które szczęśliwie uniknęły de-
strukcji wojennej i powojennej. 

Do czasów modernizmu XX wie-
ku, który piękna szukał w funkcji  
i konstrukcji obiektu, nie tylko pa-

łace wielmożów, ale także kamienice 
mieszczańskie, fabryki i budynki 
użyteczności publicznej pyszniły 
się bogatym wystrojem, na chwałę 
swoich twórców i właścicieli. Przed 
I wojną światową banki warszawskie 
udzielały wyższych kredytów na bu-
dowle szczególnie zdobione! 

Wojna obróciła w perzynę całe 
kwartały miasta; dzieła dopełniła 
nadgorliwość socrealistycznych bu-
rzymurków, którzy jeszcze w latach 
sześćdziesiątych z ideologicznym 
zacietrzewieniem obtłukiwali ślady 
„drobnomieszczańskiego gustu” na 
fasadach ocalałych kamienic. A jed-
nocześnie socrealizm – warto przy-
pomnieć – był ostatnim stylem de-
koracyjnym w architekturze, czego 
dowodem jest choćby MDM. Zgro-
madzona przez autorkę dokumenta-
cja zadziwia obfitością zachowanych 
fragmentów rzeźb i detali z różnych 
epok. Spojrzenie i obiektyw artystki 
prowadzą czytelnika w rejony dotąd 
mu obce, choć wystarczyłoby prze-
cież, zgodnie z tytułem, chodzić  
z głową do góry.

Przewodnik jest osobistym wy-
borem tras, budowli i ich zwięzłych 
opisów, fotografii. Forma narracji 
została starannie przemyślana: na 
osobnej stronie, a czasem rozkła-
dówce, każdy budynek ukazany  
w całości, zdjęcie tabliczki adreso-
wej potwierdza lokalizację, ale głów-
nym bohaterem opowieści jest detal. 
Wysmakowany, wybrany z tysięcy 
zdjęć. Żal serce ściska, że ta obfitość 
nie dała się wykorzystać już teraz, 
ale może w przyszłości wzbogacimy 
się o kolejny przewodnik autorski 
Magdaleny Hajnosz. Czego artystce  
i nam wszystkim serdecznie życzę.

Magdalena Hajnosz
Warszawa z głową do góry, przewodnik 

autorski, EKBiN Studio PR,  
Biblioteka „Stolicy”, Warszawa 2010, s. 160. 

SPACERY, SZEŚĆ PROPOZYCJI
Tekst utalentowanego dzienni-

karza i varsavianisty Rafała Jabłoń-
skiego sytuuje książkę wśród prze-
wodników, efektowne opracowanie 
graficzne, spory format, staranny 
druk, a zwłaszcza nietuzinkowe 
zdjęcia Roberta Parmy (wzbogacone 
materiałem archiwalnym) pozwala-
ją zaliczyć publikację do kategorii 
albumów. Tak czy inaczej, dziełko 
warto mieć z obu powodów. 

Autor prowadzi nas wprawdzie 
znanymi trasami, ale jego wska-
zówki, spostrzeżenia i uwagi często 

zaskakują świeżością i trafnością 
sądów. Rzetelna znajomość tematu 
i warsztatowa lekkość pióra skła-
dają się na tekst łączący przyjemne  
z pożytecznym, według formuły lu-
minarzy Oświecenia – uczyć bawiąc, 
bawić ucząc.

Jak przystało na przewodnik, do-
stajemy pokaźną dawkę informacji  
o mieście, jego historii i architek-
turze, pałacach, parkach i placach, 
mieszkańcach i pomnikach. Dzięki 
Jabłońskiemu np. skorygowałem 
swój błędny sąd o miejscu, gdzie – jak 
pisał Norwid – ideał sięgnął bruku. 

Byłem przekonany, że Chopinowski 
fortepian, po zamachu na hrabiego 
Berga, kozacy wyrzucili z oficyny 
pałacu Czapskich (zwanego też pa-
łacem Krasińskich lub Raczyńskich 
– obecnej siedzibie Akademii Sztuk 
Pięknych) na dzisiejszą ulicę Trau-
gutta. W rzeczywistości fakt miał 
miejsce bliżej Świętokrzyskiej w za-
niedbanym dziś pałacu Zamojskich.

Wydawca przewodnika-albumu 
nie bez powodu dużą wagę przykłada 
do podpisów pod zdjęciami. Wzbo-
gacają one tekst zasadniczy, będąc 
jednocześnie pełnymi wdzięku 
próbkami stylu autora, jego poczucia 
humoru i umiejętności popularyza-
torskich. W atrakcyjny sposób po-
zwalają łączyć i utrwalać informacje.

A w najbliższym czasie ma się 
ukazać nowa książka Rafała Jabłoń-
skiego. Wydawnictwo Trio już zapo-
wiada ją jako wydarzenie. Czekam  
w przekonaniu, że tak właśnie  
będzie.

Rafał Jabłoński (tekst), Robert Parma 
(zdjęcia), „Warszawa. Sześć spacerów 

po mieście”, Wydawnictwo Mazowsze, 
Warszawa 2012.

LEKTURY BOGUMIŁA
Warszawa była i jest wdzięcznym obiektem literackim. Dosłownie każdy  
tydzień przynosi nowe publikacje, których autorzy – lepiej lub gorzej  
– potwierdzają to banalne spostrzeżenie. Mam na myśli nie tylko  
ambitnych, potencjalnych następców Prusa, Tyrmanda i Konwickiego,  
ale także twórców uprawiających skromniejsze gatunki z obszaru  
literatury popularnej czy, zwłaszcza, tzw. literatury non-fiction.  
W dzisiejszych LEKTURACH polecam trzy takie pozycje.

Bogumił Paszkiewicz
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Zakończenie XXIX edy-
cji konkursu „Saska Kępa  

w kwiatach 2012” - sztandarowej im-
prezy organizowanej przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Saskiej Kępy odbyło 
się 26 września b.r. w sali widowisko-
wej Klubu Kultury Saska Kępa, przy 
ul. Brukselskiej 23. „Warszawa mia-
stem kwiatów i zieleni” było prze-
słaniem nowa – torskiej inicjatywy 
Prezydenta Stefana Starzyńskiego.

W okresie międzywojennym zdo-
łano przeprowadzić tylko dwa kon-
kursy, w latach 1937 – 1938 .

 Piękna idea Stefana Starzyńskie-
go została przywrócona w połowie 
lat 90-tych i już na stałe wpisała się 
w pejzaż Warszawy.

Towarzystwo jest kontynuatorem 
tradycji i dorobku towarzystw przy-
jaciół dzielnic Warszawy, działają-
cych od 1915 roku.

Od początkowych kilkunastu 
obiektów do obecnie kilkuset zgło-
szonych do weryfikacji ukwieceń: 
balkonów, tarasów, ogrodów, ogród-
ków przydomowych i kawiarnia-
nych, szkół, przedszkoli i całych 
kompleksów typu spółdzielnie 
mieszkaniowe, na czele z wielokrot-
nym laureatem nagród Towarzystwa 
Przyjaciół Saskiej Kępy, Prezydenta 
Miasta Warszawy, Zarządu Główne-
go Towarzystwa Przyjaciół Warszawy 
i nagród specjalnych, również z oka-
zji polskiej prezydencji w UE – Spół-
dzielnią Budowlano-Mieszkaniową 
Pracowników Kultury – z pięknie 
zaaranżowaną zielenią, klombami  
i alejami na terenie całej Spółdzielni.

W tegorocznym konkursie „Saska  
Kępa w kwiatach 2012” nagrody 
otrzymało 97 laureatów, a w uroczy-
stości finałowej udział wzięły wła-
dze samorządowe, Radni Warszawy  
i Dzielnicy Praga Południe. Do trady-
cji finału weszły również prestiżowe 
nagrody Burmistrza Pragi Południe.

Laureaci Konkursu „Saska Kępa 
w kwiatach” są corocznie pretenden-
tami do tzw. nagród prezydenckich 
oraz nagród Zarządu Głównego TPW 
i innych specjalnych wyróżnień.

Zakończenie Konkursu było 
również okazją do ogłoszenia zmian 
we władzach Towarzystwa Przyjaciół 
Saskiej Kępy.

Na walnym zebraniu TPSK miał 
miejsce wybór nowych 

Członków Zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Saskiej Kępy.

Pani Teresa Skupień – Prezes To-
warzystwa – po 21 latach kadencji 
zrezygnowała z pełnienia tej funkcji, 
ustępując miejsca pani Krystynie 
Gott, dotychczasowej wiceprezes To-
warzystwa.

Pan Tomasz Jackowski – został 
wiceprezesem Towarzystwa.

Pani Wiktoria Jastrzębska – 

skarbnikiem, a Katarzyna Kazimie-
rowska – sekretarzem.

Nowo powołany Zarząd zapro-
ponował by pani Teresa Skupień 
pełniła dożywotnio funkcję Hono-
rowego Prezesa Towarzystwa Przyja-
ciół Warszawy Oddział Saska Kępa. 
Propozycja została przyjęta przez 
aklamację.

Zmiany w TPSK dotyczą również 
zmiany siedziby Towarzystwa, które 
od dawna borykało się z problemem 
lokalowym.

Prezes SBM Pracowników Kul-
tury użyczył lokalu TPSK na terenie 
Spółdzielni.

Aktualna siedziba Towarzystwa 
jest przy ul. Francuskiej 49, kl. A, 
03-905 Warszawa, z zachowaniem 
cotygodniowych dyżurów Zarządu 
TPSK w środę, w godz.16 – 18.

Uroczystość zakończenia kon-
kursu „Warszawa w kwiatach i zie-
leni 2012” pod hasłem: Warszawa 
Miasto-Gospodarz UEFA EURO 
2012 odbyła się 29 listopada w Te-
atrze Kamienica z licznym udziałem 
Saskokępiańskich Laureatów. 

Nagrody z rąk pani Prezydent 
Miasta Stołecznego Warszawy Han-
ny Gronkiewicz – Waltz otrzymało 
11 Laureatów z Oddziału TPW – Sa-
ska Kępa.

Za stworzenie kompozycji kolo-
rystycznej ,zachowującej barwy flag 
Organizatorów Mistrzostw Europy 
w konkurencji „Warszawa Miasto-
Gospodarz UEFA EURO 2012” 

nagrody otrzymały Panie: Joanna  
Jackowska i Nadine Bandurska.

Nagrodę Specjalną Prezydenta 
przyznaną wielokrotnym laureatom 
Nagród Prezydenta – otrzymał pan 
Leszek Kurowski – prezes Spół-
dzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
Pracowników 

Kultury, „notoryczny” mister 
ukwieceń konkursów warszawskich.

Podobnie Państwo Janina  
i Krzysztof Buraczewscy, coroczni 
laureaci, właściciele pięknego ogro-
du czterech pór roku.

Za wielokrotny, co najmniej pię-
cioletni udział w konkursie Nagro-
dę Specjalną Warszawską otrzymali 
Państwo Jadwiga i Zdzisław Roso-
chaccy, jak również pani Katarzyna 
Wasilewska.

Nagrodzeni zostali również: pani 
Krystyna Jakubowska – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 143 im. Ste-
fana Starzyńskiego, pan Jarosław 
Machlewski – Prezes SBM „Ateń-
ska” oraz pani dr Monika Lis-Szym-
czak, kierująca Dziennym Oddzia-
łem Psychiatrycznym, gdzie pacjenci  
w ramach m.in. zajęć terapeutycznych 
tworzą piękne kompozycje kwiatowe 
w ogrodzie otaczającym klinikę.

Idea konkursu „Warszawa  
w kwiatach i zieleni” powoduje,  
że o obliczu Warszawy decydują 
mieszkańcy, Warszawa pięknieje  
a mała Ojczyzna integruje i tworzy 
cenne więzi obywatelskie.

Redakcja

SASKA KĘPA  
W KWIATACH 

„Tajemnicza Ścieżka”

W tajemniczej gęstwinie ogrodu
nie szukamy już miłości dowodu
Oczy nasze zaliczają cuda,
tego, czego temu się nie uda
Kto nie widzi barw pięknego irysa
i kto mówi, że w stworzeniu jest rysa.

Jesteśmy bowiem tacy niedoskonali
śmiertelni i mali,
Leczy tych, których ścieżka nadziei
prowadzi

Jego miłość do nas nie zdradzi.

Zuzanna Pruś

Myśli wiatrem podszyte

Gdy wiatr wieje, to go czuje
czego w ludziach nie znajduję
i czy to tak bardzo dziwne
że cenię piękną polszczyznę?

Tak niestety jest ze wszystkim 
by nie okazać się chłystkiem.
Lecz pewne głowy są już „umeblowane’
ale tym, co jest już znane

I by poznać PRAWDY nowe
trzeba znów otworzyć głowę

Nie zamykaj ust na kłódkę
A zrób z nich wręcz sprawną łódkę,
co na falach trafnych myśli
mija rafy i mielizny!

Bo wystarczy gdy semantyka
dojdzie do głosu w sprawie języka 
A błędów „nie nada” 
bo taka jest zasada!

Zuzanna Pruś

WIERSZE
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Wielkie miasto zawsze przy-
ciągało ludzi szansą nauki  

i pracy, lepszymi zarobkami, perspekty-
wą spełnienia pragnień. Warszawa pod 
tym względem nie różni się od innych 
metropolii, nowi mieszkańcy przyby-
wają do stolicy z najdalszych zakątków 
kraju. A czasem dosłownie z końca 
świata, np. z Syberii.

Blisko 1700 utworów wpłynęło 
na ostatni konkurs współczesnych 
romansów , zorganizowany przez 
rosyjski kanał TV „Kultura”. Naj-
pierw wyselekcjonowano 18 piose-
nek finałowych, a następnie podczas 
transmitowanego na żywo koncertu  
w Moskwie, jurorzy – wybitni twórcy 
i znawcy gatunku – w jawnym głoso-
waniu, za romans XXI wieku uznali 
kompozycję Wiaczesława Simonowa 
do słów poetki Swietłany Kowalo-

wej. Zwycięski romans „Wolna wola” 
wykonała studentka Wszechnicy 
Polskiej Szkoły Wyższej w Warsza-
wie – Faina Nikolas.

Życiorys tej utalentowanej mło-
dej kobiety o niebanalnej urodzie 
obfituje w tyle niezwykłych faktów, 
zdarzeń i przygód, że można by nimi 
obdzielić co najmniej kilka osób albo 
wypełnić scenariusz wieloodcinko-
wego serialu.

Faina urodziła się na Syberii,  
w niewielkiej miejscowości pod Bar-
naułem. Mama – Rosjanka i ojciec 
– Niemiec wysiedlony z Ukrainy, 
byli nauczycielami. Dzieciństwo  
i młodość przyszła artystka spędzi-
ła na Kubaniu, w stanicy Kaniew-
skiej koło Krasnodaru. Stanica to, 
przypomnijmy, kozacka jednostka 
administracyjno-osiedleńcza o sta-
tusie wsi; stanica Kaniewska trafiła 
do księgi rekordów jako największa 
na świecie, licząca bowiem, bagatela, 
ponad 100 tysięcy mieszkańców. Tam 
właśnie mała Faina zaczęła swoją ka-
rierę artystyczną od podwórkowych  
i ulicznych występów. W szkole uczy-
ła się gry na różnych instrumentach: 
bajanie, trąbce, „klawiszach”, gitarze. 
Mimo niewątpliwych, wręcz oczywi-
stych zdolności muzycznych, wycho-
wawczyni widziała w niej przyszłą 
dziennikarkę, a mama – nauczy- 
cielkę albo lekarkę. A Faina z po-
dwórka przeniosła się na prawdzi-
wą estradę, brała udział w muzycz-
nych konkursach i festiwalach, grała  
i śpiewała w szkolnych zespołach. 

Siedemnastoletnia dziewczyna 
rozpoczęła pracę jako solistka-wo-

kalistka w zawodowej orkiestrze.  
I cały czas kształciła się muzycznie: 
najpierw w klasie akordeonu, póź-
niej w Wyższej Szkole Muzycznej  
w Krasnodarze (śpiew klasyczny)  
i w Krasnodarskim Instytucie Kul-
tury (dyrygentura orkiestry dętej  
i estradowej). Dodajmy do tego 
regularne próby i występy w chó-
rze akademickim i – po kryjomu –  
w chórze cerkiewnym, co do dziś uwa-
ża za fascynującą przygodę i znako-

mitą praktykę. A jeszcze współpraca  
z agencją estradową i Teatrem Es-
trady, z Wielką Orkiestrą Estrado-
wą pod dyrekcją wybitnego muzyka 
Georgija Garaniana, z Moskiewskim 
Baletem Estradowym.

Nim zdecydowała się na trwałe 
związanie się z naszym krajem na 
stałe, trzykrotnie odbyła tournée ar-
tystyczne po Polsce. Od roku 1992 
mieszka i pracuje w Warszawie.. 
Imponująca lista jej koncertów,  

WITAMY W WARSZAWIE
FAINA, CZYLI ŻYCIE Z ROMANSEM

samodzielnych recitali i występów  
z zespołem, obejmuje wielkie ośrodki  
i małe miasteczka, a interneto-
wa księga gości dosłownie pęka  
w szwach od pochlebnych, serdecz-
nych wpisów wdzięcznych słuchaczy.

Wszechstronne przygotowanie 
i długoletnia praktyka pozwalają 
Fainie uprawiać, solo i zespołem, 
różne gatunki muzyczne: pieśni lu-
dowe i frontowe, piosenki filmowe  
i światowe przeboje, jednak preferuje 

romanse – i te klasyczne, i współcze-
sne, często we własnych aranżacjach. 
Według Fainy Romans rosyjski to 
atrakcyjnie opowiedziana w języku mu-
zycznym historia miłości. Mówi o no-
stalgii, tęsknocie i namiętności, czasem 
w formie nastrojowej ballady, czasem 
– pełnych ekspresji i żywiołowej radości 
pieśni cygańskich. Romans jest jak ży-
cie, czasem boli, czasem cieszy.

Bliscy artystki, mąż kompozytor 
i syn, który dopiero zdobywa ostro-

gi profesjonalnego muzyka, uzyska-
li obywatelstwo polskie. Faina nie 
zdecydowała się na ten krok z uwa-
gi na potrzebę częstych kontaktów  
z matką; gdyby każdorazowo mu-
siała starać się o rosyjską wizę, kon-
takty te siłą rzeczy stałyby się rzad-
sze. Ale cały czas miała nadzieję, że 
kiedyś będzie możliwe posiadanie 
podwójnego obywatelstwa. I chyba 
właśnie teraz ten moment jest bliski. 
Na pytanie o swój status w Polsce, 
Faina odpowiada, że jest rosyjską 
piosenkarką mieszkającą, studiującą 
i pracującą w Warszawie. – Czuję się 
Rosjanką zaakceptowaną przez Pola-
ków – mówi.

Drugą pasją artystki, po muzyce, 
jest literatura piękna i lingwistyka. 
To rodzice w dzieciństwie zaszczepili 
w niej potrzebę obcowania z dzieła-
mi wybitnych pisarzy. – Moi rodzice 
lubili czytać i chłonąć wiedzę, i ja mam 
to po nich.

Wszechnica Polska Szkoła Wyż-
sza w Warszawie mieści się w samym 
pępku miasta, w Pałacu Kultury  
i Nauki. Faina Nikolas obroniła  
w tej uczelni pracę na temat twórczo-
ści Michała Bułhakowa i uzyskała 
– z wyróżnieniem – tytuł licencjata 
filologii rosyjskiej.. Była wzorową 
studentką, na drugim i trzecim roku 
studiów pobierała stypendium na-
ukowe. Obecnie kontynuuje naukę 
na poziomie magisterskim. Wyróż-
niająca się w nauce i w życiu społecz-
ności akademickiej artystka uzyskała 
stypendium rektorskie.

Jak Faina harmonijnie godzi swo-
je pasje i prace, muzykę, studia i obo-
wiązki rodzinne – pozostaje Jej tajem-
nicą. Ona sama mówi: – Ja po prostu 
lubię to co robię. Prawda, jakie proste?

Bogumił Paszkiewicz

Bogumił Paszkiewicz
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Wieczorem 30 listopada od-
był się koncert charyta-

tywny „Z Prusem przez lata”. Na 
koncert zaproszeni zostali uczniowie 
Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa, 
ich rodzice i wszyscy przyjaciele Z.S. 
Prusa. Uroczystość była częścią ob-
chodów 90 rocznicy założenia Szko-
ły.

Gości witała młodzież szkolna, 
częstując ich cukierkami z docze-
pionymi cytatami z utworów patro-
na szkoły. Przy wejściu ustawiono 
stoisko z ozdobami i drobnymi upo-
minkami wykonanymi własnoręcz-
nie przez uczniów. Chętni mogli 
nabyć za niewielką opłatą ozdobione 
różnymi technikami kartki świątecz-
ne i przepiękne oryginalne ozdoby 
choinkowe: bombki, zawieszki oraz 
drobiazgi idealnie nadające się na 
mikołajkowe prezenty. Wybór kol-
czyków, haftowanych zakładek do 
książek, kart i ozdób był imponujący. 
Profesjonalne i estetyczne wykona-
nie, różnorodność pomysłów i tech-
nik wykonania wzbudzał szacunek  
i uznanie dla młodych i tak zdolnych 
artystów. Dochód z kiermaszu zosta-
nie przeznaczony na utworzenie Izby 
Patrona i Historii Szkoły.

Koncert odbył się w niedawno 
wybudowanej hali sportowej, od-
powiednio udekorowanej i przygo-
towanej. Oprawę sceny stanowiło 
sześć dużych banerów, na których 

znajdowały się XIX wieczne grafiki 
przedstawiające ówczesną Warszawę. 
Szczególnie interesujący był widok  
z okolic Pałacu Pod Blachą na po-
bliski brzeg Wisły z ogrodem, prze-
grodzonym drewnianym płotkiem  
i dalej na prawobrzeżną część mia-
sta, połączoną Mostem Kierbedzia. 
Praga z tego okresu była nisko za-
budowaną osadą wśród bujnych pól  
i lasów, ostro przeciętą drogą, bez 
sylwety Kościoła Św. Floriana, do-
minującego obecnie w tej części mia-
sta. Pozostałe grafiki przedstawiały 
lewobrzeżną Warszawę, ale trzeba 
pamiętać, że pierwsze siedziby szkoły 
znajdowały się na tym właśnie brzegu, 
w pobliżu Mostu Poniatowskiego.

Koncert rozpoczął się punktu-
alnie, co było widoczne na zegarze 
umieszczonym nad wejściem do 
sali, ale osoby, które przyszły tro-
szeczkę wcześniej miały niewątpli-
wą przyjemność oglądać ostatnie 
przygotowania młodzieży do kon-
certu. Spostrzegawczy obserwator 
mógł wychwycić atmosferę lekkie-
go zdenerwowania przejawiającą się 
cichym nawoływaniem, strzepywa-
niem niewidocznych pyłków, przy-

gładzaniem wyimaginowanych fałd 
strojów, krzepiącym poklepywaniem 
artystów czy tanecznymi pląsami, 
którymi artystki sprawdzały pew-
ność swoich ruchów i rozkloszowa-
nie spódnic. Potem tylko sprawdze-
nie oświetlenia i nagłośnienia i na 
scenę wyszła Pani Dyrektor Anna 
Naja. Głosy ucichły. Po krótkich sło-
wach wstępu i oklaskach rozpoczął 
się koncert. Składał się on z trzech 
części. W pierwszej występowała 
młodzież gimnazjalna prezentując 
swoje talenty taneczne lub wokal-
ne. Druga część była spektaklem  
w reżyserii p. Agnieszki Puchały na 
temat losów naszego, społeczeństwa 
z ostatnich 90 lat ze Szkołą w tle. 
W trzeciej wysłuchaliśmy koncertu 
młodego zespołu rokowego.

Artystów zapowiadał sympatycz-
ny gimnazjalista Mikołaj Pedowicz , 
który jako pierwszą zaprosił na sce-
nę gimnazjalistkę Matyldę, poważną 
dziewczynę o mocnym głosie, która 
zaśpiewała piosenkę po angielsku. 
Jako druga przemknęła przez sce-
nę Karolina Kaczmarczyk w tańcu 
nowoczesnym do piosenki Adele. 
Gimnazjalistka olśniła nas niezwy-
kle dynamicznym tańcem obfitują-
cym w niezwykle trudne pozy bale-
towe takie jak szpagaty, arabesque 
i allegro. Próba wykonania zdjęcia 
tańca zakończyła się uwieńczeniem 
rozmytego pasma w ruchu. Świetny 
nauczyciel czy prawdziwy talent? 
Zapewne jedno i drugie.

Nastrój podtrzymał swoją piosen-
ką gimnazjalista Konrad Roguski, 
śpiewając „Dni których nie znamy” 
z repertuaru Marka Grechuty. Do 
występu włączyła się publiczność 
klaszcząc rytmicznie. Był to wyraz 
sympatii i uznania dla Konrada, 
który nie stracił rezonu, gdy zaczął 
szwankować mikrofon. Z pierwszego 
rzędu podziwiała artystę rozemo-
cjonowana i dumna młodsza siostra 
śledząca śpiew brata z wypiekami 
na twarzy. Występ zakończyła burza 
oklasków.

Jako następna zapowiedziana zo-
stała Marysia Leszczykowska, która 
zaśpiewała popularną piosenkę Edith 
Piaf „La Vie En Rose”. Po francusku! 

Pięknie! Wspaniały głos, wzruszają-
ca piosenka i poruszające, bo pełne 
młodzieńczego wdzięku, wykonanie. 
Świetna wokalistka. Mieliśmy przy-
jemność wysłuchania jeszcze jednej 
piosenki w wykonaniu Marysi. Pio-
senki- hołdu dla miejsca, w którym 
mieszkamy- „Małgośki” ze słowami 
Agnieszki Osieckiej. Jak miło było 
obejrzeć tę skromną dziewczynę  
w koczku ubraną w stylu lat 60-tych, 
w spódnicy w groszki i balerinkach 
tak bardzo stylem pasującym do kli-
matu piosenki.

Na scenę weszła ponownie Matyl-
da, tym razem zaśpiewała najnowszy 
przebój Adele „Skyfall”. Biorąc pod 
uwagę, że nie upłynęły jeszcze dwa 
miesiące od premiery utworu, uczen-
nika musiała wykazać się dużym 
talentem i pracowitością, aby tak 
dobrze wypaść przed publicznością. 
Mocny, melodyjny głos, perfekcyjna 
jakość wykonania piosenki, bez pró-
by zmiany interpretacji, co wydaje 
się częstym błędem młodych woka-
listek. Naprawdę świetnych uczniów 
ma ta szkoła. 

Potem 3 minuty na następny eks-
presyjny taniec Karoliny, która zmie-
niła kreację z powiewnej różowej 
sukni na krótki baletowy kostium 
w kolorze chabrów. Pozwoliło jej 
to na wykonanie bardziej śmiałych  
ruchów i zrobienie popularnej wśród 
młodych gimnastyczek gwiazdy.

Ostatnią wokalistką, zapowie-
dzianą jako niespodziewana, była 
Małgorzata Korcz. Blondynka  
z długimi włosami, ubrana na czarno, 
ciepłym altem zaśpiewała poważną, 
sentymentalną piosenkę. Niestety, 
konferansjer zapomniał podać tytu-
łu piosenki. Bardzo podobała mi się 
ta artystka, śpiew i piosenka. I tylko 
nie daje mi spokoju, czyją piosenkę 
śpiewała ta śliczna dziewczyna. Do-
dam, że po angielsku. 

Po krótkiej przerwie na scenie  
pojawił się młody poważny mężczy-
zna w garniturze. Przedstawił się 
jako Paweł, po chwili dołączyła do 
niego niefrasobliwa, ubrana w ele-
ganckie szarości i czernie, przepasana  
czerwoną szarfą z kokardą dziew-
czyna o imieniu Luśka.  ustr 12  

90 LAT „PRUSA” 
30 listopada i 1 grudnia odbyły się uroczyste obchody 90-lecia XXXV Liceum Ogólnokształcącego 

im. Bolesława Prusa.Impreza zorganizowana została wspólnymi siłami dyrekcji, grona  
pedagogicznego, uczniów i rady rodziców szkoły. Były one, w intencji twórców, elementem  
Warszawskiego Roku Prusa. W 2012 przypada bowiem setna rocznica śmierci wielkiego pisarza.

W piątek, 30 listopada, odbyła się gala inaugurująca jubileusz szkoły. Prócz uczniów i grona 
pedagogicznego zaproszeni zostali także przedstawiciele władz dzielnicy, Wicemarszałek Senatu, 
p. Marek Borowski i wielu innych gości. Galę uświetnił program artystyczny przygotowany przez 
uczniów i absolwentów szkoły. Po południu odbył się natomiast koncert charytatywny  
„Z Prusem przez lata”. W sobotę, 1 grudnia miał miejsce zjazd Absolwentów i Uczniów XXXV LO. 
Rozpoczęła go msza w Kościele MBNP przy Nobla, zakończył zaś bankiet.

W ramach obchodów wydane zostały także „Wspomnienia”, kompendium wiedzy na temat historii 
Liceum, zawierające wspomnienia o uczniach i nauczycielach, skreślone ręką jednych jak i drugich. 
Tomik ten zawiera także spis uczniów wszystkich roczników, jakie do tej pory opuściły szkołę.

Spis absolwentów kończy wiele znaczące „cdn...”. „Prus”, dziś już zespół szkół, działa bowiem 
nadal i wciąż dostarcza nowych, wartościowych wychowanków. Poniżej prezentujemy obszerną  
relację z koncertu.

Redakcja

Anita Zatryb
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fot. Anita Zatryb

str 11u Przy przygaszonych świa-
tłach, kolorystyka sceny i aktorów 
przez moment skojarzyła mi się  
z obrazem Pankiewicza p.t. „Portret 
Pani Oderfeldowej z córką”. Żywy 
kolor pomarańczy zastąpiła kokarda. 
Luśka promieniała szczęściem i na-
iwnością młodości, jak twarz dziec-
ka, a pompatyczna i poważna Matka 
zastąpiona została przejętym swoją 
rolą konferansjera młodzieńcem.  
Za każdym razem, gdy oglądałam 
ten obraz mam wrażenie, że Matka  
z trudem utrzymuje powagę i gdy 
tylko się odwrócę wybuchnie niepo-
hamowanie radosnym śmiechem.

Ta z pozoru niedobrana para, 
krótkimi zabawnymi rozmowami 
poprowadziła publiczność przez cały 
spektakl, przedstawiający najnowszy 
okres dziejów Polski ilustrowany 
piosenkami. Klamrą spinającą hi-
storię Szkoły i Państwa były posta-
cie dwóch sprzątaczek bardzo celnie  
i dowcipnie komentujące kolejne wy-
darzenia. Celne spostrzeżenie. Któż 
może więcej wiedzieć o szkole niż 
osoba dbająca o ład i porządek, a za-
razem stojąca na obiektywnej pozycji.

Pierwszą piosenką było tango  
z repertuaru Eugeniusza Bodo, śpie-
wane przez absolwenta Szkoły Alek-
sandra Pawlaka, „Całuję Twoją dłoń, 
madame”. Odtańczyły go dwie pary, 
eleganckie chłopaki w lakierkach  
i frakach, dziewczęta w sukienkach 
w stylu lat 20. I po raz kolejny na-
suwa mi się pytanie czy to Szkoła 
wykształciła tak udanych tancerzy? 

I czy moje dziecko też tak może? 
Milkną dźwięki muzyki, ostatni ob-
rót, corte i tancerze schodzą ze sce-
ny. 

Po nich swój występ solowy roz-
poczęła uczennica Liceum Barbara 
Błaszczyk, w „małej czarnej”, na 
szpileczkach, wykonała utwór Hanki 
Ordonówny „Miłość Ci wszystko wy-

baczy”. Powoli, w trakcie piosenki na 
scenę wchodziły szepczące, trzyma-
jące się za ręce, zajęte rozmową pary. 
Wyglądali jak młodzież z przedwo-
jennych fotografii, kwieciste lekkie 
sukienki, białe skarpetki, kraciaste, 
wełniane kamizelki, kaszkiety. Ostat-
nie takty piosenki przerwał straszny 
dźwięk nalotów, świsty spadających 

bomb i wybuchy. Wojna. Młodzież 
ustawiała się w zwartą grupkę, na 
ich rękawach pojawiły się czerwo-
nobiałe opaski ze znakiem Polski 
Walczącej. zaśpiewali „Warszaw-
skie dzieci” skomponowane przez  
Andrzeja Panufnika do słów Sta-
nisława Ryszarda Dobrowolskiego. 
Piosenka Powstania Warszawskie-
go niezwykle porusza, sugestywnie 
oddając ducha heroizmu ówczesnej 
młodzieży składającej ofiarę z tego, 
co mieli najcenniejsze.

Ponury nastrój rozładowały 
sprzątaczki, narzekające na straszny 
bałagan i tony gruzu zalegającego 
na niegdyś zadbanych posadzkach. 
W dodatku jakiś chuligan uszko-
dził herb Polski, odrywając koronę.  
Po chwili przystojny solista absol-
went Jędrzej Ostrowski, o urzeka-
jącym głosie, zaśpiewał piosenkę  
„Cicha woda”. Czy ja dobrze słysza-
łam to miękkie lwowskie l, tak jak 
wymawiał je Zbigniew Kurtycz?

Po przeboju z 1951 roku widzo-
wie usłyszeli przebój z lat 60-ych 
Katarzyny Sobczyk „Szybki Bill”, 
śpiewany przez Klaudię Łubińską. 
Scena wypełniła się tańczącymi  
w rytmie rock and rolla parami, przy-
słaniając drobną długowłosą szatyn-
kę o miłym głosie. Rytm muzyki  
i energia tańczących ożywiła publicz-
ność, która wybijała rytm stopami, 
klaskała i sprawiała wrażenie, że za 
chwilę przyłączy się do tańca. 

Następną piosenką był przebój  
z lat 70-tych „Niebo z moich stron”. 
Solista, absolwent Piotr Piotrowicz, 
przypominał z wyglądu niejakie-
go Krajewskiego tylko był o wiele 
bardziej przystojny. W jego głosie 
i ruchach błyskały iskierki humo-
ru. Sympatyczna postać, wykonanie 
znakomite! Wkrótce nastrój melan-
cholii zmienił się w atmosferę bezna-
dziei. Młodzież w szaro-burych pro-
chowcach stojąca w ciasnym szeregu, 
ze zwieszonymi głowami, w znudzo-
nych pozach. Krótkie nawiązanie do 
skeczu Kabaretu Dudek (Pan tu nie 
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stał) i solistka uczennica Ewelina Mi-
lik, na szczęście niepodobna do Kry-
styny Prońko, zaintonowała „Psalm 
stojących w kolejce”. Kolejka stała 
się chórkiem wzmacniającym i ilu-
strującym treść piosenki. Nie pamię-
tam czy słuchacze zakończyli owacją 
świetne wykonanie, ale na pewno 
brawa się należały. Nastrój szybko 
się zmienił, bo na scenę wpadł zaro-
zumiały ZOMO-wiec, grany przez 
absolwenta Matusza Talmę i rozgo-
nił pałką nielegalne zgromadzenie. 
Solistka próbowała coś tłumaczyć, 
ale odeszła zrezygnowana, ze zwie-
szoną głową. Słowa nagany dosięgły 
sprzątaczek i konferansjera usiłują-
cego opanować sytuację. W końcu 
udało mu się pozbyć milicjanta i na 
scenę weszła grupa przystojnych, 
świeżych abiturientów, tanecznym 
rozluźnionym krokiem, ze śpiewem 
na ustach „woo woo hoo”. Ten, który 
nie zdążył zdjąć marynarki, auten-
tyczny absolwent Maciej Szafrański 

śpiewa „Chłopaki nie płaczą”. Ech, 
ale fajną mamy teraz młodzież. Ileż 
w niej radości, wiary i pogody życia. 
Nie zepsujmy tego. 

Następny utwór dla odmiany za-
śpiewała solistka, licealistka Agata 
Szafurska. Po jej obu stronach tań-
czyły dziewczęta. Piosenka pochodzi 

z albumu grupy Brathanki „Kochaj 
mnie” i jest utworem opartym na 
muzyce ludowej. Szybki rytm utwo-
ru, zgrane, harmoniczne ruchy tan-
cerek w zestawieniu z poprzednim 
utworem wzbudzają wiele skojarzeń. 
Ot, jak choćby wchodzenie młodych 
ludzi w dorosłe życie, co nieodmien-
nie zaczyna się po ukończeniu szko-
ły średniej.

Przedstawienie zakończyło się 
występem wszystkich artystów. Cała 
młodzież biorąca udział w przedsta-
wieniu, całkiem spora grupa, zaśpie-
wała utwór o swojej Szkole. Hymn 
został napisany do muzyki Michaela 
Jacksona („USA for Africa”) przez 
absolwentkę i obecnie nauczycielkę 
j. angielskiego p. Weronikę Pucha-
ła-Garbińską. Śpiewany jest podob-
nie jak wspomniany utwór, po kolei 
przez wielu artystów. Możecie być 
pewni, że wzruszał równie mocno 
jak oryginalna piosenka, a nawet 
bardziej, bo czuliśmy się mocniej  
z nią związani. Łez rozrzewnie-
nia nie mogła powstrzymać jedna  
z dziewcząt, która zawstydzona ze-
szła ze sceny. Niepotrzebnie. Wiele 
osób miało wilgotne oczy. Wystrze-
lono konfetti, które migotliwą zasło-
ną zakryły zespół.

Na scenę zaproszona została 
współautorka i reżyserka przedsta-
wienia nauczycielka p. Agnieszka 
Puchała, która zaśpiewała wspól-
nie ze swoimi podopiecznymi. To 
ona zakończyła spektakl, dziękując 
wszystkim swoim uczniom za zaan-
gażowanie i wysiłek, który włożyli 
(próby odbywały się codziennie, 
popołudniami, często kończąc się 
późnymi wieczorami). Zaprosiła na 
scenę absolwentów p. Leszka Go-
reckiego, twórcę oprawy muzycznej 
i Michała Szołuchę, który przygo-
tował młodzież młodszą i starszą do 

pokazów tanecznych. Konferansjer-
kę prowadzili wspólnie absolwent z 
licealistką, Paweł Wleklik i Leonty-
na Felińska. W rolę woźnych wcieliły 
się absolwentka Barbara Syczewska i 
licealistka Małgosia Połubińska.

Oklaskami został nagrodzony 
zespół muzyczny akompaniujący 

wszystkim solistom, składający się  
z absolwentów Szkoły: dwaj gita-
rzyści niepodobni bliźniacy Aleksy 
Gurba i Dominik Gurba, klawisze 

Piotr Bryda. Sądząc po wyglądzie ze 
Szkołą rozstali się niedawno. Byli 

świetni, chociaż, przyznam nie zo-
stali należycie docenieni. 

Pani Reżyser, od wielu lat prowa-
dzi zajęcia teatralne w Szkole i utrzy-
muje kontakt ze swoimi dawnymi 
uczniami. O atencji jaką jest darzona 
świadczy fakt, jak wielu absolwen-
tów odpowiedziało na apel wzięcia 

udziału w tym wielopokoleniowym 
przedstawieniu.

Dzieci kilku absolwentów two-
rzących spektakl chodzą do ich daw-
nej Szkoły. Ojciec jednego z solistów, 
Jarosław Ostrowski, współtworzył 
chórek kolejkowy. Współautora-
mi przedstawienia byli absolwenci  
Tomek Łysiak, Weronika Pucha-
ła Garbińska, Paweł Rusinowski,  
Paweł Wleklik i Mateusz Talma - 
dzielny Zomowiec, który swoją scen-
kę napisał sam.

Naprawdę niezwykle dobre 
przedstawienie. Mam nadzieję,  
że zostało sfilmowane dla potom-
nych, chociaż nie jestem pewna czy 
uda się zachować tę niezwykłą at-
mosferę. Ale jestem przekonana,  
że zatrzymamy ją na długo w naszej 
pamięci. To trzeba było zobaczyć!

Zdumienie wywołało u mnie 
spojrzenie na zegarek. Jak ten czas 
szybko przeleciał?!!!!

Niesamowite. Nie zauważyłam 
by ktoś z widzów opuścił salę. 

Ostatnim punktem koncertu był 
występ zespołu rockowego. W jego 
skład wchodzą: Joanna Janicka, 
Rafał Cegiełka, Krzysztof Szetyń-
ski, Damian Dobosiewicz i Łukasz  
Traczyk. Przyciągnięto na środek 
perkusję, uprzątnięto ścinki papieru. 
Przy perkusji usiadł Łukasz, krótko 
ostrzyżony chłopak, za nim w roz-
sądnej odległości rozstawili się trzej 
gitarzyści. Pomiędzy nimi stanęła 
dziewczyna z gitarą w białej bluzce, 
czarnych spodniach, wysoka i ładna, 
ubrana prosto i elegancko. 

Huknęła ogłuszająca muzyka. 
Utwór instrumentalny pozwolił mu-
zykom zaprezentować swoje wysokie 
umiejętności. W żarze utworu pękła 
struna. Linia melodyczna była nie-
zła, mnie nieznana, może autorska 
kompozycja? Przy drugim utworze 
młodzież z widowni przeniosła się 
na scenę, młodzi ludzie zaczęli tań-
czyć. To dowód, że lubią Rammste-
ina, mimo, że ciężko się przy takiej 
muzyce tańczy. A może mi się tyl-
ko tak wydaje? Występ kapeli był 
impulsem do wyładowania energii  
i młodzieńczego szaleństwa. Występ 
bardzo się wszystkim podobał.

Cały koncert stał na bardzo wy-
sokim poziomie. Godna oprawa dla 
90-lecia Liceum im. Bolesława Pru-
sa. Taka młodzież, która włożyła tyle 
pracy i zaangażowania w uczczenie 
Swojej Szkoły daje nam nadzieję na 
lepszą przyszłość. Dziękujemy!

Anita Zatryb
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Jak trafić do Aliny i Czesława 
Centkiewiczów z Zakopiańskiej 16?

Czy tu na Saskiej Kępie jeszcze 
ktoś Ich pamięta?

„Czytałam Ich wszystkie książki” 
– parę dni temu wspomnienie Ali-
ny i Czesława Centkiewiczów wy-
wołało uśmiech zacnej mieszkanki  
z ul. Francuskiej. 

Pomyślałam - czas ponownie 
spotkać się duchowo z Mistrza-
mi. Wsiadłam w metro, i trafiłam  
do podwarszawskiego domu Teme-
nużki Wdowczyk – spadkobierczyni 
spuścizny po Alinie 

i Czesławie Centkiewiczach, 
Prezesa Fundacji imienia wielkich  
Sasko – Kępian. 

Tak jak w ubiegłym roku – spę-
dziłyśmy godziny rozmawiając o Mi-
strzach z Saskiej Kępy. 

 Małżeński duet podróżniczy  
i pisarski Aliny i Czesława Cent-
kiewiczów należał do grona najpo-
pularniejszych twórców literatury 
polskiej powojennego pięćdziesię-
ciolecia dzięki stworzeniu jedynej  
w Polsce Sagi Polarnej.

Alina Centkiewicz (1907 - 1993) 
z domu Giliczyńska urodziła się  
w miejscowości Hłuszki położonej 
dziś na Ukrainie. W 1918 rodzina 
przeniosła się do Warszawy. Tu Ali-
na rozpoczęła naukę w gimnazjum 
żeńskim. Studia prawnicze podję-
ła w 1925 we francuskim Greno-
ble i tam poznała przyszłego męża 
Czesława Centkiewicza, który stu-
diował elektronikę na Politechni-
ce. Po okresie studiów powróciła  
do Polski. 

Czas wojenny – to aktywny udział 
w podziemnym ruchu oporu. Dzieląc 
los wielu Powstańców Warszawskich 
trafia do obozu koncentracyjnego  
w Ravensbrück, potem do Stuttgar-
tu. Szczęśliwie przeżyła i wróciła  
do kraju do Jeleniej Góry na przeło-

mie 1945 – 46. Tu do dziś pamiętają  
o jej pracy społecznej /także jako 
opiekunka kursów dla analfabetów 
w mieście i powiecie/. 

W 1949 wychodzi „Odarpi syn Egi-
gwy” – jedna z najpiękniejszych opowie-
ści, pierwsza książka Centkiewiczów.

Od tej pory zaczyna się nieprze-
rwana wspólna praca pisarska, przy-
nosząca wciąż nowe pozycje roz-
chwytywane przez czytelników. Od 

1955 na Zakopiańskiej 16 powsta-
ły kolejne książki, stąd wyruszali  
na wyprawy do Arktyki. W czasie 
jednej nich, Alina Centkiewiczo-
wa została pierwszą Polką i siódmą  
kobietą na świecie, która odwiedzi-
ła krainę wiecznych lodów i śniegu  
– Antarktydę zwaną przez polar-
ników „kontynentem bez kobiet”. 
Pani Alina należała do międzynaro-
dowej rodziny ludzi, którzy umiło-
wali niebezpieczne, polarne szlaki, 
nieujarzmioną, wrogą człowiekowi 
lecz fascynującą przyrodę i zmagania 
z własnymi słabościami. Życie upły-
wało jej pomiędzy kolejnymi wypra-
wami polarnymi, pisaniem książek  
i spotkaniami z czytelnikami, którzy 
zawsze licznie na nie przybywali. 

Za pracę literacką i działalność 
na rzecz młodzieży, była wielokrot-
nie odznaczana i nagradzana.

Warto wspomnieć niektóre  
z nich: nagroda literacka Prezesa 
Rady Ministrów, marynistyczna  
im. M. Zaruskiego, „Orle Pióro” wy-
dawnictwa „Nasza Księgarnia”. 

Ze wspólnych: nagroda I stop-
nia Ministra Kultury i Sztuki „za 
całokształt twórczości literackiej, 

podróżniczej oraz dla młodzieży”, 
medal Komisji Edukacji Narodowej, 
za „zasługi dla oświaty i wychowa-
nia” od Ministra Oświaty i Szkol-
nictwa Wyższego. Najważniejsza dla 
Pani Aliny była nagroda przyznana  
w 1970 roku przez dzieci – Order 
Uśmiechu. Naturalnym było wstąpienie 
do Kapituły Orderu. Razem z delega-
cją Kapituły w Teheranie wręczała 
Order Uśmiechu Cesarzowej Iranu 
– Farach Pahlavi. 

„Jestem wciąż pod wrażeniem 
serdecznego przyjęcia i wysokiej rangi, 
jaką nadano w Teheranie ceremonii de-
koracji Orderem Uśmiechu Jej Cesar-
skiej Mości Farah Pahlavi, cesarzowej 
Iranu orderem przyznanym na wniosek 
polskich dzieci”.

Pani Alina była lubiana przez 
dzieci za swoją serdeczność i uczest-
niczenie w ich życiu. Dostawała 
mnóstwo listów, na które chętnie od-
powiadała według swoich możliwo-
ści. „Kochani Nasi. Podziwiając cuda 
Holandii, wczoraj Normandii, dzisiaj 
Południowej Anglii, biegniemy wciąż 
myślą do Was kochani żałując, że nie 
możecie być z nami…”. 

Czesław Jacek Centkiewicz 
(1904 - 1996) - Warszawiak - pisarz, 
inżynier energetyk.

Rodzice zadbali o staranne wy-
kształcenie . Dzięki bogatej bibliote-
ce ojca Czesław mógł rozwijać swoje 
dziecięce i młodzieńcze pasje. Były 
nimi: technika, działalność harcer-
ska, czytanie książek i sport. Z zami-
łowania skaut i harcerz. Pan Czesław 
trenował aktywnie narciarstwo i lek-
koatletykę, a szczególnie biegi dłu-
godystansowe. Był mistrzem Polski 
w biegach przełajowych. Po latach 
zapytany o sport odpowiedział: 

„Myślę, że sport dał mi bardzo wie-
le. Przede wszystkim dał mi umiejęt-
ność narzucania sobie wysiłku wtedy, 
kiedy jest się absolutnie wykończonym  
psychicznie i fizycznie?! 

Wszystko czego się nauczyłem  
od sportu pomogło mi w ciężkich 
zmaganiach z przyrodą w Pierwszej  
Polskiej Wyprawie Polarnej”.

„Zostałem wicemistrzem Polski  
w biegu na przełaj. A mało brakowało…

Było to tak. Biegłem przez długi 
czas na drugim miejscu, wyprzedzał 
mnie tylko Łukaszewicz, znany wów-
czas zawodnik, silny, dobrze zbudowa-
ny, biegał tylko może trochę za ciężko. 

W pewnym momencie zmylił drogę  
i wbiegł na zaorane pole. 

Pobiegłem za nim krzycząc, żeby 
zawrócił. Łukaszewicz wygrał ten bieg.

Nie żałuję tego, nie mogłem przecież 
postąpić inaczej”. 

Dziś za takie zachowanie dostał-
by nagrodę fair play!

ŚLADAMI MISTRZÓW …  
WIELKIE POSTACIE  
NA SASKIEJ KĘPIE

Drodzy Czytelnicy, 
Rada jestem z powiększającego się grona  
współdzielących pasje. Zachęcona Państwa  
dobrym słowem z przyjemnością wyruszam  
w dalszą wędrówkę!

Zwyciężając w konkursie z 250 kandydatami w 1932 wyjeżdża na Wyspę 
Niedźwiedzią jako kierownik Pierwszej Polskiej Wyprawy Polarnej.
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Lata 1926 – 1929 to lata studiów 
we francuskim Grenoble, i w bel-
gijskim Liége [wydział elektrycz-
ny Politechniki (Institut Supérieur 
Technique de Liège)]. Potem po-
wrót do Polski, do Warszawy, praca  
w Polskich Zakładach Radiotech-
nicznych, w Państwowym Instytucie 

Meteorologicznym w Legionowie 
oraz w obserwatoriach w Jabłon-
nie, Gdyni i Helu oraz w Duńskim  
Instytucie Magnetyzmu Ziemskiego 
w Kopenhadze. 

Polarnicy spędzili 13 miesięcy, 
badając wyładowania atmosferycz-
ne, elektryczne, zorzę polarną, ma-
gnetyzm ziemski oraz szeregi innych 
zjawisk. W 1937 wystawia na Mię-
dzynarodowej Wystawie Techniki  
i Sztuki w Paryżu, swój aparat radio 
– goniometryczny służący do sondo-
wania wysokich warstw atmosfery, 
który nagrodzono złotym medalem. 

W 1937 to również wyprawa na 
Morze Białe na norweskim statku 
„Isfiell”. Kapitan statku podarował 
mu kieł morsa, który później niemal 
uratował życie Centkiewiczów. 

Pan Czesław wspominał: podczas 
okupacji zamieszkaliśmy na Żoliborzu. 
Mniej więcej na rok przed Powstaniem 
Warszawskim do mieszkania na Mic-
kiewicza, wtargnęli gestapowcy. Roz-
poczęła się rewizja. Nagle dowodzący 
nią oficer niemiecki wziął kieł do ręki. 
Okazało się, że także był na Północy. 
Jego wspomnienia spowodowały naszą 
rozmowę na tematy polarne, ku memu 
zdumieniu, oficer kazał swej ekipie za-
niechać dalszego plądrowania. Tym-
czasem pod jednym z łóżek znajdo-
wała się ukryta radiostacja”. 

Po Powstaniu Warszawskim 
został wywieziony do Niemiec  
do obozu koncentracyjnego w Neu-
engamme pod Hamburgiem, poczym 
przerzucono go na roboty przymuso-
we do Berlina. Wiosną 1945 wrócił 
do kraju, do Jeleniej Góry. Tu współ-
organizuje Oddział Stowarzysze-
nia Energetyków Polskich. Sercem 
związany z miejscowym środowi-
skiem literackim, zakłada wspólnie 
Klub Literacki i współorganizuje 
Dolnośląski Oddział Związku Li-
teratów Polskich. Wznawiają szereg 
jego prac i wydają nowe książki. Pan 
Czesław miał wielki dar przyciągania  
do siebie publiczność, jego wystą-
pienia dotyczyły odległych i niezna-
nych szerzej krain, były wygłaszane 
w sposób ekspresyjny – urozmaicane 
przeźroczami. Cenną aktywnością 
była walka z analfabetyzmem. 

1950 - przyjazd do Legionowa.  
Po pięciu latach powrót do Warsza-
wy – na Saską Kępę.

W 1958 wyrusza na Antarktydę 
by przejąć i zagospodarować przez 
Polskę radziecką stację naukową 

„Oazis”. Po tej wyprawie kończy 
pracę zawodową i oddaje się całko-
wicie twórczości literackiej. Mimo  
to w latach 1950 – 1980 ponownie 
odbywa ok. 80 podróży. 

Spuścizna literacka Pana Cze-
sława to przeszło 30 książek, które 
przetłumaczono na kilkanaście ję-
zyków. Wiele z nich wznawianych 
jest do dziś i cieszy się popularnością 
wśród czytelników. Jego imieniem 
nazwano w Polsce kilkanaście dru-
żyn harcerskich. Zostali Patronami 
wielu szkół. 

Małżonkowie po śmierci spoczę-
li w alei zasłużonych Wojskowych  
Powązkach w Warszawie. 

Kim tak naprawdę byli Centkie-
wiczowie?

Nie o wielu twórcach można dziś 
powiedzieć, iż zapisali się w sercach 
wszystkich pokoleń. Ich życie pełne 
pasji stało się inspiracją dla mło-
dych.

 
„We wspinaczce i w życiu, w obo-

zie na wyprawie jest coś pięknego  
i czystego. 

Widzi się rzeczy istotne dla człowie-
ka”.

Warto wspomnieć słowa polskie-
go polarnika i podróżnika - Marka 
Kamińskiego. 

„Myślę, że kiedy chodzę po polar-
nych przestrzeniach, Pan Czesław pew-
nie patrzy z zaświatów. Właśnie przed 
nami jest z Jasiem następna wyprawa 
na biegun i myślę, że Pan Czesław bę-
dzie się nami opiekował”.

Taka była twórczość Centkie-
wiczów, wskazywała ideały, uczyła 
bezinteresowności, pomagała speł-
niać ludzkie marzenia o braterstwie  
i pokoju na ziemi. 

 „Nasze wspólne książki pisaliśmy 
olśnieni bogactwem przeżyć, jakie może 
dostarczyć przygoda na zakrzepłych 
w lód lądach. Byliśmy zafascynowani 
ludźmi. 

Sądziliśmy, że ich postawy są ze 
wszech miar warte pokazania, że uczą 
jak można godnie żyć w niezwykle trud-
nych warunkach”

„Ludzkie sprawy podobne są  
na każdej szerokości geograficznej, ale 
nigdy tak, jak na lądzie pod lodami 
człowiek zostaje odarty z wszystkiego 
 co jest fałszem, obłudą, maską, pod 
którą kryje się jego prawdziwe oblicze,  
ponieważ wyprawa podbiegunowa  
to jedna z najtwardszych szkół cha-
rakterów – romantyzm dla prawdziwie 
dzielnych i śmiałych”.

Biała legenda polarnych szla-
ków Państwa Centkiewiczów stała 
się wzorem, wskazującym, iż życie 
nie musi być skierowane przeciwko 
ludziom innych ras, narodowości  
i kultury. 

W ich pisarstwie dominuje szla-
chetny optymizm, wiara w ludzkie 
wartości wyzwalające się w walce  
z żywiołem przyrody. To wędrówka 
do serc ludzi, dla których bohater-
stwo czyste i szlachetne jest sprawą 
dnia codziennego. 

Wzruszająco brzmią słowa Profe-
sora Tadeusza Kotarbińskiego, pro-
szącego w ostatnich chwilach swoje-
go życia żonę o czytanie mu książek 
Centkiewiczów - „Ich książki są takie 
czyste”. 

List Wojciecha Żukrowskiego  
z 18.X.1989 do Czesława: 

„Kochany! Zawsze byłeś uczciwym 
inżynierem dusz, mimo, że jako elektryk 
niosłeś światło jeszcze po wojnie na Zie-
mie zachodnie. Byłeś zawsze prawym 
Polakiem. Ani obóz hitlerowski Cię nie 
złamał, ani szanse kariery nie wzdęły. 
Jak przed wojną potrafiłeś wybrać bo-
haterów opowieści przykładnych, wzory 
dla młodzieży – polarników z Czelu-
skina, tak i po wojnie charaktery wiel-
kich odkrywców kazałeś naśladować.  
To dzięki Wam obojgu dzieci polubiły 
nie tylko lody do lizania, ale i wrogą 
wymagającą męstwa podbiegunową 
pustkę pod płonącą zorzą polarną. Na-
uczyły się kochać zwierzęta, zaprzyjaź-
niły się z białą foką. Kochany Czesła-
wie! Tyle trudu włożyłeś w pracę, tylu 
ludziom pomogłeś ofiarując nie tylko 
zrozumienie dla ich potrzeb ale i serce,  
bo Ci go Północ nie wystudziła”

26 września 2012 roku podczas 
uroczystej sesji RM Legionowo 
nadała tytuł honorowych obywa-
teli miasta Alinie i Czesławowi 
Centkiewiczom. Odsłonięto tak-
że tablicę pamiątkową w Ośrodku 
Aerologii IMGW. Alina i Czesław 
Centkiewiczowie na stałe w Legio-
nowie mieszkali w latach 1950 – 
1955, w wilii na terenie dzisiejszego 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej (dawniej PIM). Tu – razem 
lub oddzielnie napisali 6 książek. 

Już niedługo w Muzeum Histo-
rycznym w Legionowie odbędzie 
się oficjalne otwarcie wystawy sta-
łej poświęconej małżeństwu Cent-
kiewiczów. Ekspozycja ma poka-
zać historię naszego miasta (…),  
że jest ciekawa, że żyli tutaj wspa-
niali ludzie – mówi Jacek Szczepań-
ski, dyrektor Muzeum Historyczne-
go w Legionowie. Oficjalne otwarcie 
wystawy zapowiedziane jest na nie-
dzielę 7 października. 

Marcin Chomiuk

Mieszkańcy Legionowa mają po-
trzebę dbania o pamięć… 

I na Saskiej Kępie warto także 
wspomnieć Alinę i Czesława Cent-
kiewiczów, zamieszkujących na Za-
kopiańskiej 16 przez 40 lat .

Podążajmy wspólnie ŚLADAMI 
MISTRZÓW. W środkowe piątki 
miesiąca w Klubie Kultury Saska 
Kępa spotykajmy się z TYMI, którzy 
w nasze życie wnosili i wnoszą war-
tości nieprzemijające! 

Jadwiga Teresa Stępień
 jadwiga.teresa.stepien@gmail.com 

Cytaty Pani Temenużki Wdowczyk zostały 
zaczerpnięte z katalogu towarzyszącego 

wystawie „Mistrz… Uczeń… Autorytet… 
Respekt”, która otwierała projekt  

„Polska Szkoła Mistrzów”,  
poświęcony także  

Alinie i Czesławowi Centkiewiczom.

Temenużka i Janusz Wdowczyk
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Problem obniżonej 
odporności  
i pogarszającego się stanu 
zdrowia dotyka wielu z nas. 
Starożytne powiedzenie 
- to co dla jednego jest 
pożywieniem, może być 
trucizną dla drugiego- jest 
nadal aktualne. W ostatnich 
latach coraz częściej mówi 
się, że nieodpowiednie 
odżywianie przyczynia 
się do powstawania 
różnych objawów i chorób 
przewlekłych, które 
dotąd nie były kojarzone 
przyczynowo ze spożywaną 
żywnością. I nic w tym 
dziwnego, ponieważ 
pokarm stanowi największe 
wyzwanie dla naszego 
układu immunologicznego  
i cudem jest, że człowiek  
w ogóle może przeżyć 
proces jedzenia 
współczesnej wysoko 
przetworzonej żywności. 
Według raportu British 
Allergy Foundation już 
ponad 45% populacji może 
doświadczać dolegliwości 
z powodu nierozpoznanej 
nietolerancji pokarmowej. 
Niestety często nie jesteśmy 
świadomi, że przyczyną 
naszych dolegliwości 
może być nierozpoznana 
nietolerancja 
pokarmowa. Na szczęście 
wyeliminowanie z diety 
nietolerowanych pokarmów 
może dać zdumiewający 
efekt - poprawi nie tylko  
nasze zdrowie  
i samopoczucie, ale również 
komfort życia.

Czym jest Nietolerancja  
Pokarmowa?

Obecnie coraz częściej mianem 
„nietolerancji pokarmowej” określa 
się nieprawidłową reakcję organi-
zmu z udziałem sytemu odporno-
ściowego i swoistych przeciwciał 
klasy G (IgG). Są to przeciwciała, 
które z fragmentami spożywanych 
pokarmów (antygenów pokarmo-
wych) mogą tworzyć kompleksy im-
munologiczne i wywierać szkodliwy 
wpływ na funkcjonowanie całego  
organizmu powodując uciążliwe  
i długotrwałe dolegliwości jak np.: 
bóle głowy bez znanego powodu, 
świąd skóry, problemy gastroente-
rologiczne, bóle stawów, zaburzenia 
snu, nieprawidłową wagę, nadpo-
budliwość u dzieci i wiele innych. 
Osoby nieświadome, że mają nieto-
lerancję pokarmową często czują się 
chorzy z powodu rożnych dolegliwo-
ści i zwykle nie wiążą poszczególnych 
objawów ze spożywanym pokarmem. 
Chociaż nietolerancja pokarmowa  
z reguły rozwija się stopniowo (bez 
wyraźnych symptomów choroby), 
wszystkie sygnały organizmu mogą 
stanowić ważne informacje o stanie 
zdrowia i powinny być bodźcem  
do wprowadzania zmian m.in. diety 
eliminacyjnej. Jeśli dotychczasowe 
diagnozy nie rozwiązują naszego 
problemu, często przyczyną może 
być nietolerancja pokarmowa. Nale-
ży mieć na uwadze, że dolegliwości  
po zjedzeniu nietolerowanego po-
żywienia często występują z opóź-
nieniem, nawet po kilku dniach  
po posiłku. Ponadto, nietolerancja 
pokarmowa może równolegle wystę-
pować w przypadku zdiagnozowania  
innych chorób.

Diagnostyka Nietolerancji  
Pokarmowej

Firma Cambridge Diagnostics 
(Polska) S.C. od ponad 4 lat mieści 
się na Saskiej Kępie. Reprezentuje  
w naszym kraju brytyjską grupę 
Omega Diagnostic ( producent la-
boratoryjnych odczynników diagno-
stycznych) i jest głównym dystry-
butorem jej produktów na terenie 
całej Polski. Cambridge Diagnostics 
oferuje nowy standard diagnosty-
ki i dietoterapii nietolerancji po-
karmowej w oparciu o nowoczesne 
testy diagnostyczne, laboratoryj-
ne i ambulatoryjne – wykrywające  
pokarmowo-swoiste przeciwciała 
IgG. Już na podstawie kilku kropel 
krwi włośniczkowej, pobranej z pal-
ca, zaledwie w 40 minut wykrywane 
są nietolerowane pokarmy, jednocze-
śnie gwarantując najwyższą czułość, 
swoistość i dokładność badań na nie-
tolerancję pokarmową. 

Poradnia Nietolerancji Pokarmowej 

Najskuteczniejszą metodą lecze-
nia nietolerancji pokarmowej jest 
unikanie pożywienia, którego nasz 
organizm „nie lubi”. Dieta elimi-
nacyjna w oparciu o test na nieto-
lerancję pokarmową, ma za zadanie 
wyciszyć reakcje alergiczno-immu-
nologicznych w obrębie przewo-
du pokarmowego, obniżyć poziom 
immunotoksyn, zmniejszyć prze-
puszczalność bariery śluzówki jelita  
oraz poprawić czynność absorpcyj-
no-trawienną przewodu pokarmo-
wego co już w krótkim czasie po-
zwoli na zmniejszenie odczuwanych  
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objawów. Przed rozpoczęciem 
zmian żywieniowych warto jest spo-
tkać się ze specjalistą od żywienia 
– dietetyka lub lekarza dietetyka  
w celu oceny i optymalizacji odży-
wiania. 

Aby osiągnąć zamierzone cele 
należy unikać nietolerowanej żyw-
ności przez okres kilku tygodni,  
a nawet miesięcy (w zależności  
od rodzaju szkodliwego pokarmu, 
wieku, zaawansowania choroby  
i ogólnego stanu zdrowia). 

Poradnia Cambridge Dia-
gnostics oferuje specjalistyczne 
konsultacje w zakresie nietole-
rancji pokarmowej i diety elimina-
cyjnej. Szczególnie dla mieszkańców  
Saskiej Kępy planowany jest cykl 
wykładów ze specjalistami z zakresu 
zdrowia, nietolerancji pokarmowej 
i skuteczności diety eliminacyjnej. 
Pierwsze spotkanie odbędzie się  
w dniu 26 stycznia 2013 roku,  
godz. 10.30 w Centrum Promocji  
Kultury ul. Brukselska, Saska 
Kępa, wstęp wolny. Ze wzglę-
du na ograniczoną ilość miejsc,  
prosimy o wcześniejszą rejestrację, 
telefonicznie 22 6134184. Wśród  
osób zarejestrowanych będzie 
możliwość wylosowania nagrody,  
zapraszamy. 

Więcej informacji o Cambrid-
ge Diagnostics (Polska) s.c. moż-
na uzyskać na stronie internetowej  
www.cambridge-diagnostics.pl Pa-
miętajmy, że ostateczny wybór na-
wyków żywieniowych i stylu życia 
należy do nas samych. Dietetykom, 
lekarzom i publicystom zdrowia 
pozostają jedynie starania, aby był  
to wybór maksymalnie świadomy. 

Magda Machlarz
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