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Możemy sobie pogratulować świętując publikacje dziesiątego numeru 
naszej Gazety. Nie jest to może jakaś wielka rocznica, ale chyba jest 

powód aby powiedzieć, że zagościliśmy na dobre na Kępie. Choć słowo „go-
ścić” nie jest najlepsze, bo w końcu Gazeta jest od początku u siebie. Wypada 
więc użyć wyrazu „zadomowiliśmy się”.

Koniec lutego to właściwie koniec zimy. Pewnie, może jeszcze być mróz  
i sypać śniegiem ale wszyscy już wypatrują wiosny. Być może to jednak nie 
jest zły pomysł, aby wzorem rzymian obchodzić początek roku wraz z przesi-
leniem wiosennym. Według kalendarza gregoriańskiego rok już się rozpoczął  
na dobre i z całą pewnością będzie to rok Witolda Lutosławskiego. W tym roku  
bowiem przypada setna rocznica urodzin kompozytora. Wielki twórca mieszkał 
przez 22 lata przy Zwycięzców 39, jest więc jak najbardziej „nasz”. W numerze  
wspomnienie – rozmowa z pasierbem Witolda Lutosławskiego. Piszemy też  
o imprezach uświetniających tę okazję, które oczywiście wypełnia muzyka, 
choć nie zawsze taka, jaką powszechnie kojarzy się z Lutosławskim.

Jeśli mowa o imprezach, to nie sposób uniknąć tematu Święta Saskiej 
Kępy. Kluczowe dla przebiegu imprezy decyzje zmieniały się jak w kalejdo-
skopie, o czym na bieżąco informowaliśmy na naszym profilu na Facebooku.  
Zostało niewiele ponad trzy miesiące, bo w tym roku Święto odbędzie  
się 8 czerwca.

Zostając przy kulturze, w numerze znajdziesz drogi Czytelniku, ogłosze-
nia o konkursach i zaproszenie do składania ofert działań artystycznych w ra-
mach Święta Saskiej Kępy. Tradycyjnie drukujemy listy naszych czytelników,  
jednocześnie zachęcając do nadsyłania następnych. Piszemy też o oświacie  
i o… śmieciach.

Trochę to może dziwnie wyglądać, bo wszak zima jeszcze trzyma (przy-
najmniej tuż przed oddaniem Gazety do druku) ale chcieliśmy też wszystkim  
życzyć Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!
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Cieszę się, że artykuły doty-
czące problematyki edukacji 

spotykają się z dużym zainteresowa-
niem czytelników, o czym oświadczą 
telefony do redakcji czy osobiste 
wizyty w czasie naszych dyżurów re-
dakcyjnych. 

Artykuł o szkole krzyżówek spo-
tkał się z dużym zainteresowaniem 
zwłaszcza - dziadków zatroskanych 
edukacją swoich wnuków. Wiem też, 
że i nauczyciele, dyrektorzy szkół  
a także urzędnicy odpowiedzialni za 
stan oświaty na terenie naszej dziel-
nicy i miasta przeglądają nasz perio-
dyk. Mam nadzieję, że wykorzystują 
go w doskonaleniu swojej pracy i na-
prawy systemu edukacji.

W bieżącym numerze chciałbym 
poruszyć sprawę bezpieczeństwa  
w szkole.

Do napisania tego artykułu nie 
tylko sprowokowała mnie to, co sta-
ło się w jednej ze szkół w Stanach 
Zjednoczonych, ale także częste sy-
gnały, jakie otrzymuję od rodziców  
i nauczycieli.

Ostatnio pojawiły się badania, 
które mówią, że w klasyfikacji nie-
bezpiecznych miejsc szkoła prze-
grała tylko z ulicą. To na pewno 
jest niepokojące. Nie jest dalekim 
od prawdy stwierdzenie, że w szko-
le przemoc, zwłaszcza werbalna 
nie jest zjawiskiem jednostkowym. 
Uczniowie skarżą się, że nauczycie-
le ich wyśmiewają i poniżają wobec 
innych kolegów. Najczęściej czynią 
to wobec osób słabszych. Uczniów 
o silnych osobowościach lub o usto-
sunkowanych rodzicach boją się lub 
tolerują ich złe zachowanie. Powstaje 
swoistego rodzaju poczucie krzywdy 
i niesprawiedliwości. Szkoła często 
pomija kryteria w ocenianiu zacho-
wania uczniów, bo prawdopodobnie 
gdyby w szkole regulaminy ocenia-
nia zachowania były respektowane, 
to większość uczniów miałaby oce-
ny nieodpowiednie. Więc, albo zbyt 
rygorystyczne prawo albo narasta-
nie agresji wśród uczniów. W ogóle 
uczniowie i rodzice narzekają na to, 
że nie mają wpływu na kształtowa-
nie prawa szkolnego, że jest ono wy-
biórczo traktowane, że ocenianie jest 
niesprawiedliwe. Uczniowie twier-
dzą, że lekcje są nudne, nauczyciele 
nie zawsze są do nich przygotowa-
ni, nie wykorzystują technicznych 
środków nauczania. Według nich w 
szkole wszystko (rady pedagogiczne, 
uroczystości, itp.) dzieje się kosztem 
lekcji, są przez to znaczne opóźnie-
nia w realizacji programu nauczania. 
W jednym z naszych liceów rodzi-
ce wystąpili do dyrekcji o zmianę 
nauczyciela przedmiotu z uwagi 
na to, że zaniża poziom nauczania. 
Dyrekcja broni się przed zmianą 
nauczyciela, bo chyba boi się, że jak 
przyzna rodzicom rację to ucierpi na 
tym autorytet szkoły i inni też mogą 
pójść w ich ślady a to może zdezor-
ganizować pracę szkoły. Inni zaś ro-
dzice szukają pomocy w dodatkowo 
płatnych zajęcia, co też ich denerwu-
je, bo szkoła nie spełnia oczekiwań 
ich dzieci. Takie są najczęściej wska-
zywane przez uczniów przyczyny ich 
agresywnych zachowań wobec na-
uczycieli. Oczywistym jest, że część  
z nich po prostu jedynie wykorzy-

stuje te ułomności w pracy szkoły. 
Często też sami nauczyciele prowo-
kują sytuacje konfliktowe. Włączają 
się do tego rodzice i czasem problem, 
który można rozwiązać na forum 
klasy staje się publicznym i angażo-
wane są władze oświatowe a nawet 
media. Każda ze stron wykorzystu-
je swojej powiązania - tzw. układy. 
Wszyscy na tym tracą, w szczegól-
ności szkoła, jako instytucja. Takim 
jaskrawym przykładem był konflikt  
w jednym z naszych gimnazjów, 
gdzie osiągnął apogeum zawzięto-
ści stron i nietolerancji na poglądy 
i argumenty. Żadne mediacje nie 
pomogły. Wielu nauczycieli też nie 
czuje się w szkole bezpiecznie. Oglą-
danie w telewizji pedagogów, wobec 
których uczniowie stosują nie tylko 
przemoc werbalną, ale fizyczną bu-
dzi u mnie najpierw protest, ale też 
po pewnym czasie, zastanowienie. 
Jak to możliwe? Mam wielu przyja-
ciół pracujących w szkole i nie do-
świadczyli takiego przypadku, choć 
jak twierdza pracowali w różnych 
środowiskach i nie zawsze ich wy-
chowankowie byli aniołkami. Wręcz, 
krytyczne oceniają swoich kolegów i 
dyrektorów szkół, w których docho-
dzi to takich przypadków. Uważają, 
że taki nauczyciel nie jest przygoto-
wany do pracy a wydarzenie to już 
skutek tego, co działo się w tych pla-
cówkach wcześniej. Mam nadzieję, 
że są to raczej przypadki niż codzien-
ność. Ale zgoda, też nie powinno ich 
być. Nauczyciel czują się niepewni  
w gąszczu coraz to nowych pomy-
słów biurokratycznych władz oświa-
towych. Narzekają, że są zbyt często 
kontrolowani, nakłada się na nich 
wiele dodatkowych i zbędnych obo-
wiązków a przez to nie mają czasu 
na pracę z uczniem, przygotowanie 
się do zajęć itp. Mówią też, ze mło-
dzież jest coraz gorsza, że nie uznaje 
żadnych autorytetów a wszystkiemu 
winne są media, politycy i w ogóle 
świat. Niestety, niektórzy używają 
tych argumentów, aby usprawiedli-
wić jedynie swoje niekompetencje  
i brak zaangażowania w pracę.

 Rodzice z kolei odczuwają nie-
chęć szkoły, jako instytucji, z którą 
mają współpracować i nie wykazują 
zbytnio chęci do angażowania w jej 
życie. Wielu twierdzi, iż w prakty-
ce, poza oficjalnymi zebraniami raz  
na miesiąc, nie ma stałego kontaktu 
z nauczycielem. Jakieś dyżury - kon-
sultacje dla dzieci i rodziców pół 
godziny przed ósmą rano najczęściej  
na korytarzu - to nieporozumienie. 

Co też ważne, nauczyciele czują 
się zagrożeni niestabilną sytuacja 
zawodową, nie zawsze rozumieją 
ocenę ich pracy przez pracodawców? 
A więc mają podobne poczucie nie-
sprawiedliwości jak ich uczniowie.  
Z kolei ich związku zawodowe bro-
nią jak niepodległości Karty Na-
uczyciela ustawy z 1982r (jednego  
z dekretów ze stanu wojennego) i nie 
widzą, że mamy XXI wiek i nowe 
wyzwania. Takim klasycznym przy-

(NIE)BEZPIECZNA SZKOŁA?
Leszek Kurowski

kładem gdzie funkcjonuje szkoła  
z 9 nauczycielami i....8 Dziećmi, bo 
związki znalazły lukę prawną w de-
cyzji wójta i nie można było szkoły 
zlikwidować. Sam szef ZNP w roz-
brajającą szczerością mówi: „prze-
cież mamy bronić nauczycieli, bo 
jesteśmy związkiem zawodowym”. 
Dobrze byłoby, aby pan prezes prze-
czytał dokładnie statut swojej orga-
nizacji, –bo zadania ma też i inne.

Dlaczego więc we współczesnej 
szkole jest aż tylu niezadowolonych? 
Dlaczego jest tyle agresji? Co zrobić, 
aby temu przeciwdziałać? Na pewno 
nie uda się tego zjawiska wyelimi-
nować natychmiast, ale należy coś  
z tym zrobić. Najpierw należy po-
znać przyczyny takiego stanu rze-
czy. I tu wymieniłby dwa czynniki  
te obiektywne - niezależne od szkoły 
i te subiektywne, na które szkoła ma 
lub powinna mieć wpływ. 

Te pierwsze to wpływ sytuacji spo-
łecznej panującej w kraju i na świecie 
- większe oddziaływanie zewnętrzne 
na szkoły, nierealne przepisy, nad-
mierna biurokracja i ciągłe zmiany 
w systemie edukacji. Wprawdzie też 
pośrednio nauczyciele i rodzice mają 
na to wpływ, jako obywatele naszego 
Państwa i uczestnicy życia publicz-
nego. Ale tu niezbędne są działania 
odgórne. Potrzeba jest współczesna 
Komisja Edukacji Narodowej zło-
żona z wybitnych apolitycznych 
specjalistów, która dokonałaby prze-
glądu prawa oświatowego i zapro-
ponowałaby swoistą Konstytucję 
Edukacji. Oprócz skonkretyzowania 
i usystematyzowania celów edukacji 
narodowej zawierałaby też struktu-
rę i zasady funkcjonowania oświaty. 
Dzisiaj doraźne zmiany w systemie 
tylko pogarszają jego stan, tworzą sy-
tuację, nad którą już nikt nie panuje. 
W systemie krąży kilkaset różnych 
przepisów, tysiące programów, które 
często powtarzają się lub wręcz wza-
jemnie wykluczają i nic nie wnoszą. 
Za to czynią z oświaty zbiurokraty-
zowaną strukturę i dezorganizują 
pracę szkół. Po co szkoły maja pisać 
raz w roku jakieś programy typu pro-
gramy wychowawcze, profilaktyki 
itp. Praktyka jest taka, iż jest to tyl-
ko dokument potrzebny do kontroli. 
A nikt tego poważnie nie bierze pod 
uwagę w praktyce szkolnej, która  
z dnia na dzień niesie nowe wyzwa-
nia. Kolejny przykład to program b.. 
ministra p. R. Giertycha –bezpieczna 
szkoła. Tyle osób nad nim pracowało, 
pewnie zarobiło i co się z nim dzie-
je?. Może jeszcze gdzieś zostały tzw.. 
mundurki –w większości szkół to ka-
rykatury w postaci chińskich koszu-
lek. Przyszła nowa władza i program 
poszedł w zasadzie do archiwum. 
Można odnieść wrażenie, że Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej wbrew 
swojej nazwie to raczej swoistego ro-
dzaju fabryka zbędnych programów 
i pseudo reform. Dlaczego tak się 
dzieje, że władza chce wykazać swoją 
niezbędność i wszystko określić na 
papierze? Bo nie ma zaufania do swo-

ich pracowników –nauczycieli, bo 
nie ma zaufania do rodziców i dzieci. 
Jedna z matek gimnazjalisty z naszej 
Kępy opowiadała mi, że nauczyciel-
ka podczas indywidualnej rozmowy 
z nią zaczęła pisać notatkę. Wyjaśni-
ła, że dyrekcja szkoły każe każdemu 
nauczycielowi sporządzać notatkę ze 
spotkania z rodzicem dla jej bezpie-
czeństwa w razie konfliktu. Notatkę 
tę ma następnie przekazać pani dy-
rektor. Właśnie biurokracja prowa-
dzi do takich - nazwę to po imieniu 
„patologii”. Takie zachowanie daje 
argumenty też tym, którzy uważa-
ją, że władzy zależy na ogłupianiu  
i totalnej kontroli społeczeństwa.  
A inwigilacja to jeden z jeden elemen-
tów. Ostatnio Trybunał Konstytucyj-
ny uznał system rekrutacji do szkół  
i przedszkoli za niezgodny z konsty-
tucją i naruszający prawo do nauki. 
Ja dodałbym jeszcze- tworzący pole 
do korupcji. Gdyby Trybunał chciał 
zająć się pozostałym prawem oświa-
towym to miałby na lata pracy. A jak 
jest w szkole przestrzegana ustawa  
o ochronie danych osobowych. Ro-
dzice boją się je podawać, bo natych-
miast te dane są wiedzą publiczną. 

Same programy i działania ze-
wnętrzne nie zastąpią ludzi. Szkoła 
nie jest oazą na pustyni życia spo-
łecznego. Przenikają do niej też zja-
wiska negatywne. Ale szkoła ma lub 
powinna mieć tę przewagę nad uli-
cą, z tego miedzy innymi powodu, 
że jest instytucją, która posiada lub 
powinna posiadać wykwalifikowana 
kadrę i inny środki prawne do prze-
ciwstawianie się tym patologiom.  
I nie chodzi tu tylko o ilu ochroniarzy 
zatrudnimy ile jeszcze dodatkowych 
barierek czy kamer zamontujemy. 

Sytuacja w oświacie nie odbiega 
zapewne od innych dziedzin naszego 
życia społecznego. Chociażby stanu 
służby zdrowia. Ale też i w oświacie 
marnuje się wiele pieniędzy na jakieś 
bezzasadne programy szkoleń, kosz-
ty wdrażania wątpliwych reform itp. 

Innym polem do naprawy sytu-
acji jest zwiększenie realnego, ale też 
odpowiedzialnego udziału rodziców 
w życie placówek. Dyrektor szkoły 
czy nauczyciel nie powinien obawiać 
się aktywnego rodzica a jego aktyw-
ność wykorzystywać z pożytkiem dla 
placówki. W szkołach, jak zresztą w 
zbyt wielu dziedzinach naszego ży-
cia jest za dużo fikcyjnej demokracji. 
Rady Rodziców, Rady Szkoły czy 
Samorządy Uczniowskie to w wielu 
szkołach raczej atrapy niż elementy 
prawdziwej demokracji. Są, bo mu-
szą być i koniec. Więc już w szkole 
uczeń spotyka się z fikcją. Jedni bun-
tują się przeciw temu. Najczęściej 
uznaje się ich za tzw. buntowników, 
a inni formalnie w tym uczestniczą 
dla świętego spokoju. Rodzice też 
widzą jak w praktyce wygląda spo-
łeczeństwo obywatelskie - gdzie de-
cydują tzw. układy a nie obiektywne 
kryteria oceny. Do życia dorosłe-
go wchodzą, więc już zniechęceni  
do aktywności społecznej młodzi 
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zajmijcie się Państwo tą sprawą. Czy 
np. nie możecie podpisać umowy  
z prywatnymi firmami, które u Was 
wynajmują lokale na cele gastrono-
miczne tzw. bufety, aby serwowały 
dwudaniowe obiady, podobnie jak 
robiły to wcześniej zlikwidowane 
stołówki szkolne? Przecież rodzice 
na pewno wykupiliby taki abona-
ment i zapłaciliby trochę więcej za 
obiad. Naprawdę, to nie wymaga du-
żego wysiłku czy zgody ministra lub 
władz miasta. I niech Pani dyrektor 
jednego z liceów nie mówi, że wyni-
ki ankiety wśród uczniów i rodziców 
wykazały, że zainteresowanie reakty-
wacją stołówki szkolnej jest zniko-
me. Tylko, że ja, inni rodzice i dzieci, 
z którymi rozmawiałam nic o takiej 
ankiecie nie słyszeli. A nawet gdyby, 
to czy szkoła nie może być instytucją 
inicjującą działania i przekonania 
reszty rodziców dla dobra ich dzieci? 
Wystarczy trochę dobrych chęci.

Matka licealistki 

BEZPŁATNY P+R NA SASKIEJ KĘPIE

Nasza Kępa od jakiegoś czasu 
stała się bezpłatnym P+R. To u nas, 
w małych uliczkach, parkują swo-
je samochody mieszkańcy okolicz-
nych miejscowości zatrudnionych w 
Warszawie. Po czym przesiadają się  
w tramwaj lub autobus i jadą do 
Centrum. Teraz należy spodziewać 
się ich więcej po podwyżce biletów.  

Ludziom nie będzie opłacało się do-
jeżdżać do pracy środkami komuni-
kacji publicznej.

Nasze uliczki i chodniki są sta-
le dewastowane a na ich remont 
jak Urząd Dzielnicy twierdzi, nie  
ma pieniędzy. Trudno też wyjechać  
z posesji. Zakazy parkowania w 
godz. 6.00- 14.00 czy parkowanie po 
jednej stronie to fikcja. Wyjazd z ulic  
Lipskiej, Berezyńskiej czy Łotew-
skiej to istny horror. Straż Miejska 
tego w ogóle nie pilnuje. Może wpro-
wadzić strefę płatnego parkowania. 
Może mieszkańcy by zgodzili się. 
Ale wtedy gdyby posiadacze iden-
tyfikatorów byli zwolnieni z opłat  
a pozyskane środki przeznaczane  
byłyby na remont ulic naszej Kępy. 
Ale chyba tak prosto by to nie było. 
Władze jak zwykle sprawę by skiep-
ściły i zapewne przez to pogorszyło-
by naszą sytuację. Więc co zrobić. 
Może wspólnie coś wymyślimy? 

Jacek Zbrzyzny

RADNI NA GARNUSZKU  
BURMISTRZA?

Pisaliście Państwo w poprzednim 
numerze, że ludzie władzy nie mają 
problemów z pracą dla swoich ro-
dzin i znajomych. Na końcu pytacie 
retorycznie czy w naszej dzielnicy 
nie jest podobnie. Nie trzeba wielkiej 
filozofii. Wystarczy wejść na stronę 
internetową i zobaczyć oświadczenia 

majątkowe, (które muszą być skła-
dane przez radnych), aby stwierdzić 
jak nasi radni są zaradni. W dzielni-
cy większość radnych pracuje w jed-
nostkach samorządowych lub pań-
stwowych. Zaledwie dwoje prowadzi 
działalność gospodarczą. Zbieżność 
nazwisk radnych i niektórych urzęd-
ników to nie przypadek. Rodzice, 
ich dzieci, ich teściowie i przyjacie-
le opanowali nasz samorząd i jego 
spółki. Dziwne, że w partii ponoć 
popierającej rynek nasi radni jak-
by nie chcą korzystać z dobrodziej-
stwa liberalnej gospodarki. Powinni 
dać przykład jak dzisiaj można np.  
założyć firmę. Nas zachęcają propo-
nując szkolenia, (na których nie je-
den znajomy zarabia), ale sami wolą 
być „na pasku” burmistrza i żyć  
z naszych podatków. 

Nazwisko znane redakcji 

KLUB KULTURY NA SASKIEJ KĘPIE.

Zmiana kierownika Klubu Kul-
tury Saska Kępa wypłynęła pozy-
tywnie na działalność tej placówki. 
Tylko szwankuje nadal informacja 
o odbywających się tam imprezach. 
Starsi ludzie nie sięgają na ogół  
do Internetu, wolą informacje pa-
pierowe. A z tym jest problem.  
W waszej gazecie też nie zamiesz-
czacie informacji o ofercie naszego  
Klubu Kultury. Ponieważ jestem  
stałą czytelniczką „Saskiej Kępy”  
to byłoby dobrze, aby w nim zamiesz-
czać informacje o Klubie Kultury.

Emerytka

BIERZCIE PRZYKŁAD Z KAMIONKA

Przeczytałem jeden z Państwa 
krytycznych artykułów o Samorzą-
dzie Saskiej Kępy (podobno istnie-
je). Myślałem, że ktoś przejmie się 
krytyką. Ale pozostało bez zmian. 
Strona internetowa nadal nieak-
tualna - no poza reklamą ceramiki  
p. przewodniczącej. Brak jakichkol-
wiek informacji o tym, co ci Państwo 
dla nas robią. 

Natomiast, aż przyjemnie, gdy 
wejdzie się na stronę internetową 
Rady Osiedla Kamionek. Widać,  
że tam coś się dzieje. Są bieżące 
informacje o pracy Rady Osiedla  
- uchwały, stanowiska w sprawach 
dla mieszkańców sprawach. Może, 
dlatego, że nie ma w ich składzie 
radnych. Tylko pozazdrościć miesz-
kańcom takich przedstawicieli 

Andrzej K.

ludzie. A dla takich ludzi wystar-
czą niewielkie bodźce zewnętrzne, 
których nie brakuje, aby wyzwolić 
w nich zachowania agresywne. I nie 
jest to tylko zjawisko typowo pol-
skie. Dzisiejszy świat demokratycz-
ny przeżywa podobne problemy. Ale 
czy mamy, więc sytuację beż wyjścia? 
Wydaje się, że nutka optymizmu  
jednak istnieje. Gro naszej młodzie-
ży jest coraz bardzie wykształcona  

i na pewno będą bardziej od nas 
przygotowani do sprawniejszego za-
rządzania Państwem.

Trzeba przede wszystkim zmienić 
styl funkcjonowania szkół. To nie 
powinno być miejsce ciągłej rywali-
zacji. Te pola walki są wielostronne. 
Uczniowie walczą między sobą o oce-
ny, nauczyciele o płace, dyrektorzy 
o rankingi. Wszystkim tym celom 
podporządkowana jest działalność. 

WARSZAWA W BUDOWIE 

Władze naszego miasta zgotowa-
ły nam ciężki los. Przejazd i porusza-
nie się w mieście to wielki problem. 
Wszędzie widzimy budowy. Ilościo-
wo to wygląda imponująco. Pełno 
sprzętu, objazdów, barier i zwężeń 
dróg. Tylko trudno ustalić gdzie  
są robotnicy. Owszem, widać na po-
czątku jak grodzą, blokują i ograni-
czają ruch. A potem nagle znikają.  
A ci co pracują poruszają się od słup-
ka do słupka i wydaje się, że traktują 
plac budowy jak spacerniak. 

Władze Warszawy chwalą się,  
że nie było w przeszłości tylu inwe-
stycji w mieście. Żaden prezydent 
tyle nie robił. Od wchodu na zachód, 
od południa na północ Warszawa  
w budowie. Tylko mieszkańcy narze-
kają. A to niewdzięczny lud. 

Ale czy nie lepiej po prostu zro-
bić jeden odcinek do końca, a póź-
niej zaczynać kolejny.

Do tworzenia bałaganu to jeste-
śmy zdolni ale do porządku nie. 

Być może tak już musi być. 
Andrzej P.

APEL DO DYREKTORÓW SZKÓŁ

Miały zniknąć ze szkół fast fo-
ody, hot dogi, chipsy i tym podobna 
niezdrowa żywność. Ale, niestety  
w naszych liceach nie widać zmian. 
Apeluję do dyrektorów szkół:  

Powstał swoisty system, w którym 
jedni mają wykazać drugim, że są  
od nich mądrzejsi czy lepsi. W szkole 
coraz rzadziej słyszy się słowa prze-
praszam, proszę czy dziękuję. Moty-
wowanie do lepszej pracy czy nauki 
polega na ciągłym wypominaniu 
błędów i wykazywaniu niewiedzy  
a nie motywowaniu pozytywnym 
np. pochwałą za dokonane postępy, 
dobrą oceną czy nagrodą itp. Stąd 

też rywalizacja eliminuje w zasadzie 
współpracę i współdziałanie. Chyba, 
że jedni przeciw drugim. To moim 
zdaniem jest największe zagroże-
nie dla przyszłości szkół. Jeśli tego 
zjawiska w porę nie wyeliminuje-
my wspólnie to czekają nas smutne  
czasy edukacji. 

Szkole potrzebny jest, więc przed 
wszystkim spokój i współdziałanie.

Leszek Kurowski
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Spór o lokalizację tegorocznego 
Święta Saskiej Kępy podzielił 

członków Rady Programowej obra-
dującej w dniu 7.lutego br w Klubie 
Kultury Saska Kępa. 

Większość zgromadzonych opo-
wiedziała się za propozycją bur-
mistrza p. Tomasza Kucharskiego  
tj.: organizacją imprezy tyko na  
ulicy Paryskiej. 

Mimo, że burzliwe obrady odby-
wały się w tłusty czwartek i podczas 
obrad były serwowane pączki, co nie 
zwiastowało kryzysu, to podstawową 
przesłanką do tej sensacyjnej decyzji 
był „chudy” portfel dzielnicy. 

Ta decyzja spadła na nas i zapew-
ne nie tylko na nas jak przysłowiowy 
„grom z jasnego nieba”.

W swojej dotychczasowej ocenie 
organizacji Święta Saskiej Kępy sta-
raliśmy się zachować obiektywizm. 
Widzieliśmy ubiegłoroczny wysi-
łek władz dzielnicy, która po raz 
pierwszy organizowała tę imprezę.  
Kierowaliśmy apele o bardziej  
demokratyczne podejmowanie decy-
zji, co do programu akcentując ko-
nieczność większego udziału w nim  
środowisk artystycznych Kępy.

Ale do głowy nam nie przyszło 
by kwestionować ulicę Francuską, 
jako główną arterię Święta Saskiej 
Kępy, zwłaszcza, że tegoroczne ha-
sło brzmi:, „Czym Kępa bogata, „co 
bez udziału tej ulicy jest delikatnie 
mówiąc nieporozumieniem. Można 
było jak zawsze przyczepić się do or-
ganizacji święta, ale stało się ono wi-
zytówką dzielnicy i miasta. Tak jak w 
odczuciu wielu Saska Kępa kojarzy 
się z Francuską. 

W ubiegłym roku w Święcie Sa-
skiej Kępy uczestniczyło ok. 100 tys. 
osób. Burmistrz ogłosił triumfalnie, 
że była to impreza udana. Dziękował 
wszystkim za pomoc w jej organiza-
cji. A teraz nagła zmiana decyzji. 

Zadawać zaczęliśmy sobie pyta-
nia. Jak na Paryskiej pomieścić tyle 
osób? Przecież większość z nich do-
jedzie do Ronda Waszyngtona i bę-
dzie przemierzać blisko kilometr na 
Paryską. Być może Francuska stanie 
się parkingiem. Trudno też uwie-
rzyć, że miejscowi, ale i przyjezdni 
kupcy nie będą rozkładać dzikich 
stanowisk.

Przy imprezie 50 - tysięcznej  
na Stadionie Narodowym ze wzglę-
dów bezpieczeństwa zamykano wjazd 
na Francuską, Rondo Waszyngtona, 
gromadzono dużą liczbę służb miej-
skich. Jak więc przy tak masowej 
imprezie o blisko 100- tysięcznej 
publiczności służby odpowiedzialne  
za porządek w mieście zgodzą się 
na to, aby razem z samochodami  
po Francuskiej przemieszczali się 
piesi? Latem w sobotę na Francu-
skiej trudno przejść chodnikiem  
ze względu na ogródki. A co będzie 
się działo przy takich tłumach. Chy-

ba, że ogłosimy, aby goście nie przy-
jeżdżali na Kępę, bo jest to nasza we-
wnętrzna impreza integracyjna jak 
chcą z niego uczynić niektórzy. 

Nie wydawało nam się też, że cho-
dziło tylko o oszczędności. Gdyby  
to był jedyny powód wyboru Pary-
skiej to burmistrz zorganizowałby 
święto np. w Parku Skaryszewskim 
gdzie nie byłoby żadnych wydatków 
związanych z zamknięciem ulic. 
Można też byłoby na granitowych 
chodnikach Placu Szembeka, – na 
który wydatkowano ponad 22 mln 
obiecując, iż będzie to wizytówka 
Pragi Południe i odbywać się będą 
tam liczne imprezy. Żartobliwie 
można by powiedzieć, że lokalizacja 
tylko na Paryskiej mogłaby konku-
rować np. z rynkiem w Parczewie 
- dostalibyśmy dotację z Unii Euro-
pejskiej na rozwój kulturalny obsza-
rów wiejskich i jeszcze na tym nasi 
artyści by zarobili. Albo w ogóle zre-
zygnowano by ze święta, – co uważa-
my za najgorsze rozwiązanie. 

Powołując Radę Programową 
Święta Saskiej Kępy burmistrz p. T. 
Kucharski uwzględnił postulat zgła-
szany w ostatnich latach, aby tym ra-
zem nie było w niej radnych i urzęd-
ników bezpośrednio mu podległych. 
Powołał swojego przewodniczącego, 
ale dał możliwość członkom Rady 
wyboru jego zastępcy. W listopadzie 
2012r rozpoczął debatę o organiza-
cji Święta w 2013r, ale ku naszemu 
zdziwieniu urzędnicy Ratusza z Gro-
chowskiej nie wyrażali zgody na opu-
blikowanie jej w naszym periodyku. 
Uczyniliśmy to wbrew ich woli. Za-
pewne w obawie, że opublikujemy 
następne Ratusz na Grochowskiej 
zwlekał z opracowaniem protokołów 
z grudniowego i styczniowego spo-
tkania burmistrza z przedstawiciela-
mi lokalnej społeczności. 

Wiemy, też, że były próby przy-
gotowania wspólnego projektu 
Święta podejmowane przez Stowa-
rzyszenie Saska Kępa, Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy Oddział Saska 
Kępa we współpracy ze Stowarzysze-
niem Obywatelskim Saska Kępa, ale 
ta inicjatywa nie spotkała się z po-
ważnym zainteresowaniem innych 
organizacji. 

W takiej sytuacji, wydawało się, 
że burmistrz zapewne niektóre swoje 
działania będzie konsultował z Radą 
Programową, ale decyzje ostateczne 
będzie podejmował sam.

Proponując lokalizację tylko  
na Paryskiej i skromniejsze święto 
burmistrz zapewne też przestraszył 
się niektórych organizacji i tych me-
diów, które najbardziej w ubiegłym 
roku go krytykowały. 

Wydawało się, więc, że nadal or-
ganizacja Święta Saskiej Kępy prze-
biegać będzie według poprzednich 
scenariuszy i nie dojdzie do zasadni-
czego przełomu. Rada Programowa 

będzie mało znaczącym ciałem do-
radczym burmistrza i wspierającym 
decyzje jego urzędników.

Ale to, co wydarzyło się na ko-
lejnym posiedzeniu Rady Progra-
mowej w dniu 25.02.2013R było dla 
wszystkich zaskoczeniem. Po pierw-
sze: burmistrz p. Tomasz Kucharski 
pisemnie określił kompetencje Rady 
Programowej, o co wnioskowali 
członkowie poprzednich rad, po dru-
gie, przedstawił szczegółowy projekt 
budżetu i po trzecie, zaproponował, 
aby wspólnie opracować scenariusz 
tegorocznego Święta Saskiej Kępy. 

Wydawało się, że na jedno spo-
tkanie wystarczy sensacyjnych de-
klaracji p. burmistrza. Tymczasem, 
na wniosek p. Leszka Kurowskiego 
- przewodniczącego Stowarzyszenia 
Saska Kępa wspieranego przez przed-
stawicieli: Stowarzyszenia Obywa-
telskiego Saska Kępa i Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy Oddział Saska 
Kępa Rada ponownie rozpatrzyła 
sprawę lokalizacji Święta Saskiej 
Kępy. Wnioskodawcy przedstawili 
argumenty, które potwierdzały nasze 
wcześniejsze wątpliwości. Ty razem 

przekonały one innych członków 
Rady i samego burmistrza do zmia-
ny decyzji. Pomysł ten wsparła też 
obecna ma posiedzeniu dyrektor 
Centrum Promocji Kultury p. Bar-
bara Wasiak. I stało się - burmistrz 
zaakceptował propozycję organizacji 
Święta Saskiej Kępy 2013 r na ulicy 
Francuskiej.

Ta odważna i słuszna decyzja 
pokazała, że jeśli lokalnymi dzia-
łaczami stowarzyszeń i organizacji 
działających na Kępie nie będą kiero-
wały głównie ambicje osobiste i będą  
ze sobą współpracowały w ważnych 
dla naszej lokalnej społeczności 
sprawach to wpływ mieszkańców na 
charakter Święta Saskiej Kępy i jego 
organizację nie będzie iluzoryczny  
i fasadowy. Nasze saskokępskie śro-
dowisko artystyczne i organizację 
pozarządowe mogą w przyszłości 
stać się autentycznymi organizato-
rami tej imprezy. Czy nastąpi to już  
w 2014? Zobaczymy. Pewne zwiastu-
ny nowego pojawiają się już dzisiaj. 
Będziemy wspierać każdą taką ini-
cjatywę. 

Redakcja

    JEDNAK BĘDZIE ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY 
NA FRANCUSKIEJ!
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Zaczęło się od... Żuka. Nikt  
w zasadzie nie wie, dlaczego 

pewnego wiosennego dnia na Francu-
skiej pojawił się ON. „Lekki wóz gaśni-
czy typ Żuk A-15”, bo tak brzmi pełne 
rodowe nazwisko naszego bohatera, 
przyszedł na świat w Lublinie w roku 
1987. Ostrzegawcze, czerwone barwy, 
niebieskie koguty na dachu, a nade 
wszystko drewniana drabina – wszyst-
ko to wyróżniało naszego Żuczka spo-
śród tysięcy jego braci, z mozołem  
wożących ziemniaki na targowiska. 

Pojawienie się strażackiego wozu 
na reprezentacyjnym bulwarze Saskiej 
Kępy wywołało zrozumiałe zainte-
resowanie. Wielu podchodziło, aby 
przy Żuczku zrobić sobie zdjęcia. Na 
facebooku pojawiło się nawet alarmu-
jące zapytanie: O CO CHODZI Z ŻU-
KIEM NA SASKIEJ KĘPIE??? 

Nowej atrakcji nie mogło rzecz 
jasna zabraknąć podczas ubiegłorocz-
nego Święta Saskiej Kępy. Strażacki 
Żuczek stanął na poczesnym miej-
scu pośród lokalnych oldtimerów,  
i to właśnie on przyciągał największe 
zainteresowanie. Tego jednego dnia 
każdy mógł poczuć się niczym za-
wodowy strażak! Nie tylko najmłod-
si mieli frajdę, kiedy mogli usiąść  
za kierownicą wymarzonego, czerwo-
nego pojazdu, a nawet włączyć koguty 
i syrenę alarmową. Nawet, kiedy już  
z Francuskiej znikały kramy, stragany 
i oferenci atrakcji wszelakich – przy 
poczciwym Żuku wciąż było gwarno 
niczym w ulu. 

Pojawił się szalony pomysł: po-
wołać na Saskiej Kępie Ochotniczą 
Straż Pożarną! OSP w sercu stolicy 
to pomysł dość niekonwencjonalny. 
Ale równie nieprzewidywalna i pełna 
kontrastów jest nasza dzielnica! Któż 
inny zdolny byłby do tego, aby dobro-
wolnie wydzielić się z Warszawy, za-
kładając odrębną wieś? A tak właśnie 
się stało! Podczas powstania stycznio-
wego mieszkańcy Saskiej Kępy skorzy-
stali z reformy rolnej i na pewien czas 
oddzielili się od stolicy. Choćby z tej 
przyczyny OSP na Saskiej Kępie jest 
jak najbardziej na miejscu. 

Do wstąpienia w szeregi OSP  
nikogo nie trzeba było zachęcać. Cóż, 
marzenie o złotym kasku, czerwonym 
samochodzie i zaszczytnym tytule 
„druha” jest chyba udziałem każdego 
chłopaka – i nie tylko. Do OSP zaczęły 
zgłaszać się przedstawicielki płci pięk-
nej. Brakowało tylko jednego: własnej 
siedziby. Nie, jak w wielkim mieście, 
siedziby „jednostki ratowniczo-ga-

śniczej numer...”, ale REMIZY - cen-
trum życia kulturalnego, społecznego 
i rozrywki z prawdziwego zdarzenia. 
Stało się oczywiste, że miejsca takie-
go Saska Kępa po prostu potrzebuje.  
Natychmiast!

Marzenia te właśnie teraz stają 
się faktem. Już niebawem przy ulicy 
Walecznych 74 wystartuje bowiem 
pierwsza w dziejach stolicy remiza 
OSP Saska Kępa! Przez kilka miesię-
cy druhowie w pocie czoła pracowali 
nad tym, by każdy mieszkaniec Sa-
skiej Kępy, każdy warszawiak a tak-
że przyjezdny mógł tu poczuć się jak  
u siebie w domu. Od marce kulturalne 
i towarzyskie życie dzielnicy skupiać 
się będzie właśnie przy Walecznych! 

To miejsce otwarte na każdą formę 
kultury i rozrywki. Festiwale teatralne, 
filmowe i wystawy – a z drugiej strony 
spotkania kolekcjonerów, turnieje sza-
chowe i brydżowe czy podsumowania 
wędkarskiego sezonu na Wiśle. Tu, jak 
przed wiekami szlachta na Kamionku, 
każdy mieszkaniec będzie mógł spo-
tkać się z włodarzami naszej dzielnicy  
i przedstawić swoje postulaty. Naj-
młodszych z pewnością przyciągną 
pokazy artystów sztuk wszelakich, 
rozgrywki sportowe i... rzecz jasna 
strażacki Żuk, od którego wszystko się 
zaczęło. Pierwszy strażak Saskiej Kępy 
stanie bowiem na honorowym miejscu 
przed remizą. Coś więcej? Wystawy, 
konferencje prasowe, potańcówki? 
Oczywiście!!! OSP Saska Kępa to rów-
nież kameralna scena a nawet... salka 
kinowa. Już dziś zapraszamy artystów, 
twórców i miłośników kinematografii. 
Jak na prawdziwą OSP przystało, bę-
dziemy również gasić... pragnienie!

OSP Saska Kępa zawładnie całą 
okolicą. Już niedługo znad Kanałku 
Wystawowego przy Walecznych wyru-
szać będą wycieczki piesze i rowerowe, 
odbędą się turnieje – sportów znanych 
i tych niepospolitych, a także, ma się 
rozumieć, pokazy najróżniejszych 
technik ratowniczo-gaśniczych. Jako 
prawdziwe przedsięwzięcie o charakte-
rze lokalnym, będziemy promować re-
gionalną kulturę – również tą fizyczną. 
Czy ktoś widział w stolicy zawody... 
drwali? Emocje podczas tych rozgry-
wek bywają nie mniejsze niż na pobli-
skim Stadionie Narodowym! 

Pozostaje tylko zapytać: kiedy 
otwarcie? Data mogła być tylko jedna 
– 8 marca. W ten dzień, raczcie Panie 
przyjąć ten niezwykły prezent, jakim 
jest OSP Saska Kępa. 

Karol Mórawski

Od 1 lipca 2013r będziemy znacznie 
więcej płacić za wywóz śmieci i nieczy-
stości. Przewiduje się, że będzie to albo 
45 zł od mieszkania albo 80 gr za metr 
kwadratowy powierzchni lokalu.

Tak drastyczne podwyżki budzą 
uzasadniony niepokój społeczny. Stąd 
też „obywatelska” władza postanowiła 
przeprowadzić z mieszkańcami mia-
sta konsultacje „Regulaminu utrzy-
mania porządku i czystości na terenie  
m.st. Warszawy”. 

W Warszawie, jak można przeczy-
tać na oficjalnej stronie miasta, odbyły 
się one w dniach 28 grudnia 2012r do  
4 stycznia 2013r. Na 141 stronach rapor-
tu urzędnicy opisują w szczegółach efek-
ty swojej noworocznej pracy. W konsul-
tacjach wzięło udział aż…. 8 Organizacji 
pozarządowych (na kilkaset istniejących 
w Warszawie), spółki miejskie i urzędy - 

z obowiązku. Na 17 dzielnic 10 zgłosiło 
swoje uwagi. Pisali je zapewne ludzie, 
którzy zostali w Warszawie. Z wielu ko-
misji dialogu społecznego udział wzięła 
tylko… jedna – Komisja d/s Ochrony 
Zwierząt. Mimo, ogłoszenia, że wnioski 
należy składać do 4.01 br (a tych wnio-
sków wpłynęło niewiele), to władza  
w dniu 9.01.Br zorganizowała dodat-
kowo dwa spotkania: Komisji Dialogu 
Społecznego ds. Ochrony Zwierząt,  
(w której udział wzięło 10 osób) i Spo-
tkanie Warszawskiej Rady Pożytku 
Społecznego (wzięło udział 13 osób). 
Dlaczego tylko te wybrano, zostanie 
„słodką tajemnicą” urzędników duże-
go Ratusza na Placu Bankowym? Może 
byli po prostu pod ręką?

Tak wyglądają konsultacje społecz-
ne w prawie 1,8 milionowym mieście. 

Redakcja

OSP SASKA KĘPA

Zgłosił się do nas jeden z najem-
ców lokalu użytkowego przy Rondzie 
Waszyngtona i przedstawił taką oto 
opowieść:

Około dwa miesiące temu weszła 
do jego lokalu miła pani i poprosiła 
o możliwość zrobienia zdjęć wnętrza. 
Powiedziała, że bardzo podoba się 
je się to, co zrobił i chciałaby mieć 
zdjęcia z racji swoich zawodowych 
zainteresowań. Nie podejrzewając 
złych intencji najemca pozwolił  
na zrobienie zdjęć. 

Po miesiącu dostał pismo od Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego, informującym, że w dniu 
5 lutego 2013r odbędzie się w lokalu 
wizja. Okazało się, że ta „miłośnicz-
ka wnętrz” była działaczką Stowa-
rzyszenia Ładna Kępa, która złożyła 
doniesienie o nielegalnym remoncie 
i niszczeniu zabytkowej substancji 
budynku. Nadzór budowany powia-
domił też właściciela lokalu, który  
o donosie też nic nie wiedział. I był 
zdziwiony, dlaczego do niego w tej 
sprawie nie przyszli działacze Ładnej 
Kępy. Ku zaskoczeniu wszystkich na 
wizję przyjechało aż trzech urzędni-
ków ze Stołecznego Konserwatora 
Zabytków. Sam przedstawiciel nadzo-
ru budowlanego stwierdził, że po raz 
pierwszy od lat w tak błahą sprawę 
angażuje się aż tylu konserwatorów 
zabytków. A jakie były zastrzeżenia. 
Otóż: 

Wewnątrz lokalu pomiędzy dwo-
ma pomieszczeniami najemca otwór 
o szerokości 2 m i wys. ok. 1,2 m  
zastąpił otworem drzwiowym szer. 
ok. 1 m i wys. ok. 2 m

Na nierówną ścianę wewnątrz  
lokalu położył płytę kartonowo-gip-
sową i pomalował ją.

Oczywiście, zdaniem nadzoru 

nie doszło tu do żadnego zagrożenia  
życia i bezpieczeństwa i nie naruszo-
no konstrukcji budynku. 

Piszemy o tym wydarzeniu, bo co-
raz częściej docierają do nas sygnały, 
iż ludzie nie wiedzą, dlaczego, kiedy 
zaczynają roboty remontowe w swo-
im budynku np. wymieniają okna 
lub drzwi albo chcą ocieplić budynek 
nagle pojawia się konserwator zabyt-
ków, nadzór budowlany i działacze 
Ładnej Kępy. Przedstawiciel nadzoru 
patrzy na to trochę ze zdziwieniem, 
bo zna wiele przykładów prawdziwe-
go niszczenia zabytków a niestety nie 
ma wówczas na czas konserwatora  
i zabytek ginie, a tu robi się wszyst-
ko, aby ludziom dokuczyć. A to nie 
ten kolor albo struktura albo … albo.. 
Itp. Stąd, cokolwiek wyremontować 
w swojej kamienicy na Saskiej Kępie 
to ogromny problem dla właścicieli, 
wspólnot czy spółdzielni.

O tym, że ludzie z Ładnej Kępy 
zajmują się tym, co robią ludzie  
w środku lokali i posługują się takimi 
metodami jak opowiada nasz czytel-
nik to słyszymy po raz pierwszy.

Na przestrzeni lat nie zauwa-
żyliśmy, aby Ładnej Kępie udało 
się odnieść jakieś znaczące sukcesy  
w powstrzymywaniu zabudowy Kępy 
przez dużych inwestorów. Więc może 
wpadli na pomysł, że będą utrudniać 
życie zwykłym ludziom, którzy nie 
mają prawników i tzw. pleców. 

Na to nie ma naszej zgody. Ocze-
kujemy też od pani prezydent Han-
ny Gronkiewicz -Waltz, że w ramach 
swojego nadzoru pouczy konserwa-
tora, który nie ukrywa swoich powią-
zań z Ładną Kępą, aby nie dawał się 
wciągać w takie wojenki. To nie licu-
je z powagą urzędu. 

Jacek Zbrzyzny

W IMIĘ CZEGO TO ROBICIE - ŁADNA KĘPO?

NOWOROCZNE KONSULTACJE ŚMIECIOWE w m. St. WARSZAWA
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BAJKA 
O GRAJĄCYM 

DRZEWIE
W ostatnią niedzielę stycznia  

w Klubie Kultury dzieci mogły obej-
rzeć spektakl teatralny p.t. „O gra-
jącym drzewie” w wykonaniu akto-
rów Teatru „Dur-moll”. Widowisko 
przeznaczone było do najmłodszych  
dzieci. Krótka, nieskomplikowana fa-
buła, rytmiczne piosenki wykonane 
mocnymi, pięknymi głosami, ciekawe 
stroje i dowcipna scenografia złożyły 
się na sukces tego przedstawienia.

Nasze pociechy rozbawiły proste 
wierszyki, dały się wciągnąć do zaba-
wy dzięki spontaniczności kluczowej 
postaci przedstawienia, Strażniczki 
Lasu Florentyny. Razem z rodzicami 
śmiały się drogowskazu, który wywo-
ływał śmieszne skojarzenia. Gdy po-
jawił się na scenie Czarodziej wzbu-
dził westchnienie zachwytu: „ooo 
jakie ma buuuty”, „złoote buuty”. 

Starsi mogli dostrzec mały żarcik 
zawarty w scenografii. Lekki brak lo-
giki nie został zauważony przez naj-
młodszych widów, zignorowany przez 
starszych a rozbawił najstarszych.

Dzieciakom bardzo podobało się 
przedstawienie. Opiekunom na pew-
no też, bo wywoływało żywiołowe 
reakcje dzieci, często zaskakujące  
i było krótkie. Pytane o ocenę, dzieci 
starsze (oderwane od gier kompute-
rowych) skwitowały, że mogło być. 
A to w dzisiejszych czasach bardzo 
pozytywna opinia. 

Widowisko można z czystym  
sumieniem polecić maluchom. 

Więcej informacji na stronie 
http://www.durmoll.boo.pl/portal.
php?code=1

Anita Zatryb

W ostatnim numerze Gazety 
„Saska Kępa” (Grudzień 

2012) p. Bogumił Paszkiewicz po-
lecał m.in. wydany niedawno prze-
wodnik „Warszawa z głową do góry” 
autorstwa Magdaleny Hajnosz.  
Ta poświęcona rzeźbie architekto-
nicznej książka nie pomija prac ar-
tystów związanych z naszą dzielnicą. 
Wspomniano m.in. o płaskorzeźbach 
autorstwa m.in. Stefana Momota 
(dom i pracownia przy Niekłań-
skiej) i Karola Tchorka (dom przy 
ul. Miedzeszyńskiej, pracownia przy  
ul. Smolnej), ale też o alegorycznych 
grupach rzeźbiarskich autorstwa 
Józefa Gosławskiego i Kazimierza 
Bieńkowskiego. Domy i pracownie 
tych dwóch ostatnich rzeźbiarzy 
znajdowały się przy ul. Alfreda No-
bla, w swoim bezpośrednim sąsiedz-
twie. Alegoryczne rzeźby z MDM-u 
są w wielu publikacjach pomijane, 
często mylone jest ich autorstwo. 
Przypomnijmy, zatem, że „Muzykę” 
wykonał Józef Gosławski (z pomo-
cą żony Wandy i brata Stanisława), 
„Sztuki Piękne” Kazimierz Bień-
kowski, a autorem „Teatru” jest po-
minięty w książce Leon Machowski 
(jego pracownia znajdowała się przy 
ul. Stawki). Wspomniane prace,  

mijane codziennie przez nieświado-
my i spieszący tłum, do dziś wieńczą 
gmach przy ul. Koszykowej 34/50. 
Małe gipsowe modele obu rzeźb  
z ul. Koszykowej pozostają na Sa-
skiej Kępie. Można było oglądać 
je na wystawie „Rzeźbiarze Saskiej 
Kępy wczoraj i dziś” inaugurują-
cej jesienią 2011 roku działalność  
Klubu Kultury.

Józef Gosławski i Kazimierz 
Bieńkowski znali się z Poznania, 
gdzie zamieszkali po II wojnie świa-
towej. W 1956 przeprowadzili się  
na Saską Kępę, do domów z pra-
cowniami rzeźbiarskimi budowa-
nymi przez Spółdzielnię Budowla-
no-Mieszkaniową „Kolektyw”. Tuż 
obok nich mieszkali i tworzyli Józef 
Trenarowski, Adam Roman, Euge-
niusz Żarkowski, Tadeusz Świerczek, 
Adam Procki i Władysław Zych. Pra-
ce większości z nich także znalazły 
się na wspomnianej wystawie zbio-
rowej. Czas pomyśleć o tym, by życie 
i twórczość wszystkich tych postaci 
zaprezentować indywidualnie.

W przypadku Józefa Gosławskie-
go okazją taką jest mijająca w 2013 
roku 50. rocznica śmierci. Rodzi-
na planuje zorganizowanie ekspo-
zycji jego prac w Klubie Kultury.  

Niewykluczone, że mieszkańcy  
Saskiej Kępy posiadają dzieła jego 
autorstwa lub dotyczące artysty do-
kumenty. Każdy tego rodzaju ślad 
może pomóc, choćby w uzupełnie-
niu życiorysu. Do tej pory w ten 
sposób udało się odnaleźć kilka prac, 
uznanych wcześniej za bezpowrotnie 
zaginione (więcej szczegółów: www.
goslawski.art.pl) . Jeżeli posiadają 
Państwo związane z tym artystą listy, 
zdjęcia lub wspomnienia, to bardzo 
proszę o kontakt (jozefgoslawski@
gmail.com).

Tadeusz Rudzki

„WARSZAWA Z GŁOWĄ DO GÓRY” - SUPLEMENT

.

WYDAWCA: Stowarzyszenie Saska Kępa 
przy SBM Pracowników Kultury
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REDAKTOR NACZELNY: Grzegorz Zatryb
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Rok 2013 został oficjalnie ogło-
szony przez Sejm Rzeczy-

pospolitej Polskiej Rokiem Witolda 
Lutosławskiego, artysty związanego 
między innymi z Saską Kępą. W po-
łowie stycznia odbyła się w Klubie 
Kultury jedna z pierwszych imprez 
poświęconych pamięci tego wyjątko-
wego artysty. Zorganizowała ją nasza 
sąsiadka, sopranistka Pani Jadwiga 
Teresa Stępień. Dzięki uprzejmości 
Klubu Kultury „Saska Kępa cykl spo-
tkań poświęconych naszym sławnym 
mieszkańcom, zasłużonym dla kultu-
ry i sztuki odbywa się w jego progach. 
Wspomniana impreza była kolejnym 
spotkaniem, a pierwszym w tym roku, 
z cyklu „ Śladami Mistrzów”, wpisują-
cym się w ogólnopolski cykl wydarzeń 
związanych z muzykiem.

Widownia była pełna mieszkańców 
naszej dzielnicy, wielbicieli artysty  
i rodzin artystów biorących udział  
w koncercie. Koncert zaszczycili swo-
ją obecnością pracownicy Ambasady 
Indonezji wraz z szefem kancelarii 
panem Budimanem Gultomem oraz 
przedstawiciele władz Dzielnicy.

Pani Jadwiga, pełna energii, rado-
sna, w szykownym kapeluszu, powi-
tała licznie przybyłych gości. Złożyła 
szczególne podziękowania dzieciom  
z Klubów Pozaszkolnych, uczest-
niczących w projekcie Wisła, któ-
rych twórczość została wykorzystana  
do stworzenia scenografii. Scena peł-
na była figurek różnych gatunków 
ptaków, naturalnej wielkości: kaczek, 
rybitw, mew, ostrygojadów (to te z dłu-
gimi czerwonymi dziobami). Kolekcję  
tę można obecnie obejrzeć na wystawie 
w Klubie Kultury poświęconej ptakom 
żyjącym nad brzegami Wisły.

Po krótkim, acz niezbędnym wstę-
pie, na scenie pojawił się Burmistrz 
Tomasz Kucharski, w garniturze i bia-
łym szalu, nieodmiennie kojarzącym 
się z poetami. Zadeklamował wiersz 
Juliana Tuwima „Spóźniony słowik”. 
Któż z nas nie zna tego uroczego 
wierszyka z zabawną puentą. Został 
opowiedziany po mistrzowsku, lekko,  
z dużym wyczuciem i zasłużenie został 
nagrodzony gromkimi brawami. 

Do pianina zasiadł pan Mariusz 
Rutkowski i nasza mezzosopranistka 
przedstawiła nam ten sam utwór, lecz 
w wersji piosenki. Zobaczyliśmy zde-
nerwowaną panią słowikową, zanie-
pokojoną długą nieobecnością męża. 
Gorące brawa! Pani Jadwiga jak się 
okazało jest nie tylko świetną śpie-
waczką, ale i znakomitą aktorką. 

Następnie publiczności został 
przedstawiony pan Adam Szydłowski, 
który zagrał na klarnecie dwa utwory 
Mistrza. Refleksyjny nastrój utworów 
zmieniły gwałtownie dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesno- szkolnym 
radośnie wchodzące na scenę. Ubra-

ne w kolorowe stroje, krótkie tuniki  
i rajstopki lub w długie rozkloszowane 
spódnice przypominały stado ptaków. 
Kierowane przez charyzmatycznego 
nauczyciela pana prof. Marcina Bieliń-
skiego, stanęły w ustalonym porządku 
i zaśpiewały wysokimi głosikami „Coś 
ty kotku miał” (miaaaałczyy koootek 
miiiaaaał). Urocze wykonanie! Świet-
nym jest pedagog, który potrafi tak 
rozpalić zapał w swoich uczniach. 
Było widać, że wszyscy nieźle się bawi-
li: i artyści, i widzowie. Po wykonaniu 
piosenki dzieci usiadły na scenie, pod-
czas gdy przed nimi ustawiły się trzy 
nieco starsze dziewczynki i zaśpiewały 
smutny utwór „Rok i bieda”. Trochę 
nieśmiało, ciepłym głosem zaczęła 
pierwsza i kolejno, dwie następne. 
Trudny utwór, znakomicie wykonany. 
Dziewczynki dostały gromkie brawa.

Na spektakl składały się utwory 
grane przez Pana Adama na klarnecie 
i piosenki śpiewane przez dzieci i Cio-
cię Jadzię. Muzyk fantastycznie wydo-
był z klarnetu tony smutne, liryczne, 
pachnące deszczem i szumiące lasem. 
Kojarzyły się z polską wsią i filmami 
animowanymi z lat 60 i 70-tych. Cza-
sami te tęskne nuty były przeplatane 
skocznymi dźwiękami jakby mazur-
ków, czy marszowych werbli. Do jed-
nego z utworów wykorzystane zostały 
skrzypce, na których zagrała Marysia 
Turowska. Dziewczynka wykonała 
piosenkę „Rzeczka”. Natchniona, sku-
piona, zerkając na nuty dała nam pięk-
ny koncert. Bardzo nam się podobało.

Dla niektórych rodziców jest  
to utwór szczególny, bo kiedyś jego na-
uczanie było w programie lekcji mu-
zyki w szkołach podstawowych. Słowa 
przypomniała nam pani Jadwiga. 

Tęskne piosenki przeplatane były 
skocznymi piosenkami „Taniec” („…
skoczył stołek do wiaderka...”), „Pana 
Tralalińskiego”, „Idzie Grześ przez 
wieś” w wykonaniu naszej Maestry. 
Wesoło tańcząc, przytupując, skutecz-
nie zmieniała atmosferę spektaklu. 
Udało jej się stworzyć beztroski nastrój 
młodzieńczej zabawy, w który zgrabnie 
wpisały się dzieci. Bardzo zabawnie 
zaśpiewały „Ptasie plotki”, piosenkę  
o kłócącym się podwórkowym ptac-
twie, z zapałem sypiąc ptasie piórka. 
Było widać, ze teatr mają we krwi.

Na szczególne uznanie zasłużyła 
sobie Zuzia Kwiatkowska, uczennica 
gimnazjum im. Paderewskiego. Pięk-
nie wyrecytowała wiersz o Panu Trala-
lińskim. Świetna dykcja i opanowanie 
pozwoliły jej perfekcyjnie, bez jednego 
zająknięcia opowiedzieć ten trudny 
wiersz.

Ogromną i jakże miłą niespodzian-
kę zrobił nam ambasador Indonezji. 
Na scenie wystąpił zespół muzyczny  
z ambasady: sześć dziewcząt i trzech 
panów. Płeć piękna grała na narodo-
wych instrumentach zwanych Ang-
klung. Panowie na gitarach i ukulele.

Pierwszy utwór to była dziecię-
ca narodowa piosenka indonezyj-
ska. Drugi bardzo wzruszył, bo była  
to piosenka Lutosławskiego do słów 
Tuwima „Idzie Grześ przez wieś...”.  
To naprawdę jest bardzo miłe, że ze-
chcieli nauczyć się tego utworu. Udo-
wodnili, że doceniają naszą kulturę. 
Sprawili nam tym ogromną radość. 
Jestem pewna, że w takim wykonaniu 
widzowie słyszeli tę piosenkę pierwszy 
raz. No, tego jeszcze nie było: Grześ 
w Indonezji! To trzeba było usłyszeć. 
Młodzi wykonawcy, którzy przycup-
nęli na scenie, obserwując występ, 
tak wsłuchali się, że po chwili zaczęli  
odruchowo śpiewać znaną sobie pio-
senkę. To było urocze i do łez wzruszy-
ło panią Jadwigę, (ale nie tylko ją).

Wszystkim bardzo podobały się 
dźwięki indonezyjskich instrumen-
tów. Zespół wykonał jeszcze dwa utwo-
ry, które dały nam wyobrażenie, jaka 
jest muzyka indonezyjska. Jest gorąca 
jak klimat. Brawa też były niezwykle 
gorące.

Na koniec wszyscy artyści i cała 
publiczność wzniosła okrzyk na cześć 
Mistrza STO LAT MISTRZU WI-

TOLDZIE!!!! wzniesiony przez panią 
Jadwigę. Lutosławski żyje w nas dzię-
ki swojej muzyce. A dla ludzi, którzy  
go znali był nie tylko wielkim artystą, 
ale Człowiekiem o wielkim sercu.

Spektakl nie był krótki, ale jakoś 
szybko się zakończył. Lekki niedo-
syt został szybko wypełniony, gdyż 
wszyscy zostali zaproszeni na tort ju-
bileuszowy. Był ogromny i pyszny. 
Przygotowali go cukiernicy z Restau-
racji „Dom Polski”, z ulicy Francuskiej 
dzięki wielkiemu sercu właścicielki 
Katarzyny Wasilewskiej. Przepyszny 
marcepan ułożony został w kształt 
logo Roku Lutosławskiego, prosto  
i elegancko. Kelnerzy nie żałowali  
tortu, kroili duże kawały i podawa-
li chętnym. Niebo w gębie! Trudno  
opisać, ja tylko zdradzę, że tort był  
kajmakowy, a znaczna część gości po de-
gustacji znalazła się na powrót w kolejce.  
Nic nie mogłoby się zmarnować.  
Naprawdę znakomity!! Pani Jadwidze 
Teresie Stępień należą się ogromne  
podziękowania za tak miły wieczór.

Dziękujemy i życzymy równie 
udanych następnych spotkań z tego 
cyklu.

Przy tej okazji pani Jadwiga Teresa 
Stępień, na łamach naszego periodyku 
pragnie podziękować wszystkim ofia-
rodawcom, którzy wspomogli organi-
zację spektaklu:

Simply Market, Restauracja Dom 
Polski, zespołowi z Indonezji ANG-
KLUNG THARMA WANITA PER-
SATUAN, Burmistrzowi Dzielnicy 
Praga Południe Tomaszowi Kuchar-
skiemu, panu Mariuszowi Rutkowskie-
mu i panu Adamowi Szydłowskiemu.

Gorące podziękowania składamy 
panu Marcinowi Bielińskiemu i jego 
młodym artystom za duży wkład pracy 
i zaangażowanie, bez których ten spek-
takl nie mógł by się odbyć. (Zdradzono 
nam, że na przygotowania mieli niewie-
le dni, co wyrównali wytężoną pracą).

Przyłączamy się do podziękowań.

Dziękujemy firmie ProGraf za bez-
płatne wydrukowanie plakatów, które 
pomogły rozpropagować imprezę.

Anita Zatryb

KONCERT W KLUBIE KULTURYAnita Zatryb

SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 1 (10)    luty 2013 r. 7.Rok Witolda Lutosławskiego



8.

fo
t. 

ar
ch

. K
ry

st
yn

y 
W

itk
ow

sk
ie

j
fo

t. 
ar

ch
. K

ry
st

yn
y 

W
itk

ow
sk

ie
j

Poznali się w kawiarni  
w której grywał Witold Lutosławski 

Danuta i Witold Lutosławscy

Drodzy Czytelnicy,

Wędrówki śladami Mistrzów 
po Saskiej Kępie wzboga-

cają naszą wiedzę. Każde spotkanie  
ma swoje cechy szczególne. Do wybit-
nych postaci, które były bądź nadal 
są związane z Saską Kępą, zbliżamy 
się dzięki rozmowie albo przeczytanej 
książce, poprzez kontakt z ich twór-
czością w sali koncertowej czy dzięki 
obejrzanej wystawie.

Do najwybitniejszych postaci,  
które „świecą światłem szczególnym”, 
należy kompozytor Mistrz Witold  
Lutosławski.

W październiku 2012 roku Konfe-
rencja Generalna przyznała Patronat 
UNESCO czczący 100 lecie urodzin 
Witolda Lutosławskiego, którego  
obchody odbywają się w wielu krajach 
na całym świecie. Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej ogłosił rok 2013 rokiem 
Witolda Lutosławskiego, którego  
dorobek twórczy stanowi nieoceniony 
wkład do współczesnej muzyki świato-
wej i który dzięki swej życiowej posta-
wie stał się wzorem dla wielu pokoleń. 
Witold Lutosławski został uznany  
za jednego z najwybitniejszych kom-
pozytorów drugiej połowy XX wieku.

Chcąc przybliżyć mieszkańcom 
Saskiej Kępy postać naszego wy-
bitnego kompozytora, który przez  
22 lata mieszkał z rodziną na uli-
cy Zwycięzców pod numerem 39, 
na Saskiej Kępie rozpoczęliśmy rok  
Witolda Lutosławskiego już 18 stycz-
nia br. koncertem „Spóźniony Słowik”, 
który był poświęcony jego szczególnej 
twórczości, utworom jakie dedykował 
dzieciom. Spotkanie, czczące pamięć 
Mistrza, w Klubie Kultury Saska Kępa 
(filii CPK), w którym mam radość 
spotykać się z Państwem odbywają się  
w środkowe piątki miesiąca. 

Zachowujemy i styczniowy i lu-
towy wieczór w serdecznej pamięci 
za sprawą łańcucha wielkich serc. To 
dzięki nim, spotykamy się w Klubie 
Kultury Saska Kępa z wielkim auto-
rytetem, a zarazem ze skromnym czło-
wiekiem, z polskim kompozytorem, 
którego podziwia i szanuje cały świat. 
Wiele lat temu i ja zetknęłam się z jego 
twórczością, miałam także zaszczyt  
poznać Mistrza osobiście i rozmawiać 
z Nim o Jego pieśniach dziecięcych. 

Nie przypuszczałam wtedy, że po 
wielu latach los ponownie zaprowadzi 
mnie na spotkanie poświęcone pamię-
ci Mistrza.

Rok 2011... koniec sierpnia... Kon-
certem „Radosne Bel Canto” i wysta-
wą zatytułowaną „Mistrz...Uczeń...
Autorytet...Respekt...” w siedzibie 
warszawskiej orkiestry Sinfonia Var-
sovia został zainicjowany projekt „Pol-
ska Szkoła Mistrzów”. Wystawa była 
poświęcona twórcom, z których wielu 
mieszkało i tworzyło w naszej dzielni-
cy, na Saskiej Kępie. Byli wśród nich: 

Witold Lutosławski, Ewa Bandrow-
ska-Turska, Grzegorz Fitelberg, Tade-
usz Baird, Jan Cybis, Józef Gosławski 
oraz Alina i Czesław Centkiewiczowie.  
To osoby znane nie tylko ze swoich 
dokonań twórczych, którym zawdzię-
czamy międzynarodowe uznanie  
dla naszej kultury, ale nade wszystko 
to wielkie autorytety moralne.

Przygotowując tę wystawę wraz  
z artystą fotografikiem Juliuszem Mul-
tarzyńskim i z artystą malarzem Pio-
trem Pawińskim, osobiście pukałam 
do wielu instytucji oraz rodzin z proś-
bą o wsparcie w jej zorganizowaniu. 

I tak spotkałam najbliższą rodzi-
nę Mistrza Witolda Lutosławskiego, 
państwa Gabrielę i Marcina Bogusław-
skich, którym miałam zaszczyt złożyć 
wizytę w ich domu na Żoliborzu. 

To tam, po wyprowadzeniu się  
z Saskiej Kępy mieszkał Mistrz wraz  
z rodziną. 

Pierwsze spotkanie z Panią Gabrie-
lą i Panem Marcinem Bogusławskimi 
było dla mnie datą bardzo ważną. Nie-
zwykłe rozmowy o Mistrzu, i użycze-
nie na wystawę osobistych zdjęć i pa-

miątek z archiwum kompozytora, było 
nieocenionym wparciem. 

Dwa tygodnie później Państwo 
Bogusławscy zaszczycili swoją obecno-
ścią otwarcie naszej wystawy „Mistrz...
Uczeń...Autorytet...Respekt”. Zrozu-
miałam ten ich gest, jako moje ducho-
we zobowiązanie, by podążać dalej. 

Dwa lata później trafiłam znowu  
na Żoliborz.

Rozmowa z Panem Marcinem 
Bogusławskim – pasierbem Mistrza 
Witolda – przeniosła mnie w świat, 
którym znałam z opowiadań. Miałam 
wielką tremę wobec gospodarza domu, 
byłam świadoma daru, jakiego do-
świadczam, bowiem bardzo pragnęłam 
usłyszeć z Jego ust historię rodzinną, 
poznać losy dwóch rodzin, które stały 
się częścią historii Saskiej Kępy. 

I tak w domu przy ulicy Śmiałej 39, 
na Żoliborzu, Pan Marcin Bogusław-
ski, pełen serdecznego ciepła i wyro-
zumiałości dla mojej tremy, rozpoczął 
opowieść o czasach Sasko – Kępskich.

Jadwiga Teresa Stępień:
Często z dużym wzruszeniem  

zatrzymuję się przy pamiątkowej tabli-
cy na domu przy ulicy Zwycięzców 39. 
To w tej kamienicy mieszkała rodzina 
Państwa Lutosławskich przez 22 lata. 
Tablica została wmurowana z inicjaty-
wy muzykologa Tadeusza Kaczyńskie-
go i Tadeusza Burchackiego z Towa-
rzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy.

Co zdecydowało, że Państwo Luto-
sławscy zamieszkali na Saskiej Kępie? 

Pan Marcin Bogusławski:
Architekt Antoni Dygat, ojciec 

mojej matki Danuty z domu Dygat, 
wybudował część warszawskiej kolo-
nii Staszica i tam w jednym z domów 
mieszkała cała nasza rodzina. Moja 
matka była wówczas żoną architek-
ta Jana Bogusławskiego. Brat matki, 
pisarz Stanisław Dygat wynajmował 
pokój kompozytorowi Andrzejowi  
Panufnikowi, którego często odwiedzał 
zaprzyjaźniony z nim Witold Luto-
sławski, mój późniejszy ojczym. Mat-
ka poznała Witolda w czasie okupacji. 
Kolonia Staszica była w owym czasie 
spokojnym i sympatycznym miejscem. 
Matka zarabiała na utrzymanie rodziny 
handlując wełną i codziennie przycho-
dziło do niej wielu klientów. Pewnego 
dnia zjawili się w naszym domu przed-
stawiciele Armii Krajowej i oznajmili, 
że zakładają tu swoją główną kwaterę 
i że wkrótce wybuchnie w Warszawie 
powstanie. Wtedy moja matka posta-
nowiła, że przeniesiemy się do domu 
dziadka w Komorowie, do willi, którą 
wybudował mój ojciec. W niedługim 
czasie, już po wybuchu powstania, za-
częło pojawiać się w Komorowie coraz 
więcej uchodźców z Warszawy i część 
z nich znajdowała u nas schronienie. 
Salon w naszym domu został podzie-

lony zawieszonymi na sznurkach 
prześcieradłami i w każdej przegródce  
lokowała się jedna rodzina. Ja z matką 
i z babką zajmowaliśmy jedną z takich 
przegródek.

W czasie powstania Niemcy spa-
lili nasz dom na Kolonii Staszica. 
Mieszkaliśmy w Komorowie, gdzie 
po pewnym czasie zjawił się również 
Witold Lutosławski. Członkowie mo-
jej rodziny zarabiali na życie wożąc 
do Warszawy i sprzedając tam pro-
dukty żywnościowe. Kiedy powsta-
nie się skończyło, postanowili wrócić  
do Warszawy? Wtedy zamieszkali  
na Saskiej Kępie. Lewobrzeżna War-
szawa była wówczas całkowicie znisz-
czona. Wszystkie mosty zostały zbom-
bardowane i chcąc przedostać się  
na prawy brzeg Wisły musieliśmy 
przeprawiać się przez most pontonowy 
furą zaprzęgniętą w konia, na której 
wieźliśmy resztę naszego cudem ura-
towanego dobytku. Moja matka, babka  
i ja znaleźliśmy pierwsze schronienie 
na ulicy Waszyngtona 22, u nadzwy-
czajnego człowieka, wybitnego pia-
nisty i pedagoga Jana Ekiera, który 
w tym roku kończy sto lat. To osoba, 
która na pewno zasługuje na miano 
Wielkiej Postaci Saskiej Kępy! 

Ja z matką i babką zostaliśmy ulo-
kowani w mieszkaniu profesora Ekie-
ra, natomiast Witolda Lutosławskiego 
zakwaterowano piętro wyżej. W tam-
tym czasie mój ojciec poznał kobietę, 
która została jego drugą żoną, a moja 
matka pobrała się z Witoldem Luto-
sławskim. Stosunkowo krótko korzy-
staliśmy z gościny Państwa Ekierów. 
Matka sprzedała działkę ze zburzonym 
domem na kolonii Staszica i kupiła 
mieszkanie na Saskiej Kępie, na ulicy 
Zwycięzców 39, które w czasie wojny 
trochę tylko ucierpiało od jakiegoś  
pocisku. Wystarczyło nam pieniędzy 
na przeprowadzenie remontu.

Saska Kępa była wówczas zupełnie 
inną dzielnicą niż jest dzisiaj. Zabudo-
wa dochodziła do ulicy Zwycięzców. 
Ostatni przystanek autobusowy był 
usytuowany tam gdzie kończy się ulica 
Francuska i zaczyna Plac Przymierza. 
Pierwsze autobusy jeżdżące na Saską 
Kępę to były ciężarówki z demobi-
lu. Podobnie jak w całej Warszawie. 
Nasz autobus nazywał się początkowo  
„Petka”, a dopiero później został ozna-
czony cyfrą 117.

Tam gdzie kończyła się zabudowa 
Saskiej Kępy, czyli za ulicą Zwycięz-
ców znajdował się wyasfaltowany pla-
cyk, na którym przed wojną urządzo-
ne było targowisko. Teraz stał pusty  
i tam grywaliśmy w piłkę nożną. Dalej 
rozciągały się pola, duża, otwarta prze-
strzeń stanowiąca wspaniały teren dla 
dziecięcych zabaw.

Zaraz po zakończeniu wojny Saska 
Kępa, która dawniej była dosyć eks-
kluzywną dzielnicą, a po wojnie nadal 
mieszkali w niej właściciele przedwo-

Lata Sasko - Kępskie Mistrza Witolda Lutosławskiego 
i Jego Rodziny ... rozmowa z Panem Marcinem 

Bogusławskim - pasierbem Witolda Lutosławskiego

SASKA KĘPA luty 2013 r.    Nr. 1 (10)8. SASKA KĘPAŚladami mistrzów
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jennych willi, została przez władze 
komunistyczne uznana za siedlisko 
„wrogów Polski Ludowej”. Dlatego 
dokwaterowano tu sporo podejrzanych 
elementów rekrutujących się ze środo-
wiska lumpenproletariatu, co miało 
zmienić charakter i klimat dzielnicy.

Ja zamieszkałem na Saskiej Kępie 
jako 8-letni chłopiec, a wyprowadziłem 
się od rodziców dopiero po ukończe-
niu studiów na wydziale architektury 
Politechniki Warszawskiej. Na Saskiej 
Kępie chodziłem do szkoły podstawo-
wej, która mieściła się w jednej z willi 
na ulicy Saskiej, a potem w drewnia-
nych barakach wybudowanych po dru-
giej stronie ulicy Zwycięzców. Później 
uczęszczałem do gimnazjum imienia 
Adama Mickiewicza, które było prze-
znaczone dla chłopców, a dziewczynki 
chodziły do gimnazjum imienia Marii 
Curie-Skłodowskiej. Wspólnie orga-
nizowaliśmy zabawy szkolne. Kiedy 
powstała organizacja ZMP, cała na-
sza klasa musiała do niej przystąpić.  
Wyjątek stanowili ci koledzy, których 
rodzice siedzieli w więzieniu za działal-
ność w AK.W tamtych czasach zostało 
wydane rozporządzenie zabraniające 
gromadzenia się na ulicy w grupach 
liczących ponad trzy osoby. Jeżeli było 
ich więcej, uważano, że powstawała 
nielegalna manifestacja. Pewnego razu 
na rogu ulicy przystanęło nas sześciu, 
ja z moimi kolegami. Zaraz zjawili się 
milicjanci, zgarnęli nas do komisariatu 
i wsadzili do aresztu. Uwolniono nas 
dopiero po interwencji rodziców.

Jadwiga Teresa Stępień:
Chcąc przetrwać te czasy, trzeba 

było podejmować różne prace. Wiem, 
że Pan Władysław Szpilman był  
w tamtym okresie dyrektorem mu-
zycznym Polskiego Radia i namawiał 
Witolda Lutosławskiego do kompono-
wania piosenek.

Pan Marcin Bogusławski:
Wcale nie musiał namawiać! Prze-

cież komponowaniem muzyki poważ-
nej nie można było zarobić na utrzy-
manie rodziny. Teraz też jest trudno. 
W czasach kiedy w Polsce obowiązy-
wał w sztuce socrealizm, kompozytor 
nie mógł tworzyć w zgodzie z własny-
mi zainteresowaniami. Mój ojczym 
był człowiekiem bardzo rzetelnym 
w swoim postępowaniu, czuł się od-
powiedzialny za utrzymanie rodziny. 
Dostał wtedy posadę w Polskim Ra-
dio i tam pisał muzykę do radiowych 
słuchowisk i teatru radiowego. Przez 
pierwszy rok podpisywał swoje utwo-
ry własnym nazwiskiem. Dzięki temu,  
co zarabiał, nie zaznaliśmy biedy. Jed-
nak po pewnym czasie ojczym zrezy-
gnował z pracy etatowej, bo nie zosta-
wiała mu czasu na poważną twórczość 
kompozytorską, która głównie go in-
teresowała. Na szczęście, za radą Wła-
dysława Szpilmana, z którym łączyła  
go serdeczna przyjaźń, przyjął pseudo-
nim „Derwid” i zaczął komponować 
również muzykę lekką, melodie do pio-
senek, do których teksty przynoszono 
mu do Radia. Szpilman zdawał sobie 
sprawę, że wybitny talent kompozy-
torski i wszechstronne wykształcenie 
muzyczne nie wystarczą ojczymowi 
by mógł utrzymać rodzinę. Natomiast 
komponowane przez niego piosenki 
były często wykonywane na antenie 

Polskiego Radia i przynosiły autorskie 
tantiemy, które dawały nienajgorszy 
dochód. Nasza rodzina egzystowała 
więc we względnym dobrobycie i ja, 
mimo wszystko, wspominam tamte 
czasy jako szczęśliwe lata dzieciństwa.

Jadwiga Teresa Stępień:
Tak, właśnie. Szczęśliwe dzie-

ciństwo nie musi być utożsamiane  
z możliwościami materialnymi rodzi-
ny. Dla mnie to również były znamien-
ne czasy poza kryteriami materialny-
mi. W okresie studiów we Wrocławiu 
czuwała nade mną Maestra Irena  
Gałuszka, która była dla mnie nie tyl-
ko wielkim autorytetem artystycznym 
i moralnym. Byłam szczęśliwa pozna-
jąc wielkich ludzi, chłonęłam wtedy 
całą duszą świat muzyki, świat sztuki.

Pan Marcin Bogusławski:
We Wrocławiu mieszkał przez pe-

wien czas mój wuj Stanisław Dygat.  

W latach powojennych osiedlało się 
tam wielu przedstawicieli polskiej  
kultury.
Jadwiga Teresa Stępień:

Moim działaniom przyświeca mot-
to „Mistrz ... Uczeń ... Autorytet ... 
Respekt”. Kiedy spoglądam wstecz  
na swoją 30-letnią działalność zawo-

dową, wielokrotnie przychodzi mi na 
myśl refleksja: nie każdy wielki twórca 
czy artysta musi być wielkim człowie-
kiem. Czy prawdziwe człowieczeństwo 
wynosimy z rodzinnego domu?

Pan Marcin Bogusławski:
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi 

na takie pytanie. Wybitne jednostki 
różnią się między sobą. Niewątpliwie 
z rodziny Lutosławskich wywodzi 
się wielu wybitnych ludzi, atmosfera  
w ich domu była wyjątkowa, wyróż-
niali się wielkim zrozumieniem i po-
szanowaniem kultury, a to sprzyjało 
rozwojowi twórczych jednostek. Mój 
ojczym Witold Lutosławski miał wy-
bitnych przodków. Mój ojciec, mó-
wię o Janie Bogusławskim, przez całe 
swoje zawodowe życie był twórczym 
architektem i jednocześnie czynnym 
dydaktykiem. Uczył w szkole w Pozna-
niu, a potem wykładał na Politechnice 
Warszawskiej, gdzie uzyskał profesurę. 
Kiedy go pytałem co gwarantuje twór-
cy szybką i solidną karierę, odpowie-
dział mi, że jedynie ciężką i wytrwałą 
pracą można osiągać dobre wyniki. 
Jego wskazówki bardzo mi pomogły, 
zwłaszcza w okresie studiów, kiedy na-
prawdę było mi ciężko.

Witold Lutosławski był niezwykle 
pracowitym człowiekiem, o nieprze-
ciętnej indywidualności. Uważnie ob-
serwował otaczającą go rzeczywistość, 
ale komponował swoje dzieła w du-
chu zupełnie niezależnym. Niektórzy 
kompozytorzy nadają swoim dziełom 
tytuły związane z wydarzeniami hi-
storycznymi. Mój ojczym nigdy tego 
nie robił. Mówił, że jeśli wydarzenia 
zewnętrzne znajdują jakiekolwiek  
odzwierciedlenie w jego muzyce,  
to jedynie w tym sensie, że on sam 
może zmieniać się wewnętrznie pod 
wpływem tego co dzieje się na świecie.

Chcę powiedzieć, że jedną z naj-
ważniejszych cech mego ojczyma był 
zupełny brak zainteresowania rywali-
zacją z innymi kompozytorami. Jeżeli 
w jakimś momencie muzyka danego 
twórcy nie wzbudza należytego zain-
teresowania, to może komponować  
sobie „do szuflady”, co daje mu po-
czucie pewnej niezależności. Ojczyma 
nigdy nie cechowała pogoń za natych-
miastowym sukcesem, która często 
występuje u twórców czy artystów.  
Był kompletnie niezależny, zawsze  
postępował w zgodzie z własnymi 
przekonaniami.

Jadwiga Teresa Stępień:
Takie cechy to rzadkie zjawisko. 

Występują tylko u prawdziwie wiel-
kich twórców.

Pan Marcin Bogusławski:
Ojczym był głębokim znaw-

cą muzyki współczesnej, doskonale  

zorientowanym w twórczości innych 
kompozytorów. Potrafił znajdować  
w niej interesujące elementy, które 
mogły w pewien sposób oddziaływać 
na jego własne dzieła, ale nigdy nie 
było w nim dążenia do rywalizacji. 
Witold Lutosławski dokonał wielkiej 
syntezy technik kompozytorskich  
XX wieku. Korzystał z wynalazków 
innych kompozytorów po to, by wy-
ciągać z nich własne wnioski, przetwa-
rzać je w sposób odkrywczy, wprowa-
dzać nowe idee.

Jadwiga Teresa Stępień:
To wyjątkowo rzadka cecha.  

Na ogół wszystkim przyświeca duch 
rywalizacji.

Pan Marcin Bogusławski:
Witold Lutosławski nie miał tej 

cechy i dzięki niemu ja też się jej 
pozbyłem. Mówił mi, że sukces nie  
polega na tym, by nazwisko twórcy 
było często powtarzane w mediach, 
albo by świetnie zarabiał.

Jadwiga Teresa Stępień:
Mistrz pomagał potrzebującym, 

wspierał młodych artystów rozpoczy-
nających karierę.

Pan Marcin Bogusławski:
Chęć pomagania innym brała się 

stąd, że sam miał za młodu ciężkie 
życie. Jego ojciec i stryj zostali roz-
strzelani w czasie wojny, brat zginał 
w sowieckim obozie. Witold spotkał  
w młodości profesora, który wprawdzie 
nie był entuzjastą kierunku w jakim 
zmierzały kompozycje jego studenta, 
ale okazał się na tyle mądrym człowie-
kiem, że kiedy zorientował się, z jak 
utalentowanym uczniem ma do czy-
nienia, udzielał mu lekcji bezpłatnie, 
przy czym twierdził, że Witold będzie 
miał w przyszłości okazję do rewanżu 
pomagając innym młodym artystom 
zasługującym na wsparcie.

Jadwiga Teresa Stępień:
Kończąc naszą rozmowę, chcia-

łabym Panu podziękować za to,  
że poświęcił mi Pan tyle swego cenne-
go czasu. 

Pan Marcin Bogusławski:
Ja także dziękuję. Pani działalność 

ma duże znaczenie. Bardzo cenne są 
takie inicjatywy, a wiem, że wymaga-
ją wiele wysiłku, czasu i pracy. Dzisiaj 
muzyka poważna jest zaniedbaną dzie-
dziną sztuki, bo radio i telewizja są za-
interesowane przede wszystkim ilością 
odbiorców, więc nadają głównie mu-
zykę lekką, rozrywkową. Trzeba uczyć 
ludzi, by słuchali muzyki poważnej 
współczesnych twórców, tym bardziej 
tych, których dzieła wykonywane  
są z powodzeniem na całym świecie.

Jadwiga Teresa Stępień:
W imieniu naszych czytelników, 

pragnę wyrazić nadzieję, że dane nam 
będzie spotkać się jeszcze w bieżą-
cym roku w Klubie Kultury Saska 
Kępa na wydarzeniach poświęconych  
Mistrzowi Witoldowi Lutosławskiemu.  
Ponownie dziękuję całym sercem.

Z wyrazami najgłębszego respektu
Jadwiga Teresa Stępień

jadwiga.teresa.stepien@gmail.com 

SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 1 (10)    luty 2013 r. 9.Śladami mistrzów
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W Klubie Kultury Saska 
Kępa odbył się 15 lutego 

kolejny wieczór z cyklu „Śladami 
Mistrzów ... Wielkie Postacie na  
Saskiej Kępie” poświęcony Witol-
dowi Lutosławskiemu. Tym razem 
zaproszeni goście mogli zapoznać 
się z mało znaną, wśród melomanów, 
częścią twórczości tego artysty. Mało 
kto zdaje sobie bowiem sprawę,  
że Mistrz napisał też ponad 30 pio-
senek rozrywkowych pod pseudoni-
mem Derwid.

Gospodynią wieczoru była nasza 
sąsiadka, mezzosopran, pani Jadwiga 
Teresa Stępień. 

Na spotkanie z publicznością 
zaprosiła wielu ciekawych ludzi 
związanych z kulturą i Witoldem 
Lutosławskim. Przed sceną poleciła 
ustawić stół z krzesłami, na które 
zapraszała, po kolei ważnych gości. 
Wśród nich była piosenkarka Rena 
Rolska, znana z wielu powojennych 
przebojów, a także Olgierd Buczek, 
niestety zapomniany piosenkarz lat 
60-tych o wspaniałym ciepłym gło-
sie, nienagannej dykcji i otwartym 
sercu. Wśród nich znalazł się Zbi-
gniew Zapert, dziennikarz i autor 
tekstów piosenek. Rodzina Mistrza 
reprezentowana była przez państwa 
Gabrielę i Marcina Bogusławskich. 
Zaproszenia przyjęli też: pan Tadeusz 
Burchacki z Towarzystwa Przyjaciół 
Saskiej Kępy i znani nam muzycy: 
światowej sławy skrzypek Krzysztof 
Jakowicz, pianista Mariusz Rutkow-
ski i klarnecista Adam Szydłowski.

Przed gośćmi siedzącymi przy 
stole pani Jadwiga zapaliła kilka 
świec, starając się stworzyć atmosferę 
spotkania przyjaciół. Powoli, lekko 
widoczna trema zgromadzonych ar-
tystów znikała uspokojona utworem 
z filmu „Pianista” skomponowanym 
w hołdzie Władysławowi Szpilmano-
wi przez Wojciecha Kilara. Wszyscy 
zasłuchali się w żywe dźwięki wydo-
bywane przez muzyków. Muzyka ta 
została wybrana przez prowadzącą 
spotkanie, by zaznaczyć przyjaźń łą-
czącą obu muzyków. W czasie wojny 
Lutosławski wraz z Andrzejem Pa-
nufnikiem zarabiali na życie muzy-
kowaniem w warszawskich kawiar-
niach, wspierali ukrywającego się 
Szpilmana. Przyjaźń ta przetrwała 
straszne czasy wojny, tytułowy pia-
nista, przetrwał wojnę dzięki pomo-

cy Niemca. Po wojnie Lutosławski 
mógł zarabiać pisząc muzykę użyt-
kową dla radia. Pracę tę zawdzię-
czał właśnie Szpilmanowi. Po woj-
nie niełatwo było wyżyć muzykowi, 
komponującemu muzykę poważną. 
Mistrz w jednym z wywiadów powie-
dział, że po jego koncercie, ówcze-
sny Minister Kultury Włodzimierz  
Sokorski ocenił jego muzykę słowa-
mi: „takiego kompozytora powinno 
się wrzucić pod tramwaj”

Piosenki przez niego skompo-
nowane wykonywali m.in.: Olgierd 
Buczek, Mieczysław Fogg, Ludmiła 
Jakubczak, Kalina Jędrusik, Jerzy 
Michotek, Sława Przybylska, Han-
na Rek, Irena Santor, Rena Rolska, 
Violetta Villas. Wspominając te cza-
sy, kiedy jak to sam ujął musiał pisać 
muzykę użytkową ( proste utwory 
dla uczniów, kolędy, piosenki ludowe  
i dla dzieci, muzykę rozrywkową) 
myślał, że jego poważna twórczość 
nie będzie potrzebna i będzie kom-
ponowana do szuflady. Ale lubił pisać 
takie utwory, sprawiało mu to przy-
jemność tym większą, że był przeko-
nany o tym, że są one potrzebne.

Słuchaliśmy utworu Wojciecha 
Kilara ze wzruszeniem. Jakże wspa-
niale muzycy, wydobyli dźwięki z in-
strumentów przywołując nam przed 
oczyma wyobraźni obrazy z życia ży-
dowskiej społeczności. 

Gdy ucichły dźwięki muzyki 
pierwszy zabrał głos pan Burchac-
ki, inicjator powstawania i realizacji 
tablic pamiątkowych i pomników  
w Warszawie. Zainteresowanych 
odsyłam do artykułu opisującego 
jakże ciekawą postać naszego gościa  
http://www.ngp.pl/str/tekst294.
html. Opowiedział nam jak wygląda-
ła Warszawa i Saska Kępa po wojnie, 
w czasach, gdy poznał Mistrza. Cza-
sach zniszczonego miasta, problemów  
z zakwaterowaniem i zaopatrzeniem, 
czasach trudnych ale pełnych na-
dziei na zmiany na lepsze. Dom Mi-
strza został zniszczony, jak większość  
w lewobrzeżnej Warszawie. Luto-
sławski zamieszkał wtedy u przyja-
ciela Jana Ekiera, również kompo-
zytora. Pragnę odkreślić, że w tym 
roku pan Ekier skończy 100 lat!  
I nadal mieszka na Saskiej Kępie.

Jako następny zabrał głos pan 
Marcin Bogusławski, pasierb Mi-
strza. Opisał w jak ciężkich żyli wa-

runkach stłoczeni w małym miesz-
kaniu wraz dwoma babciami. Do 
dziś zachowało się podanie, napisane  
po śmierci jednej z nich, z prośbą o 
nie dokwaterowywanie im w związku  
z trudnymi warunkami dodatkowej 
osoby. Znani muzycy, współpracują-
cy z Mistrzem nie mogli się nadziwić 
warunkom, w jakich tworzył. Pokój 
jaki zajmował mieścił małe pianino, 
pojedyncze łóżko i krzesło, które się 
tam ledwo mieściło. Podobno zmia-
na sytuacji mieszkaniowej nastąpiła 
po wizycie Mścisława Rostropowi-
cza, wiolonczelisty, który ćwiczył  
z Mistrzem Koncert na Wiolonczelę. 
Szlifując poszczególne partie utwo-
ru, do wściekłości doprowadziło  
go to, że na przemian uderzał  
łokciem, bądź smyczkiem w ścianę.

Ponoć był tak rozzłoszczony,  
że poleciał z awanturą do samego 
Ministra Kultury.

Usłyszeliśmy też zabawną aneg-
dotę o innym związanym z Kępą 
artyście Janie Cybisie. W jego wspo-
mnieniach krytyka ministra kultury 
i sztuki Stefana Dybowskiego jego 
obrazu wiszącego w ministra ga-
binecie była przyczyną odwołania  
Dybowskiego ze stanowiska. Kryty-
kę słyszał rzekomo Ilja Grigorjewicz 
Erenburg ( rosyjski pisarz, publicy-
sta, poeta), który uznał, że jednak 
taki urzędnik powinien znać się  
na sztuce. Po jego interwencji zmie-
niono ministra.

Mogliśmy usłyszeć archiwalny 
utwór „Nie oczekuję dziś nikogo...” 
zaśpiewany przez Renę Rolską. Sło-
wa piosenki napisane zostały przez 
dziennikarza, poetę pana Zbignie-
wa Zaperta. Poznaliśmy historię 
napisania tej piosenki, wyboru pio-
senkarki, którego dokonał Mistrz 
wraz z Władysławem Szpilmanem, 
kompozytorem, pianistą pracującym  
w rozgłośni Polskiego Radia,  
w zgrzebnych czasach Gomułki.

Wszyscy zasłuchaliśmy się w tej 
piosence, jakże pięknie zaśpiewanej, 
dźwięcznym głosem, z przedwojen-
nym arystokratycznym akcentem. 
Słowa przeniosły nas w świat uczuć, 
tęsknot za tym, co utracone. Artystka 
dostała gorące brawa. Ucieszyła się 
ogromnie i powiedziała wszystkim, 
że przestała śpiewać w 1981 roku, 
co zostało przyjęte z rozbawieniem 
i nagrodzone oklaskami. Artystka 

dodała, że obecnie można ten utwór 
usłyszeć w nowej aranżacji w teatrze 
Buffo. Wyraziła zadowolenie, że nie 
został zapomniany i odświeżony żyje 
nowym życiem. Zdanie to spotkało 
się z wieloma głosami sprzeciwu. 
Niektórzy byli zdania, że akurat ten 
piękny utwór, świetnie zaśpiewany 
nie wymaga odświeżania i powinien 
być słuchany w pierwotnej wersji.

Wiele interesujących opowieści 
z życia Mistrza usłyszeliśmy od jego 
wieloletniego przyjaciela skrzyp-
ka Krzysztofa Jakowicza. Wspólnie 
wyjeżdżali za granicę, koncertowali 
w Izraelu, Paryżu, Berlinie. Sławny 
skrzypek opowiedział jak zachwycił 
się koncertem na wiolonczelę Mi-
strza i wyraził nadzieję, że kiedyś 
może zechce coś napisać na skrzyp-
ce. Odpowiedź, jaką uzyskał była 
wymijająca. Ze wzruszeniem opo-
wiadał, że jednak zasiał Mistrzowi 
ziarno pomysłu w głowie i stało się! 
Lutosławski spełnił jego prośbę.

Drugim utworem, który przerwał 
wspomnienia gości i ukierunkował je 
na inny temat była piosenka zaśpie-
wana przed laty przez pana Olgier-
da Buczka, Warszawski dorożkarz. 
Rytmiczne, dowcipne słowa napisał 
Jerzy Miller. 

To był przemiły wieczór, pełen 
ciepłych słów, wesołych dykteryjek, 
przebiegający w radosnej, przyjaciel-
skiej atmosferze. Wszyscy artyści, 
którzy zaszczycili nas swoją obec-
nością, przyszli z potrzeby serca, 
poświęcili nam czas z miłości do Mi-
strza. Jedyną zapłatą, jaką otrzymali 
była nasza radość. Cała publiczność 
zaśpiewała wraz z gośćmi zaintono-
wane przez gospodynię wieczoru, jak 
hymn uwielbienia piosenki, „Nie 
oczekuję dziś nikogo” i „Warszaw-
ski dorożkarz”. Pan Olgierd Buczek 
pięknym głosem, jak z lat 50-tych 
śpiewał z nami swój przebój. To było 
dla nas wspaniałe przeżycie.

Wspólne śpiewanie z miłości  
do mistrza Witolda.

Na zakończenie, poproszony  
o refleksję na temat wieczoru, pan 
Ryszard Rembiszewski, znany, jako 
Pan Lotto zarecytował nam pięk-
ny wiersz Jonasza Kofty „Trzeba  
marzyć”.

 Żeby coś się zdarzyło
 Żeby mogło się zdarzyć
 I zjawiła się miłość 
 Trzeba marzyć

Wspaniale, z uczuciem wyrecyto-
wany wiersz zakończył, jak fajerwer-
kami ten cudowny wieczór.

Pragnę podziękować wszystkim 
artystom za tak niezwykły, niezapo-
mniany dla mnie wieczór.

Była to dla mnie wspaniała  
podróż w świat wielkich talentów, 
cudownych twórców i wzruszającego 
piękna. Dla mojego Ojca, dodatkowo, 
podróż w piękny czas jego młodości.

Anita Zatryb

LUTOSŁAWSKI NIEZNANYAnita Zatryb

SASKA KĘPA luty 2013 r.    Nr. 1 (10)10. SASKA KĘPARok Witolda Lutosławskiego



11.

Laureaci konkursu plastycznego 2012

Organizator:
Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej  
Pracowników Kultury w Warszawie ul. Francuska 49
telefon/fax 22 616-36-49, e- mail: sbmkul1@wp.pl

Współpraca;  
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 143. im. Stefana Starzyńskiego  
w Warszawie. 

Tematyka konkursu: Saska Kępa oczami dzieci. Symbole Saskiej Kępy. 

Uczestnicy konkursu: Dzieci w wieku do 11 lat.

Harmonogram konkursu: 
- do 15.02.2013 r. ogłoszenie i powołanie Komisji Konkursowej.
- od 15.02. do 15.04.2013 r. przygotowanie prac i przekazanie ich do organizatora.
- do 30.04.2013 r. rozstrzygnięcie konkursu.
- od 15.05. do 8.06.2013 r. przygotowanie wystawy prac.
- w dniu 8.06.2013 r. prezentacja wyróżnionych prac podczas Święta Saskiej Kępy 
oraz wręczenie nagród i wyróżnień. 

Szczegółowe zasady konkursu:
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
I- dzieci w wieku do 6 lat
II- dzieci w wieku 7-9 lat
III- dzieci w wieku 9-11 lat 
W I i II kategorii wiekowej - każdy uczestnik konkursu przygotuje pracę 
plastyczną: „Moja Saska Kępa” - format A3, technika dowolna.
W III kategorii wiekowej –każdy uczestnik przygotuje dwie prace plastyczne:
„ Moja Saska Kępa” - format A-3, technika dowolna.
„Projekt symbolu Saskiej Kępy” - format A4, technika dowolna.

Nagrody i wyróżnienia:
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa i upominki.
Autorzy trzech wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe ich prace zostaną 
opublikowane w najbliższym numerze periodyku SASKA KĘPA. 
Nagrody wyróżnionym zostaną wręczone podczas Święta Saskiej Kępy 8.06.2013 r. 

Organizatorzy

Organizator:
Stowarzyszenie SASKA KĘPA przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej  
Pracowników Kultury w Warszawie
telefon/fax 22 616-36-49, e-mail: sbmkul1@wp.pl 

Współpraca:
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Saska Kępa z siedzibą w Warszawie  
ul. Francuska 49.

Patronat;
P. Jolanta Hibner – posłanka do Parlamentu Europejskiego
P. Adam Kwiatkowski – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawowe cele konkursu:
Upowszechnianie wiedzy o Saskiej Kępie, jej dziejach, ludziach i dniu dzisiejszym.
Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w życiu kulturalnym  
swojej dzielnicy.
Kształtowanie więzi społecznych i integracja środowiska lokalnego.

Tematyka konkursu:
Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia: 
Historia i rozwój geograficzny Saskiej Kępy.
Wybitne postacie związane z Saską Kępą na przestrzeni wieków.
Współcześni twórcy kultury na Saskiej Kępie. 
Zabytki, pomniki, tablice i medale Kępy.
Instytucje i placówki życia kulturalnego Saskiej Kępy (galerie, biblioteki, domy 
twórców, klub kultury itp.).
Święto Saskiej Kępy – jej kolejne edycje.
Współczesna urbanistyka i architektura Saskiej Kępy.

Literatura podstawowa:
Hanna Faryna Paszkiewicz - „Saska Kępa”, Warszawa wyd. Murator 2001.
Waldemar Łysiak – „Historia Saskiej Kępy”, Warszawa wyd. Nobilis 2008.
Praca zbiorowa pod kierunkiem p. Leszka Kurowskiego – „Saska Kępa  
przewodnik turystyczny” Warszawa 2012 (u organizatorów).

Uczestnicy konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ostatnich klas szkól podstawowych  
i gimnazjalnej tj. w wieku od 12 do 15 lat.

Harmonogram Konkursu :
Etap I - szkolny – do 20.04.2013 r. - przeprowadza komisja konkursowa wewnątrz 
szkolna powołana przez dyrektora szkoły w celu wyłonienia trzyosobowej  
drużyny reprezentującej placówkę. O sposobie przeprowadzenia eliminacji decyduje  
dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel. 
Dyrektor szkoły w terminie do 30.04.2013 godz.15.00 pisemnie zgłasza do organi-
zatora reprezentantów swojej szkoły.

Etap II - międzyszkolny do 8.06.2013 r. Przeprowadza go Komisja Konkursowa 
powołana przez organizatora. 
Składa się z dwóch części:
Cześć I - pisemna w dniu 14.05.2013 r. godz. 12.00 w siedzibie organizatora  
reprezentanci indywidualnie rozwiązują test pisemny. Za każda dobrą odpowiedź 
otrzymują 1 pkt. Zwycięża ta reprezentacja, której przedstawiciele uzyskają łącznie 
najwyższą liczbę punktów. Do finału ustnego kwalifikują się trzy najlepsze drużyny.  
W przypadku równej liczby punktów komisja zarządza dodatkowy test do skutku. 
Organizator w terminie do 20 maja 2013 r. ogłosi wyniki konkursu i zawiadomi  
o nich wszystkich jego uczestników. 

Część II - ustna: zostanie przeprowadzona w dniu 4 czerwca o godz. 17.00 w Klubie 
Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23.
Uczestniczyć będą trzy najlepsze drużyny z części pisemnej. Każdy z uczniów  
odpowiadał będzie na trzy pytania zadawane przez Komisję Konkursową, za którą 
może otrzymać od 0-2 pkt. 
Następnie, drużyny przystąpią do prezentacji twórczości jednego ze współczesnych 
twórców kultury na Saskiej Kępie np. muzyka, malarza, grafika czy rzeźbiarza.  
Prezentacja nie może trwać więcej jak 10 minut. To zadanie będzie punktowane od 
0-6 pkt. Zespół może dostać dodatkowe 2 pkt za wizytę w domu twórcy lub jego 
pracowni.
Szkoły uczestniczące w konkursie mogą być wspierane przez ucznia/uczniów,  
który/ którzy wykona/wykonają podczas finału piosenkę o Warszawie. Za taki występ  
drużynie dopisze się 3 pkt. 
Szkoła może też otrzymać dodatkowe 1-2 pkt. za ciekawą formę kibicowania  
kolegom i koleżankom ze szkoły. 
Zwycięża reprezentacja tej szkoły, która łącznie uzyska największą liczbę  
punktów. W przypadku jej równej ilości decyduje wynik z części pisemnej a w dalszej  
kolejności z prezentacji.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dni Święta Saskiej Kępy  
- 8 czerwca o godz.16.00.

Nagrody i wyróżnienia.
Za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa w wysokości 400 zł dla każdego ucznia 
- członka zespołu i nauczyciela opiekuna.
Za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa w wysokości 250 zł dla każdego ucznia  
zespołu i nauczyciela -opiekuna.
Za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa w wysokości 150 zł dla każdego uczestnika 
zespołu i nauczyciela opiekuna.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Komisja Konkursowa może przyznać też wyróżnienia specjalne.
Zwycięska szkoła otrzyma pamiątkowy puchar.

Uwagi końcowe
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS pt. „SASKA KĘPA –HISTORIA, KULTURA I LUDZIE”

KONKURS PLASTYCZNY  
pt. „SASKA KĘPA OCZAMI DZIECI” ORGANIZOWANY  

W RAMACH OBCHODÓW ŚWIĘTA SASKIEJ KĘPY 2013.
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