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Wbrew powszechnie wyrażanym obawom wiosna w końcu nadeszła. 
Wraz z wiosną pojawiły się różne interesujące zjawiska. Chciałoby 

się napisać, że najbardziej rzucają się w oczy stacje wypożyczalni rowerów 
miejskich Veturilo. Niestety, najwięcej uwagi przyciągają wszechobecne dziury  
w jezdniach. Francuska i Paryska zniosły zimę bardzo dobrze i Święto Saskiej 
Kępy nie skończy się podwyższonym zużyciem gipsu w placówkach Pogotowia 
Ratunkowego. 

O Święcie jednak nie piszemy, bo poświęcona będzie mu większość  
następnego, specjalnego numeru. Nie piszemy też już więcej o dziurach, bo 
te mówią same za siebie, jak choćby ten imponujący krater z Berezyńskiej 
zdjęty powyżej. Wyrzucenie z wieloletniego planu finansowego Dzielnicy  
gruntownej naprawy przecznic Francuskiej już było na naszych łamach  
poruszone a portret tego skutków zdobi naszą stronę tytułową. Za to jest dużo  
o wydarzeniach kulturalnych i pożytecznych inicjatywach naszych sąsiadów.  
Jak zwykle kultura zajmuje u nas poczesne miejsce. W tym numerze także  

miłośnicy zagadek kryminalnych znajdą coś dla siebie – polecamy artykuł  
o znikającym zabytku z Ronda Waszyngtona. Może więcej tu zagadki, niż  
kryminału, ale rzecz daje do myślenia. Nie zabraknie też spraw aktualnych, 
kontynuujemy temat nowych zasad wywozu śmieci. 

Nie sposób uciec od polityki, staramy się wszak zachować proporcje. 
Jako autorów gościmy na łamach jedenastego numeru Gazety radnego, posła  
i europosła – wszystkich z Kępy. Podobnie jak przed rokiem piszemy także  
o nich, a konkretnie o radnych miejskich i dzielnicowych wybranych w naszej  
Dzielnicy. Nie każdy wie, czym zajmowali się w minionym roku,  
a kolejne wybory samorządowe coraz bliżej. Na razie zajmujemy się  
Samorządem Saskiej Kępy z lotu ptaka, lecz w miarę upływu czasu będziemy 
temu tematowi poświęcać coraz więcej czasu.

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru. Zalecamy czytanie na ławkach  
w Skaryszaku i przy stolikach kawiarnianych ogródków!
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W ostatnim czasie Parlament 
Europejski zajął się nowe-

lizacją zapisów dyrektywy w spra-
wie badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi, 
po to by uczynić te zapisy jeszcze 
bardziej bezpiecznymi, co w konse-
kwencji przyniesie wymierne korzy-
ści wszystkim mieszkańcom naszego  
kontynentu korzystających z sze-
roko pojętego leczenia. Omawia-
ne badania kliniczne są badaniami  
leków, w których uczestniczą lu-
dzie i w których leki stosowane są 
poza zwykłą praktyką kliniczną na 
podstawie protokołu badawczego.  
Należy zauważyć również, że badania 
kliniczne są zatem niezbędną częścią 
klinicznych badań naukowych, któ-
re z kolei mają podstawowe znacze-
nie dla opracowywania produktów 
leczniczych i udoskonalenia opieki 
medycznej. Bez badań klinicznych 
nie byłoby nowych leków, dalszego 
rozwoju istniejących juz prepara-
tów, ani opartego na dowodach – 
udoskonalenia metod leczenia przy 
pomocy leków.

Co roku do wyspecjalizowa-
nych instytucji europejskich skła-
danych jest około 4 400 wniosków 
o pozwolenie na badania kliniczne. 
Znaczna część z nich dotyczy mię-
dzynarodowych badań klinicznych, 
czyli takich procedur, które zamierza 
się wykonać w co najmniej dwóch  
państwach członkowskich. Niestety  
w dobie szalejącego kryzysu eko-
nomicznego koszty takich badań 
stale rosną. Sprzyjają również temu 
zbyt biurokratyczne przepisy obo-
wiązującej dyrektywy nakładające  
na zespoły badawcze niepotrzebne 
obciążenia administracyjne generu-
jące dodatkowe koszty i wydłużające 
ponad miarę średni okres potrzebny 
do rozpoczęcia danego badania. Nowe 
przepisy, nad którymi pracuje obecnie 
Komisja ENVI mają zatem za zadanie 
te wszystkie kwestie w sposób klarow-
ny uprościć i doprecyzować. 

Przechodząc do omówienia za-
pisów szczegółowych nowego roz-
porządzenia warto zaakcentować,  
że wprowadza ono zmienioną 
procedurę wydawania pozwoleń  
na badania kliniczne. Dlatego też 
zdecydowano się na zharmonizo-
wanie całej dokumentacji proce-
duralnej i wprowadzenie jednego 
portalu internetowego służącego  
do składania wniosków o pozwole-
nie na przeprowadzenie badania kli-
nicznego, który zostanie połączony 
z bazą danych UE. Procedura oceny 
będzie elastyczna o jasnych ramach 
czasowych i w dużej mierze kontro-
lowana przez państwa członkowskie, 
które będą mogły liczyć w tej kwe-
stii na pomoc specjalnie powołanego 
do tego celu forum ds. koordynacji 
i doradztwa. Każdy przypadek prze-
prowadzenia oceny indywidualnej 
danego badania przez poszczególny 
kraj musi zostać przeprowadzony  
w zgodzie, co do aspektów o charak-
terze etycznym i uwarunkowanym 
lokalnie. Ponadto pozostawiono 
każdemu krajowi członkowskiemu 
możliwość określenia ram organi-
zacyjnych i wewnętrznych kompe-
tencji dotyczących oceny pozwoleń  
na badania kliniczne, pod warun-
kiem przestrzegania międzynarodo-
wych wytycznych w sprawie nieza-
leżności oceniających. Prezentowane 
przepisy przewidują również szybką 
procedurę „rozszerzania” badania 
klinicznego na dodatkowe państwa 
członkowskie.

Zasadniczym elementem do-
tyczącym wydawania pozwolenia  
na badanie kliniczne jest jasne rozróż-
nienie kwestii, w przypadku których 
państwa członkowskie współpracują 
w ramach oceny wniosku o pozwo-
lenie na badanie kliniczne i kwestii,  

BADANIA KLINICZNE 
- SZANSA CZY BIZNES ?Jolanta Hibner

w przypadku których kraje wspólno-
towe przeprowadzają ocenę indywi-
dualnie. To drugie zagadnienie obej-
muje aspekty o charakterze ze swej 
istoty krajowym (na przykład odpo-
wiedzialność), etycznym (na przy-
kład świadoma zgoda) lub lokalnym  
(na przykład odpowiednia jakość 
ośrodków badawczych). Istotą noweli-
zacji jest zwiększenie bezpieczeństwa  
badań, ponieważ zakłada się, że każ-
dy wniosek o pozwolenie na badanie  
kliniczne będzie musiał zostać

oceniony wspólnie przez rozsąd-
ną liczbę osób, które są niezależne 
oraz posiadają niezbędne kwalifika-
cje i doświadczenie. Rozdziela rów-
nież kwestię doradztwa naukowego 
z problemami dotyczącymi wydawa-
nia pozwoleń na badania kliniczne.

Mieszkańcy Europy naprawdę 
będą mogli poczuć się bezpiecz-
nie, bowiem bezpieczeństwo badań 
usankcjonowano po raz kolejny za-
pisem, iż żadna interwencja w dzie-
dzinie medycyny i biologii nie może 
mieć miejsca bez swobodnej i świa-
domej zgody osoby zainteresowa-
nej, z wyjątkiem badań klinicznych  
w tzw. „sytuacjach nagłych” uregulo-
wanych szczegółowymi przepisami. 

W jednym dokumencie zebra-
no też rozproszone dotąd regulacje 
ustalające zasady oraz szczegółowe 
wytyczne dotyczące dobrej prakty-
ki klinicznej oraz produktów lecz-
niczych przeznaczonych do badań 
badawczo-rozwojowych. Usankcjo-
nowano również problem odszkodo-

wań, które podzielono na dwie grupy. 
Uznano, że badania kliniczne nie we 
wszystkich przypadkach stwarzają 
dodatkowe ryzyko dla uczestników 
w porównaniu z leczeniem zgod-
nym ze zwykłą praktyką kliniczną.  
Dlatego w przypadkach, gdy nie 
ma dodatkowego ryzyka lub gdy  
to dodatkowe ryzyko jest nieistot-
ne, nie jest konieczne zapewnie-
nie określonego wynagrodzenia 
szkód (w formie ubezpieczenia bądź  
odszkodowania) w związku z bada-
niem klinicznym. W takich sytuacjach 
ochrona ubezpieczeniowa lekarza lub 
instytucji bądź ubezpieczenie od od-
powiedzialności za produkt, powin-
na zapewnić wystarczającą ochronę.  
W przypadkach, gdy badanie kli-
niczne jednak stwarza dodatkowe 
ryzyko, rozporządzenie nakłada  
obowiązek zapewnienia wynagro-
dzenia szkód – czy to w formie ubez-
pieczenia, czy poprzez mechanizm 
odszkodowawczy.

Wszystkie opisane powyżej no-
wości legislacyjne wskazują na sze-
roki zakres nowelizacji istniejących 
przepisów. Dzięki niej istnieje duża 
szansa, że dzięki prawidłowo prze-
prowadzanym badaniom klinicznym 
uda się poprawić bezpieczeństwo 
metod leczenia oraz samych leków 
a co za tym idzie bezpieczeństwo 
wszystkich pacjentów. To naprawdę 
nowe otwarcie i ogromna szansa dla 
Europy, którą należy wykorzystać.

Jolanta Hibner
Poseł do Parlamentu Europejskiego
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ZA CO TE DODATKI?

CZY KRAK 
MUSI BYĆ  

MĄDRZEJSZY 
OD SAWY?

Władze Krakowa wzorem 
innych mniejszych miast 

chcą zwolnić osoby zameldowane  
na stałe w mieście z opłat za komu-
nikację miejską. Chodzi o to, aby za-
chęcić mieszkańców do meldowania 
się na stałe w grodzie Kraka i tam 
płacić podatki oraz do pozostawienia 
swoich pojazdów i do centrum mia-
sta wjeżdżać środkami komunikacji 
miejskiej. A to ma zmniejszyć ruch 
pojazdów. Wszystko dla zdrowia 
mieszkańców i ekologii.

Tymczasem, w Warszawie na od- 
wrót; ceny biletów wzrosły i już 
planowana jest kolejna podwyżka.  
Likwidowane są kolejne linie autobu-
sowe, co utrudnia bezpośredni dojazd, 
a z przesiadkami to dodatkowe koszty. 
Ludzie, więc przesiadają się z powro-
tem do samochodów. Bo w kilka osób 
opłaca się dojechać do centrum. 

Nic dziwnego, że nasza stolica 
jest w pierwszej, niechlubnej trójce 
najbardziej zakorkowanych miast  
w Europie (po Moskwie i Stambule). 
Ale władze miasta nic sobie z tego 
nie robią. Skoro więcej aut to po-
trzeba więcej parkingów. To może 
płatnych. Będzie kasa – myśli so-
bie władza. Dlatego wprowadza się  
kolejne strefy płatnego parkowania. 
Pozory walki o ekologię należy jed-
nak zachować. Zapewne dlatego pani 
prezydent dba o nasadzenia drzew  
i sieje kwiatki. Powstają też kolejne 
wypożyczalnie rowerów. Sami rowe-
rzyści mówią jednak, że w Warsza-
wie przemieszczanie się pomiędzy 
samochodami to przypomina rulet-
kę. Więc dla swojego bezpieczeństwa 
wolą jeździć po chodnikach. Co zno-
wu spotyka się z niezadowoleniem 
przechodniów? Prawdziwa kwadra-
tura koła. Tylko smutne, że oni mają 
prezydenta historyka a my wybitną 
prawnik. Może rzeczywiście wybit-
ną – bo zawsze znajdzie rozwiązanie 
prawne, które pozwoli jej z uśmie-
chem drenować kieszenie mieszkań-
ców. Wszystko dla ich dobra.

Mirosław K.

TYLKO 
POLITYKA KIJA!
Wiem, że wyremonto-

wać cokolwiek w rejonie  
od Francuskiej do Placu Przymierza 
to ogromny problem dla właścicieli, 
wspólnot czy spółdzielni mieszka-
niowych a nawet dla urzędników  
z Ratusza na Grochowskiej. Wszyst-
kim wydaje się, że powodem jest brak 
pieniędzy. Owszem, ale coraz częściej 
sprawni zarządcy i światli właścicie-
le znajdują je. Prawdziwe problemy 
tkwią w czymś znacznie innym. Otóż, 
często jest tak, że wspólnoty uchwalą 
środki na remont np. poprzez zwięk-
szenie wpłat na fundusz remontowy, 
ale przedstawiciele miasta mają inne 
instrukcje. Miasto ustala na ile może 
się zgodzić. I nie mają tu dla władz 
miasta znaczenia uchwały wspólnot, 
choć są podejmowane większością  
i stają się prawomocne. Miasto nie 
respektuje ich. Wyobraźcie sobie czy-
telnicy gdyby chodziło to o członka 
wspólnoty. Ale można podać miasto 
do sądu i może po latach wspólno-
ta wygra. Ale miasto może liczyć  
na pomoc swojego Stołecznego 
Konserwatora Zabytków. Ten teren  
Saskiej Kępy od 1979r wpisany jest 
do rejestru zabytków. 

Cokolwiek chcemy zrobić w tym 
rejonie musimy mieć zgodę konser-
watora zabytków. I nie odnosi się 
ten zapis tylko do budynków zabyt-
kowych, ale do wszystkich wybudo-
wanych na tym terenie. Jest jednak 
różnica. W przypadku budynku 
wpisanego do rejestru zabytków jego 
właściciel mógłby starać się o środki  
z budżetu miasta i konserwator miał-
by obowiązek udzielania mu pomocy. 
A tak skazany jest na siebie. Za to pod-
lega wszystkim rygorom dotyczącym 
zabytków. Ponadto, mógłby uzyskać 
bonifikatę w wysokości 50% opłat  
z tytułu wieczystego użytkowania 
gruntu. Wydawałoby się, że chodzi  
o grunt a teren do grunt no to może 
się starać. Ale niestety, polskie są-
downictwo też idzie na rękę władzom 
wykonawczym i odrzuca taką inter-
pretację stojąc na stanowisku, że ob-
niżkę opłaty może uzyskać tylko ten, 
którego teren jest wpisany do rejestru  
i na którym stoi zabytkowy budynek. 

Kij na każdym kroku a marchew-
ki nawet na horyzoncie nie widać.

Jacek Zbrzyzny

Z egzaminów gimnazjalnych je-
steśmy poniżej średniej w mieście. 
Coraz więcej dzieci z Saskiej Kępy 
przenosi się do innych liceów,  
bo nasze z roku na rok maja niższy 
poziom i spadają w rankingach. 

W innych miastach dodatków 
motywacyjnych nie ma lub są znacz-
nie mniejsze niż w Warszawie a wy-
niki pracy znacznie lepsze. 

Chyba, że nauczycielom wydaje 
się, że motywować do lepszej pracy 
należą się głównie tym, co osiągają 
gorsze wyniki. No, jeśli tak, to do-
datki trzeba zwiększyć. Co będzie jak 
w ten sposób będą myśleć urzędnicy 
i ludzie z innych branż?.

I powiedzą: za pensję nie będzie-
my pracować dobrze, motywujcie 
nas dodatkowymi pieniędzmi? 

Nazwisko znane redakcji

Miałem możliwość obejrze-
nia marcowej sesji narady 

naszej dzielnicy. Podczas tych obrad 
grupa nauczycieli protestowała prze-
ciwko ograniczeniu wysokości do-
datków motywacyjnych. Każdy chce 
więcej zarabiać. Ale bez przesady. Po 
pierwsze, czy ci ludzie już byli po 
pracy? Sesja zaczęła się ok. 13.00. Ja 
pracuję 8 godzin dziennie. Po drugie: 
czy łącznie pewnie ponad 4 miesiące 
urlopów i przerw w roku to nie moty-
wacja? My rodzice czasami nie mamy 
z dziećmi, bo ciągle jakieś przerwy;  
a to urlop, rada pedagogiczna, ma-
tury, egzaminy, wycieczki, rekolek-
cje, absencja chorobowa nauczycieli 
itp. Po trzecie; dodatki te jak sama 
nazwa mówi powinny motywować 
do lepszej pracy. A ostatnio publi-
kowane wyniki nauczania w naszej 
dzielnicy mają tendencje spadkową.  
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Towarzystwo Przyjaciół War-
szawy jest kontynuatorem 

tradycji przedwojennych stowa-
rzyszeń dzielnic miasta. Na jego 
sztandarze widnieje hasło: „PRZE-
SZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI”. 
18 Marca 1963 roku w Sali Canaletta 
Muzeum Narodowego w Warsza-
wie uroczyście powołano do życia 
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. 
Główną siłą sprawczą inicjatywy był 
profesor Stanisław Lorentz, a jego 
zaplecze stanowili przede wszystkim 
historycy, m.in. Janusz Durko, Alek-
sander Gieysztor, Stanisław Herbst, 
Tadeusz Łepkowski i Wiktor Juliusz 
Gomulicki, a także wybitni architek-
ci, związani z odbudową stolicy, tacy 
jak: Zygmunt Skibniewski, Adolf 
Ciborowski i Czesław Kotela. Śmierć 
prof. Stanisława Lorentza 15 marca 
1991 roku zamknęła 30-letni okres 
działalności Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy w PRL. Na X Walnym 
Zgromadzeniu – prezydent Stanisław 
Wyganowski zgłosił kandydaturę 
Lecha Królikowskigo na stanowisko 
nowego prezesa Towarzystwa. Lech 
Królikowski – wybitny varsavianista 
pozostaje do chwili obecnej na tym 
stanowisku. Towarzystwo Przyjaciół 
Warszawy działa poprzez oddziały 
dzielnicowe. Każdy z Oddziałów 
ma swoją specyfikę uwarunkowaną 
historią i tradycjami dzielnicy. Nie-
formalna tradycja przedwojennych 
organizacji była inspiracją do po-
wstania większości Oddziałów TPW.

Na uwagę zasługują szczególne 
dzieje Towarzystwa Przyjaciół Saskiej 
Kępy. W końcu 1927 roku mieszka-
niec Saskiej Kępy – p. L.Koch – na 
zebraniu mieszkańców, wysunął pro-
jekt założenia Towarzystwa Przyja-
ciół Saskiej Kępy. W lutym 1928 roku 
– w rozszerzonej formule – powstało 
Towarzystwo Saskiej Kępy, Gocławia 
i Kamionka. Do końca drugiej nie-
podległości Państwa (od 1933roku) 
funkcję prezesa pełnił gen. Burhardt 
-Bukacki. Rozpoczął się okres dyna-
micznie rozwijających się inwestycji. 
Skanalizowanie Saskiej Kępy nastą-
piło w latach 1926-1927, a w końcu 
1933 r. TPSK w memoriale do Ste-
fana Starzyńskiego informowało, 
że w obszarze działań Towarzystwa 
jest 200 nieruchomości i ponad 100 
projektów budowlanych wnioskując 
o podjęcie budowy przepompowni 
i głównego kanału wzdłuż obecnej 
Alei Waszyngtona.

Wybuch wojny w 1939 r. przerwał 
na długo działalność Towarzystwa. 
Po jej zakończeniu władze PRL za-
wiesiły wszelką aktywność społecz-
ną. Pomimo powstania w 1963 roku 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy  
z oddziałami dzielnicowymi – syste-
matycznie odrzucane były wnioski 
dawnych działaczy TPSK o przywró-
cenie Oddziałowi Saska Kępa prawa 
do działalności społecznej, jako Od-
działu TPW. Dopiero 14 lat później 
– 18 marca 1977 roku odbyło się ze-
branie inauguracyjne TPW Oddział 
Saska Kępa, na którym przemawiał 
prof. S.Lorentz – mówiąc-”...Przy-
wiązujemy wielką wagę do tego Od-
działu, gdyż grupuje on potężny ak-
tyw kulturalny Warszawy...”. Referat 
programowy wygłosił prof. Marian 
Drozdowski pt. ”Saska Kępa w hi-

storii i współczesności”. Podkreślił,  
że jako historyk stawia na populary-
zację głównie wśród młodzieży wie-
dzy o historii i ludziach Saskiej Kępy. 
W szybkim tempie zorganizowano 
cykl odczytów historycznych dot. 
m.in. patronów ulic naszej dzielnicy, 
a także biografii wybitnych artystów 
(m.in. Cybisa, Kuźmińskiego, Styki, 
Sikory), uczonych jak np. Hirszfel-
da czy Herbsta. Uczczono pamięć  
bohaterów Powstania Warszawskie-
go, żołnierzy AK z Saskiej Kępy, po-
dobnie jak pamięć obrońców Saskiej 
Kępy – żołnierzy 336 pułku piecho-
ty. Członek Towarzystwa Przyjaciół  

Saskiej Kępy-wybitny rzeźbiarz 
- wykonał dla Liceum im. B. Prusa 
– piękne popiersie patrona szkoły. 
Podobnie Alfons Karny ofiarował 
wspaniałą rzeźbę Adama Mickiewi-
cza – Liceum jego imienia.

Wielkim sukcesem zakończyła 
się batalia o zaliczenie starej Saskiej 
Kępy oraz parku im. I. J. Paderew-
skiego do obszaru zabytkowego. 
Ogłoszono tę decyzję na uroczystości 
zorganizowanej w 350 rocznicę osad-
nictwa holenderskiego na Saskiej 
Kępie w kwietniu 1978 roku. Udało 
się także powołać społecznego kon-
serwatora zabytków Saskiej Kępy – 
architekt Krystynę Medalis.

Kampanie na rzecz Wisły to rów-
nież spora część działalności TPW. 
Zarząd Główny TPW, Oddział Saska 
Kępa i Yacht Klub Polska w sierpniu 
1978 r. zaprosiły wszystkich zainte-
resowanych

na spotkanie poświęcone pro-
blemowi zagospodarowania Wisły  
ze szczególnym apelem, aby starą 
Saską Kępę z jej charakterystycz-
ną panorama wiślaną również za-
liczyć do zabytków Warszawy oraz 
chronić krajobraz Wisły w rejonie 
Saskiej Kępy. W latach 1978 – 1979 
medale wykonane przez prof. Sikorę 
„Zasłużony dla Saskiej Kępy” otrzy-
mali m.in. prof. S. Lorentz, Anna i 

Bohdan Lachertowie, prof. Jan Bo-
gusławski, prof. S. Sikora, Gerarda 
Mohuczy, Ignacy Kotnowski, Hanna 
Faryna-Paszkiewicz. W lutym 1996 
r. Zarząd TPSK we współpracy z 
Urzędem Dzielnicy zorganizował 
uroczystą sesję Rady Dzielnicy o 
charakterze historycznym, związaną 
z obchodami 400-lecia stołeczności 
Warszawy, a w listopadzie tegoż roku 
w ten sam sposób została zorgani-
zowana nadzwyczajna sesja Rady 
Dzielnicy poświęcona 80-leciu sto-
łeczności Saskiej Kępy, Grochowa i 
Kamionka. Na uroczystym spotkaniu 
w maju 1997 roku – Teresa Skupień i 

Wiesława Kazikowska otrzymały pa-
miątkowe medale IV Wieki stołecz-
ności Warszawy – ustanowione przez 
Radę Miasta. Pierwszym prezesem 
TPW Oddziału Saska Kępa został 
historyk prof. M. Drozdowski, który 
pełnił swoją funkcję do 1991 roku.  
Na następnego prezesa wybrana zo-
stała dziennikarka p. Teresa Skupień, 
która swoją funkcję wykonywała  
do 2012 r. Obecnie obowiązki prezesa 
TPSK pełni polonistka p. Krystyna 
Gott, wieloletnia jego wiceprezeska.

I tak oto po 50-ciu latach od hi-
storycznej uroczystości w Sali Cana-
letto w Muzeum Narodowym 1963r. 
– w Sali Wielkiej w Zamku Królew-
skim miała miejsce wielka uroczy-
stość 50-lecia 

Towarzystwa Przyjaciół Warsza-
wy. Galę rocznicową prowadziła p. 
Beata Michalev, aktualna sekretarz 
TPW, trzymająca rękę „na pulsie” 
wszystkich wydarzeń TPW, a jedno-
cześnie autorka monografii o Tekli 
Bądarzewskiej-Baranowskiej. Wpro-
wadzenie sztandarów i przywitanie 
licznie przybyłych gości rozpoczęło 
uroczystość. Dr hab. Lech Króli-
kowski przybliżył referatem swoim 
karty historii TPW: od Tow. Odbu-
dowy Starego Miasta, Tow. Przyja-
ciół Starej Warszawy do historycznej 
daty 18 marca 1963r., pierwszego 

statutu, wielkich współzałożycieli  
i ich mocy sprawczej i całe 50 lat pra-
cy pro publico bono. Pan K. Załęski 
z MN wygłosił referat o profesorze 
S. Lorentzu. Córka Profesora – pani 
prof. Alina Kowalczykowa wspaniale 
opowiedziała o Profesorze, który nie-
strudzenie pracował na rzecz ochro-
ny i ratowania dóbr kultury i o tym 
jak po doprowadzeniu do odbudowy 
Zamku Królewskiego – doglądał jej  
z siedziby TPW przy Pl. Zamko-
wym 10, będąc Prezesem Towarzy-
stwa. Muzeum Narodowe otrzymało  
Medal im. Króla Stanisława Augu-
sta wręczony przez b. Prezydenta  
S. Wyganowskiego i Prezesa TPW 
– Lecha Królikowskiego. Następnie 
Zarząd Główny TPW złożył podzię-
kowania Prezydentom Warszawy  
za wieloletnią współpracę, pomoc  
i zrozumienie. Nastąpił czas wy-
stąpień zaproszonych gości. Lau-
dacjom nie było końca. Szereg od-
znaczeń otrzymał sztandar TPW, 
którego pomysłodawczynią była 
p. Wacława Borkowska – skarb-
nik TPW. Dużo emocji wzbudziły 
odznaczenia państwowe wręczane 
członkom TPW. Brązowy medal: 
Zasłużony Kulturze Gloria Artis z 
nadania Ministra Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego otrzymała pani Beata 
Michalec – m.in. za popularyzowanie  
i promowanie polskiej, zapomnia-
nej kompozytorki Tekli Bądarzew-
skiej. Medalem „Miłosierdzie Boże”  
została odznaczona p. Maria Ma-
rzena Grochowska. Członkowie  
Oddziału TPW Saska Kępa uhonoro-
wani zostali cennymi odznaczeniami. 
Wieloletnia prezes TPSK – p. Teresa 
Skupień otrzymała Odznakę Hono-
rową Pamięci Krystyny Krahelskiej 
– Pamięci Powstania Warszawskiego 
1944 – za ocalenie od zapomnienia 
bohaterstwa żołnierzy i ludności cy-
wilnej w Powstaniu Warszawskim  
(Zarząd Główny TPW). Pani Barba-
ra Petrozolin-Skowrońska otrzymała 
Medal „Nauka i Kultura” za zasługi 
dla nauki i kultury ( Fundacja KUL-
TURA). Medalem Pro Probitas –  
w uznaniu zasług na rzecz pro-
mowania wartości patriotycznych  
(z nadania Collegium Heraldicum 
Concordiale) odznaczony został  
p. Tadeusz Burchacki, inicjator  
i organizator kilkudziesięciu miejsc 
pamięci, w tym około 130 tablic pa-
miątkowych oraz kilku pomników. 
Za swoją działalność na przestrzeni 
lat otrzymał szereg odznaczeń pań-
stwowych i ZG TPW. Na zakończe-
nie gali 50-lecia Towarzystwa Przy-
jaciół Warszawy wystąpił CHÓR 
STARÓWKA. Patronem medial-
nym obchodów 50-lecia Towarzy-
stwa Przyjaciół Warszawy był m.in. 
periodyk „SASKA KĘPA”.

Krystyna Gott

50 LAT 
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ 

WARSZAWY 

Krystyna Gott
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„ZAWIESZONA 
KAWA”

„Wszedłem do małej kawiarni  
z przyjaciółką, każde z nas zamówiło 
dla siebie. Gdy siadaliśmy przy stoli-
ku, dwóch ludzi podeszło do bufetu: 
- „Pięć kaw, dziękuję, trzy dla nas,  
a dwie zawieszone”. Płacą, biorą swo-
je trzy filiżanki i wychodzą. Pytam 
przyjaciółki: - „Co to są zawieszone 
kawy”? Ona odpowiada: - „Poczekaj, 
zobaczysz”.

Jeszcze kilka osób weszło do 
kawiarni. Dwie kobiety zamówiły 
kawę, zapłaciły i wyszły. Następ-
ne zamówienie to siedem kaw dla 
trzech adwokatów: - „Trzy dla nas  
i cztery zawieszone”. Rozważając,  
co to takiego zawieszone kawy,  
podziwiam, piękny widok za oknem. 
Nagle otwierają się drzwi. Mężczyzna 
w zniszczonym ubraniu wyglądający 
jak żebrak, podchodzi do kelnerki  
i pyta uprzejmie: - „Czy masz może 
zawieszoną kawę”?” 

To proste - ludzie płacą z góry za 
kawę przeznaczoną dla tych, którzy 
nie mogą sobie pozwolić na kupienie 
gorącego napoju.

Tradycja zawieszonej (suspended) 
kawy powstała w Neapolu i rozprze-
strzeniła się po całym świecie, a teraz 
dotarła do Polski. Kawiarnie ocho-
czo przyłączają się do akcji i coraz 
więcej ludzi potrafi zdobyć się na ten 
drobny gest, który tak wiele znaczy 
dla drugiego człowieka. „Zawieszona 
kawa” jest dla każdego – dla studen-
ta, emeryta, bezdomnego czy kogoś, 
kto stracił pracę. Ktoś, kto decyduje 
się na „zawieszenie” nie pyta prze-
cież, kto będzie „odwieszał” – chodzi 
o gest dobrej woli.

W niektórych miejscach, oprócz 
zawieszonej kawy, można zamówić  
kanapki, ciastka, a nawet pełen  
posiłek.

Jak sprawdzić, co się stanie z na-
szą kawą? Skąd pewność, że barman 
nie przyjmie od klientów pieniędzy 
na 10 „zawieszonych” kaw, a zainte-
resowanym wyda tylko jedną? Każda 
zawieszona filiżanka zaznaczana jest 
kredą na tablicy. Gdy zostaje wypi-
ta, znika z niej. Dodatkowo klient  
powinien otrzymać paragon fiskalny. 

Dobro jest proste. 

Kawiarnie, które dołączyły do 
„zawieszonej kawy” na Saskiej Kępie:

• OSP Saska Kępa ul. Walecznych 74
• Kępa Café ul. Finlandzka 12 A

Tosia Mazur 

CZY W WARSZAWIE, 
CZY NA PRADZE POŁUDNIE 

JEST MIEJSCE DLA 
SPOŁECZEŃSTWA 

OBYWATELSKIEGO?

Przełom lat 80 i 90 obserwowa-
łem z dużym zainteresowa-

niem, jako jeden z tych, którzy wła-
śnie w tym czasie dorastali osiągając 
pełnoletniość. Moje zaangażowanie 
w działanie Komitetów Obywatel-
skich wynikało z głębokiego prze-
konania o konieczności wsparcia 
działań zmierzających do odzyska-
nia wolności a w konsekwencji do jej 
utrwalenia poprzez budowę silnych 
podwalin dla szeroko rozumianej 
demokracji. W tamtych czasach wie-
rzyłem, że kwestią fundamentalną 
jest wsparcie procesów budowania 
społeczeństwa obywatelskiego.

Dlaczego wtedy sądziłem, że to 
jest takie ważne? Przede wszyst-
kim, dlatego że byłem przekonany,  
że traktowanie obywateli podmioto-
wo a nie jak to było do tej pory przed-
miotowo przy ich zaangażowaniu  
w różnego typu akcje obywatelskie 
ułatwi przeprowadzanie niezbęd-
nych zmian a mówiąc na każdym 
szczeblu władzy w Polsce.

Dlatego uważałem za bardzo  
dobry ruch doprowadzenie do wol-
nych wyborów do Rad Gmin, jakie po 
raz pierwszy miały miejsce w 1990 r.  
Olbrzymi entuzjazm wśród lokal-
nych działaczy, jaki towarzyszył tym 
wyborom jedynie potwierdzał moje 
spostrzeżenia. Nowo rodzące się  
lokalne ojczyzny szybko stawały się 
miejscem prowadzenia ważnych dla 
codziennego życia debat. Debat,  
co trzeba podkreślić, w których po-
mimo tego, że jak na Pradze Południe 
zdecydowaną większość radnych sta-
nowili Ci wybrani z list Komitetu 
Obywatelskiego Solidarność ścierały 
się różne racje. Chętnie zasięgano 
opinii osiedlowych liderów, działa-
czy samorządów niższego szczebla 
można by powiedzieć lokalnych  
liderów. 

Od kilku lat z bliska obser-
wuję styl rządów prezydent War-
szawy Hanny Gronkiewicz-Waltz  
i udzielającej Jej pełnego wsparcia 
Platformy Obywatelskiej. Partii, 
która podobnie jak w Warszawie na 
Pradze Południe rządzi od ponad  
6 lat. Te rządy to szczególnie w ostat-
nich miesiącach seria radykalnych 

zmian właściwie we wszystkich 
obszarach życia. Wydawałoby się,  
że w tak trudnych czasach, w których 
nie tylko Polska przeżywa ogromny 
kryzys władze Warszawy czy Pragi 
Południe będą chciały w podejmo-
wanie tych jakże ważnych decyzji 
zaangażować mieszkańców. 

Nic bardziej mylnego. Pani 
Gronkiewicz czy rządzący Pragą  
Południe Burmistrz Tomasz Kuchar-
ski mają bez wątpienia bardzo wyso-
kie mniemanie na swój temat. Będąc 
przekonani o własnej doskonałości  
i nieomylności uważają konsultowa-
nie czegokolwiek z mieszkańcami 
za stratę czasu. Stąd też na Pradze  
Południe mieszkańcy do powie-
dzenia nie mają nic. O wszystkich 
ważnych decyzjach czy rozstrzy-
gnięciach dowiadują się z lokalnych 
mediów. Zazwyczaj w momencie,  
w którym wszystkie decyzje w danej 
sprawie zostały podjęte.

Choćby ostatnio, kiedy wszystkie 
samorządy, media i organizacje poza-
rządowe w Polsce debatują nad spo-
sobem wprowadzenia nowej opłaty  
za wywóz i utylizację śmieci, Prezy-
dent Warszawy najpierw o konsulta-
cjach społecznych w ogóle nie chcia-
ła słyszeć, by w finale zorganizować 
je w okresie pomiędzy Świętami  
Bożego Narodzenia a Nowym Ro-
kiem. Także szumnie nazwane kon-
sultacjami spotkania organizowane 
na Pradze Południe przypominały 
raczej farsę niż spotkania, na któ-
rych można usłyszeć odpowiedź  
na podstawowe pytania nie mó-
wiąc już o uzyskaniu zrozumienia 
czy wsparcia dla proponowanych  
do wprowadzenia w nowych rozwią-
zaniach zmian. Zamiast poważnego 
wsłuchania się w to, co mają w tej 
niezwykle ważnej sprawie do powie-
dzenia mieszkańcy, zarządcy nieru-
chomości wreszcie przedsiębiorcy 
skończyło się na parodii konsultacji 
i pokazaniu warszawiakom i praża-
nom, że władze stolicy jak również 
dzielnicy z ich zdaniem kompletnie 
się nie liczą. 

Są jednak sytuacje, kiedy pani 
Prezydent bardzo chętnie odwołuje 
się do tak zwanej opinii publicznej. 

Kiedy nie ma odwagi podjąć jakiejś 
decyzji, to zamawia sondaże dobie-
rając przy tym pytania tak, aby uzy-
skać pożądany przez siebie wynik?  
Tak było m.in. z pomnikiem upa-
miętniającym ofiary smoleńskiej 
tragedii czy też z dalszymi losa-
mi pomnika żołnierzy radzieckich  
„wyzwolicieli” na Pradze Północ.

Tak właśnie wygląda podejście 
do obywateli w wykonaniu Wice-
szefowej Platformy Obywatelskiej, 
partii, która „obywatelskość” ma już 
tylko w nazwie. Traktowanie miasta, 
jako własności rządzącej partii i nie 
liczenie się z opiniami mieszkańców 
to w naszym mieście codzienność. 
Miejmy tego świadomość dowiadu-
jąc się o kolejnych cięciach w coraz 
droższej komunikacji miejskiej,  
słysząc przypadkiem o pogarszają-
cej się sytuacji praskich nauczycieli  
czy fatalnym stanie praskich budyn-
ków komunalnych.

Co powinniśmy w tej sytuacji  
robić? Przede wszystkim angażo-
wać się w różne inicjatywy lokalne,  
domagać się dyskusji o sprawach 
istotnych dla naszego codziennego 
życia. Trzeba pytać radnych, jakie 
mają w danej sprawie zdanie odwie-
dzając ich w czasie pełnionych przez 
nich dyżurów i uczestniczyć w po-
siedzeniach Komisji i Sesjach Rady  
pamiętając, że prowadzący obra-
dy ma Państwu obowiązek udzielić 
głosu. Musimy sami działając naj-
częściej wbrew władzy przywrócić 
naszej dzielnicy i miastu społeczeń-
stwo obywatelskie i odbywającą się  
w ważnych dla naszego życia tema-
tach debatę publiczną. 

Z pełnym przekonaniem będę 
wspierał każdego z Państwa w ta-
kich działaniach i chętnie się do 
nich włączę – serdecznie zapraszam  
do współpracy do odwiedzenia moje-
go Biura Poselskiego, które znajduje 
się przy Waszyngtona 30/36. Życzę 
powodzenia. Wierzę, że wspólnie 
zmienimy nasze miasto w miejsce 
gdzie nasz głos ponownie będzie  
słyszany.

 
Adam Kwiatkowski

Poseł na Sejm RP

Adam Kwiatkowski
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fot. Jakub Dębowski

fot. Tadeusz Sałapa

Nie ma zgody na drastyczny 
wzrost opłat.

Z inicjatywy Klubu Prawa i Spra-
wiedliwości w dniu 4.03.br została 
zwołana nadzwyczajna sesja Rady 
Dzielnicy Praga Południe poświę-
cona ocenie przyjętego przez Radę 
m.st. Warszawy regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na tere-
nie m.st. Warszawy oraz metodzie 
ustalenia stawek za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Należy podkreślić, iż przewodni-
czący Rady p. Marcin Kluś zacho-
wał się niestandardowo i najpierw 
udzielił głosu licznie przybyłym na 
sesję mieszkańcom, przedstawicie-
lom wspólnot i spółdzielni mieszka-
niowych a później dopiero radnym. 
To dobry gest, bo wyraził przez  
to swój pozytywny stosunek do wy-
borców. Może w ogóle, w przyszłości, 
przy ważnych sprawach należałoby 
przyjąć to, jako zasadę. Zwłaszcza, 
że wbrew obawom, że może dojść 
do pyskówek dyskutanci wypowia-
dali się w sposób merytoryczny i 
prezentowane przez nich poglądy na 
pewno wzbogaciły wiedzę władz na-

nie mieszkańców. To był 2011 rok  
i nikt nie przypuszczał wtedy, że 
dwa lata później na naszej dzielnicy  

powstanie OSP Saska Kępa – remiza 
i kulturalno – rozrywkowe miejsce 
na dzielnicy. 

Problemem było znalezienie od-
powiedniego lokum, bo chętnych 
do wstąpienia w szeregi straży nie 
brakowało. Wreszcie okazało się, 
że miejsce jest! Dużo potu, radości, 
czasem łez i ciężkiej pracy, w końcu 
przyniosło efekty.

22 marca 2013 roku odbyło się 
oficjalne otwarcie OSP Saska Kępa i 
to z pełną pompą. Nie zabrakło Wal-
demara Pawlaka – prezes Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych 

„To, co jest niesamowite w tym 
przedsięwzięciu to pobudzenie 
ochotniczej aktywności w samym 
środku Warszawy. Życzę wam, aby-
ście wspaniale tą aktywność rozwinę-
li” – powiedział Waldemar Pawlak.

Niesamowita Orkiestra Dęta z 
jednostki OSP Karczew witała przy-
byłych gości, akustyczny koncert za-
grał także BIBa z programu X-factor, 

a na koniec dźwiękami z płyt winy-
lowych poczęstował nasz saskokęp-
ski DJ MesBrutah. 

OSP Saska Kępa planuje prowa-
dzić szkolenia z zakresu ratownic-
twa i tworzyć samopomoc sąsiedzką. 
Remiza to także miejsce kulturalno 
- rozrywkowe na Saskiej Kępie. Tu 
można wpaść na kawę czy drinka, 
cyklicznie wyświetlane są filmy, a w 
soboty nasz lokalny mistrz kuchni 
Krzysztof Kwapiński i Jego “Latają-
cy Talerz” zapraszają na przepyszne 
obiady gotowane na scenie. Tu także 
można przyjść posłuchać muzyki na 
żywo – jam session, akustyczne kon-
certy, czy też rockowe brzmienia. W 
remizie na Walecznych pograsz w 
gry, poczytasz dobrą książkę, albo 
zamówisz teledysk na życzenie.

OSP Saska Kępa ul. Walecznych 74 
codziennie od 13.00. 

https://www.facebook.com/
ospwarszawa

Tosia Mazur 

szej dzielnicy. Niestety , jak zwykle  
w ważnych sprawach dla mieszkań-
ców pojawiło się wprawdzie kilka 
osób z Saskiej Kępy ale byli to głów-
nie radni ,którzy obowiązkowo po-
winni uczestniczyć w sesji. A gdzie 
są działacze i działaczki Samorządu 
Saskiej Kępy i przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych ,które wszem  
i wobec głoszą ,że reprezentują miesz-
kańców ?. Nasze sprawy, jak zdarza 
się to coraz częściej reprezentował 
niezastąpiony p. Leszek Kurowski 
– przewodniczący Stowarzyszenia 
Saska Kępa i prezes SBM Pracow-
ników Kultury, którego wystąpienie 
zostało odebrane z aplauzem przez 
zgromadzonych i przyczyniło się  
do dalszej merytorycznej debaty. 

Po wielogodzinnej dyskusji radni 
przyjęli z niewielkimi poprawkami 
innych klubów projekt stanowiska 
przygotowany przez Klub Platformy 
Obywatelskiej.

Rada Dzielnicy Pragi Południe 
wnosi w nim o:

• zmianę uchwały podjętej 
przez Radę m.st. Warszawy podjętej  
w dniu 7 marca 2013r w części do-

tyczącej obowiązujących stawek  
za odbiór odpadów, stwierdzając,  
że proponowane stawki opłat stoją  
w rażącej dysproporcji w stosunku 
do obecnie obowiązujących.

• przygotowanie rozwiązań ma-
jących na celu stworzenie programu 
osłonowego dla mieszkańców znaj-
dujących się w trudnej sytuacji ma-
terialnej.

• weryfikację zasadności zobowią-
zania spółdzielni mieszkaniowych 
oraz zarządców wspólnot mieszka-
niowych w zakresie składania przez 
wymienione podmioty deklaracji 
dotyczących liczby mieszkańców 
objętych obowiązkiem uiszczenia 
opłaty w budynkach przez nich za-
rządzanych.

• uwzględnienie w regulaminie 
rozwiązań przewidzianych dla zwięk-
szonej liczby pojemników w budyn-
kach mieszkalnych i lokali użytko-
wych z uwzględnieniem posesji przy 
budynkach jednorodzinnych.

• weryfikację oraz udzielnie in-
formacji czy w związku z konsekwen-
cjami wynikającymi z art. 6 ustawy  
z 13 września 1996r o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach zo-
stanie zwiększona kwota podatku  
w ramach tzw. „janosikowego”. Zapi-
sanie zwiększonych opłat za gospoda-
rowanie odpadami jako dochodu gmi-
ny nie pozostawi możliwości wyboru 
i będzie obligatoryjnie zwiększało 
sumę, która jest podstawa do możli-
wości wyboru i będzie obligatoryjnie 
zwiększało sumę, która jest podstawą 
do obliczania tzw. „janosikowego”.

Rada Dzielnicy zdecydowanie 
negatywnie oceniła brak konsulta-
cji społecznych na terenie Dzielni-
cy Praga Południe, które powinny 
poprzedzać uchwalenie tak ważnego  
z punktu widzenia interesu miesz-
kańców aktu prawa miejscowego. 
Rada wyraziła swoje niezadowolenie 
wobec pominięcie przy procedo-
waniu w tak istotnej sprawie opinii  
i stanowiska Rady Dzielnicy.

Jak widzimy, radni dzielnicy sta-
nęli na wysokości zadania i przeciw-
stawili się uchwale Rady Warszawy? 
Czekamy teraz na stanowisko Sa-
morządu Saskiej Kępy i organizacji  
pozarządowych.

Redakcja

W SPRAWIE ŚMIECI: RADNI DZIELNICY SOLIDARNI Z MIESZKAŃCAMI

OTWARCIE OSP SASKA KĘPA
Zaparkowany na Saskiej Kępie 

lekki wóz gaśniczy Żuk A-15 
wzbudzał olbrzymie zaciekawie-
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Samorząd dojrzewa do refor-
my zasad swego funkcjonowania.  
Widać to wyraźnie na przykładzie 
Saskiej Kępy i jej rady osiedla.

Struktura decentralizacji i or-
ganów przedstawicielskich 

jest najbardziej rozwinięta – m.in.  
z racji liczby mieszkańców – w mie-
ście stołecznym. Jego funkcjonowa-
nie określa nawet specjalna ustawa 
„O ustroju miasta stołecznego War-
szawy”. Mówiąc o decentralizacji, 
mówimy o ogólnej idei – występu-
jącej w prawie Unii Europejskiej – 
zasady subsydiarności. Szczególnie 
wobec organów miasta, gdzie – w 
efekcie rozdziału kompetencji po-
między poszczególne jednostki orga-
nizacyjne miasta – decyzje dotyczące 
obywateli powinny być podejmowa-
ne na szczeblu jak najniższym i jak 
najbliższym obywatelom, a decyzje 
na szczeblu wyższym winny być po-
dejmowane tam, gdzie ich efektyw-
ność będzie największa.

Warszawa podzielona jest na 
18 dzielnic, które z kolei dzielą się 
na osiedla. To tam, na najniższym 
szczeblu, decyduje się wiele – proza-
icznych z punktu widzenia Ratusza, 
ale żywotnych z punktu widzenia 
mieszkańca danego rejonu – spraw. 

Sami o sobie
Samorządność to wielka wartość i 

ogromne pokłady społecznego kapi-
tału. Jeden z twórców reformy samo-
rządowej, prof. Michał Kulesza tłu-
maczył: Zgodnie z definicją zawartą  
w Europejskiej Karcie Samorządu  
Lokalnego samorząd to prawo i zdol-
ność społeczności lokalnych do zarzą-
dzania swoimi sprawami. Demokracja 
polega na wyłanianiu przedstawicieli 
różnych szczebli władzy, którzy cieszą 
się naszym zaufaniem i za pośrednic-
twem, których zarządzamy przestrze-
nią publiczną (…). Samorząd to forma  
decentralizacji władzy.

Autorzy reformy samorządowej 
zakładali, że maksymalna decentrali-
zacja ułatwi sprawne podejmowanie 
decyzji dotyczących spraw obywa-
telskich, gdyż sami obywatele będę 
stroną czynną. Szczególnie istotne 
jest to w wymiarze mikro. A więc na 
tym najniższym poziomie. To tam 
obywatele mają poczucie stałej i wi-
docznej mocy sprawczej. Nigdzie in-
dziej jak właśnie tam przedstawiciele 
wspólnoty działając dla dobra innych 
działają także we własnym interesie.

Saska Kępa i jej sprawy
Także Saska Kępa, zgodnie ze 

statutem Rady Dzielnicy Praga  
Południe jest jednostką pomocniczą 
niższego rzędu w Dzielnicy Praga 
Południe, ma swój organ przedsta-
wicielski – Samorząd Mieszkańców 
Osiedla.

W jego statucie, rozdział II para-
graf 4, czytamy m.in.: o funkcji i za-
daniach tego organu: Do zakresu dzia-
łania Samorządu Mieszkańców należy 
podejmowanie inicjatyw, opiniowanie  
i składanie wniosków we wszystkich 
sprawach o znaczeniu lokalnym (…). 
Warto jeszcze dla porządku przy-
pomnieć, że Organami Samorzą-
du Mieszkańców są Rada Osiedla  
i Zarząd Osiedla.

Szczegółowy katalog spraw,  
którymi może zajmować się Samo-
rząd Mieszkańców Osiedla Saska 
Kępa, odnajdziemy w Statucie. Jest 
to całą paleta aktywności od infra-
struktury, poprzez sport i kulturę,  
na pomocy sąsiedzkiej kończąc. 

A jednak, mimo szczytnych  
założeń, to właśnie na tym najniż-
szym stopniu lokalnej samorządności 
widoczny jest największy marazm, 
nikłe zainteresowanie aktywnym 
udziałem w pracach i prężnym  
rozwojem rad osiedli. 

Przyczyn jego jest wiele. Jed-
na z nich jest zapewne wciąż słabe  
poczucie obywatelskości. Nasza, 
młoda przecież, demokracja nie pro-
muje w należyty sposób instytucji 
przedstawicielstwa. 

W założeniu rada osiedla powin-
na być inicjatorem wszelkiej dzia-
łalności lokalnej. Rodzi się jednak 
pytanie czy jako jej członkowie nale-
życie wypełniamy ten postulat.

Zamiast, jednak bezczynnie, 
utyskiwać i przygotowywać szeroko 
zakrojone plany reformy ogólno-
ustrojowej, warto pochylić się nad 
planem realnych zmian możliwych 
w niedalekiej przyszłości. Jako prak-
tyk samorządności wiem, że takie 
ewoluowanie jest możliwe.

Plan zmian
Chciałbym podzielić się z Pań-

stwem kilkoma pomysłami. Dotyczą 
one najbliższej mi – z racji pełnienia 
funkcji radnego Dzielnicy Praga Połu-
dnie oraz członka Rady Osiedla Saska 
Kępa – okolicy, czyli Saskiej Kępy.

W pierwszej kolejności warto 
przemyśleć kilka postulatów związa-
nych z porządkiem prawnym regulu-
jącym działalność tego organu.

Jako prawnik chciałbym zwrócić 
uwagę na stronę prawno-formalną 
procedowania. Bardzo istotne jest, 
by wszystkie pisma pisać na pod-
stawie statutu. Posługiwanie się  
formułami „statut mówi tak i tak, 
a jest tak i tak” bardzo ułatwia for-
malne umiejscowienie różnych 
spraw oraz pozwala ustrzec się przed 
ewentualnymi pomyłkami, sporami 
i dociekaniem odpowiedzialności. 
Posłużę się przykładem, gdy – z in-
spiracji Zarządu – powstaje inicjaty-
wa uchwałodawcza do rady dzielnicy, 
to staje się ona tylko jego inicjatywą, 
gdyż zgodnie ze statutem to rada 
osiedla ma prawo uchwałodawcze.

Nie bez znaczenia jest ograni-
czenie kadencyjności tak, by spra-
wowanie swej misji w radzie osiedla 
dopingowało do szybkiego i efektyw-
nego działania, które pozwoli dobrze 
zapisać się w historii osiedla. Prak-
tyka samorządności oraz postulaty 
teoretyków zarządzania zasobami 
ludzkimi pokazują, że wyznaczenie 
nieprzekraczalnego limitu działa 
ożywczo, bo m.in. powoduje więk-
szą dostępność do pełnienia ważnych 
funkcji – a jednocześnie brania odpo-
wiedzialności – dla szerokiego grona.

Chcę zaznaczyć, że chodzi tu  
o ogólny trend, który musiałby zo-
stać wypracowane na drodze kom-
promisu tak, by nie zamykać drogi 
do aktywności jednostkom wybit-
nym, ze szczególnym zacięciem  
samorządowym.

Pozostając w obszarze prawnych 
zapisów, chciałbym zwrócić uwagę na 
to, że obowiązujący dzisiaj statut nie 
precyzuje czy można być członkiem 
Samorządu przez wiele kadencji. 

Warto bowiem rozważyć i taką sy-
tuację, w której nie będzie chętnych 
do działania społecznego. Co począć 
z ludźmi, którzy czują się spełnieni 
działając na rzecz społeczności lo-
kalnej? Dlatego należy przygotować 
rozwiązania zaradcze.

Prezentując kolejny postulat 
mam na myśli zarysowanie ogól-
nej tendencji, nie zaś wyznaczenie 
sztywnych, nieprzekraczalnych 
norm. Mowa tu o nałożeniu ograni-
czenia wiekowego, co do kandydo-
wania. Oczywistym jest angażowa-
nie osób z bogatym doświadczeniem 
życiowym, werwą i pasją do dzie-
lenia się tym bogactwem zasobów  
z mieszkańcami swojej małej oj-
czyzny. Znamienitym przykładem  
takiej osoby jest pan Kalkhoff – rad-
ny senior dzielnicy Praga Południe, 
który działa intensywnie mimo  
swego zaawansowanego wieku. 

Chodzi jednak o namawianie 
osób, które jednak nieuchronnie tra-
cą siły, do niepodejmowania decyzji 
o kandydowaniu.

Aby rada osiedla mogła dzia-
łać prężnie, musi otwierać się  
na nową rzeczywistość. A jest ona 
silnie nasycona organizacjami spod 
znaku trzeciego sektora. Dlatego 
obecność osób długo i dobrze dzia-
łających na niwie pozarządowej  
w gronie członków rady osiedla może 
w znaczący sposób podnieść jej efek-
tywność. Doświadczenie przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych 
jest nie do przecenienia. Mogą słu-
żyć licznymi opracowaniami przy-
kładów, do których dotarci byłoby 
niemożliwe albo przynajmniej bar-
dzo żmudne. A ponadto efektywnie 
inspirować i wspierać w realizacji 
konkretnych projektów. 

Kompetentni, kreatywni, świa-
domi i zaangażowani pasjonaci, któ-
rzy z zainteresowań uczynili pracę 
i czerpią z tego radość, to najlepsi 
partnerzy. W moim odczuci należy 
więc dążyć do wytworzenia sytu-
acji, w której z inicjatywy zarządu 
rady osiedla nastąpi holistyczne  
i długofalowe zaangażowanie orga-
nizacji pozarządowych, grup miesz-
kańców. Może być to pomyślane na 
wzór współpracy Ratusza z takimi 
podmiotami w ramach Dzielnicowej 
Komisji Dialogu Społecznego, któ-
ra jest naturalnym przedstawiciel-
stwem społecznym. Efekty, docenio-
nej przez obie strony, tej kooperacji 
są widoczne gołym okiem.

Bardzo ważne jest, by ścieżki 
współpracy rozwijać dwutorowo.  
Z jednej strony kierować się do 
NGO, które – na mocy swej statu-
towej działalności – współtworzą 

prawo. Z drugiej zaś promować kon-
sultacje społeczne – dialog urzędu  
z mieszkańcami, po to, by zasięgnąć 
ich opinii na temat różnych istot-
nych kwestii. Na stronie interne-
towej miejskiego ratusza czytamy 
m.in.: Dzięki udziałowi w nich, moż-
liwe jest poznanie sąsiadów, ekspertów 
i urzędników oraz zbudowanie nowych 
relacji. Takimi liderami opinii mogą 
być właśnie przedstawiciele NGO.

Rady osiedli powinna być  
„fabryką” działaczy lokalnych. Ale 
czy nią jest? Ilu pnie się w górę? 
Odpowiedź na to pytanie wiąże się 
z kolejną moją myślą. Dotyczy ona 
zbudowania takiego wizerunku 
rady osiedla, aby przyciągała osoby  
z potencjałem i siłą twórczą, a któ-
re na tym najniższym szczeblu będą 
miały idealną okazję do oćwiczenia 
się we wszystkim, co związane z ar-
kanami samorządności. Niech stanie 
się ona kuźnią kadr, która w sposób 
naturalny będzie przygotowywać  
do bycia radnym dzielnicy. 

Dla mieszkańca, nie przeciw 
niemu

Przedstawione wyżej pomysły 
nie są próbą negacji tego, co dotych-
czas zostało zrobione. Są jedynie 
szerszym i nowszym spojrzeniem  
na mechanizm funkcjonowania  
organu, w którego trybach sam dzia-
łam. Mają przeciwdziałać stagna-
cji, która nawet najlepsze schematy 
działań w pewnym momencie czyni 
anachronicznymi. 

Dlatego zaproponowane w arty-
kule propozycje reformujące obecną 
formę działania mają na celu wyjście 
naprzeciw swoistemu deficytowi 
społecznej partycypacji w procesie 
podejmowania decyzji przez orga-
ny władzy publicznej, w tym przez  
organy samorządu terytorialnego.

Może wzmocnić wciąż nie tak 
silne jakbyśmy chcieli instytucje  
społeczeństwa obywatelskiego i jesz-
cze bardziej zaktywizować miesz-
kańców Saskiej Kępy wokół spraw 
dla nich istotnych.

Jeśli chcemy autentycznej samo-
rządności, z obywatelami angażują-
cymi się w sprawy dzielnicy, musi-
my zmienić oblicze funkcjonowania  
jednostki, jaką jest rada osiedla.

Przedstawione pomysły są autor-
skimi ideami. Na pewno wymagają 
przedyskutowania. Warto jednak 
podjąć trud debaty. W końcu chodzi 
o to, aby usprawnić i zaktywizować 
wszystkich przedstawicieli tej malej 
społeczności jednej z najstarszych 
warszawskich dzielnic. 

Prosząc o uwagi oraz pomysły, 
zachęcam do kontaktu mailowego: 
hubert.zalewski@radni.pragapld.
waw.pl

Hubert Zalewski 
- Radny Dzielnicy Praga Południe  

m.st. Warszawy

CZAS NA ZMIANY  
W SAMORZĄDZIE

Hubert Zalewski
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Pani Magdalena Czerwosz –  
z listy Platformy Obywatel-

skiej wybrana radną miasta st. War-
szawy na kadencję 2011-2015. W Ra-
dzie Warszawy pracuje w komisjach: 
Budżetu i Finansów, Komisji Roz-
woju Gospodarczego i Komisji Ładu 
Przestrzennego. W Samorządzie 
Saskiej Kępy jest od jego powstania 
tj. od 1993r. Od kilku kadencji pełni 
funkcje jego przewodniczącej. Pracu-
je także na ¼ etatu w Klubie Kultury 
na Saskiej Kępie. 

Radna jak twierdzi, jest zwolen-
niczką pracy zespołowej rady i jej 
poszczególnych komisji. Dlatego nie 
chce sobie przypisywać indywidu-
alnych osiągnięć w pracy radnego. 
Choć na kilka spraw zwraca uwagę, 
które dla niej były i są priorytetowe: 
to sprawa zamontowania wind przy 
Trasie Łazienkowskiej na wysokości 
ul. Saskiej czy współpraca ze szkołą 
podstawową nr 143, w szczególno-
ści przy organizacji Mazowieckie-
go Konkursu Wiedzy o Stefanie  
Starzyńskim. Była też członkiem 
Rady Programowej Święta Saskiej 
Kępy. 

Radna p. M. Czerwosz podaje 
nam, iż wielokrotnie występowa-
ła w sprawie dziur w chodnikach.  
Pomagała członkom Zarządu Dziel-
nicy Praga Południe w organiza-
cji interdyscyplinarnych spotkań.  
Podejmowała interwencje u Sto-
łecznego Konserwatora Zabytków  
i na bieżąca wspiera radą i do-
świadczeniem burmistrzów naszej  
dzielnicy.

My bezpośrednio nie mamy  
możliwości przyglądania się pracy  
p. M. Czerwosz, jako radnej m.st. 
Warszawy. A ponieważ radna jest 
przeciwko osobistemu dokumen-
towaniu swoich działań to w zasa-
dzie ograniczyć możemy się jedynie  
do tego, co nam powie, protokołów  
z posiedzeń rady i wyników głoso-
wania. A tu radna w zasadzie utrzy-
muje dyscyplinę partyjną, a na po-
siedzeniach nie przejawia zbytniej  
aktywności.

 Za to widzimy jak funkcjonuje 
kierowany przez nią Samorząd Sa-
skiej Kępy. I tu właściwie trudno 
doszukać się przykładów realizacji 
hasła pracy zespołowej. Właściwie 
można powiedzieć, że Samorząd  
Saskiej Kępy kojarzy nam się tylko  
z p. M. Czerwosz. Nadal Samorząd 
Saskiej Kępy nie spełnia pokłada-
nych w nich nadziei i już jak się  
angażuje to raczej w bieżącą polity-
kę a nie rozwiązywanie spraw życio-
wych mieszkańców osiedla.

Nasi przedstawiciele w Radzie 
Dzielnicy Praga Południe. 

Pan Ryszard Kalkhoff członek 
PO – nie zwalnia tempa. Mimo, 
że jest radnym seniorem to takiej 
sprawności i aktywności mógłby 
mu pozazdrościć niejeden znacznie 
młodszy samorządowiec. W dobie 
kryzysu taki społecznik, który „za-
łata” dziury w zasobach kadrowych 
urzędu, czy podejmie trudne spra-
wy to istny skarb dla burmistrza  
p. T. Kucharskiego. Ale czy to dobrze 
jak nakładają się dwie role radnego  
i społecznego urzędnika?. Nadal  
p. R. Kalkhoff uważany jest za pra-
wa rękę burmistrza w sprawach Sa-
skiej Kępy i kultury w naszej dziel-
nicy. Należy stwierdzić, iż p. radny  
odwzajemnia to zaufanie swoją lojal-
nością wobec p. T. Kucharskiego. 

Pełni także obowiązki przewod-
niczącego Komisji Kultury i wice-
przewodniczącego Komisji Polityki 
Społecznej i Zdrowia. Przewodni-
czy też Radzie Programowej Święta 
Saskiej Kępy w 2012r. Przewodni-
czy też Społecznej Radzie Szpitala  
Grochowskiego.

Komisja Kultury pod jego prze-
wodnictwem odbyła 16 posiedzeń, 
co stawia ją w ilości spotkań na  
I miejscu spośród komisji działają-
cych Radzie.

Podstawowym celem działania 
w 2012 r, jaki postawił przed sobą 
p. radny to koordynacja działań po-
szczególnych placówek kulturalnych 
tak, aby ich oferty wzajemnie się 
uzupełniały i tworzyły spójną pro-
pozycję dla mieszkańców. Efektem 
tego było opracowanie informatora 
działań kulturalnych w dzielnicy i 
dokumentu pt. „Program Rozwoju 
Kultury w Dzielnicy Praga Południe 
2013-2104”. Szkoda, że zabrakło cza-
su na konsultacje społeczne. Wspiera 
działania przew. Komisji Polityki 
Społecznej Zdrowia, czego efektem 
było doprowadzenie we Współpra-
cy ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Ateńska” do remontu przychodni 
lekarskiej. 

To, czego można oczekiwać od p. 
R. Kalkhoffa to większego włączenia 
organizacji społecznych i środowisk 
kulturalnych w opracowywanie pro-
gramów i zaangażowania w dialog 
społeczny, a szczególnie na Saskiej 
Kępie. 

Pan Mateusz Mroz – PiS, jako 
były burmistrz naszej dzielnicy ma 
duże doświadczenie, które niestety 
nie jest jego atutem w pracy Rady. 
Ponieważ traktowany jest przez 

radnych partii rządzącej tylko, jako 
radny opozycji i przez to w zasadzie 
jego wnioski są odrzucane przez  
większość. 

Takim przykładem było ubiega-
nie się o funkcję przewodniczące-
go Komisji Rewizyjnej. Komisja ta  
w praktyce była kulą u nogi rady 
dzielnicy. Jego kandydatura dawała 
nadzieję na zmiany. Mimo, że na-
szym zdaniem był kandydatem naj-
lepiej przygotowanym do pełnienia 
tej funkcji to przegrał z młodym,  
i jeszcze mało doświadczonym  
radnym PO. I w tej komisji pewnie 
niewiele się zmieni. 

Dlatego też coraz częściej widzi-
my p. radnego, jako poirytowanego 
człowieka. Zdarza mu się opusz-
czać posiedzenia Rady w trakcie jej  
obrad albo ciągłe nie uczestniczenie 
w pracach komisji np. Mieszkanio-
wej. Radny w 2012 r złożył 6 inter-
pelacji, które dotyczyły między in-
nymi publikacji o Pradze Południe,  
pomnika gen Z. Berlinga, fontan-
ny w Parku Znicza, bezpieczeń-
stwa przy Al. Waszyngtona. Radny  
w swoim działaniu mocno akcentuje 
elementy związane z naszą tradycją, 
historią i pamięcią narodową. 

Pracuje też w Komisji Kultury 
i Komisji Zagospodarowania Prze-
strzennego i Ochrony Środowiska.

Pani Mirosława Terlecka – 
PiS, tak jak p. Kalkhoff z PO tak i 
pani radna nie zwalnia tempa pracy  
w Radzie dzielnicy. Pracuje w Komi-
sji Oświaty i Komisji Kultury. Ale 
tak jak w 2011 r nie tylko proble-
my oświaty nurtowały naszą radną  
w 2012 r. Jej interpelacje, a złożyła 
ich najwięcej spośród naszych rad-
nych, bo aż 15, dotyczyły głównie 
spraw socjalno-bytowych mieszkań-
ców. Pytała władze dzielnicy o ścież-
ki rowerowe, o naprawę chodników, 
o sprzedaż mieszkań ich najem-
com czy o sprawy bezpieczeństwa. 
Wnioskowała o udzielanie pomocy  
socjalnej osobom będących w trud-
nej sytuacji życiowej. Interwenio-
wała w sprawie remontów i napraw 
bieżących w lokalach gminnych.

Jest jednym z najbardziej ak-
tywnych radnych podczas obrad 
sesji Rady dzielnicy. Zabierała głos  
w sprawie likwidacji i łączenia szkół, 
dostępności dzieci do przedszkoli 
czy poprawy warunków nauki w pla-
cówkach oświatowych. Z determina-
cją broniła i broni praw nauczycieli.

Radna ze względu na swoje duże 
doświadczenie powinna nie tyl-
ko ograniczać się do krytyki władz  

dzielnicy, ale równocześnie podej-
mować próby wniesienia inicjatyw 
–propozycji rozwiązań słusznie 
zgłaszanych problemów. Być może 
nie wierzy, że w radzie podzielonej 
na dwa bloki radny opozycji może  
uzyskać nawet w dobrej sprawie 
poparcie większości. Ale kropla 
drąży skałę. Więc nie powinna się  
zniechęcać. 

W 2012 wybrana została szefową 
klubu PiS w radzie dzielnicy. 

Nie mamy natomiast informa-
cji o jej działaniach w Samorządzie 
Saskiej Kępy poza tym, że jest jej 
członkiem w kolejnej kadencji i od-
bywa dyżury.

Pani Małgorzata Rynkiewicz 
– PO, przewodniczy dwóm komi-
sjom: Komisji Polityki Społecznej 
i Zdrowia oraz Komisji Mieszka-
niowej. Jest też członkiem Komisji 
Kultury. Po okresie adaptacyjnym, 
jakim zapewne był dla niej rok 2011 
(w Radzie jest pierwszy raz) zaczy-
na rozkręcać się i czuje się coraz 
pewniej. Sprawy, jakimi zajmuje się  
p. radna są trudne i nie zawsze dzia-
łania przynoszą szybkie i oczekiwane 
przez mieszkańców efekty. W 2012r 
do radnej zgłaszali się mieszkańcy  
z prośbą o pomoc materialną, socjal-
ną czy inną np. nagła utrata pracy 
doprowadziła to tego, że rodzina nie 
może spłacać kredytów na miesz-
kanie. Według radnej ludzi, którzy 
czują się bezradni i zagubieni jest 
coraz więcej. Pani M. Rynkiewicz 
występowała też w sprawie nasila-
jących się kradzieży w tramwajach,  
poprawy bezpieczeństwa i czystości 
na ulicach, chodnikach i zieleni. 
Udało się też rozwiązać problem re-
jestracji dzieci w żłobkach. Radna 
utrzymuje stały kontakt z placów-
kami służby zdrowia i opieki spo-
łecznej. Udało się pozyskać Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ateń-
ska” do współfinansowania remontu 
przychodni. 

Praca w Komisji Mieszkanio-
wej wymaga dużej bezstronności i 
czasem odwagi. Radna zdaje sobie  
z tego sprawę. 

Radna wprowadziła też zwyczaj 
wyjazdowych posiedzeń Komisji.  
W 2012r odbyło się aż 15 posiedzeń 
Komisji Opieki Społecznej Zdro-
wia, co daje II miejsce wśród komisji 
działających w Radzie. 

Pan Hubert Zalewski – PO,  
w 2012r pracował w trzech komi-
sjach Rady tj.: Sportu, – w której 
pełni obowiązki przewodniczącego, 

CZY ZNASZ NASZYCH RADNYCH?
CZYM ZAJMOWALI SIĘ NASI RADNI  

W 2012RLeszek Kurowski
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w Komisji Oświaty – zastępcy przew. 
oraz Komisji Rewizyjnej – jest  
członkiem. 

Najważniejsze sprawy, którymi 
w 2012r zajmował się nasz radny  
to przygotowania do EURO 2012  
i ratowanie Klubu Sportowego 
„Drukarz”. 

W pierwszym przypadku mie-
dzy innymi organizował spotkania  
z urzędnikami miasta odpowie-
dzialnymi za imprezy, w tym  
Sekretariatem ds. EURO 2012, wno-
sił inicjatywy związane z imprezami 
towarzyszącymi temu wydarzeniu.  
W sprawie uratowania klubu „Dru-
karz” radny widzi rozwiązanie  
poprzez to, że stanie się on klubem 
miejskim. Jego inicjatywa użycza-
nia hal sportowych szkołom za-
kończyła się tym, że ich zarządcy 
znacznie zmniejszyli stawki opłat.  
Radny wspierał też działania  
w celu otwarcia placówki pobytu 
dziennego dzieci przy Al. Stanów  
Zjednoczonych. 

Inną inicjatywą radnego to prace 
nad Powołaniem Młodzieżowej Rady 
Dzielnicy. Radny aktywnie uczest-
niczy w projekcie Start-Up-Polska, 
czy zabiegach powiększania ilości 
ścieżek rowerowych i zorganizowa-
nia wypożyczali rowerów na Pradze 
Południe.

W Samorządzie Saskiej Kępy 
do grudnia 2012 pełnił obowiązki 
sekretarza Saskiej Kępy. Złożył re-
zygnację z tej funkcji, ponieważ jak 
twierdzi posiada odmienną niż prze-
wodnicząca p. M. Czerwosz kon-
cepcję funkcjonowania samorządu.  
Nie udało się też radnemu zreali-
zować swojego – naszym zdaniem 
słusznego, postulatu zmiany siedzi-
by Samorządu. Mimo, że burmistrz 
złożył propozycję lokalizacji to ten 
postulat spotkał się jedynie z werbal-
nym poparciem członków Samorzą-
du. Natomiast, nie podjęto żadnych 
konkretnych działań w tej sprawie. 

Mamy nadzieję, że talent tego 
młodego radnego będzie rozwi-
jał się w dobrym kierunku i stanie  
się w przyszłości znaczącym poli-
tykiem o ile nie zapomni o syste-
matycznych spotkaniach ze swoimi 
wyborcami.

Na koniec moim zdaniem 
Nasi radni w porównaniu z ro-

kiem poprzednim poprawili swoje 
relacje z mieszkańcami. Odnotowa-
liśmy więcej ochoty do bezpośred-
nich spotkań i rozmów. Ale na tych 
spotkaniach jest niestety coraz mniej 
mieszkańców. Wielu z nich ma już 
dość tej jałowej debaty. A może nasza 
Rada wzorem Sopotu, a w tym roku 
i Radomia przeznaczyłaby z budżetu 
dzielnicy określoną kwotę pieniędzy 
na potrzeby lokalnej społeczności  
o wydatkowaniu, której zdecydo-
waliby sami mieszkańcy. Na terenie 
naszej dzielnicy jest kilka rad osie-
dli. To one mogłyby przeprowadzić 
w tej sprawie konsultacje ze swoimi 
mieszkańcami.

W ogóle rady te należy gruntow-
nie zreformować. Z jednej strony 
powinny posiadać więcej uprawnień, 
ale też z drugiej wybory do nich nie 
powinny odbywać się w taki spo-
sób, aby o jej składzie decydowało  
zaledwie 1% wyborców z osiedla.  
Bo to żadna i godna reprezentacja 
społeczności lokalnej. To poważ-
ne zadanie dla naszych radnych.  
Wybory do rad osiedli odbędą się  
już za rok, więc nie zostało wiele 
czasu na przeprowadzenie zmian  
w statutach a także w ordynacji  
wyborczej. To może ożywić naszą 
społeczność. 

Wydawałoby się, że podobnie 
jak w 2011r i w tym roku bardziej 
aktywni będą radni z opozycyjnych 
partii. Ale w 2012r trochę stracili im-
petu, a za to poziomu aktywności nie 
zmienili radni PO i SLD. Niestety, 
po obu stronach tej politycznej gry 

brakowało wspólnych ponadpartyj-
nych inicjatyw, które rozwiązywały-
by bieżące problemy mieszkańców. 
W zasadzie każda, nawet wydawa-
łoby się do przyjęcia inicjatywa  
radnego opozycji, była z góry od-
rzucana przez rządzącą większość. 
A znowu każda inicjatywa tych 
drugich totalnie krytykowana przez 
opozycję. 

Za mało też radni opierają się  
i szukają porozumienia w organiza-
cjach pozarządowych. Upartyjnie-
nie samorządu to nadal największa  
bolączka naszej demokracji lokalnej. 
Przenoszenie sporu politycznego  
z Sejmu czy z województwa na po-
ziom najniższy, jakim jest samorząd 
lokalny nie leży w interesie obywa-
teli i prowadzi do utrwalania po-
działów społecznych. O czym nasi 
radni może nie do końca zdają sobie  
sprawę. 

 Wielu mieszkańców to widzi  
i stąd też nie chce aktywnie uczest-
niczyć w życiu społeczno-politycz-
nym patrząc na radnych (czasem 
niesłusznie), jako ludzi dbających 
jedynie o interesy swoje i partii,  
do której należą.

Niewiele czasu poświęcają nasi 
radni i to, niestety ze wszystkich 
klubów, na tworzenie społeczeń-
stwa obywatelskiego. W miarę upły-
wu czasu hasło: „władza wie lepiej” 
wkracza w praktykę życia społecz-
no-politycznego naszej dzielnicy.  
To niepokoi.

Dlatego wzywam radnych  
do większej samodzielności, tworze-
nia odważnych projektów i współ-
pracy ponad podziałami. Szcze-
gólnie czas kryzysu tego wymaga  
od Was – szanowni radni. Mogliście 
porozumieć się w sprawie ustawy 
śmieciowej, możecie też i w innych 
sprawach. Odwagi.

Leszek Kurowski

ŁADna Kępa odpowiada
W związku z zarzutami, jakie 

zostały postawione Stowarzyszeniu 
ŁADna Kępa w artykule „W imię 
czego to robicie – ŁADna Kępo?” 
(nr 1 z lutego 2013), organizacja  
ta wystosowała do nas pismo, które 
zamieszczamy poniżej.

Na ręce Redaktora Naczelnego 
Pana Grzegorza Zatryba,

W związku z publikacją w periody-
ku „Saska Kępa” (nr 1 z lutego 2013) 
tekstu pt. „W imię czego to robicie – 
ŁADna Kępo?” w trybie przewidzia-
nym Prawem Prasowym, art. 31 pkt 1, 
domagamy się zamieszczenia poniższe-
go sprostowania na łamach pisma:

Nieprawdą jest, że ktokolwiek  
ze Stowarzyszenia ŁADna Kępa  
wykonywał zdjęcia w jakimkolwiek lo-
kalu użytkowym na Rondzie Waszyng-
tona przed 5 lutego 2013 roku.

Tym samym nie fotografowano  
niczego pod kłamliwymi pretekstami. 

Zdjęcia zostały wykonane przez 
członka Stowarzyszenia w trakcie kon-
troli przeprowadzonej na nasz wniosek 
przez Państwową Inspekcją Nadzoru 
Budowlanego i Stołecznego Konserwa-
tora Zabytków.

Kontrola nie dotyczyła otworów wy-
bitych w wewnętrznej ścianie budynku, 
lecz powiększenia pierwotnie istniejącego 
i wybicia nowego otworu w konstrukcyj-
nej ścianie szczytowej – prawdopodobnie 
wykonanych bez wymaganego zezwole-
nia - do której dobudowano tymczasowy 
pawilon mieszczący “Kebab Faraon”. 

Fakty te muszą być znane wydawcy 
periodyku, czyli Stowarzyszeniu „Saska 
Kępa” przy Spółdzielni Budowlano-
Mieszkaniowej Pracowników Kultury, 
do której należy zarówno budynek, jak 
i pawilon, a tym samym uczestniczy  
w toczącym się postępowaniu jako strona.

Z poważaniem. W imieniu 
Stowarzyszenia ŁADna Kępa

Aleksandra Komornicka
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Spragniony podróżnik na 
Saharze w żarze słonecz-

nym doznaje często różnego rodza-
ju omamów. A to widzi karawanę 
wielbłądów, która następnie znika,  
a to znowu oazę z palmami i studnię 
pełną czystej, chłodnej wody, która 
też znika. Zjawisko to powszechnie 
określane jako „fatamorgana” zda-
rzyło się również w środku Polski,  
w Warszawie na Rondzie Waszyng-
tona. Po prostu nie do pojęcia,  
a jednak, okazuje się, że pomysłowość 
ludzka nie zna granic. A było to tak:

W 2010r. Spółdzielnia Budow-
lano Mieszkaniowa Pracowników 
Kultury opracowała projekt upo-
rządkowania zaniedbanego pasażu 
dla pieszych pod budynkiem Fran-
cuska 49. Jest to ogólnodostępna 
enklawa Spółdzielni o pow. użyt.  
50 m ², wykorzystywana przez  
pieszych, jako wygodny skrót  
z ul. Francuskiej na Rondo Waszyng-
tona, lub odwrotnie. Między pasażem 
a jezdnią istnieje rzadziej uczęszcza-
ny, ostatnio wyremontowany chod-
nik ul. Francuskiej, którego szero-
kość w najwęższym miejscu wynosi  
3 m, a cała długość pasażu to 12 m.

Zamiarem Spółdzielni była aran-
żacja pasażu do celów wystawienni-
czych, bez zmiany jego dotychcza-
sowej funkcji komunikacyjnej, bez 
zmian w konstrukcji i elewacji bu-
dynku. Stworzyłoby się w ten sposób 
naturalny podział strumienia prze-
chodniów na zainteresowanych jego 
wnętrzem lub przechodzących chod-
nikiem zewnętrznym. Powierzchnie 
wewnętrznych ścian zostałyby prze-
znaczone na witryny prezentujące 
dzieła np.: młodych artystów plasty-
ków Warszawy. Zapowiadała się dość 
ciekawa ekspozycja kultury w tej 
części miasta, zarówno dla przechod-
niów jak i twórców. Drobne zmiany 
polegały na wydzieleniu części pa-
sażu na wejście do klatki schodowej  
nr V mieszkańcom budynku Fran-
cuska 49, uporządkowaniu wjazdu 
na pochylnię dla niepełnosprawnych 
oraz osadzeniu przeszklonych otwo-
rów drzwiowych, umożliwiających 
zamykanie prześwitu na noc przed 
wandalami, graficiarzami i różne-
go rodzaju lumpenproletariatem.  
Oj, nie spodobało się to Stowarzysze-
niu Ładna Kępa i Panu Konserwato-
rowi Zabytków Architektonicznych 
Warszawy, nie spodobało! Wpraw-
dzie sam budynek Francuska 49 

nie jest zabytkiem, ale został zloka-
lizowany na obszarze Saskiej Kępy, 
która w całości jako osiedle podlega 
ochronie konserwatorskiej.

W roku 2010 ukazał się długo 
oczekiwany Miejscowy Plan Za-
gospodarowania Przestrzennego  
Saskiej Kępy, określający możliwość 
dopuszczalnych zmian w budyn-
kach takich jak nasz. Projekt aran-
żacji uwzględniał ustalenia M.P.Z.P.  
Saskiej Kępy. Okazało się to jednak 
dla naszych adwersarzy za mało. 
Chodziło im przede wszystkim  
o zachowanie perspektywy oglądu 
Ronda Waszyngtona i ul. Francu-
skiej z wnętrza pasażu, które stwa-
rzał bramowy prześwit. Nieważne, 
że obie perspektywy już zostały ska-
żone: Francuska dobudową klatki 
schodowej z pochylnią dla niepeł-
nosprawnych do banku, mieszczą-
cego się w budynku Francuska 47,  
a z kolei Rondo Waszyngtona nawi-
sem trybun Stadionu Narodowego.

Dla Stowarzyszenia Ładna Kępa 
i Stołecznego Konserwatora waż-
ny był sam pomysł zabudowy Ron-
da Waszyngtona i jego kompozycja  
z resztą osiedla autorstwa Pana Pro-
fesora Architekta z Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie śp. Tadeusza 
Zielińskiego. W latach 60-tych ubie-
głego wieku przejął on rozpoczę-
tą zabudowę Ronda Waszyngtona  
i odrzucił jej dalszą kontynuację  
w stylu socrealizmu na rzecz miesz-
kaniówki. Należy przypomnieć, że 
wówczas jeszcze panował dotkliwy 
głód mieszkaniowy w Warszawie,  
a spółdzielnie mieszkaniowe zaczy-
nały się dopiero rozwijać. Profesor 
został jednak zobligowany do wy-
korzystania istniejących już fun-
damentów poprzedniej zabudowy, 
stąd kolisty kształt zabudowy placu. 
Sporny prześwit powstał w ostatniej 
fazie realizacji budowy, kiedy okaza-
ło się, że chodnik zewnętrzny ulicy 
Francuskiej jest za wąski (wówczas 
jego szerokość w najwęższym miej-
scu wynosiła nieco ponad 1,5 m.  
Wtedy przepruto parter naroża,  
a ściany podpiwniczenia zasypano. 
Powstał pasaż. Dopiero teraz apo-
logeci prof. Zielińskiego zaczynają 
dorabiać wizjonerskie teorie archi-
tektoniczne, „co autor miał na my-
śli”, że wyszedł mu taki pasaż. Stąd 
biorą się te ciągoty, aby myśl twórczą 
Profesora uhonorować jakimś zabyt-
kiem. Co tu zrobić by tak się stało? 

FATAMORGANA NA RONDZIE WASZYNGTONA 
M.P.Z.P Saskiej Kępy nie uznaje 
zabudowy Ronda Waszyngtona za 
zabytek, podobne stanowisko zajął 
Konserwator Wojewódzki. Tym cza-
sem spór między SBM Pracowników 
Kultury, a Stołecznym Konserwato-
rem zaostrza się i wchodzi na drogę 
sądową. W takiej sytuacji Konserwa-
tor decyduje się oprzeć swoje stano-
wisko na społecznej roli Stowarzy-
szenia Ładna Kępa. Niech zdecyduje 
głos ludu, dopuszczając je jednocze-
śnie do reprezentowania interesów 
Konserwatora przed sądem.

Dla wzmocnienia swojej pozy-
cji Stowarzyszenie przygotowuje 
jedenaście dowodów, świadczących  
o indolencji naszej Spółdzielni,  
w tym „koronny” dowód nr 5. Po-
lega on na tym, że w dniu 24 lipca 
2012r. specjalnym zarządzeniem 
Pana Jacka Wojciechowicza zastępcy 
Prezydenta m. st. Warszawy, wpro-
wadza się budynek Francuska 49  
do rejestru gminnych zabytków  
architektury w poz. 257, oczywi-
ście poza wiedzą naszej Spółdzielni 
– właściciela budynku. To znacznie 
zaostrza wymagania konserwator-
skie dla jej przedsięwzięcia. Potem 
cały pakiet dowodów triumfalnie 
prezentuje się na sprawie przed 
sądem w dniu 07 listopada 2012r.  
W najlepszej wierze przyjął go rów-
nież przedstawiciel Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, reprezentujący w Sądzie naszych 
oponentów. Oczywiście wyrok mógł 
być tylko jeden, niekorzystny dla  
naszej Spółdzielni.

Zaczynasz się już niepokoić dro-
gi czytelniku, a gdzie jest ta obie-
cana fatamorgana? Nie bój nic, za-
raz będzie. Otóż w dniu 15.03.2013 
Spółdzielnia otrzymuje pismo Sto-
łecznego Konserwatora Zabytków 
o wykreśleniu z gminnego rejestru 
zabytków architektury poz. 257  
z dniem 05.03.2013R. Przecieramy 
ze zdumienia oczy. Jeszcze przed 
chwilą budynek Francuska 49 był  
zabytkiem architektonicznym, a te-
raz zniknął po prostu jak sen, jaki 
złoty. Czyż to nie fatamorgana? 
Już marzyliśmy w cichości ducha 
o jakiejś dotacji od Pani Prezydent 
Warszawy na ratowanie tak „cenne-
go” zabytku, a może i z Unii Euro-
pejskiej, wszak jeden ze światłych 
konserwatorów udowadniał nam,  
że w swojej wizji projektowej Profe-
sor opierał się na słynnym teorety-

ku urbanistyki prof. Le Corbusier, 
a poza tym pasaż spełnia unikatową 
rolę również w komunikacji publicz-
nej, a tu, taki blamaż.

Okazuje się, że obiekt został 
wciągnięty do rejestru zabytków 
gminnych architektury tylko po to, 
aby służyć jako „doraźny” dowód  
w sprawie, który po osiągnięciu 
celu jest już niepotrzebny. Pozostaje  
jednak zawsze pewien niesmak. 
Niepoważne traktowanie nas jako 
strony, ale także zręczne zmanipulo-
wanie tak szacownych instytucji jak 
Minister Kultury czy Wysoki Sąd. 
Czyżby te urocze skądinąd Panie  
ze Stowarzyszenia Ładna Kępa nie 
zdawały sobie z tego sprawy ? Wydaje 
się, że prawda jest bardziej brutalna. 
Chodzi o „zaistnienie” działaczek 
tego Stowarzyszenia na tle krytyki 
inicjatywy i przedsiębiorczości Za-
rządu Spółdzielni. Często przybie-
rają formę śmiesznych donosów. Jak  
to opisano w marcowym wydaniu 
naszej gazety w artykule „Dlaczego 
to robisz Ładna Kępo”.

Natomiast, wciąż nie wiadomo 
czym kieruje się Stołeczny Konser-
wator Zabytków, dając się wciągnąć 
Stowarzyszeniu w taką intrygę,  
a który konsekwentnie od dwóch lat 
działa przeciwko nam zapominając  
o zasadzie pomocniczości, obowiązu-
jącej każdą administrację państwo-
wą, opłacaną z naszych podatków. 

W obecnej sytuacji można mieć 
pewność, że za jakiś czas pojawi się 
kolejny nawiedzony konserwator  
zabytków architektury i będzie do-
magał się uznania budynku Francu-
ska 49 za zabytek godny wciągnięcia 
na listę „jakiegoś” rejestru. A więc 
„powtórka z rozrywki” murowana.  
A jak już nastąpi ta wiekopomna 
chwila, nie zapomnij kolego konser-
watorze uwzględnić również budyn-
ku Waszyngtona 2 A i 2 B lustrza-
nego odbicia budynku Francuska 
49. Wszak Profesor T. Zieliński bu-
dował obydwa domy jednocześnie 
nie można go pomijać. W czym jest 
gorszy? Może tylko w tym, że kiedyś 
też miał pasaż dla pieszych taki sam 
jak budynek Francuska 49, zamie-
niony później „o zgrozo” na sklep. A 
może dałoby się go znowu przerobić  
na pasaż dla zachowania w całej 
rozciągłości oryginalnej wizji „ładu 
przestrzennego” Ronda Waszyngtona.

Wszystko przed Wami, wszyst-
ko przed Wami drodzy urzędnicy  
od konserwacji zabytków dawnej 
Warszawy. Wszak decyzje Wasze  
są niepodważalne.

Janusz Bartuś
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fot. Aleksandra Drewicz

W zabytkowym pałacyku  
położonym w głębi Parku 

im. płk. Jana Szypowskiego, pseudo-
nim „Leśnik”, mieści się Państwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. Nr 3 im.  
Juliusza Zarębskiego.

Jej historia jest nierozerwalnie 
związana z osobą Lecha Miklaszew-
skiego – pianisty, kompozytora, 
wybitnego pedagoga, kierownika  
Redakcji Muzycznej Audycji dla 
Dzieci w Polskim Radiu.

W 1948 roku Lech Miklaszew-
ski uzyskał zezwolenie od oświato-
wych władz stolicy na założenie Pu-
blicznej Niższej Szkoły Muzycznej  
w dzielnicy Grochów.

Swoje pierwsze locum szkoła 
znalazła w Szkole Podstawowej przy  
ul. Kordeckiego 54.

Z dniem 1 stycznia 1950 roku 
szkoła została upaństwowiona  
i otrzymała nazwę Państwowa Szko-
ła Muzyczna nr 3. Dzięki staraniom 
dyrektora L. Miklaszewskiego po 
kilku latach intensywnie rozwijają-
ca się PSM przeniesiona została do 
samodzielnej siedziby – budynku,  
przy ulicy Grochowskiej 194.

Lech Miklaszewski, jako dosko-
nały muzyk, pedagog i organizator 
dbał o wysoki poziom nauczania,  
o nowy repertuar dla dzieci. Skompo-
nowane przez niego piosenki, utwory 
fortepianowe, podręczniki pozostają 
do dziś niedoścignionym wzorem  
literatury dla najmłodszych.

Dyrektor Miklaszewski zadbał tak-
że o to, aby od 1 września 1965 roku 
szkoła nosiła Imię znakomitego, 

przedwcześnie zmarłego pianisty  
i kompozytora Juliusza Zarębskiego 
(1854 -1885).

Jako dyrektor i nauczyciel Lech 
Miklaszewski rozstał się ze szkołą  
w 1975 roku, odchodząc na emery-
turę, ale nadal czynnie uczestniczył  
w życiu muzycznym, jako konsul-
tant, wykładowca w Państwowej 
Wyższej Szkole Muzycznej? Zajmo-

wał się też pracą wydawnicza i publi-
cystyczną.

Zmarł 2 czerwca 1992 roku.

Kolejnym dyrektorem szkoły  
w latach 1973 – 1983 był Wiesław 
Olczyk. Właśnie jego inicjatywie 
szkoła zawdzięcza obecną siedzibę.

Od roku 1983 funkcję dyrektora 
sprawowało sześciu wybitnych peda-
gogów szkoły;

1983 – 1986 Anna Idzikowska
1986 – 1994 i 2002- 2008 Marzen-

na Maksymienko

1994 – 1998 Stefan Grzybowski
1998 – 2001 – Marzenna Różycka
2001 – 2002 Alina Pawikowska
2008 – do chwili obecnej Grażyna 

Radkowska
Celem działania szkoły jest 

przede wszystkim zachęcenie dzieci 
do muzyki, stworzenie możliwości 
rozumienia i docenienia jej walorów. 
Dzieci uczęszczają na zajęcia rytmi-
ki, kształcenia słuchu, poznają histo-
rię muzyki. Obecnie szkoła prowadzi 
naukę gry na fortepianie, skrzypcach, 
wiolonczeli, flecie, perkusji i akor-
deonie. Uczniowie maja także moż-
liwość muzykowania zbiorowego. 
Śpiewają w chórze, grają w orkiestrze 
szkolnej i zespołach kameralnych.

Swoje umiejętności prezentują 
podczas licznych koncertów, audy-
cji. Najzdolniejsi zdobywają laury  
na konkursach muzycznych.

Działalność szkoły najlepiej  
poznać po wynikach, jakie osiągnęła 
w ciągu 65 lat istnienia. 

Do sukcesów przyczynili się wy-
bitni i pełni poświęcenia nauczy-
ciele, którzy wykształcili znakomi-
tych muzyków instrumentalistów, 
kompozytorów, teoretyków muzy-
ki i oczywiście kolejne pokolenia 
nauczycieli. Obecnie absolwenci 
PSM I st. Nr 3 im. J. Zarębskiego 
występują, jako soliści na estradach 
całego świata, oraz jako muzycy or-
kiestr, uczą także muzyki w szkołach  
muzycznych.               Urszula Gurne

JEDYNA TAKA SZKOŁAUrszula Gurne
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W dniu 27 marca 1972 roku 
w wypadku samochodo-

wym zginęła aktorka i piosenkarka 
Krystyna Chimanienko. W swoim 
krótkim, niespełna czterdziestolet-
nim życiu, osiągnęła coś, co staje się 
udziałem jedynie nielicznych. 

Kiedy w 1959 roku w warszaw-
skim klubie studenckim „Stodoła” 
Jan Biczycki wystawił, przerobioną 
nie do poznania przez Choińskie-

go i Gałkowskiego, sztukę Fran-
cuza Alfreda Jarry’ego „Ubu król 
czyli Polacy”, nikt nie przewidział 
oszołamiającej kariery spektaklu. 
Nadużywane dziś słowo ‘kultowy’  
w tym przypadku jest jak najbardziej 
na miejscu. Wbrew tytułowi, główną 
postacią na scenie nie był król, lecz 
jego żona – Ubica, olśniewająco gra-
na przez Chimanienkę. Początkująca 
aktorka tą rolą przeszła do legendy 
polskiego teatru.

Urodzona w 1934 roku artystka  
w 1952 ukończyła renomowane sto-
łeczne liceum Heleny Rzeszotarskiej 
i rozpoczęła studia na Wydziale Łącz-
ności Politechniki Warszawskiej. Te-
atr jednak był jej przeznaczeniem. 
Wprawdzie bez powodzenia starała 

się dostać do Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej, ale realizując swo-
ją pasję rozpoczęła współpracę ze Stu-
denckim Teatrem Dramatycznym, 

działającym właśnie na Politechni-
ce. Stąd do kabaretu „Stodoła” był 
już tylko jeden krok. Tam zdobyła 
ostrogi zawodowe, które umożliwiły 
jej uzyskanie uprawnień aktorskich 
po zdaniu eksternistycznego egzami-
nu. Była cenionym członkiem wielu 
kabaretów, a także zespołów teatrów 
Ateneum oraz STS (Studencki Teatr 

Satyryków). Wystąpiła w wielu fil-
mach, z których najpopularniejszy 
to „Republika babska”.

Po tragicznym wypadku, w papie-
rach artystki przyjaciele znaleźli rę-
kopis tomiku wierszy jej autorstwa. 
Bardzo osobista, wręcz intymna te-
matyka tych liryków być może była 
powodem trzymania ich w najściślej-
szej tajemnicy. Przyjaciel Krystyny, 
aktor i współzałożyciel STS-u – Hen-
ryk Malecha, 40 lat temu wydał znale-
ziony tomik w nakładzie 200 egzem-
plarzy, metodą fotograficzną (dziś 

powiedzieliśmy: kserograficzną) w… 
Londynie; w Polsce roku 1972 było-
by to utrudnione z uwagi na cenzurę, 
przydział papieru itp. Zamieszczone 
w książeczce piękne zdjęcie autorki 
wykonała Zofia Nasierowska.

Po latach, z wielkim wzruszeniem 
czytam wiersze Krystyny Chima-
nienki. Pierwsze, co zwraca uwagę, 

to szczerość wypowiedzi poetyckiej 
połączone z dyskretną elegancją.  
Widać, że pisała te utwory osoba de-
likatna i wrażliwa, ale też oczytana  
i świadoma formy. Łatwo też moż-
na znaleźć jej ulubionych poetów,  
na utworach których – świadomie 
czy nie – się wzorowała. To Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska i Kon-
stanty Ildefons Gałczyński, oboje 
bardzo popularni na przełomie lat 
50. i 60. ubiegłego wieku. 

Oto niektóre z tych wierszy, któ-
re tak wiele mówią o autorce jako  
poetce i jako człowieku.

Otwórz serce – płomieniem
i daj ogrzać dłonie, potem twarz
aż wreszcie cała spłonę
i zapalę kogoś – wzruszeniem
                 *
Czekałam – nie przyszedłeś
Co ze sobą zrobić?
Podobno wyjechałeś? Pomyślałam 

wtedy
Że nie istniejesz wcale
Poczułam, jak spadam
Z bogactwa do biedy
                *
Opadły mnie zwątpienia
rozsnuły pajęczynę melancholii
i porwały w rozpacz.
Żebrzę teraz o powrót do istnienia.

Któryś z wierszy kończy się przej-
mującym wyznaniem autorki:

Nie umiem walczyć z losem.
Krystyna Chimanienko, aktorka  

i poetka, od 40 lat spoczywa  
na Cmentarzu Bródnowski pod na-
grobkiem zaprojektowanym przez 
jej przyjaciółkę, aktorkę i plastyczkę 
Krystynę Sienkiewicz.

Bogumił Paszkiewicz
Krystyna Chimanienko, „Liryki”,  

Figaro Press, Londyn 1973
Tekst dostępny w Internecie pod adresem 

portalmini.eu 

LEKTURY BOGUMIŁABogumił Paszkiewicz
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Drodzy Czytelnicy 

Mam przyjemność powró-
cić do naszych wspólnych 

spotkań wiodących nas Śladami 
Mistrzów na Saskiej Kępie. One 
owocują zadzierzgnięciem bezcen-
nych kontaktów, które nas wza-
jem ubogacają. Do jednych z nich 
mam zaszczyt wracać ze szczególną  
radością. 

Przygotowania do inauguracji 
wystawy „Mistrz... Uczeń … Auto-
rytet... Respekt” otwierającej projekt 
„Polska Szkoła Mistrzów” w 2011 
roku zawiodły mnie miedzy inny-
mi na ul. Nobla. Dzięki życzliwości 
artysty malarza Piotra Pawińskie-
go, poznałam niezwykłą osobę, peł-
ną pasji i zaangażowania w sprawy  
pielęgnowania tradycji, dorobku 
wielkich rzeźbiarzy związanych  
z Saską Kępą. Anna Rudzka, córka 
wielkiego polskiego rzeźbiarza i me-
daliera Mistrza Józefa Gosławskie-
go, otworzyła przede mną drzwi jej  

rodzinnego domu. To dom szczegól-
ny, tu bowiem mieściła się pracownia 
Józefa Gosławskiego. Mogłam w nim 
przenieść się do świata, zdawałoby 
się często spotykanego w mej pra-
cy zawodowej, ale odczuwanego nie 
zawsze świadomie. Państwo Rudzcy 
udostępnili mi na wystawę ekspo-
naty m.in. rzeźby, medale, których 
twórcą jest ojciec Anny Rudzkiej. 
Dzięki tamtemu spotkaniu pozna-
łam zacną rodzinę, która od poko-
leń wierna jest swoim korzeniom,  
każdego dnia przekazuje co najcen-
niejsze z dziadka na ojca, z ojca na 
syna. Dzieli się swym bogactwem 
nie tylko w rodzinnym gronie, ale  
i z tymi, którzy pragną je podziwiać. 

Parę dni temu, na ulicy Nobla  
w pomieszczeniu, gdzie stoi figu-
ra Fryderyka Chopina, siadłyśmy 
przy stole i rozpoczęłyśmy naszą  
rozmowę:

Jadwiga Teresa Stępień: Pragnę-
łaby rozpocząć naszą rozmowę od pyta-
nia o rodzinne związki z Saską Kępą.

Anna Rudzka: Od razu wolę się 
przyznać – nie jestem rodowitą Sasko 
- Kępianką. Urodziłam się w Pozna-
niu, gdzie spotkali się w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
moi rodzice. Na Saską Kępę prze-
prowadziliśmy się, kiedy miałam  
4 lata. Tu chodziłam do zlikwido-
wanej później Szkoły ćwiczeń nr 74 
(dzisiaj mieści się tam LO im. Gen. 
L. Okulickiego), a maturę zrobiłam 
w IV LO im. Adama Mickiewicza. 
Wyszłam za mąż za mieszkańca  
Saskiej Kępy i z wyjątkiem 5 lat  
spędzonych na Gocławiu nie opu-
ściłam mojej ulicy. Kępę uważam  
za „swoje miejsce na ziemi”.

JTS: Często zamiłowanie do sztu-
ki jest kontynuacją rodzinnej tradycji, 
rada bym zapytać się o związki rodziny 
ze sztuką.

A R: Urodziłam się w rodzinie 
rzeźbiarza. Mój ojciec, Józef Gosław-
ski, był autorem m.in. 5-złotówki  
z rybakiem, milenijnej 100-złotówki 
z Mieszkiem i Dąbrówką, pomni-
ka Fryderyka Chopina w Żelazowej 
Woli. Mama jest plastyczką, wiele 
lat pracowała w Cepelii sprawując 
pieczę nad poziomem artystycznym 
ceramiki. Jako dziecko zawsze uwa-
żałam, że moje koleżanki ze szkoły 
muszą być biedne, skoro nie mają 
rzeźb w domu. 

Czy w rodzinie były tradycje  
artystyczne? Trudno mi jednoznacz-
nie odpowiedzieć. Dziadek ze stro-
ny ojca był kowalem, miał 5 dzieci. 
Najstarszy syn Zygmunt poszedł  
w jego ślady, dwaj młodsi – Józef  
i Stanisław- zostali rzeźbiarzami. 
Dwie siostry również były uzdolnio-
ne manualnie – Anna świetnie szyła, 

ŚLADAMI MISTRZÓW …  
WIELKIE POSTACIE NA SASKIEJ KĘPIE

Jadwiga Teresa Stępień

Rozmowa z Anną Rudzką, historykiem  
sztuki, wykładowcą Warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, córką rzeźbiarza i medaliera 
Mistrza Józefa Gosławskiego.

„MOJA TRADYCJA i MOJE WYBRANE WARTOŚCI - ANNA RUDZKA”

Anna Rudzka i Teresa Stępień Zachęta 2012 foto Tadeusz Rudzki

SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 2 (11)    maj 2013 r. 13.Śladami mistrzów
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a Aleksandra przepięknie zdobiła 
swoje wytwory kulinarne – sałatki, 
potrawy w galarecie i ciasta. Ta-
lent plastyczny odziedziczyła moja 
siostra, ja musiałam się zadowolić  
historią sztuki.

JTS:Przekraczając próg na ul. 
Nobla, mam szczególne poczucie,  
że znajduję się w domu, o silnych wię-
zach rodzinnych. Pragnęłaby zapytać 
się o Mistrza Józefa Gosławskiego – nie 
tylko jakim był artystą, pedagogiem – 
lecz nade wszystko, jakim był ojcem. 

AR: Mój związek z ojcem był  
i jest głęboki i …nietypowy. Zmarł 
nagle, kiedy miałam 10 lat i dopiero 
jako dorosła osoba byłam w stanie 
uświadomić sobie, jak niepoweto-
wana była to strata dla całej rodziny. 
Ale ponieważ mieszkaliśmy w tym 
samym domu, z zachowaną pracow-
nią, jego obecność była właściwie 
wyczuwalna. Bardzo długo mój ob-
raz ojca był obrazem „dziecinnym”, 
bo los nie dał mi szansy, byśmy roz-
mawiali jako dwie dojrzałe osoby. 
Cały czas miałam jednak poczucie 
obowiązku wobec jego spuścizny. 
Kiedy jako osoba dorosła, odcho-
wawszy dzieci, zaczęłam zajmować 
się jego twórczością i porządkowa-
niem archiwaliów, było to dla mnie 
bardzo trudne. Teraz przychodzi 
mi to łatwiej – być może dlatego,  
że bardzo wspomaga mnie rodzina,  
a ja odkryłam w sobie żyłkę detek-
tywa. Staram się też patrzeć na ojca 
jako historyk sztuki, zobaczyć go sze-
rokim kontekście losów pokolenia, 
którego działalność artystyczną roz-
poczętą w dwudziestoleciu przerwa-
ła brutalnie wojna. A potem znaleźli 
się w zupełnie innej rzeczywistości. 
Inaczej też postrzegam działalność 
pedagogiczną ojca w szkole poznań-
skiej mając świadomość nacisków, 
którym był poddawany i atmosfery 
podejrzenia co do jego „ideowości”, 
skoro był przed wojna absolwen-
tem Akademii Sztuk Pięknych w 
Rzymie. Zaowocowało to w końcu 
zwolnieniem go z uczelni. W liście  
do przyjaciela, Witolda Chomicza, 
pisał o swoim marzeniu skupie-
nia wokół siebie grupki młodych 
rzeźbiarzy i podzielenia się z nimi 
wszystkim, do czego sam doszedł. 
Miał szansę pracować na Akademii 
w Warszawie, ale ponieważ ta pro-
pozycja łączyła się z wyrzuceniem  
z pracy starszego kolegi, nie przystał 
na takie rozwiązanie.

JTS: Słuchając niezwykłych re-
fleksji o Mistrzu, i relacjach w czasach, 
kiedy żył i tworzył, nasuwa się pytanie 
o dzisiejszą rzeczywistość: co dziś matka 
może przekazać rodzinie.

 
Anna Rudzka: Co przekazuję 

swojej rodzinie? Że trzeba przezwy-
ciężać trudności życiowe i iść do celu 
uczciwą drogą. Przykład mojego ojca 
ma tu znaczące walory dydaktyczne, 
bo odwołuje się do doświadczeń naj-
bliższej rodziny. Czy mi się to udało? 
Chyba w jakimś stopniu tak, skoro 
moi czterej synowie czują się zwią-
zani z dziadkiem, którego przecież 
nie znali. To oni założyli mu stronę  
internetową, (www.goslawski.art.pl)  

pomagają mi wraz z mężem we 
wszelkich związanych z nim pracach 
– organizacji wystaw, poszukiwaniu 
dzieł i materiałów archiwalnych.

JTS: Warszawska Akademia Sztuk 
Pięknych jest zacną i szanowaną uczel-
nią. Wielu absolwentów opuszczając 
mury ASP bywa niezwykle cenionymi 
artystami na świecie. Do sukcesu młode-
go artysty, przyczynia się jego Mistrz, pe-
dagog. Co jest priorytetem w nauczaniu 
historyka sztuki, wykładowcy uczelni? 

AR: W Akademii Sztuk Pięk-
nych uczę od kilkunastu lat. Być 
może mam po ojcu niezrealizowane 
przez niego w pełni zamiłowanie  
do pracy pedagogicznej, ale i mama 
nie na darmo została kiedyś uznana 
za „najpopularniejszego wykładowcę  
w Cepelii”. Próbuję uświadamiać 
studentom, jakie były uwarunkowa-
nia, w których działali artyści – ci, 

którzy działali jeszcze pod zabora-
mi, ci, którzy służyli odrodzonej po  
I wojnie światowej Polsce i ci, któ-
rym przyszło żyć i tworzyć po 1945 

roku. Staram się przynajmniej skło-
nić młodych ludzi do refleksji. Uwa-
żam też za bardzo ważne patrzenie 
na sztuki plastyczne jako część skła-
dową kultury. Stąd na moich zaję-
ciach pojawiają się wątki teatralne, 
muzyczne, literackie (kiedyś nawet 
studenci po wykładzie ze sztuki mło-
dopolskiej zapytali mnie, czy będę 
na egzaminie pytać z „Chłopów”). 
Niestety, od lat obserwuję narasta-
nie braków w zakresie tzw. „kultury 
ogólnej”. Czasem aż nie chce się wie-
rzyć, że ludzie z maturą, która jest 
ponoć egzaminem dojrzałości, mają 
podstawowe braki, które rozpacz-
liwie staramy się uzupełniać wraz  
z koleżankami i kolegami z Katedry 
Historii i Teorii Sztuki. 

JTS: Każdy zawód powinien 
być pełniony w poczuciu misji. Jakże  
ważnym jest to w przypadku dziedzin 
sztuk pięknych. Co uważasz za swoją 
misję?

AR: Kiedyś myślałam, że po-
winnam utrwalać pamięć o ojcu. 
Dziś myślę o przywróceniu pamięci  
o rzeźbiarzach tego pokolenia,  
a szczególnie o uczniach profesora 
Breyera, którego zasługi pedago-
giczne są ogromne, a mało znane.  
A w swojej pracy pedagogicznej 
chciałabym osiągnąć może trochę 
nietypowy cel: aby moi studenci 
poczuli osobistą więź z twórcami, 
którzy odeszli już do historii, aby 
mieli w tym niestabilnym świecie 
poczucie „zakotwiczenia” w tradycji 
i z niej potrafili czerpać wszystko,  
co przechowała najlepszego. 

JTS: Nie każdy miał szansę tak 
jak ja, trafić do domu na ul. Nobla,  
i „dotknąć” ducha… który jest wier-
nym życiowym przewodnikiem. Patrząc  
na niezwykłe dzieła Mistrza Józefa 
Gosławskiego – pragnęłabym zapytać, 
czym dla Ciebie jest pojęcie Polskości,  
i czy mamy coś ważnego do przekazania 
Światu?

AR: Czym jest dla mnie Polska  
i polskość? Dziwne pytanie. Prze-
cież na co dzień patrzę na modele 
pomnika Chopina i Mickiewicza, 
pomnika lubelskiego getta i ofiar 
obozu w Żabikowie, na karykatu-
ry Piłsudskiego i Sieroszewskiego,  
na medale poświęcone Westerplatte, 
Monte Cassino, Warszawie, Słowac-
kiemu, Krasickiemu, Zamenhoffowi,  
100-leciu Muzeum Narodowego,  
na figurki wojów słowiańskich  
i Madonny z Dzieciątkiem. To moja 
tradycja i moje wybrane świadomie 
wartości.

JTS: W imieniu własnym i czytel-
ników pragnę podziękować za poświę-
cony czas, za rozmowę. Mam nadzieję, 
że spotkamy się jesienią w Klubie Kul-
tury Saska Kępa, by na wydarzeniach 
dedykowanych Mistrzowi Józefowi 
Gosławskiemu, nie tylko móc zobaczyć 
Jego dzieła, ale także porozmawiać z 
Anną Rudzką – historykiem sztuki, 
wykładowcą Warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, córką rzeźbiarza i me-
daliera Mistrza z Saskiej Kępy. 

Z wyrazami najgłębszego respektu
Jadwiga Teresa Stępień

jadwiga.teresa.stepien@gmail.com 

model pomnika Chopina zrealizowany w Żelazowej Woli

Św. Mateusz wystawa 
Rzeźbiarze Saskiej Kępy  

wczoraj i dziś 2011
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W połowie marca 2013 roku 
w Klubie Kultury Saska 

Kępa odbył się kolejny wieczór z cy-
klu „ Śladami Mistrzów”. Pomysło-
dawczynią jest pani Jadwiga Teresa 
Stępień zawodowo mezzosopran, 
prywatnie nasza sąsiadka. Sądząc 
z liczby gości spotkania te zyskały 
wielu sympatyków. Dużą życzliwość 
okazują też właściciele saskokęp-
skich restauracji i cukierni. Wieczór 
o Lutosławskim kojarzony będzie  
z najlepszym tortem, jaki ja osobi-
ście jadłam, przygotowanym przez 
Restaurację Dom Polski z okazji 
100-lecia urodzin Mistrza.

Tym razem smaku wspomnie-
niom dodała właścicielka Cukierni 
Irena mieszczącej się na ulicy Za-
kopiańskiej. Kilka kroków od jej 
pachnącego kawą i czekoladą lokalu 
znajduje się dom, który przez ponad  
40 lat był przystanią Aliny i Czesława 
Centkiewiczów. Zżyte małżeństwo 
często odwiedzało cukiernię, delek-
tując się pyszną kawą i ciastkami. 
Pan Czesław szczególnie upodobał 
sobie kruche babeczki z budyniem. 

Goście wieczoru mogli osobi-
ście przekonać się ile radości może 
dać to z wyglądu mało atrakcyjne 
ciasteczko. Ja, osoba od zawsze dba-
jąca o linię, często ulegam pokusie 
odwiedzenia Ireny. Moje dzieciaki 
uwielbiają wuzetki, eklery i babeczki 
z karmelem lub owocami. Patrzenie 
na ich radość z rozkoszy podniebie-
nia ogromnie mnie cieszy i mam 

korzyść dodatkową. Zwykle dostaję 
odpowiedzi na wiele pytań, na które 
nie mają czasu odpowiedzieć, pędząc 
do szkoły czy komputera, albo zwy-
czajnie nie chcą.  W atmosferze Ire-
ny zacieśniają się więzy.

Ja osobiście uwielbiam florentyn-
ki. Te małe finezyjne ciasteczka są po 
prostu przepyszne. Nigdy jednak nie 
przyszło nam do głowy sprawdzić 
smak babeczek! Opisywanie smaku, 
nie ma sensu. Polecam sprawdzić 
osobiście. Żałować będzie tylko ten, 
kto lubi dbać o linię, bo miłe spacer-
ki do tej malowniczej części Kępy 
mogą wejść w nałóg.

Jakoś magicznie, babeczki spra-
wiły, że Centkiewicze stali się nam 
bliscy.

Spotkanie rozpoczął film kręcony 
amatorską kamerą. Bohaterem jest 
ulica Zakopiańska w barwach jesien-
nych z miłą cukiernią Ireną ( jeszcze 
bez słonecznej ciepłej kawiarenki ze 
stolikami), malowniczymi willami  
i wąskimi chodniczkami. Kamerzy-
sta długo przechadza się po ulicy 
łapiąc jej klimat. Potem niewielki 
ogródek z jesiennym skromnymi 
kwiatkami, jakieś patyki i jesteśmy 
wewnątrz domu. Na tle okna przy-
słoniętego cynobrową zasłoną star-
szy pan w fotelu, palący fajkę. Pali 
zamyślony. To pan Czesław. Przyglą-
damy się starszemu panu długą chwi-
lę, śledząc jego ruchy. I nagle spokój 
pryska. Starszy pan już wie, że na 
niego patrzymy, nie ma nic przeciw-

ko, ale powoli zaczyna być widoczne  
na jego twarzy zakłopotanie.  
Widzimy to i mamy ochotę odwró-
cić wzrok, bo wyczuwamy nietakt,  
że tak wgapiamy się w miłego pana. 
Nareszcie ktoś przestaje filmować.

Dzwonek. Starszy pan wita gości 
z kwiatami w jesiennym ogródku. 
Składają mu życzenia. Wzrok przy-
ciąga młoda dziewczyna reprezen-
tująca szkołę podstawową, zestre-
sowana mamrocze okolicznościową 
formułkę i sztywno wręcza kwiaty 
solenizantowi.

- No, pocałuj mnie. – rozlega się 
rozbawiony głos.

To, krótki slajd z życia naszych 
bohaterów. 

Prowadząca spotkanie Pani  
Jadwiga Teresa Stępień przedstawia 
nam wszystkich ważnych gości: ro-
dzinę, przyjaciół, działaczy społecz-
nych tworzących więzi inspirujących 
twórców z mieszkańcami. Każdy  
z nich miał możliwość przekazania 
nam wspomnień o tych niezwykłych 
ludziach.

Pierwsza opowiadała pani Ewa 
Gawron Michalska siostrzenica 
Centkiewiczów. Pierwsze skojarze-
nia z dzieciństwa związane z wujo-
stwem to zapach fajki. Z fajką łączą 
się barwne opowieści o podróżach. 
Przekraczanie równika i otrzęsiny  
z tym faktem związane.

Opowieści o zwierzętach. Czy 
wiemy, że foki wysiadują jaja trzy-
mając je na stopach, pod fałdą skóry? 

Już wiemy.
Wszystkie przygody wydawały 

się tak nierealne, dalekie i kolorowe  
w porównaniu z szarą rzeczywi-
stością PRL-u. Kartki pocztowe  
z obrazami odległych miejsc, zdjęcia  
i książki były świadectwem prawdzi-
wości życia wujostwa. 

Pani Temenużka Wdowczyk 
spadkobierczyni spuścizny Cent-
kiewiczów opowiadała o ich życz-
liwości, przyjaźni i wsparciu, ja-
kim dla niej byli. Będąc Bułgarką, 
żoną Polaka była tłumaczką ich 
książek. Mieszkając z nimi mogła 
naocznie stwierdzić jak ciepłymi  
i prawymi byli ludźmi. Dzięki niej 
mogliśmy obejrzeć następny film  
o Centkiewiczach. 

Akcja rozgrywa się w sali gimna-
stycznej szkoły, gdzie zgromadzili 
się uczniowie. Pani Alina opowiada 
o sobie. Urodziła się w rodzinie dy-
plomaty, miała możliwości podróżo-
wania. Była w Brazylii, studiowała 
prawo w Grenoble. Podróże były dla 
niej rzeczą realną. Jednak w swoich 
marzeniach związanych z podróżami 
zawsze myślała o miejscach słonecz-
nych i ciepłych. Przez długi czas 
nie mogła zrozumieć miłości swo-
jego męża do Antarktydy. Postawiła  
sobie cel. Musi to zrozumieć. Za-
częła czytać o tym nieprzyjaznym 
kontynencie, a w 1958 roku stanęła 
na nim, jako Pierwsza Polka i jako  
6 kobieta. Nie wiem czy polubiła  
klimat, ale pokochała cechy charak-

CENTKIEWICZOWIE NA KĘPIE

Czesław Centkiewicz podczas jednego ze spotkań autorskich zapoznał słuchaczy z kilkoma szczegółami na temat dawno zapomnianego pioniera lotnictwa, 
rosyjskiego pilota Iwana Nagorskiego, który zginął w 1917 roku. 

Był jednym z pierwszych lotników carskiej marynarki wojennej. W 1914 roku Nagórski otrzymał polecenie odnalezienia wyprawy Gieorgija Siedowa, 
G. Brusiłowa i W. Rusanowa zaginionej wśród lodów Arktyki. W tym celu po raz pierwszy w historii postanowiono wykorzystać samolot. Admiralicja 
sprowadziła z Francji samolot Farman MF.11. Nagórski, wraz z przydzielonym mu marynarzem mechanikiem Eugeniuszem Kuzniecowem, udał się  
statkiem z rozmontowanym samolotem do Murmańska (wówczas Aleksandrowsk), a stamtąd na Nową Ziemię, gdzie Nagórski z mechanikiem zmontowali 
samolot, w trudnych arktycznych warunkach. Stamtąd rozpoczęli serię lotów rozpoznawczych. 21 sierpnia 1914 Nagórski odbył pierwszy lot nad Arktyką 
na wodnosamolocie wzdłuż zachodnich wybrzeży Nowej Ziemi, oddalając się o 100 km od lądu i przebywając ok. 400 km podczas 4 godzin i 20 minut lotu. 
Między 21 sierpnia a 13 września 1914 roku wykonał pięć lotów, spędzając w powietrzu 11 godzin 30 minut, przelatując ponad tysiąc sto kilometrów nad 
lądem i Morzem Barentsa na wysokości od 800 do 1200 m. Podczas ostatniego przelotu dotarł do 76 stopnia szerokości geograficznej północnej.

Nagórski znalazł w opuszczonej chacie na Wyspie Pankracego tubę z puszek po konserwach, w której znajdował się dziennik wyprawy Siedowa  
i jego list do Ministerstwa Marynarki, sam Siedow zmarł rok wcześniej z wyczerpania podczas próby dotarcia do bieguna. Jego osiągnięcia dowodziły,  
że zdobycie Bieguna Północnego przy pomocy samolotu jest możliwe. 23 września 1914 lotnicy i rozmontowany samolot wrócili do Archangielska,  
a stamtąd do Petersburga.

Nagórski dzięki tej akcji poszukiwawczej zdobył cenne doświadczenie, jako pierwszy polarny lotnik w historii. Jego raport zawierał liczne spostrzeże-
nia i wskazówki (m.in. pomysł malowania samolotów operujących nad Arktyką na czerwono, aby uczynić je bardziej widocznymi). 

Po powrocie z Arktyki wrócił do czynnej służby w lotnictwie morskim i brał udział w I wojnie światowej. Latał na różnych typach samolotów  
patrolując Morze Bałtyckie. W listopadzie 1916, podczas kolejnego lotu, jego samolot został zestrzelony przez Niemców, a on sam uznany  
za zaginionego.

Po przedstawieniu przez Centkiewicza zasług Nagorskiego dla polarnictwa, wstał z ławki starszy pan i powiedział, ze chciałby coś sprostować  
w wypowiedzi prelegenta.

- Po pierwsze nie nazywał się Iwan tylko Jan, nie Nagorski tylko Nagórski, bo jest Polakiem i zupełnie nie czuje się martwy. 
Starszy pan, bo o nim była mowa opowiedział, że po kilku godzinach spędzonych w morzu został wyłowiony przez rosyjski okręt podwodny.  

Po krótkim leczeniu w szpitalu w Rydze powrócił do swej jednostki, jednak meldunek o jego odnalezieniu nigdy nie dotarł do dowództwa. W chaosie,  
jaki panował w Rosji po rewolucji i wojnie domowej, akta osobowe Nagórskiego zaginęły, a on sam został uznany za poległego.

Po rewolucji październikowej w 1917 roku, jednostka Nagórskiego stała się częścią Armii Czerwonej i brała udział w rosyjskiej wojnie domowej.  
On sam wrócił do Polski na początku 1919 roku i zgłosił się do Marynarki Wojennej, jednak z uwagi na roczną służbę w Armii Czerwonej (do której 
wcielono jego dywizjon), nie został do niej przyjęty. Osiedlił się na południowych terenach Polski i zaczął pracować, jako inżynier i projektant urządzeń 
chłodniczych dla przemysłu cukrowniczego i olejowego.

Nagórski przeżył II wojnę światową i znowu podjął pracę inżyniera, najpierw w Gdańsku, później w Warszawie.
Za namową Centkiewicza, Nagórski opisał swe arktyczne loty w książce zatytułowanej Pierwszy nad Arktyką (Wydawnictwo MON,  

Warszawa 1958). Wydał też drugą część wspomnień – Nad płonącym Bałtykiem (Wydawnictwo MON, Warszawa 1960), gdzie przedstawił swoje losy podczas  
I wojny światowej.

Historia została uzupełniona o szczegóły dzięki Wikipedii.

Anita Zatryb
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fot. arch. Temenużki Wdowczyk

teru i ideały, które pozwalają prze-
trwać w tak nieprzyjaznym środo-
wisku. W swoich książkach opisują 
ludzi i zwierzęta zmagające się siła-
mi przyrody, mówią o braterstwie,  
o bezinteresownym narażaniu wła-
snego życia by ocalić czyjeś, o na-
dziei, że w sytuacji ekstremalnej inni 
będą dążyć z pomocą.

O swoim życiu opowiadał też pan 
Czesław. O swojej podróży do Bel-
gii, podczas którego poznał swoją 
przyszłą żonę. W okresie świątecz-
nym, ich schronisko zostało odcięte  
od reszty świata przez lawinę. Nie-
pokój o przyszłość miesza się z uczu-
ciem „motyli w brzuchu” z powodu  
poznania niezwykłej osoby. 

W 1932 r. wyjechał, jako kie-
rownik pierwszej polskiej wyprawy 
polarnej na Wyspę Niedźwiedzią, 
zwyciężając w konkursie z dwusto-
ma innymi kandydatami. Polarnicy 
spędzili 13 miesięcy, prowadząc ba-
dania na słabo znanym lądzie, robiąc 
zapiski. Badania dotyczyły takich 
zjawisk jak wyładowania atmosfe-
ryczne, elektryczne, zorza polarna  
i magnetyzm ziemski. Przetrwanie  
w bazie, przy ówczesnych warunkach 
technicznych i dziewiczości terenu, 
wymagało od nich umiejętności róż-

nego rodzaju: zarówno siły fizycznej 
i wiedzy, jak i podstawowych umie-
jętności w wykonywaniu prac domo-
wych – szyciu, praniu i gotowaniu.

Podczas pobytu w sytuacji zagro-
żenia, którą spowodowała zepsuta 
radiostacja, zaczyna pisać list do na-
rzeczonej, który z czasem zmienia 
się w pamiętnik. Gdy wróci do kraju 
list będzie miał 40 stron. Opisywane  
w liście doświadczenia, dały pod-
waliny pod jego pierwszą książkę  
„Wyspa mgieł i wichrów”.

Na następną wyprawę zabiera już 
kamerę, potem żonę.

W latach 1950–1980 odbył około 
80 podróży, w tym 63 razem z żoną. 
Miejscami, które wywarło na obo-
je małżonków największy wpływ,  
i które było najczęściej przedstawia-
ne w ich twórczości, była Antarktyda 
i Arktyka. W książkach Centkiewi-
czów obok niezwykle cennego opisu 
niemalże nieznanych wtedy ziemi 
widać chęć poznawania i zachwyt 
nad różnorodnością świata. Podróże 
i pisanie książek o świecie, który był 
w Polsce zupełnie nieznany stało się 
dla obojga ludzi wspólną pasją. Pasja 
nadaje życiu sens i daje mu radość. 
Szukajmy własnych pasji i poma-
gajmy innym realizować ich własne.  

To ogromne szczęście mieć pasję, 
która staje się sposobem na życie.

O swojej pasji zbierania au-
tografów opowiadał pan Tadeusz 
Burchacki. Opowiedział nam kilka 
zabawnych historii o zdobywaniu 
autografów. Jednym z pierwszych 
jaki zdobył był właśnie od Centkie-
wiczów, podpisali książkę swojego 
autorstwa.

W czasach PRL-u, epoce przed 
telewizyjnej ludzie częściej sięgali 
po książkę. Z pełnej kolekcji ksią-
żek Centkiewiczów na półce w domu 
pana Tadeusza została jedna ta naj-
cenniejsza, z autografem, reszta jest 
pożyczona dzieciom i wnukom.  
Jeden z widzów stwierdził, że naj-
lepsze w czytaniu książek jest oprócz 
radości czytania, radość dzielenia się 
dobrą książką, by można było o niej 
wspólnie porozmawiać.

Spotkania organizowane przez 
panią Jadwigę Teresę Stępień też są 
organizowane z pasją. Przygotowu-
jąc spotkania wkłada dużo wysił-
ku i pomysłowości by spotkać się 
z ciekawymi ludźmi i namówić ich 
by skłonni byli podzielić się z nami 
swoją wiedzą i wspomnieniami.  
Ci serdeczni, bezinteresowni lu-
dzie, często schorowani, przychodzą,  

O nadanie Centkiewiczom honorowego obywatelstwa wnioskowało Towa-
rzystwo Przyjaciół Legionowa i Muzeum Historyczne w Legionowie. 

Rok 2012 został ogłoszony „Rokiem Aliny i Czesława Centkiewiczów”. To na ten 
rok przypada 80. rocznica Pierwszej Polskiej Wyprawy Polarnej na Wyspę Niedź-
wiedzią, położoną mniej więcej pomiędzy Przylądkiem Północnym (Nordkapp),  
a Spitsbergenem. Wyprawa wyruszyła z Ośrodka Aerologii Państwowego  
Instytutu Meteorologicznego w Legionowie pod kierownictwem Czesława 
Centkiewicza. – (...) Wynikiem wyprawy było zebranie ważnych obserwacji 
naukowych oraz wydanie książki „Wyspa mgieł i wichrów”, w której Czesław 
Centkiewicz wskazuje Legionowo, jako główne miejsce przygotowań do wypra-
wy polarnej – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały

Czesław Centkiewicz urodził się 18 października 1904 roku w Warsza-
wie, gdzie w 1924 roku ukończył gimnazjum. Wyjechał na studia inżynierskie  
do Belgii, zaś po powrocie do Polski pracował w Państwowym Instytucie  
Meteorologicznym prowadząc tutaj badania, które zaowocowały szeregiem 
rozpraw naukowych w dziedzinie radiometeorologii i elektrotechniki. Równo-
cześnie Centkiewicz realizował się, jako sportowiec i podróżnik – w 1926 roku 
brał udział w wyprawie w Alpy, w czasie której poznał swoją przyszłą żonę, 
Alinę. W 1932 roku zorganizował i pokierował pierwszą polską wyprawą po-
larną na Wyspę Niedźwiedzią, u wybrzeży Spitsbergenu, w przyszłości biorąc 
udział jeszcze w siedmiu podobnych podróżach.

by sprawić nam radość przekazując 
nam ciekawe anegdoty, interesują-
ce szczegóły z życia ludzi, których 
sami mogliśmy poznać tylko dzięki 
im książkom. Jesteśmy im bardzo 
wdzięczni. Dziękujemy. Są dla nas 
obcych jak bliscy, dzielący się wspo-
mnieniami jak dobrą książką.

Anita Zatryb

Goście specjalni
Ewa Michalska Gawron -

rzeźbiarka, 
rodzina Czesława Centkiewicza

Temenużka Wdowczyk - 
spadkobierczyni spuścizny  
po Alinie i Czesławie  
Centkiewiczach

Grażyna Urbanowska - 
Dyrektor Gimnazjum 
im. Ignacego J. Paderewskiego

Mirosława Majewska - 
Dyrektor Biblioteki Publicznej  
Dzielnicy Praga Południe

Tadeusz Burchacki -
Towarzystwo Przyjaciół Saskiej 
Kępy
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