
Pierwszy numer naszej gazety ukazał się tuż przed Świętem Saskiej Kępy 
w 2011 roku. Miał 12 stron i wszyscy byliśmy zestresowani sytuacją.  

Pisaliśmy w nim o Święcie Saskiej Kępy, o architekturze, ale także zagro-
żeniu powodzią. Była to bowiem mniej więcej rocznica tysiącletniej wody,  
która wszystkim napędziła solidnego strachu. Dziś trzymasz, Drogi Czytelni-
ku, dwunasty numer periodyku „Saska Kępa”. Dwanaście, czyli tuzin, choć 
mamy nadzieję, że udaje nam się pozostać nietuzinkowymi. Ten numer niemal 
w całości poświęcony jest kolejnemu Świętu Saskiej Kępy. Oprócz użytecznych 
informacji, zawiera także garść wspomnień o poprzednich edycjach Święta  
widzianych z obu stron kurtyny. Prócz nich są i aktualności, jak choćby  

artykuł o rowerach miejskich, których stacje niespodziewanie, jak spod śniegu,  
wyrosły w naszej okolicy. Poczesne miejsce zajmują prace dzieci wyróżnionych 
w konkursie plastycznym o Saskiej Kępie – rośnie kolejne pokolenie artystów. 

Czym Kępa okaże się bogata w tym roku, zobaczymy już niedługo, a może 
właśnie Drogi Czytelniku trzymasz w ręku ten numer Gazety będąc w samym 
środku obchodów. Formuła Święta zawsze pozostanie kontrowersyjna, tyle  
bowiem jej wizji co zainteresowanych. Mamy jednak wrażenie, że większość 
gości bawi się dobrze i o to w tym wszystkim chodzi!
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Żyjąc tu na terenie naszego 
kraju, zajęci codziennymi 

problemami, bardzo rzadko myślimy 
o naszych Rodakach mieszkających 
od wielu już lat na obczyźnie. Kim 
oni dla nas właściwie są? Jak sobie 
radzą ze swoim życiem w zupełnie 
obcym środowisku z dala od swoich?  
Z racji mojej pracy parlamentar-
nej, która również polega na utrzy-
mywaniu kontaktów z polonią 
niemiecką i austriacką, postaram 
się Państwu opowiedzieć o na-
szych rodakach, dla których Polska  
to najpiękniejsze słowo.

Polak w Akwizgranie - to brzmi 
dumnie

Aby ludzie trzymali się razem 
muszą pozostać zjednoczeni. To już 
mniej ważne, co ich będzie scalać 
– język, idea, a może tym spoiwem 
jest jakieś miejsce? Z fenomenem 
miejsca mamy niewątpliwie do czy-
nienia w Akwizgranie, pięknym  
i historycznym mieście królów nie-
mieckich, położonym niedaleko gra-
nicy z Belgią. Od wielu już lat działa 
tu organizacja skupiająca Polaków 
w Niemczech w ramach, której  
w 2011 roku powołano Europejski 
Instytut Kultury i Mediów POLO-
NICUS.  Jego celem statutowym 
jest promocja integracji europejskiej 
oraz wspieranie polskiej kultury. 
Ponadto Instytut pielęgnuje współ-
pracę Polaków z poszczególnych 
regionów Unii Europejskiej. Wśród 
rożnych przedsięwzięć organizowa-
nych przez Instytut przeważają roz-
maite warsztaty, sympozja, koncerty, 
propozycje turystyczne oraz imprezy 
kulturalne. Ale nic nie może się rów-
nać z uroczystą Galą organizowaną 
co roku z okazji Europejskiego Dnia 
Polonii w Sali Koronacyjnej Ratusza  
w Akwizgranie i wręczaniem sta-
tuetek – nagród POLONICUS, 
których maksymą jest odzwier-
ciedlenie starej prawdy – powin-
niśmy się wzajemnie szanować,  
a wtedy i inni nas szanować będą.  
Głównym pomysłodawcą i inicja-
torem nagrody oraz Gali jest prze-
wodniczący Jury - Wiesław Lewicki,  

wieloletni działacz polonijny  
w Niemczech i prezydent Europej-
skiego Instytutu Kultury i Mediów 
POLONICUS. Znam go od dawna 
osobiście i mogę z dumą powiedzieć, 
że to właśnie on wraz z grupą znajo-
mych, swoim osobistym wysiłkiem 
uczynili z Akwizgranu znaczący 
bastion polskości. Sama Nagroda 
POLONICUS, czyli najwyższy laur 
europejskiej Polonii, hołdujące 
dialogowi, ruchowi jednoczenia  
i promocji Polaków w Europie oraz 
na świecie, to wyjątkowe wyróżnie-
nie. Jest przyznawane w sposób cy-
kliczny przez europejską Polonię dla 
wybitnych przedstawicieli świata 
polityki, kultury, życia społeczne-
go i religijnego, mając na celu wy-
rażanie dążeń polskiej emigracji, 
umacnianie w jedności ideałów, 
wartości i przekonań. Przyznawane 
jest w trzech kategoriach – Kultura,  
Organizacja Życia Polonijnego oraz 
Dialog Polsko - Niemiecki. Ponadto 
Honorowa Nagroda POLONICUS 
przyznawana jest aperiodycznie  
za całokształt osiągnięć. Kandydata-
mi w tej kategorii mogą być osoby, 
których działania przyniosły kon-
kretne efekty w jakiejkolwiek dzie-
dzinie życia gospodarczego, kultu-
ralnego, naukowego, politycznego  
czy społecznego oraz osoby, które 
wyróżniły się aktywnością, inicja-
tywą i pomysłowością w działalno-
ści na rzecz europejskiej integracji  
i budowania pozytywnego obrazu 
Polaków na świecie. 

Laureatami poprzednich edycji 
nagrody POLONICUS byli m.in.: 
prof. Władysław Bartoszewski, prof. 
Jerzy Buzek, prof. Norman Davies, 
prof. Karl Dedecius, Krystyna Jan-
da, abp. Alfons Nossol. W 2013r. 
Honorową Nagrodą POLONICUS 
nagrodzony został Andrzej Wajda.  
Z powodu choroby nie mógł ode-
brać osobiście tego prestiżowe-
go wyróżnienia, dlatego też wy-
ręczyła go w tym jego koleżanka 
– senator Barbara Borys-Damięcka. 
Oprócz naszego mistrza tegoroczny  
POLONICUS trafił również w ręce 
– Marii i Czesława Gołębiewskich 
z Oberhausen – właścicieli literac-
ko – artystycznej restauracji „Gdań-
ska”. To fantastyczna para, która 
swoją nietuzinkową działalnością 
przyciąga artystów, rozwija pomysły  
i łączy Polaków z Niemcami we 
wspólnym „smakowaniu” kultury.

Ale Gala POLONICUS to nie 
tylko nagroda. To przede wszyst-
kim niezwykła okazja do spotkania 
się z naszymi rodakami. Spotka-
nia te mają dla mnie ogromną war-
tość, – bo tak naprawdę kryją się 
za nimi prawdziwe ludzkie historie 
– nieraz pełne trudnych wyborów  
i zwątpienia.  I gdy jestem tam,  
za każdym razem na nowo odkrywam 
tę oczywistą prawdę, że Ci wszyscy 

POLONIA ŚWIĘTUJE,  
POLONIA BALUJE 

Jolanta Hibner

ludzie przetrwali tylko dzięki temu, 
że nie zapomnieli o Polsce a ich serca 
pozostały biało-czerwone. 

Mieszkamy w Wiedniu i tańczy-
my Poloneza

Kolejnym bastionem polskości 
za granicą jest Austria. Gdy myślę  
o tym kraju od razu staje mi przed 
oczyma Polsko – Austriackie Towa-
rzystwo Kulturalne TAKT, które 
ma swoją siedzibę w Wiedniu. Jego 
dewizą jest piękna sentencja, mó-
wiąca o tym, że: „Istotne dla nas jest 
kim jesteś, a nie skąd pochodzisz”.  
Gdy poznałam jego Prezes – Marię 
Buczak od razu przekonałam się, 
że TAKT jest cudownym miejscem, 
które umożliwia Rodakom stały kon-
takt z Kulturą Naszej Ojczyzny, jej 
dawnymi tradycjami i  historią. Za-
kres działań Towarzystwa jest dużo 
szerszy, gdyż nie ogranicza się tylko  
do polskiego kręgu kulturowego, 
otwierając się na szerszą współpracę, 
poprzez organizowanie integracyj-
nych wydarzeń, takich jak: koncerty 
rockowe, teatrzyki dla dzieci, kabare-
ty oraz międzynarodowe wernisaże.

Jednak największym wydarze-
niem organizowanym przez TAKT 
bezsprzecznie pozostaje doroczny 
Polski Bal Wiosny. Impreza ta, któ-
rej pomysł zrodził się jedenaście lat 
temu, ma na celu zbliżenie społecz-
ności polskiej i austriackiej, umoż-
liwienie kontaktu kulturalnego  
i możliwość poznania Polaków przez 
innych. Jubileuszowa X Edycja 
Balu, w której miałam okazję wziąć 

udział, odbyła się w zeszłym roku  
w styczniu i rozpoczął ją Polonez 
tańczony przez nowicjuszy a o godzi-
nie 24-tej wszyscy goście mogli spró-
bować nauki tańca Kadryla. Efekt 
starań organizatorów widać najlepiej 
na Balu, gdzie corocznie pojawia się 
coraz więcej Austriaków i obywateli 
innych krajów, zaskoczonych wy-
sokim poziomem imprezy. Niektó-
rzy rezerwują miejsca już na kilka 
miesięcy przed tym wydarzeniem.  
Co roku zapraszani są inni konfe-
ransjerzy, artyści i specjalni goście 
- politycy lub aktorzy. W trakcie 
Balu prowadzone są licytacje darów  
a dochód każdego roku przezna-
czany jest na inny cel. Mówi się,  
że Wiedeń nigdy nie zasypia tęt-
niąc życiem. Jakże miłe jest to,  
że cząstką tego życia są właśnie Po-
lacy dając przykład, że poprzez przy-
wiązanie do swojej kultury i religii 
potrafili ocalić własną tożsamość.

Podczas spotkań z polonią au-
striacką i niemiecką zawsze słyszę 
głosy, że najgorsza jest dla nich tę-
sknota za krajem. Zapyta ktoś zatem 
- dlaczego więc nie wracają? A ja 
odpowiem, że to nie takie proste, bo 
człowiek jest jak drzewo i żeby prze-
żyć - chociaż na chwilę zapuszcza 
korzenie, tam gdzie aktualnie stoi. 
Co więc możemy dla nich zrobić? 
Na pewno jedno – pamiętać że są, bo 
Polacy Ci dużo lepiej i więcej myślą 
o naszym kraju, niż często my sami.

Jolanta Hibner
Poseł do Parlamentu Europejskiego

.

WYDAWCA: Stowarzyszenie Saska Kępa 
przy SBM Pracowników Kultury

ADRES: 03-905 Warszawa, Francuska 47
REDAKTOR NACZELNY: Grzegorz Zatryb
SEKRETARZ REDAKCJI: Tadeusz Sałapa
E-MAIL: gazeta@saskakepa.waw.pl
FACEBOOK: www.facebook.com/GazetaSK
PROJEKT GRAFICZNY: Grzegorz Orliński

SASKA KĘPA czerwiec 2013 r.    Nr. 3 (12)2. SASKA KĘPAz Brukseli



3.

fo
t. 

G
ra

ży
na

 G
ud

ej
ko

DZIELNICA 
„ZAPOMNIANA PRZEZ BOGA I LUDZI” 

8 Czerwca po raz ósmy odbędzie się 
święto naszej dzielnicy, czy i w tym roku 
je Pani poprowadzi, a jeśli tak to, który 
to już raz?

Rzeczywiście, kilka razy prowa-
dziłam koncert na estradzie przy  
ul. Francuskiej, więc wiele osób pyta 
mnie, jako wieloletnią mieszkan-
kę Saskiej Kępy, czy i w tym roku 
się spotkamy na małej lub dużej  
estradzie. Niestety, mimo że uczest-
niczyłam w przeciągu całego roku  
w spotkaniach z władzami dzielnicy 
na temat święta, okazało się, że jest 
„inna koncepcja” i ja w tym roku  
w ogóle nie wezmę udziału w tej uro-
czystości. Dowiedziałam się o tym 
dopiero teraz, przypadkowo. Było  
to dla mnie zaskoczenie, bo jako 
organizatorka wielu imprez, zare- 
zerwowałam sobie już dawno ten 
bardzo oblegany czerwcowy termin.

Hasłem tegorocznego Święta  
Saskiej Kępy jest, „Czym Kępa  
bogata”, no właśnie, czym?

Tradycją, trwającą nieprzerwanie 
od dziesiątek lat. Od czasów przed-
wojennych Saska Kępa to w War-
szawie obok Starego Miasta i części 
Żoliborza – „najlepszy adres”. Ceny 
nieruchomości w starej części tej 
dzielnicy utrzymują się na najwyż-
szym poziomie. Dlaczego? Z wielu 
powodów. Między innymi takim 
powodem jest lokalizacja – każdym 
mostem dojeżdża się do centrum 
Warszawy w 2 minuty, a jednocze-
śnie jest to piękna, zielona dzielnica 
willowa „z duszą”. Drugim ważnym 
powodem zawsze byli mieszkańcy  
– kulturalni, spokojni ludzie. Jest  
to też „od zawsze” dzielnica ulubio-
na przez cudzoziemców – najwięcej 
w Polsce ambasad, konsulatów, ob-
cojęzycznych szkół i przedszkoli.  
Dlatego też powinna być to wizytów-
ka nie tylko Warszawy, ale wręcz całej 
Polski w oczach cudzoziemców, któ-
rzy licznie wynajmują tu też domy  
i mieszkania. Niestety, absolutnie 
tak nie jest. Jest to dzielnica „zapo-
mniana przez Boga i ludzi”. Stan ulic  
i zieleni jest skandaliczny! Miesz-
kańcy sami muszą dbać o chodniki  
i zieleń przed swoimi posesjami.

Co roku święto ma inny motyw 
przewodni i inny program, ale padają 
coraz częściej zarzuty, od mieszkańców,  
że to jedynie odpust i bazar, co sądzi 
Pani na ten temat?

Każde święto tego typu można 
na siłę nazwać „odpustem”. Ogrom-
na większość ludzi lubi jednak  

takie imprezy, a jest to miła impreza 
dla normalnych mieszkańców całej 
Warszawy a nie dla wąskiej, niszowej 
elity.

Od wielu lat mieszka Pani na  
Saskiej Kępie, czy ma Pani jakieś swoje 
ulubione miejsca?

Urodziłam się na Starym Mieście 
i tam zostało na zawsze moje serce. 
Jednak mój rodzinny, ogromny, wie-
lopokoleniowy dom na Saskiej Kępie 
bardzo pokochałam i nie chciałabym 
mieszkać w innym miejscu. Lubię  
tę przedwojenną, starą część tej dziel-
nicy. Obrzeża z wysokimi, brzydki-
mi blokami to zupełnie inna bajka.  
I właściwie inna dzielnica.

Co czyni Saską Kępę wyjątkową 
pośród innych dzielnic?

Lokalizacja, historia, architek-
tura, tradycja, nagromadzenie cu-
dzoziemców z całego świata, miesz-
kańcy - w tym wielu moich kolegów 
artystów. Niestety, pojawiły się bar-
dzo poważne problemy. Otóż, wiele 
domów jednorodzinnych wynaję-
tych zostało firmom, nawet obcoję-
zycznym, prywatnym przedszkolom 
bez ani jednego miejsca parkingo-

wego. Zresztą wbrew woli mieszkań-
ców. Nietrudno się domyślić, jakie  
to stwarza problemy w organizacji 
ruchu drogowego, bezpieczeństwa  
i podstawowych zasad korzystania  
z ulic. Na pewno najgorszym roz-
wiązaniem tego problemu, wręcz  
dodatkowym wielkim utrudnieniem, 
jest zmieniane organizacji ruchu,  
to znaczy zmienianie ulic dwukie-
runkowych na jednokierunkowe.  
To tylko dodatkowa udręka dla zmo-
toryzowanych stałych mieszkańców. 
Najbardziej spektakularnym przy-
kładem takiej nonsensownej decy-
zji jest mało uczęszczana, ale bar-
dzo długa ul. Bajońska. Teraz, aby 
dojechać kilka metrów do swojego 
domu trzeba objechać pół dzielnicy!  
Lokatorzy kompletnie nie rozu-
mieją, kto i dlaczego podejmuje  
takie decyzje.

Czego Pani najbardziej brakuje  
po Saskiej Kępie?

Mądrej opieki ze strony władz 
miasta. Jedyne spektakularne po-
sunięcia to wycinanie zdrowych, 
pięknych drzew (na przykład  
na ul. Zakopiańskiej) i kompletnie 
bezsensowne zmienianie organizacji 

ruchu pojazdów, o czym już mówi-
łam, w tym mnożenie zakazów par-
kowania. Przez te dokuczliwe posu-
nięcia mieszka się tu zdecydowanie 
coraz gorzej, zamiast coraz lepiej.

Jest Pani miłośniczką wędkarstwa, 
czy próbowała Pani łowić w Wiśle?  
Jak Pani zdaniem powinniśmy zbliżyć 
Saską Kępę do Wisły? 

Na pewno należałoby pięknie  
i elegancko zagospodarować tere-
ny nadwiślańskie na wysokości Sa-
skiej Kępy przy Wale Miedzeszyń-
skim. Te zaniedbane baraki, wciąż 
zmieniające właścicieli i przez to 
bez końca tandetnie remontowane  
to symbol zaniedbania tej najbardziej 
prestiżowej dzielnicy Warszawy,  
a może i całej Polski. Mieszkańcy nie 
mogą zrozumieć, jak władze miasta 
przez tyle lat mogą tego nie dostrze-
gać. Mówię o władzach miasta, a nie 
dzielnicy, bo nasz Pan Burmistrz 
jest wspaniałym, światłym człowie-
kiem i na pewno widzi potrzebę re-
montu nawierzchni wszystkich ulic 
po obu stronach ul. Francuskiej czy  
Paryskiej, ale widocznie… chodzi  
o pieniądze.

Rozmawiała Tosia Mazur

„Stan ulic i zieleni jest skandaliczny! Mieszkańcy sami muszą dbać o chodniki i zieleń przed swoimi  
posesjami” – mówi Gazecie „Saska Kępa” Laura Łącz – aktorka teatralna i filmowa, pisarka,  
właścicielka Agencji Artystycznej „Laura” i wieloletnia mieszkanka Saskiej Kępy.
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„O rowerach łatwo i przyjemnie 
rozmawiać. Ale trzeba jeszcze coś 
robić” – Gil Penelosa, szef pozarzą-
dowej organizacji 8-80 Cities. 

Cieszy mnie bardzo, że nasze 
miasto zadziałało i mamy wreszcie 
na Saskiej Kępie trzy stacje Veturilo. 

„Veturilo” – to krótkie słowo  
w języku esperanto oznacza pojazd, 
środek transportu. To także nazwa 
warszawskiego systemu roweru pu-
blicznego, który w 2012 roku wywo-
łał istną „rewolucję” na warszaw-
skich ulicach, a teraz na Saskiej 
Kępie. 

Mieszkańcy naszej dzielnicy już 
chętnie wypożyczają i jeżdżą nie tyl-
ko po dzielnicy, ale wzorem innych 
krajów europejskich jak chociaż-
by Londyn, docierają w ten sposób  
do pracy. 

Jak to działa? 
– Pierwszy raz chcieliśmy wy-

pożyczyć rowery, ale się nie udało,  
dopiero teraz przeczytaliśmy in-
strukcję – mówi Marek z Grochowa. 

Żeby wypożyczyć rower, trzeba 
najpierw zarejestrować się na stro-
nie www.veturilo.waw.pl. Podczas 
rejestracji podajemy numer telefonu 

Tradycyjnie Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy zaprasza mieszkańców oraz instytucje znajdujące się na terenie Saskiej Kępy do udziału  
w XXX Jubileuszowym Konkursie „Warszawa w kwiatach i zieleni 2013”
Konkurs dotyczy ozdobienia roślinami naturalnymi: 

balkonów i loggii, 
ogródków przydomowych, 
budynków użyteczności publicznej (np. terenów wokół kawiarni, restauracji, szkół, przedszkoli, kościołów, instytucji itp.), 
osiedli mieszkaniowych (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, budynki komunalne),
oryginalnie ukwieconego budynku w danej dzielnicy, który pretendować będzie do tytułu „MISTER KWIATÓW 2013”

Pięknie ukwiecone obiekty będą pretendować do nagród Prezydenta m.st. Warszawy w następujących kategoriach:

NAGRODA SPECJALNA WARSZAWSKA –przyznawana za minimum pięcioletni udział w konkursie;

NAGRODA SPECJALNA PREZYDENTA – przyznawana osobom, które wcześniej co najmniej trzykrotnie nagradzane były Nagrodą Prezydenta;

NAGRODA PREZYDENTA – przyznawana kilkukrotnym laureatom nagród Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy;

LISTY GRATULACYJNE – wręczane instytucjom, kawiarniom, restauracjom, spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym  
                                     (poza przedszkolami, szkołami, Domami Opieki Społecznej).

Na laureatów oczekiwać będą również nagrody Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, a mianowicie:

1. WRĘCZANE WIELOKROTNYM LAUREATOM NAGRÓD DZIELNICOWYCH ODDZIAŁÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WARSZAWY; 

2. LISTY GRATULACYJNE – WRĘCZANE INSTYTUCJOM, SPÓŁDZIELNIOM I WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM.

Ważną informacją dotyczącą kwalifikacji zgłoszonych obiektów jest ocena obiektu wyłącznie z zewnątrz, ponieważ celem konkursu jest widoczne ukwiecenie 
Warszawy.
Właściciel lub opiekun obiektu przystępuje do konkursu poprzez podpisanie stosownej karty zgłoszenia, którą można pobrać ze strony internetowej :  
www.tpw.org.pl albo w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy ( ul. Francuska 49, kl.A, lok. „Ł”17, w każdą środę w godz. 16-18, tel.602 590 305,  
mail: krystyna.gott@gmail.com). 
Do zgłoszenia należy załączyć na płycie CD lub DVD dwa zdjęcia obiektu w formacie JPG lub jako odbitki ( min.10x15). 
Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 czerwca 2013r.
Podane informacje dotyczą kwalifikacji obiektów pretendujących do nagród Prezydenta m.st. Warszawy i Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
W ramach konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni” - Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy organizuje sztandarową imprezę Towarzystwa – konkurs „Saska Kępa 
w kwiatach 2013”.
W ubiegłorocznym konkursie saskokępiańskim nagrody otrzymało 97 Laureatów. Do tradycji weszły również prestiżowe nagrody Burmistrza Pragi Południe.
Mamy nadzieję, że tegoroczny konkurs „Saska Kępa w kwiatach 2013” będzie ambitnie kontynuował piękne tradycje, gdzie o obliczu Warszawy decydują  
mieszkańcy a piękna idea konkursu integruje i tworzy cenne więzi obywatelskie.

ROWEREM PO SASKIEJ KĘPIE

XXX JUBILEUSZOWY KONKURS „WARSZAWA W KWIATACH I ZIELENI 2013”

i podstawowe dane. Płacimy 10 zł 
opłaty rejestracyjnej. Potem na nasz 
telefon przyjdzie kod PIN do konta  
i możemy zacząć wypożyczać. Wybie-
ramy stację, z której chcemy wypo-
życzyć rower. Logujemy się podając 
nasz numer telefonu oraz przesłany 
kod PIN, albo rejestrujemy kartę 
miejską. Następnie podajemy numer 
roweru, który chcemy wypożyczyć  
(znajdziemy go na tylnym błotniku). 
Na ekranie wyświetli się nam kolej-
ny czterocyfrowy kod, który posłuży 
do odpięcia jednośladu. Każdy rower 
jest przypięty specjalnym zamkiem. 
Na zamku ustawiamy kod, odpina-
my rower i w drogę. 

Ile to kosztuje? 
Pierwsze 20 minut jest bezpłatne. 

Kolejna godzina kosztuje 1 zł, dru-
ga 3 zł, trzecia 5 zł, czwarta i każda  
następna 7 zł. 

– Moje papierosy kosztują 13 zł, 
nawet jak zapłacę 20 zł za cały dzień 
takiej frajdy to jest nic! – mówi Do-
minika Wójcik, mieszkanka Saskiej 
Kępy. 

Po skończonej jeździe odstawia-
my rower do najbliższej stacji i po-
stępujemy zgodnie z informacjami 
na terminalu. Samo wypożyczenie 
nie jest trudne i kosztowne, jeśli 

oddajemy rower w miarę szybko  
i wypożyczamy nowy w kolejnej sta-
cji. Trudniej jest, gdy ukradną nam 
rower, albo zostanie on zniszczo-
ny wtedy musimy niestety zapłacić 
1770 zł, ponieważ na tyle wyceniony 
jest każdy pojazd. 

Z czym są problemy?
– Niestety przy próbie wypoży-

czenia rowerów stacja mówi, że ro-
wer jest serwisowany, a to niepraw-
da, bo rower stoi. Dodatkowo bardzo 
często stacja na rogu Walecznych  
i Francuskiej  nie działa. – mówi  
Leszek, mieszkaniec ul. Francuskiej. 

W całej Warszawie jest blisko 150 
stacji, a na Saskiej Kępie znajdziemy 
je trzy: przy Stadionie Narodowym 
– na Waszyngtona, róg ul. Francu-
skiej i ul. Walecznych, róg ul. Saskiej  
i ul. Walecznych. 

Joanna Mazur
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Jadwiga Teresa Stępień

Święto Saskiej Kępy jest okazją 
do poznania sylwetek ludzi tu 

mieszkających i ich dorobku. Jedną  
z postaci naszej dzielnicy jest Jadwi-
ga Teresa Stępień, która od lat jest 
z nią związana. Warto o Niej wspo-
mnieć także z racji Jej projektu, któ-
ry ma na celu wyciągnięcie z niepa-
mięci Wielkich Autorytetów, ludzi 
nieprzeciętnych, żyjących obecnie  
i w przeszłości na Kępie.

Jadwiga Teresa Stępień jest wy-
bitną śpiewaczką. Jej repertuar,  
ze względu na unikalne możliwo-
ści, jest bardzo szeroki. Wspaniale  
interpretuje dzieła mistrzów muzy-
ki klasycznej. Południowa uroda,  
podkreśla znakomite wykonanie  
pieśni hiszpańskich. Pod patronatem 
ambasadorow Izraela i Hiszpanii 
zainicjowała spektakl „W drodze” 
oparty na pieśniach Sefardyjskich,  
który był przedstawiany między 
innymi na Międzynarodowym  
Festiwalu Muzyczny w Łańcucie,  
transmitowany satelitarnie/TVP  
Polonia. 

Nagrała CD: „Al Amor” , „Pieśni 
Sefardyjskie”, „Pieśni Ignacego Jana 
Paderewskego” i „Dusza Kresów”  
– pieśni Stanisława Niewiadom-
skiego. CD „Al Amor” i „Pieśni 
Sefardyjskie” były nominowane do 
nagrody „Fryderyk”. Koncertowała  
w Europie, w Brazylii, na Filipinach, 
USA i w Urugwaju.  

W ubiegłym roku z nadania 
Ministra Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego Bogdana Zdrojewskie-
go otrzymała brązowy medal „Gloria 
Artis”, przyznawany osobom szcze-
gólnie wyróżniającym się w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, działal-
ności kulturalnej i ochronie kultury 
i dziedzictwa narodowego. 

Pani Jadwiga czynnie uczestniczy 
w życiu kulturalnym Saskiej Kępy. 
Dzięki jej projektowi „Śladami Mi-
strzów… Wielkie Postacie na Saskiej 
Kępie” mamy możliwość zapozna-
nia się z dorobkiem Wielkich Au-
torytetów. Przychylność Dyrektor 
Centrum Promocji Kultury Barbary  
Gebler Wasiak, sprawiła, że miesz-
kańcy mogą poznawać Wielkie  
Postacie z Kępy w środkowe piąt-
ki miesiąca w Klubie Kultury Sa-
ska Kępa (filia CPK). Projekt objął 
Honorowym Patronatem Burmistrz 
Dzielnicy Pragi Południe Tomasz 
Kucharski.

Od ubiegłego roku do dziś odby-
ły się spotkania poświęcone Grze-
gorzowi Fitelbergowi, Witoldowi 
Lutosławskiemu, Alinie i Czesła-
wowi Centkiewiczom i Profesorowi 
Janowi Nielubowiczowi. Obecnie 
przygotowuje się do uczczenia set-
nych urodzin Profesora Jana Ekiera, 
wybitnego pianisty, pedagoga, kom-
pozytora, wydawcy dzieł Fryderyka 
Chopina, a nade wszystko człowie-
ka wielkiego serca!. Jest szczęśliwa,  
że będzie miała możliwość wspól-

nie z władzami naszej Dzielnicy,  
z Kierownik Klubu Kultury Saska 
Kępa Marią Juszczyk dedykować 
działania stuletnim urodzinom Pana  
Profesora. 

Trzeba zdążyć powiedzieć „dzię-
kuję” …. zanim taka możliwość zo-
stanie nam odebrana.

Zapytałam Panią Jadwigę o spo-
tkania „Śladami Mistrzów…Wielkie 
Postacie na Saskiej Kępie”:

- Projekt „Polska Szkoła Mistrzów” 
wsparty Autorytetem Prezydentowej 
Pani Anny Komorowskiej – w tym jego 
pierwszy element „Śladami Mistrzów... 
Wielkie Postacie na Saskiej Kępie”  
dedykowałam Mej Maestrze Irenie  
Gałuszce. Pragnę przekazywać to  
co otrzymałam. Maestra uczyła mnie, 
że sztuka jest misją służącą człowie-
kowi. Dziś będąc śpiewaczką i peda-
gogiem dzielę się z młodym, że sztuka 
jest pasją. To ważne, by mieli możność 
twórczej pracy w swojej wyodrębnionej 
dziedzinie, ale również umieli spoj-
rzeć na sztukę całościowo. Poznawa-
li - rozumieli profesje pokrewne. Daje 
to możliwość uczestniczenia w sztuce 
jako twórca i świadomy widz. Chodzi 
o zrozumienie, uczenie się rozumienia, 
wtedy będą mogli być bogatsi we własne 
doświadczenia.

Artystka wspomina pracę nad 
spektaklem „W drodze” opartego  
na pieśniach Sefardyjskich. To hi-
storia Żydów Hiszpańskich, którzy 
osiedlili się w kraju zwanym przez 
Nich Sefaradem. Sefardyjczycy 
przez wieki zgodnie współżyli   w to-
lerancji z muzułmanami i chrześci-
janami. Chcąc zrozumieć dziedzic-
two kultury żydowskiej poznawała  
Ich historię, aby wykorzystać wiedzę 
w tworzeniu dzieła. 

Wspomina koncert w synagodze, 
gdzie śpiewała Pieśni Sefardyjskie. 
Publiczność nagrodziła długimi 
oklaskami wszystkie pieśni, a zwłasz-
cza kołysankę „Durme mi Angelico”. 
Po koncercie podeszła do artystki 
młoda kobieta, która podziękowała 
za wzruszenia, w szczególności za tą 
właśnie kołysankę. I niespodziewa-
nie rozchyliła płaszcz zasłaniający 
Jej brzemienną postać. To były ostat-
nie dni jej ciąży. Tuż po koncercie 
urodziła syna.

Cenne wspomnienia, w chwilach 
zwątpienia dodają Pani Jadwidze 
otuchy, poczucie, że ludzie potrafią 
się cieszyć Jej sztuką.

Wiedza o tym jak ważni dla arty-
stów są odbiorcy jest siłą Jej starań, 
by wspierać w swoich projektach in-
nych twórców. I tak jest także w przy-
padku „Śladami Mistrzów… Wielkie 
Postacie na Saskiej Kępie”. Działanie 
Pani Jadwigi stało się przedłużeniem 
wieloletniej pracy Tadeusza Burchac-
kiego, pomysłodawcy i twórcy tablic 
pamiątkowych, o ludziach zasłużo-
nych z danym miejscem związanych. 

Oboje na swój sposób chcą ocalić 
Wielkich z mroków niepamięci. 

Jak Pani Jadwiga przygotowuje 
swoje spotkania o Wielkich Posta-
ciach?

Tu niezbędny jest czas, by zgłębić 
wiadomości związane z tematem spotka-
nia. Odszukać istniejące materiały, do-
trzeć do ludzi związanych z bohaterem. 
Na przykład pracując nad spotkaniami 
dedykowanymi Witoldowi Lutosław-
skiemu, starałam się tak przygotować 
każdy element, by zasłużyć na otrzy-
manie LOGO Roku Lutosławskiego,  
co umieszczało wydarzenie w kalenda-
rzu wydarzeń światowych. 

W wieczorach dedykowanych Grze-
gorzowi Fitelbergowi byłam wsparta 
przez Filmotekę Narodową, czy Profe-
sora Stanisława Pieniaka. Wielu gości 
specjalnych uczestniczących w spotka-
niach na moje zaproszenie, opowiadało 
nade wszystko nieznane, fascynujące 
fakty z życia Mistrzów, przybliżając ich 
wielkie człowieczeństwo.

Przygotowania wydarzeń, to nie 
tylko napisanie scenariusza. Goście  
powinni znać pytania, by móc na nie  
odpowiedzieć! Nie będąc z wykształce-
nia kompozytorem, dyrygentem, leka-
rzem, pisarzem, polarnikiem… z sza-
cunku do Mistrzów, zgłębiam wiedzę, 
by prowadząc rozmowy, móc być zrozu-
mianą i przez gości specjalnych i przez 
osoby, które tak licznie zaczęły przyby-
wać z różnych dzielnic Warszawy.

A jak docieram do słuchaczy?
Współpracuję z Mają Andrzejew-

ską, która jest autorem plakatów i za-
proszeń. Wielko formatowe plakaty 
drukuje firma Prograf, nasi sąsiedzi  
z Ronda Waszyngtona. 

Docieram z zaproszeniami do in-
stytucji i osób wspierających projekt 
– ze świata kultury, sztuki, czy nauki.  
Do słuchaczy docieram także przez por-
tale internetowe, które licznie wspierają 
mnie każdego miesiąca. 

Niezwykle ważny jest kontakt  
z młodzieżą. Dzięki Dyrektor Graży-
nie Urbanowskiej z Gimnazjum nr 18 
im. Ignacego J. Paderewskiego uzyska-
łam kontakt z  Chórem „Polihymnia”  
Barbary Jasińskiej Sroki.

W wieczorach muzycznych uczest-
niczyli m. inn. pianista Mariusz  
Rutkowski, klarnecista Adam Szydłow-
ski, Profesor Marcin Bieliński - twórca 
dziecięcej grupy teatralnej, Apolonia  
Nowak, śpiewaczka z Kurpi  
Zielonych. 

Do tej pory projekt wsparli m. 
inn: Urząd Dzielnicy Praga Południe  
i Centrum Promocji Kultury. Sinfo-
nia Varsovia, Narodowa Orkiestra 
Symfoniczna Polskiego Radia w Ka-

towicach, Akademia Muzyczna we 
Wrocławiu, Towarzystwo im. Witolda 
Lutosławskiego, Muzeum Teatralne Te-
atru Wielkiego - Opery Narodowej, Prof.  
Dr hab. Leon Markiewicz, Gabryela  
i Marcin Bogusławscy (rodzina  
Witolda Lutosławskiego), Alina Baird 
(małżonka Tadeusza Bairda), Teme-
nużka Wdowczyk - Prezes Fundacji 
Centkiewiczów, Krystyna Gott – Pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Saskiej 
Kępy, Veronique Marmillot, Anna 
Rudzka (córka Józefa Gosławskiego),  
Juliusz Multarzyński - artysta fotografik.  
Prof. Tadeusz Kowalski Dyrektor 
Filmoteki Narodowej, prof. Sławek 
Wróblewski Dziekan Wydziału Dy-
rygentury Chóralnej, prof. Stanisław  
Pieniak - Rada Etyki Mediów, 
Krzysztof Jakowicz – skrzypek,  
Prof. Stanisław Rakusa – Suszczewski 
PAN, Małgorzata Korczak – Abshire 
PAN, Prof. Andrzej Kempisty – Uni-
wersytet Warszawski. Okręgowa Izba 
Lekarska, dr m. Wojciech Nielubowicz, 
STOART, POLMIC, Ambasada Indo-
nezji w Polsce, Katarzyna Wasilewska 
– właścicielka restauracji Dom Polski. 

Dziękuję wszystkim, dzięki którym 
moje spotkania z Mistrzami mają moż-
liwość zaistnieć. Mam nadzieję na ich 
kontynuację. 

Dla rozwoju, wzbogacenia formy 
spotkań niezbędne jest wsparcie choćby 
Urzędu Miasta!

To jest cud, że goście odpowiadają 
na mój apel. Uczestnicząc w wydarze-
niach  dzielą się z miłością wiedzą. Ona 
jest wyrazem ich wielkiego szacunku 
do Wielkich Autorytetów, którym nasze 
wspólne działanie jest dedykowane.

Dziękuję Jadwidze Teresie Stę-
pień, która poświęciła mi swój czas 
wydarty z przygotowań do następne-
go spotkania i koncertu, który odbę-
dzie się w Święto Saskiej Kępy.

Zapraszamy na małą scenę przy 
ulicy Obrońców, róg Zwycięzców  
o godzinie 18.00 już 8 czerwca 2013r.

ŻYCIE Z PASJĄ Anita Zatryb
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Program jest tworzony na pod-
stawie Uchwały Nr 3554/2012 

Zarządu Dzielnicy Praga Południe 
z dnia 21 listopada 2012 roku i jest 
zgodny z programem „Miasto kul-
tury i obywateli. Program rozwoju 
kultury w Warszawie do roku 2020. 
Założenia” oraz Zarządzeniem  
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia  
07 grudnia 2009r w sprawie War-
szawskiego Programu Edukacji  
Kulturalnej. Autorzy projektu twier-
dzą, że chcą kłaść mocny nacisk  
na zaangażowanie obywateli w kul-
turę, jako twórców i odbiorców.

Autorzy piszą; „Punktem wyj-
ścia prac było udzielenie odpowiedzi  
na pytanie: w jakim stanie znajduje 
się kultura w Dzielnicy i jaka będzie 
prawdopodobna droga jej rozwoju  
w najbliższych latach, ujmując prze-
szłe i przewidywane wewnętrzne jak  
i zewnętrzne uwarunkowania? Opisa-
no stan infrastruktury, zakres działania 
oraz priorytety na lata 2013-2014.”.

 Zabrakło podstawowego py-
tania: a jakie są potrzeby miesz-
kańców dzielnicy. Zapewne inicja-
torzy projektu wyszli z założenia,  
że je znają. Stąd być może nie prze-
widziano konsultacji społecznych.  
A może po opracowaniu projektu bę-
dziemy mogli o nim podyskutować. 

Poniższa tabela obrazuje finan-
sowanie poszczególnych jednostek 
z budżetu Dzielnicy w zakresie  
kultury:

„Celem głównym programu jest 
rozwój kultury w Dzielnicy Pra-
ga Południe w jej zróżnicowanych  
przejawach, wyrażony w wizji:

W latach 2013-2014 sektor kul-
tury Dzielnicy Praga-Południe  
w pełni korzysta z dotychczasowych 
osiągnięć, zaplecza infrastruktu-

ralnego i dostępności komunikacyj-
nej. Rozwinął się konkurencyjny 
i innowacyjny sektor społecznych 
inicjatyw kulturalnych. Efektywne 
wykorzystanie zewnętrznych źródeł 
finansowania, aktywność samorzą-
du, przedsiębiorców i organizacji 
pozarządowych zapewniły wysoki 
poziom życia kulturalnego miesz-
kańców i szeroki dostęp do usług 
kulturalnych. Dzielnica Praga-Po-
łudnie postrzegana jest , jako ważny  
i znaczący punkt na kulturalnej  
mapie Warszawy.

W celu urzeczywistnienia wizji  
w perspektywie dwóch najbliższych 
lat wyznacza się cele, które wskazują  
na kierunki działań prowadzące  
do realizacji wybranej ścieżki rozwoju.

• Zapewnienie dostępu do kultury 
mieszkańcom Dzielnicy Praga-Połu-
dnie;

• Zapewnienie wysokiej, jakości 
usług kulturalnych;

• Zróżnicowanie oferty kulturalnej;
• Wspieranie inicjatyw mających 

na celu podniesienie poziomu kultury 
dnia codziennego;

• Wzmocnienie poczucia lokalnej  
i regionalnej tożsamości kulturowej;

• Wspieranie inicjatyw o charak-
terze lokalnym, wzmacniających więzi 
sąsiedzkie;

• Upowszechnianie edukacji kul-
turalnej poprzez zwiększanie uczest-
nictwa w kulturze dzieci i młodzieży;

• Wspieranie aktywności społecznej 
i wykorzystanie nowych technologii;

• Podniesienie, jakości i efektywno-
ści zarządzania kulturą.

„Warunkiem niezbędnym do osią-
gnięcia sukcesu w realizacji celów jest 
wprowadzenie zmian systemowych,  
tj. reformy zarządzania kulturą, w tym 
– zarządzania instytucjami kultury. 

Doprowadzi to do bardziej efektywne-
go funkcjonowania podmiotów kultury, 
racjonalizacji wydatków, zwiększenia 
przejrzystości, uelastycznienia istnieją-
cych lub wypracowania nowych proce-
dur, wieloletniego planowania, lepszej 
współpracy między sektorem publicz-
nym, prywatnym i społecznym. 

Realizacji priorytetów przyświeca 
zasada wysokiej, jakości wydarzeń kul-
turalnych finansowanych (lub inaczej 
wspieranych) ze środków publicznych, 
bez względu na ich charakter: artystycz-
ny (zaliczany do tzw. kultury wysokiej) 
lub popularny. Wspieranie finansowe 
form eksperymentalnych, niekomercyj-
nych i artystycznych nie musi być uwa-
runkowane opłacalnością (przychodami 
z biletów) lub wysoką frekwencją. 

Równie ważną zasadą jest dąże-
nie do równego traktowania twórców  
i organizatorów kultury, bez względu  
na ich formę prawną (instytucje, orga-
nizacje pozarządowe, sektor prywat-
ny, grupy nieformalne, indywidualni  
artyści), jednakże z uwzględnieniem  
ich zróżnicowanych możliwości „*. 

Aby efektywnie realizować cele na-
leży na nowo przyjrzeć się i dostoso-
wać program poszczególnych jednostek  
do ich specyfiki oraz odbiorców mieszka-
jących w najbliższym otoczeniu.

Stopień realizacji celów powinien 
być na bieżąco monitorowany, a wnio-
ski powinny pomóc sprawniej dane cele 
realizować lub też modyfikować tak,  
by były dobre i osiągalne.

Należy wziąć pod uwagę wszelkie 
uwarunkowania i ograniczenia skupia-
jąc się na tych celach, na które możemy 
w jakikolwiek sposób wpływać, bowiem 
spora część życia kulturalnego, zwłasz-
cza w sektorze rozrywkowym, regulowa-
na jest przez rynek, a tam samorząd nie 

powinien ingerować, jeśli nie pojawiają 
się zagrożenia. 

Dzielnicowe instytucje kultury  
i inne podmioty realizujące działania fi-
nansowane z budżetu Dzielnicy Praga-
Południe w zakresie kultury powinny 
przeanalizować swoje dotychczasowe 
działania i uwzględnić powyższe zagad-
nienia opracowując plany działalności 
na lata 2013-2014. Mając na uwadze 
ograniczone środki budżetowe na kul-
turę w najbliższych latach należy tak 
projektować plany, aby nie zachwiały 
one działalności podstawowej. Jeszcze 
bardziej należy skupić się na szukaniu 
dodatkowych źródeł finansowania oraz 
generowaniu dochodów własnych.

Stopień realizacji celów Progra-
mu będzie podlegał systematycznemu 
monitorowaniu. Głównym miernikiem 
monitoringu projektów będzie stopień 
realizacji planów działania jednostek. 
Plany będą monitorowane dwa razy 
do roku. Dzielnicowe Instytucje Kul-
tury tj. Centrum Promocji Kultury  
i Biblioteka Publiczna wraz z filiami 
na bieżąco muszą analizować finanse, 
harmonogramy i wskaźniki. Informa-
cja o stopniu realizacji założeń oraz 
podjętych działaniach będzie włączana  
do sprawozdań z działalności jednostek 
w cyklach kwartalnych i przedstawia-
na Komisji Kultury Rady Dzielnicy  
Praga-Południe.”

Szkoda, że radni już na etapie 
projektowania nie skonsultowali 
tego dokumentu z twórcami kul-
tury i reprezentantami lokalnych 
społeczności. A może ktoś napisałby 
bardziej przystępnym językiem.

Kultura do takiego dialogu  
naprawdę się nadaje.

Leszek Kurowski

RADNI Z BURMISTRZEM TWORZĄ DLA NAS: 
„PROGRAM ROZWOJU KULTURYW DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE  

M.ST. WARSZAWY NA LATA 2013 – 2014”

Finansowanie działalności kulturalnej

Realizacja

Prognoza
Wg Uchwały XLVIII/1302/2012 Rady  

m. st. Warszawy z dnia 13.12.2012.  
W sprawie, budżetu miasta stołecznego  

Warszawy na 2013r

2010 2011 2012 2013 2014

Zespół Kultury 610 278,70 482 314,49 345 000,00 345 000,00 343 000,00

Centrum Promocji Kultury 3 889 603,18 4 332 667,64 5 038 251,00 5 392.784,00 5 500 000,00

Biblioteka 7 903 389,00 7 893 336,00 7 641 276,00 7 300 000,00 7 150 000,00

SUMA 12 403 270,88 12 708.318,13 13 054 527 13 037 784,00 12 993 000,00

Leszek Kurowski

SASKA KĘPA czerwiec 2013 r.    Nr. 3 (13)6. SASKA KĘPAZ okolic ratusza
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Czarno-biała fotografia za-
pewne z przełomu lat 50.  

i 60. ubiegłego wieku; na tle ściany 
oklejonej plakatami i afiszami dwaj 
eleganccy, przystojni młodzi ludzie. 
Na twarzach mają uśmiech zwycięz-
ców, który zdaje się mówić: Jesteśmy 
świetni, świat stoi przed nami otwo-
rem. To artyści plastycy, kontynuato-

rzy i współtwórcy sławnej polskiej 
szkoły plakatu, zdobywcy prestiżo-
wych nagród i wyróżnień, triumfato-
rzy konkursów, znani i podziwiani – 
Rosław Szaybo i Stanisław Zagórski. 

OKIEM BOGUMIŁA
OPAKOWANIE DŹWIĘKU

Obaj urodzeni w tym samym roku 
1933, obaj z dyplomami ukończenia 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Ich mistrzem w 
dosłownym rozumieniu tego słowa 
był profesor Henryk Tomaszewski, 
wybitny grafik, plakacista o świato-
wej renomie, znany też z niebanal-
nego poczucia humoru. Szaybo tak-
że studiował malarstwo w pracowni 
innego wielkiego artysty, profesora 
Wojciecha Fangora.

Jeszcze coś łączy obu autorów, 
których wycinek twórczości pokaza-
ła właśnie stołeczna galeria Korde-
garda. 

Stanisław Zagórski w roku 1963 
wyjeżdża z Polski i w Nowym Jorku 
rozpoczyna pracę jako grafik, jedno-
cześnie przez wiele lat wykłada gra-
fikę użytkową na Temple University 
Tyler School of Art w Filadelfii. Wy-
konuje projekty graficzne dla wielu 
wydawnictw książkowych i agencji 
reklamowych oraz projektuje okład-
ki płyt dla gigantów fonograficznych 
Atlantic Records i CBS Records. 

Rosław Szaybo od 1966 mieszka 
i tworzy w Wielkiej Brytanii. M.in. 

przez kilka lat jest dyrektorem ar-
tystycznym w Agencji Reklamowej 
Young-Rubicam. Następnie – dzięki 
wstawiennictwu Zagórskiego – na  
15 lat obejmuje stanowisko dyrekto-
ra kreatywnego na Wielką Brytanię 
firmy CBS (Columbia Broadcasting 
System). Po roku 1980 ponownie 
nawiązuje kontakty zawodowe z 
Polską, projektując wiele plakatów 
teatralnych i jazzowych oraz liczne 
okładki książkowe. Od 20 lat prowa-
dzi na Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie pracownię fotografii kre-
atywnej, 10 lat temu uzyskał tytuł 
profesora.

Wystawa w Kordegardzie obej-
muje szczególny wycinek z twórczo-
ści obu artystów, a mianowicie ich 
projekty okładek winylowych płyt 
gramofonowych. Na pytanie, czy 
taka wystawa w ogóle ma dzisiaj sens, 
kiedy dla wielu czarny krążek to wy-
łącznie relikt analogowej przeszłości, 
Wojciech Brzozowicz, kurator wy-
stawy odpowiada, że głównym celem 
ekspozycji jest spłacenie powinności 
wobec dwóch wybitnych artystów i 
wobec samej płyty winylowej. I do-
daje, że przez wiele lat krytycy ho-
łubili polski plakat i jego twórców, a 
jednocześnie nie zauważali obwolut 
czarnych krążków. W ostatnich la-
tach na świecie nastąpił prawdziwy 
renesans płyty winylowej. Tylko w 
Stanach Zjednoczonych w ubiegłym 
roku kupiono 5 milionów takich 
płyt.

Wiele okładek z wystawy to pla-
styczne ikony swoich czasów. Wśród 
nich polska jazzowa płyta wszechcza-
sów „Astigmatic” Szayby, jego „Bri-
tish Steel”, czy „Hair” Zagórskiego.

Wernisaż był nie tylko wydarze-

niem artystycznym, ale także towa-
rzyskim, jak przed laty, kiedy byli-

śmy tacy „piękni dwudziestoletni”,  
jak obaj artyści na załączonej foto-
grafii. A jako klamra niech posłuży 
niespodziewane ujawnienie faktu, 
że pierwszym właścicielem sławnej 
lambretty, znanej z „Niewinnych 
czarodziejów” Wajdy, o której wie-
dzieliśmy tylko, że ją Rosław kupił 
od Komedy, otóż tym pierwszym 
był... Stanisław Zagórski; dziś arty-
sta kolekcjonuje stare kabriolety.

Bogumił Paszkiewicz
Artykuł dostępny także w Internecie  

pod adresem: portalmini.eu

Bogumił Paszkiewicz

SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 3 (13)    czerwiec 2013 r. 7.Sztuka
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Julia Tomczak lat 6

Krzysztof Pilarczyk lat 11

Helena Wicher lat 5

Krzysztof Pilarczyk lat 11

Kamil Drabik lat 8

Staś Dutkiewicz lat 11

KONKURS       ROZSTRZYGNIĘTY
SASKA KĘPA czerwiec 2013 r.    Nr. 3 (13)8. SASKA KĘPAKonkurs
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Wiktoria Wachowicz lat 8

Michał Kacprzyk lat 5

Ania Guranowska lat 7

Michał Jabłoński lat 6

Staś Dutkiewicz lat 11

Symbole Saskiej Kępy i Saska Kępa oczami dzieci to tematy konkursu plastycznego zorganizowanego 
staraniem Stowarzyszenia Saska Kępa przy SBM Pracowników Kultury oraz dzięki wsparciu Komitetu 
Rodzicielskiego przy SP 143 im. Stefana Starzyńskiego dla dzieci do lat 11. 
 
Poniżej prezentujemy wyróżnione prace,  
a laureatom gorąco gratulujemy. 

KONKURS       ROZSTRZYGNIĘTY
SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 3 (13)    czerwiec 2013 r. 9.Konkurs
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Od kilku lat Saska Kępa ob-
chodzi swoje święto organi-

zowane przez miasto. Remont ciągu 
głównych ulic, promocja dzielnicy, 
której częścią jest Święto, zmieniła 
wizerunek okolicy. Z roku na rok 
przybywa kawiarenek i restauracji, 
które chętnie odwiedzają nie tylko 
okoliczni mieszkańcy, ale popularne 
są też wśród wszystkich mieszkań-
ców Warszawy. 

Ciekawa byłam jak podoba się 
Święto i jak zmianę wizerunku uli-
cy Francuskiej (i Paryskiej) oceniają 
okoliczni właściciele sklepów, któ-
rzy od wielu lat prowadzą niezmien-
nie swoją działalność i wtopieni są  
w pejzaż okolicy. Dla nas mieszkań-
ców są stałym elementem naszego 
życia. Bo czy warto szukać gdzieś 
daleko kwiatów czy świątecznych 
stroików, skoro mamy blisko miłą, 
niedrogą kwiaciarenkę, przy Francu-
skiej, między Walecznych a Obroń-
ców. Prowadzą ją trzy sympatyczne 
panie, które doradzą jaką wiązan-
kę wybrać, opowiedzą o pielęgna-
cji kwiatków, tudzież użalą się nad  

dzisiejszą młodzieżą i nieprzychylną 
pogodą. A do tego pamiętają stałych 
klientów i dają im zniżkę! Trudno 
się oprzeć kompozycjom kwiatowym 
w wiklinowych koszach, zdobionych 
kokardami, drewnianymi biedron-
kami czy motylkami, które tak lubią 
nasze mamy. Nie trzeba wymieniać 
wody i można się cieszyć nimi długo, 
aż do znudzenia, a potem przesadzić 
na przydomowe rabatki.

Zapytałam jedną z miłych pań  
z kwiaciarni, jak ocenia Święto i jakie 
ma ono dla nich znaczenie. Opowie-
działa mi, że kiedyś były zapraszane 
na konsultacje społeczne do ratu-
sza, ale mówiono tylko o sprawach  
interesujących restauratorów. „Stra-
ta czasu” – uznała. Kwiaciarnia jest 
otwarta codziennie, nawet w święta, 
bo kwiaty potrzebują pielęgnacji.

W Święto Saskiej Kępy zasłonię-
te są straganami, przechodzi wielu 
ludzi, ale nie są zainteresowani kwia-
tami. „W soboty mamy zawsze wiele 
zamówień na wiązanki, ale w święto 
trudno do nas dojechać”.

Podobne zdanie ma pani Te-
reska, której stragan, codziennie 
zapełniany świeżymi warzywami, 
stoi na rogu Francuskiej i Bere-
zyńskiej. „Jak ktoś idzie na spacer,  
to nie robi zakupów. Ale to miłe świę-
to, promujące dzielnicę”. Życzliwą 
panią Tereskę znają chyba wszyscy 
stali mieszkańcy Kępy. Starsi pew-
nie pamiętają, że prowadziła sklepik 
ogólnospożywczy w czasach przed-
supermarketowych. W okresach 
przedświątecznych gospodynie stały 
w kolejce między innymi po pyszną 
kapustę kiszoną i jajka. Można było 
kupić wszystkie dostępne produkty 
spożywcze, blisko domu, niedrogo. 

Ostatnio, w handlu, pani Teresce 
pomaga synowa, pani Marta, mama 
dziewięcioletniego  chłopca i trzylet-
niej dziewczynki. Dzieciaki bardzo 
lubią Święto. Zawsze jest dla nich 

dużo atrakcji: karuzele, baloniki, 
lody, malowanie twarzy...

Pani Tereska najmilej wspomi-
na pierwsze święto, tematycznie 
związane z twórczością znanej nam 
wszystkim saskokępianki, Agniesz-
ki Osieckiej. Pokazano wtedy pro-
jektowany pomnik przedstawiający 
artystkę przy kawiarnianym stoliku, 
zamyśloną nad luźno rozrzuconymi 
kartkami. Wieczorem był koncert 
Maryli Rodowicz z piosenką „Mał-
gośka” tak słodko pachnącą bzem  
i beztroską młodości. „To było  
najlepsze święto”- mówi. 

Takie zdanie ma też pani Ha-
nia, której sklepik z odzieżą „Szpe-
rando” znajduje się po przeciwnej 
stronie Berezyńskiej. Nie było go 
jeszcze podczas pierwszego święta, 
ale pani Hania od wielu lat mieszka  

na sąsiedniej ulicy i to jej wspomnie-
nia zainspirowały mnie do napisania 
tego artykułu. 

Jako osoba energiczna, sym-
patyczna i towarzyska ma wielu 
przyjaciół na Kępie. Dzięki niej 
tak ogromnym urokiem cieszy się 
stworzony przez nią zaciszny sklep 
„Szperando”. Stali bywalcy wiedzą, 
że można tam wygrzebać niezwy-
kłe okazje. Właśnie podczas wizyty  
u niej, gdy zastanawiałam się nad 
urokiem sukienki koloru ecru, 
ozdobionej bawełnianą koronką, 
pani Hania wspominała to pierwsze 
Święto, które najbardziej oddawa-
ło ducha naszej dzielnicy. „Koncert 
Marylki był wspaniały, powinien 
być, co roku, od tylu lat koncertuje  
i nikomu się nie znudzi”.

Atmosfera tamtego święta przy-
pomniała nam dawniej widywaną, 
zamyśloną, szczupłą Panią, w nie-
sfornym koczku, często nakrytym 
kapelusikiem, stukającą butami na 
niskiej szpileczce. „Małgośka” za-
wsze brzmi w naszych sercach, gdy 
spacerujemy majowymi wieczora-
mi po Kępie, otoczeni zapachem 
bzów. „To powinno być Święto lu-
dzi, którzy tu mieszkają i z tymi 
ludźmi związane. Tylu mamy i mie-
liśmy niezwykłych mieszkańców. 
To oni powinni być tematem Świąt  
Saskiej Kępy”.

Atmosferę pierwszego święta 
wspomina też właścicielka restaura-
cji „Renesans”. „Było świetne nagło-
śnienie, koncert Maryli Rodowicz 
był dobrze słyszalny przy stolikach 
wystawionych na chodnik”. A ja 
pamiętam, że było ciepło i z zazdro-
ścią patrzyłam na tych szczęśliwców,  
co mogli rozkoszować się spóźnioną 
kolacją: świetnie wypieczoną pizzą 
lub soczystym pieczonym kurcza-
kiem, za które my mieszkańcy tak 
cenimy „Renesans”. Restauracja 
słynie też z rewelacyjnych frytek 
z autorskim sosem. Jakiś życzliwy 
wielbiciel ostatnio rozsławił je na 
Facebooku i teraz znanne są poza 
Kępą. Podobno pyta o nie wielu go-
ści. Na szczęście dla nas mieszkań-
ców liczba chętnych nie wpłynęła  

na słynną szybkość obsugi, a ceny 
nadal pozostały przystępne. Lubi-
my tu przychodzić z dziećmi, które  
raczej nie lubią długo czekć na  
zamówione dania.

Szefowa „Renesansu” nie ro-
zumie, dlaczego nie zaprasza się  
do udziału w święcie artystów, któ-
rzy tu mieszkają. Pyta: „dlaczego 
nie możemy posłuchać koncertu 
naszego sąsiada Stanisława Sojki, 
czy szczególnie przeze mnie lubia-
nej Edyty Gepert”. Mieszka tu wie-
lu wybitnych aktorów jak Joanna 
Szczepkowska, Laura Łącz, Kata-
rzyna Figura, Krzysztof Tyniec, Ro-
bert Więckiewicz, Jacek Domański,  
Viola Kołakowska. Osiedlili się  
tu tacy artyści jak Edward Lutczyn, 
Henryk Chyliński. Dlaczego to  
o nich nie jest to święto? Bo zupeł-
nie inna więź nawiązuje się z artystą, 
którego spotykamy na zakupach, na 
lodach z dzieckiem, czy na spacerze 
z psem. Jesteśmy mimowolnie ob-
serwatorami zwykłego życia ludzi, 
którzy są dla nas niezwykli.  „Oni 
są ogromą wartością naszej dzielni-
cy. To o nich powinno być głośno  
w czasie Święta”.

Z żalem wspomina, że ostatnio 
nikt nie proponuje promocji mło-
dych artystów, a tak było miło, gdy 
w trakcie jednego z pierwszych świąt 
restauracja „Renesans” prezento-
wała prace mało znanych jeszcze  
plastyków. To pierwsze święto było 
też najlepiej zorganizowane. Sam 
burmistrz doglądał ostatnich przy-
gotowań, a po imprezie służby sprzą-
tające szybko uporały się z przepeł-
nionymi śmietnikami.

Dużą sympatią wsród mieszkań-
ców cieszy się księgarnia „Eureka”, 
znajdująca się na Francuskiej 15, 
przed modernizacją ulicy zlokali-
zowana przy przystanku autobuso-
wym. Na szczęście, mimo nieżycz-
liwych czasów dla drukowanych 
książek, przed witrynami zawsze 
stoi jakiś wielbiciel lektury. Bogata 
oferta zachęca do odwiedzenia skle-
pu. Życzliwy właściciel zaprasza  
do wejścia ze zwierzakami słowa-
mi: „taki śliczny i miałby zostać  

ŚWIĄTECZNY SPACER 
WŚRÓD „FRANCUSKICH” KUPCÓW

Anita Zatryb

SASKA KĘPA czerwiec 2013 r.    Nr. 3 (13)10. SASKA KĘPAŚwięto Saskiej Kępy
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samotnie przed drzwiami?”.  
A w środku niespodzianka! Dwa 
piękne, przyjazne, jak ich właściciel, 
koty! Jednak kompletnym zaskocze-
niem jest zachowanie kotów, to że są 
miłe dla klientów to nie wszystko! 
Życzliwe są także dla psów odwie-
dzających księgarnie ze swoimi wła-
ścicielami. Księgarz z Francuskiej  
co roku na swój sposób i w miarę 
możliwości przyłącza się do Świę-
ta. W witrynach księgarni wykłada 
wszystkie dostępne i niedostęp-
ne książki o Saskiej Kępie, tak 
jak niewznawianą pozycję Hanny  
Faryny-Paszkiewicz, czy książ-
ka Waldemara Łysiaka. Obok  

woluminów mówiących o dzielni-
cy wystawione są książki napisane 
przez naszych pisarzy i poetów, jak 
Agnieszka Osiecka, Aliny i Czesława 
Centkiewiczowie, Stefan Wiechec-
ki „Wiech” oraz  biografie słynnych  
Saskokępian.

Chętnie też użycza swojego skle-
pu dla obrazów młodych artystów. 
Wegług niego te pierwsze święta 
jeszcze były wiązane z naszą dzielni-
cą, pozostałe przypominają zwykłe, 
wszędzie takie same, jarmarki. 

Obok księgarni swój sklep „Chez 
Les Garcons” jak wskazuje nazwa 
ma dwóch miłych, przystojnych  
i szarmanckich braci. Moja sąsiad-
ka uwielbia ich za kindersztubę i za 
trudno dostępne warzywa takie jak 
metrowa fasolka, szparagi nie w se-
zonie i wielkie mięsiste pomidory.  
Ja swego czasu odbywałam regularne 
spacery po niedrogie, świeże pistacje 
i pyszne ogórki małosolne. Jedne-
go z właścicieli zapytałam jaka jest 
jego opinia. „Święto, mimo, że jest 
strasznie głośno, jest miłą imprezą”. 
Niestety, tego dnia mają mniej klien-
tów. Na pytanie czy teraz sklep jest 
chętniej odwiedzany odpowiedział, 

że remont ulicy nie okazał się dla 
nich korzystny. Z niezrozumiałych 
względów przesunięto przystanek, 
który był w tym miejscu od zawsze. 
Stracili przypadkowych klientów,  
a zaprzyjaźnieni mniej chętnie 
odwiedzają, bo nie łatwo jest zna-
leźć miejsce do parkowania. Nawet 
trudno jest dowozić towar, bo sa-
mochód blokuje bramę wjazdową 
do sąsiedniej posesji, bądź zastawia 
te kilka zajętych zawsze miejsc par-
kingowych. Święto podniosło atrak-
cyjność dzielnicy, co niestety wiąże 
się z rosnącymi czynszami. Ogólnie 
przyszły ciężkie czasy dla handlu. 
Prowadzą sklep już 34 lata, było róż-

nie, „ale będziemy się trzymać” – za-
pewnia. To bardzo miłe jak spotyka 
się młodych ludzi z dziećmi, którzy 
sami niedawno przychodzili do skle-
pu jako dzieci.

Wielu klientów stracił też wła-
ściciel zakładu fotograficznego 
mieszczącego się w niewielkim mu-
rowanym budyneczku przylepionym 
do kamienicy przy Francuskiej 32. 
Nieliczne miejsca parkinkowe zajął 
przystanek autobusowy. Klientom 
trudno jest tutaj dojechać. A może 
winny jest też trochę postęp tech-
nologiczny, sugeruje jego piękna 
asystentka. „Teraz każdy zdjęcia robi 
sam, nawet te do dowodu. Zresztą 
te ostatnie można też zrobić w urze-
dach, które wydają nowe dokumenty. 
Ale co to za zdjęcia, zrobione w po-
śpiechu, bez retuszu”. Zdjęcia, które 
oferuje właściciel to zdjęcia dopra-
cowane. Trzeba poprawnie ustawić 
światło, aparat. Drobny, umiejętny 
retusz pozwoli uzyskać dużo lepsze 
efekty. Można to zresztą samemu 
ocenić oglądając ścianę ozdobioną 
portretami znanych mieszkańców 
Kępy. A jest ich sporo, bo zakład 
działa od 1946 roku, a właściciel,  

rodowity Kępianin, od 40 lat pracuje 
w tym miejscu. Od wielu lat z żalem 
obserwuje, jak lokale małych znajo-
mych firm zajmowane są przez banki 
i restaurcje.

A jak radzi sobie Apteka, stały 
punkt na Francuskiej, chyba naj-
starsza w okolicy? Wszyscy ją lu-
bimy, bo osoby tam wydające leki 
są bardzo miłe, pomocne i zawsze 
uśmiechnięte. Pracują na Kępie od 
wielu lat. Szybko liczę w myślach... 
pamiętam je od zawsze, a wyglądają 
młodo! OK, mają świetne kosmety-
ki, z których potrafią zrobić użytek. 
Często bezpłatnych porad udziela 
tam kosmetyczka, która dobrze do-
radza, rozdaje próbki i udziela raba-
tów. Znana mi pani Ania zapytana  
o Święto z uśmiechem mówi,  
że podczas święta jest bardzo głośno.  
To prawda, zwykle na przeciwko 
Apteki znajduje się scena, a w pobli-
żu jest kilka głośników. Liczba pa-
cjentów w dniu święta jest podobna 
jak innego dnia. Ogólnie najwięcej 
apteka straciła po remoncie ulicy. 
Miejsc parkingowych nie przybyło 
tak dużo, ale więcej jest chętnych do 
parkowania i trudno dojechać sta-
łym klientkom, które zaopatrują się 
tutaj, niedrogo w dobre kosmetyki, 
znanych firm.

Bardzo lubiana przez młodzież  
i dzieci lodziarnia „Akwarium” ofe-
ruje najbogatszą ofertę zimnych sma-
ków. Latem zawsze jest spora kolejka 
wielbicieli, tłoczących się przed ladą. 
Nie wynika to z opieszałości obsługi, 
czy jej niedostatecznej liczby, lecz z 
niezdecydowania kupujących. Bo jak 
tu się można zdecydować na wybór 
mając 40 rodzajów pysznych lodów. 
Ale tłumy mówią same za siebie. Zi-
mową porą Akwarium oferuje pysz-
ną gorącą czekoladę i najlepsze rurki 
z bitą śmietaną. Trudno mi zadać 
pytanie, które święto było najfajniej-
sze, bo w lodziarni pracują co roku 
inne dziewczęta.

I w końcu docieram do filii cu-
kierni „Irena”, która znajduje się 
na Paryskiej. Miałam opisać opinie 
kupców na Francuskiej ale nie mogę 
pominąć tego miejsca. Od wielu, 
wielu lat, nadaje smak spacerom po 
Kępie. Nie ma znaczenia, gdzie się 
znajduje - smak najlepszych cia-
stek przyciąga mieszkańców. Wiem,  
że od wielu lat wyrosło wiele no-
wych, niezłych cukierni. Mamy  
klimatyczną herbaciarnię z niepo-
wtarzalnymi różanymi rogalikami, 
ale my mieszkańcy pozostajemy 
wierni „Irence”. Smak kawy, ciastek, 
w tym nieziemskich florentynek, 
ale przede wszystkim klimat, wią-
żą nas z nią miłymi wspomnienia-
mi. Nie wyobrażam sobie Kępy bez  
„Irenki”. Pozostałe dopiero budu-
ją sieć wspomnień, „Irena” je ma.  
Sympatyczny i bardzo przystoj-
ny właściciel nie narzeka na brak 
klientów. W święto sam pomaga  
kelnerkom, bo chętnych na kawę 
jest bardzo wielu, chociaż atmosfera  
zachęca do zabawy. Osiem lat temu 
postanowił rozszerzyć rodzinną 
działalność. W pierwszym święcie 
sam uczesniczył i bawił się znakomi-
cie. Jego kelnerki ledwo przetrwały 
najazd tłumów gości.

Teraz, z poczucia obowiązku 
ogląda święto z drugiej strony. Jego 
ocena jest zbieżna ze zdaniem pozo-
stałych odpytywanych osób. 

Przyznam, że artykuł pisany 
jest z wdzięczności do ludzi, którzy  
sprawiają, że tak dobrze mieszka mi 
się na Kępie. To oni tworzą klimat 
życzliwości i zrozumienia. Nigdy 
nie powiedzieli mi złego słowa, że 
nie zostawiam psa przed sklepem.  
Zawsze czuję się u nich lubiana  
z moim niehigienicznym psem.  
A pani Hania ze „Szperando” często 
dzieli się z nim śniadaniem: dla pie-
ska szyneczka, dla pani Hani suchy 
chlebek. Bardzo ich wszystkich lubię. 

Anita Zatryb
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Nie jest tajemnicą, że tzw. 
„Święto Saskiej Kępy” bu-

dzi wśród mieszkańców skrajnie 
różne odczucia. Z perspektywy cza-
su można zaryzykować stwierdzenie, 
że o ile pierwsza edycja (2006) była 
przyjęta dość życzliwie i wiązała się 
z nadziejami na to, że na Saskiej 
Kępie zagości ciekawe wydarzenie 
cykliczne, o tyle każda następna 
edycja powtarzała pewne błędy, aż 
w końcu doszliśmy do momentu,  
w którym znaczna część mieszkań-
ców do „Święta” w obecnej formu-
le jest zniechęcona. Znamienne, 
że niektórzy zaczęli nazywać je nie 
„Świętem Saskiej Kępy” a „Świętem 
na Saskiej Kępie”, podkreślając tym 
samym chłodny dystans wobec tej 
inicjatywy.

Główne zarzuty wobec dotych-
czasowej formuły „Święta”:

Brak koncepcji i myśli prze-
wodniej – niestety od kilku lat 
„Święto” każdego roku wygląda 
bardzo podobnie, ale nadal nie wia-
domo o co w nim chodzi. Ciężko 
mieć pretensje do ludzi zaangażo-
wanych w występy, ale wystarczy 
rzut oka na fotorelację z 2012 roku 
(https://www.facebook.com/media/ 
set/?set=a.403829869640020.87454. 
203470803009262&type=3), by 
stwierdzić, że jest tu duży chaos. Wie-
le mówi najwyżej oceniony komen-
tarz: „to jest jeszcze święto saskiej 
kępy czy multikulturalny festyn dla 
ludu?”. Parada automobili, obwa-
rzanki, Górale, Bractwo Kurkowe, 
futbol amerykański, Wydział Rzeź-
by ASP, kramy jak na jarmarkach 
w miejscowościach uchodzących 
za „turystyczne”, Indianie, pegazy 
(skąd te pegazy?!), kolumbijscy tan-
cerze, a na zakończenie Jacek Łasz-
czok „Stachursky”. Dużo, różnorod-
nie, ale czy są to elementy mające  
ze sobą związek i czy wszystko to 
służy jakiemuś wspólnemu celowi?

Zbyt mało czynnika lokalnego – 
zdecydowanie zbyt mało wydarzeń 
związanych stricte z Saską Kępą.  
Takie wydarzenie mogłoby być oka-
zją do pokazania realnego bogactwa 
tej części miasta – historii, ludzi, 
ducha. Informacje od szefa Stołecz-
nej Estrady, że zgłaszali się do nie-
go burmistrzowie innych dzielnic  
z prośbą o zorganizowanie podob-
nego wydarzenia jest w zasadzie tyl-
ko potwierdzeniem, że wydarzenie 
w obecnej formule mogłoby odbyć 
się niemal wszędzie, bo nie ma ono 
oparcia w drzemiącym na Saskiej 
Kępie lokalnym potencjale.

Charakter i sens wydarzenia – 
wydaje się, że warto zastanowić się, 
czy tego rodzaju przedsięwzięcie 
winno koncentrować się głównie  
na imprezach o charakterze rozryw-
kowym, tak jak de facto jest w tej 
chwili. Tymczasem można by prze-
cież połączyć przyjemne z pożytecz-
nym tak, aby rozrywka ta czemuś 
służyła, np. pogłębianiu wiedzy na 
temat własnego otoczenia, angażowa-
niu w sprawy lokalnej społeczności, 
budowaniu postaw obywatelskich, 
etc. Jak dotąd ambitniejsze projekty 
odstawiane są na boczny tor i można 
odnieść wrażenie, że króluje w tym 
wszystkim bezrefleksyjna rozrywka 
w jarmarcznej atmosferze. 

Finansowanie – dla przykładu 
– w 2011 roku koszt całej imprezy 
wyniósł ok. 450 tys. PLN. Nie jest  
to kwota oszałamiająca, jednak w 
sytuacji, gdy często brakuje środ-
ków na podstawowe remonty, warto  
zastanowić się, czy faktycznie nie 
warto poszukać formuły niewymaga-
jącej tak znacznych nakładów.

Zmiany w organizacji ruchu – 
zwykle „Święto” – choć formalnie 
zaczyna się ok. 13.00-14.00 powo-
duje komplikacje w ruchu samocho-
dowym już od poprzedzającego go 
wieczora. Są to zwykle utrudnienia 
większe i trwające dłużej niż w cza-
sie organizacji imprez na Stadionie 
Narodowym, a co istotne – najmoc-
niej dają się we znaki chyba właśnie 
mieszkańcom Saskiej Kępy.

Jako punkt wyjścia do dal-
szej dyskusji chciałbym przedsta-
wić kompletnie inną wizję Święta  
Saskiej Kępy. Poniższe propozycje 
odnoszą się zarówno do kwestii or-
ganizacyjnych, jak i programowych,  
ale i do charakteru całej imprezy. 
Przede wszystkim uważam, że na-
prawdę nie warto kontynuować tego 
wydarzenia w obecnej formule. Na-
leży raczej skorzystać z drzemiącego 
na Saskiej Kępie potencjału, pobu-
dzać go i rozwijać. Imprez masowych 
jest w Warszawie bardzo dużo i skró-
cenie ich listy o jedną pozycję nie 
wzbudzi żalu.

Jeśli chodzi o organizację, to 
przede wszystkim „Święto” dobrze 
byłoby „zdecentralizować” i uczynić 
imprezą bardziej kameralną. Można 
doprowadzić do tego, że ludzie i or-
ganizacje sami przygotują mnóstwo 
wydarzeń na terenie całej Saskiej 
Kępy. Potrzeba jedynie dobrej ko-
ordynacji, wsparcia organizacyjnego 
(a czasem też finansowego, choć to 
nie jego brak jest głównym proble-
mem) oraz dobrej promocji, tak aby 
ludzie zainteresowani rzeczywiście 
na to „Święto” przyszli. Zachęcam 
także do rezygnacji z docierania do 
widza masowego – jak wspomniałem 
oferta miejska jest już na tyle bogata, 
że naprawdę można pozwolić sobie 
na stworzenie czegoś oryginalnego 
i skierowanego do osób poszukują-
cych przedsięwzięć bardziej ambit-
nych. Osobiście widzę „Święto” jako 
szereg wydarzeń odbywających się w 
różnych miejscach, organizowanych 
głównie przez mieszkańców i lokalne 
organizacje, przy wsparciu organiza-
cyjnym (głównie koordynacja i prze-
kaz do mediów) oraz finansowym  
ze strony dzielnicy (np. w formie 
konkursu grantowego).

Nie musimy odkrywać Amery-
ki – wystarczy wykorzystać lub po 
prostu zsynchronizować, to co już 
się dzieje. Poniżej garść pomysłów,  
z których można czerpać:

Przede wszystkim warto ustalić 
motywy przewodnie na kilka lat do 
przodu, tak by oprócz elementów 
stałych pojawiały się także elemen-
ty nowe. Prosta rzecz, np. w 2014 
„Święto” poświęcone architekturze, 
2015 – rzeźbom i rzeźbiarzom, 2016 
– muzykom, 2017 – wątkom między-
narodowym, 2018 – aktorom, 2019  
– naukowcom, etc.

Święto mogłoby trwać nie od godz. 
14.00, ale cały dzień oraz wieczór.

Elementem Święta Saskiej 
Kępy mogłoby być „zwiedzanie 
mieszkań”, takie jak organizowane  
od 2012 roku przez warszawski od-
dział Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami. Może po prostu wystarczy 
skoordynować terminy?

Do organizacji wydarzeń warto 
włączyć wszystkie lokalne organiza-
cje pozarządowe, a także organiza-
cje mające tu swoje siedziby. Może  
zamiast jarmarku na Francuskiej 
warto zorganizować skromne sto-
iska NGO’sów? To przecież rewela-
cyjna okazja do zaprezentowania się 
mieszkańcom Saskiej Kępy, poroz-
mawiania o swoim dorobku i pla-
nach, a także poszukiwania nowych 
członków i wolontariuszy.

Jedno ze stoisk można by poświę-
cić na książki poświęcone Saskiej 
Kępie i jej mieszkańcom. Zebra-
nie ich w jednym miejscu to jeden  
ze sposobów pokazania z jakim  
bogactwem mamy do czynienia.

Współpracę warto nawiązać tak-
że z obecnymi na Saskiej Kępie 
związkami wyznaniowymi. Myślę, 
że wielu mieszkańców byłoby za-
skoczonych informacją, że najstar-
szą świątynią na Saskiej Kępie jest 
cerkiew prawosławna i że to właśnie  
u nas działa Prawosławne Semina-
rium Duchowne, do którego przy-
jeżdżają ludzie z całej Polski.

Wydarzenie byłoby też szansą  
do zaprezentowania się dla lokal-
nych galerii i instytucji kultury,  
np. Doświadczalnej Pracowni Li-
tografii, która – choć jest filią CPK 
i mieści się w środku Saskiej Kępy 
– jest dla wielu miejscem bardzo  
tajemniczym.

Ciekawe efekty mogłaby tak-
że przynieść sensowna współpraca  
z obecnymi na Saskiej Kępie przed-
stawicielstwami dyplomatycznymi. 
Poza tańcami kolumbijskimi warto 
byłoby także móc spotkać się np.  
z muzyką indonezyjską, sztuką irań-
ską czy też kuchnią portugalską.  
Tylko formuła wymagałaby ustalenia 
– może np. po 2-3 ambasady rocznie, 
a może wszystkie zainteresowane, 
ale raz na 4 lata?

Zależnie od motywu przewodnie-
go można też korzystać z całej gamy 
innych możliwości – gier miejskich, 
spacerów z przewodnikami (także  
po Parku Paderewskiego), wykładów 
tematycznych, wystaw planszowych 
oraz wystaw w galeriach i Klubie 
Kultury, czytania książek o Saskiej 
Kępie np. przez aktorów. Ciekawym 
uzupełnieniem mogłyby być deba-
ty i dyskusje panelowe z udziałem  
np. historyków, historyków sztuki, 
samorządowców, architektów, urba-
nistów, etc.

Wszystko to należałoby uzupeł-
nić elementami rekreacyjnymi i roz-
rywkowymi – np. rejsami po Wiśle,  
wieczornymi kameralnymi koncer-
tami w kawiarniach. Aż prosi się, 
by wykorzystać również dach Klu-
bu Kultury. Dobrym miejscem na 
koncerty byłaby również muszla  

w pobliskim Parku Paderewskiego.
Dla całego wydarzenia należało-

by pozyskać patronów. Ale nie tylko 
„standardowych”, którzy „patro-
nują” chyba wszystkim miejskich 
imprezom, lecz także mediów lokal-
nych, uczelni artystycznych, organi-
zacji twórców, etc.

Fantastycznym elementem mo-
głyby być spotkania z mieszkańca-
mi, którzy pamiętają Saską Kępę  
z innych czasów. Jestem przekonany, 
że np. spotkania w Klubie Kultury  
z takimi postaciami jak Pani Wik-
toria Czechowska-Antoniewska, czy 
tez Panowie Jan Kossakowski i Tade-
usz Burchacki cieszyłyby się wielkim 
powodzeniem. Zresztą ich wypowie-
dzi należałoby nagrywać! Myślę też, 
że chętnie wspomnieniami dzieliliby 
się przedstawiciele osiadłych od da-
wien dawna na Saskiej Kępie rodów, 
takich jak Wolframowie czy Szen-
kowie. Czy organizatorzy „Święta” 
w ogóle kiedykolwiek się do nich 
zwracali?

Dobrze byłoby ustalić stały ter-
min – np. ostatnia niedziela maja.

Warto zastanowić się także,  
co w tym dniu moglibyśmy zrobić 
dla naszego otoczenia. M.in. dzięki 
zbiórce publicznej udało się odnowić 
płaskorzeźbę „Plon”. Ale na Saskiej 
Kępie nadal jest dużo miejsc i obiek-
tów zaniedbanych, rozpadających 
się, ginących, a z pewnością wartych 
troski. Moglibyśmy ich wspólnie po-
szukać a następnie działać na rzecz 
przywrócenia im dawnej świetności.

Taki dzień mógłby być także oka-
zją do wzmocnienia naszych „kom-
petencji obywatelskich”. Można by 
np. organizować szkolenia dotyczące 
funkcjonowania samorządu, konkur-
som grantowym, możliwościom jakie 
stwarzają organizacje pozarządowe, 
etc. Tak, abyśmy jako obywatele mo-
gli działać sprawniej i skuteczniej.

Maraton pisania listów do władz 
– co roku moglibyśmy wybierać kil-
ka tematów, którymi chcemy zain-
teresować władze dzielnicy, miasta, 
województwa. Spotykalibyśmy się  
w jednym z miejsc, gdzie pisaliby-
śmy listy. Byłby to znakomity sposób  
na zwrócenie uwagi na dany problem 
– mógłby to być np. apel o poprawę 
nawierzchni danej ulicy, pomysł  
na budowę fontanny, wezwanie do 
przeciwstawienia się zalewowi reklam 
w przestrzeni publicznej, apel o budo-
wą połączenia ronda Żaba z rondem 
Wiatraczna, etc. Co roku Amnesty 
International prowadzi taką akcje  
w obronie „praw człowieka”. Dlaczego 
nie mielibyśmy robić podobnie w waż-
nych dla nas sprawach lokalnych?

W proponowanym wyżej ukła-
dzie całkowicie zbędne okazałyby się 
np. wielkie sceny na Francuskiej, ba-
rierki, „strefy VIP”. Być może oka-
załoby się również, że nie ma sensu 
wprowadzanie żadnych ograniczeń 
w ruchu. Albo tylko takie, jak w cza-
sie imprez na Stadionie Narodowym, 
czyli wjazd samochodami wyłącznie 
dla mieszkańców.

Inne Święto Saskiej Kępy
Tadeusz Rudzki
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Zdefiniowania wymagałaby w tym  
wszystkim rola CPK, Samorządu  
Mieszkańców, Rady Dzielnicy, etc. 
Wydaje się, że optymalne byłoby po-
wołanie specjalnego koordynatora 
całego przedsięwzięcia, który dzia-
łałby we współpracy z „radą progra-
mową”. Owa rada musiałaby jednak 
posiadać ściśle określone kompeten-
cje, a w jej skład powinny wchodzić 
wyłącznie osoby cieszące się autory-
tetem oraz osoby o uznanym dorob-
ku na rzecz Saskiej Kępy. Rolą rady 
mogłoby być np. ocenianie wnio-
sków w konkursie grantowym, któ-
ry służyłby wsparciu inicjatyw wy-
magających niewielkich nakładów 
finansowych, co oznacza także, że  
w pracach rady nie mogłyby uczest-
niczyć osoby składające swoje wnio-
ski (a także rodziny takich osób).

Takie „Święto” na pewno byłoby 
tańsze i mniej hałaśliwe. Zapewne 
nie byłby to „sukces frekwencyjny” 

mnień o moim wielkim sąsiedzie. 
Co wiemy o Wielkim Autorytecie, 

który mieszkał tyle lat przy Rondzie 
Waszyngtona?! Co wiedzą mieszkań-
cy Saskiej Kępy, którzy także do-
świadczali wsparcia naszego Sąsiada, 
Profesora Jana Nielubowicza, często 
ratującego życie naszych bliźnich? 

Los pozwolił mi spotkać dr med. 
Wojciecha Nielubowicza, syna Pana 
Profesora. Nasze wspólne rozmowy 
są nie tylko wielką skarbnicą wiedzy 
o latach zawodowych Pana Profesora.  
To wspomnienia syna, które warto 
choć we fragmentach przytoczyć: 

Prof. dr med. Jan Nielubowicz uro-
dził się w Warszawie w 1915 r. w ro-
dzinie lekarskiej. Jego ojcem był dr Ka-
zimierz Nielubowicz, chirurg i urolog  
w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warsza-
wie, dziadkiem dr Władysław Nielubo-
wicz, lekarz, chirurg i dyrektor szpitala 
w Kremieńczugu na Ukrainie. Matką 
Nielubowicza była Wanda Troczewska. 

W roku 1929, gdy Jan Nielubowicz 
miał 14 lat, zmarł nagle Jego ojciec,  
dr Kazimierz Nielubowicz. Przed-
wczesna śmierć ukochanego ojca wy-
warła ogromny wpływ na całe dalsze 
życie Nielubowicza. Po śmierci męża, 
Wanda Nielubowiczowa wraz z synem  
Janem i dwa lata młodszą córką Han-
ną zdecydowała przenieść się do Wilna. 
Uporowi swojej matki, Wandy z Tro-
czewskich, Nielubowicz zawdzięczał 
znajomość czterech języków obcych  
(angielskiego, francuskiego, niemiec-
kiego i rosyjskiego), które opanował  
w szkole średniej w Wilnie i którymi  
posługiwał się biegle przez całe życie. 

Wielokrotne pobyty Nielubowi-
cza w czasie wakacji w Bohdanowie  
i spotkania z Ferdynandem Ruszczycem 
– wielkim polskim malarzem, profesorem 
i dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Wileńskiego oraz z jego 
licznymi przyjaciółmi dały Nielubo-
wiczowi wyjątkową możliwość rozwo-
ju intelektualnego i humanistycznego,  
o czym wielokrotnie wspominał.  …

… Studia medyczne rozpoczął Nie-
lubowicz w 1933 r. na Uniwersytecie 
Stefana Batorego w Wilnie, a od 1936 r.,  

po przeniesieniu się do Warszawy, kon-
tynuował je na Wydziale Lekarskim  
Uniwersytetu im. J. Piłsudskiego  
w Warszawie. … Studia ukończył w 
czerwcu 1939 r. Mając dużą wiedzę prak-
tyczną, dzięki wielu praktykom wakacyj-
nym odbywanym w czasie studiów m.in.  
w szpitalu w Łomży, w 1940 roku, zgod-
nie z poleceniem okupacyjnych władz 
radzieckich a później litewskich, rozpo-
czął praktykę lekarską na Wileńszczyź-
nie. Początkowo był lekarzem w Wilnie  
i w Kownie. ... Później został skierowany 
do pracy w charakterze lekarza ogólnego  
w ośrodkach zdrowia na Kresach  
w Wiszniewie, Birżach, Waszkach  
i Ucianach, a od 1943 r. był ordynato-
rem, jedynym lekarzem i chirurgiem ma-
łego szpitala w Wołożynie. 

W 1945 roku, jako repatriant  
z całym swoim dobytkiem zawartym  
w małym plecaku, powrócił do Warszawy  
i rozpoczął pracę jako asystent w Klini-
ce Chirurgicznej w Szpitalu Dzieciątka 
Jezus przy ul. Nowogrodzkiej, kiero-
wanej przez prof. Tadeusza Butkiewi-

cza, w tej samej klinice chirurgicznej  
w której kilkanaście lat wcześniej praco-
wał jego ojciec, prowadząc pododdział 
urologiczny. Operował w swoim życiu 
kilku chorych, uprzednio operowanych 
przez swojego ojca. W klinice tej, jako 
późniejszy docent, profesor i kierownik 
pracował do przejścia na emeryturę  
w 1986 roku. …

… W roku 1958, gdy z powodu 
zmian politycznych stało się to możliwe, 
Nielubowicz, dzięki bardzo dobrej znajo-
mości języka angielskiego został zakwali-
fikowany przez Fundację Rockefellera do 
odbycia rocznego stażu w USA w Klini-
ce Chirurgicznej Uniwersytetu Harvarda  
w Bostonie, co pozwoliło mu zapoznać 
się z osiągnięciami nowoczesnej chirurgii  
na ówczesnym najwyższym światowym 
poziomie. Jak sam wielokrotnie podkre-
ślał, ten jeden rok był dla Niego jako chi-
rurga i profesora medycyny najważniejszy 
z całego życia. 

W latach 1957-1981, równole-
gle z pracą kliniczną, był Kierow-
nikiem Zakładu Chirurgii ustr 14  

ŚLADAMI MISTRZÓW …
„POTĘGA ROZUMU ... 
SZLACHETNOŚĆ SERCA 

– PROFESOR JAN NIELUBOWICZ... 
LEKARZ POLSKI”

na miarę kilkudziesięciu tysięcy lu-
dzi. Ale za to Saska Kępa miałaby 
swoje własne „Święto”, a położenie 
akcentów na odpowiednie elemen-
ty sprawiłoby, że poprawiłaby się 
wiedza ludzi o swoim miejscu za-
mieszkania, pojawiłyby się impulsy  
do działań na rzecz lokalnej spo-
łeczności, a także byłaby to okazja  
do tego byśmy nauczyli się ze sobą  
lepiej współpracować. Poza tym by-
łoby to naprawdę interesujące, praw-
dopodobnie także dla wielu osób, 
które na dotychczasowych „Świę-
tach” po prostu dobrze się bawiły, 
ale nie miały przy tym okazji poznać 
Saskiej Kępy od ciekawszej strony. 
Bo naprawdę zasługuje ona na więcej 
niż jarmark z watą cukrową i koncer-
ty gwiazd muzyki pop.

Tadeusz Rudzki
Tekst ukazał się również w portalu  

saskakepa.waw.pl

Drodzy Czytelnicy, 
Z serdeczną radością powracam 

do naszego spotkania. Kłaniając 
się z szacunkiem każdej z zacnych  
postaci, nie umiejscawiam jej tylko 
w części naszej dzielnicy Pragi Połu-
dnie, którą jest Saska Kępa. Reflek-
sja nasuwa się automatycznie. Im 
dalej wspólnie wędruję, tym bardziej 
nadziwić się nie mogę, że właśnie tu 
– na Saskiej Kępie, tyle wielkich Au-
torytetów było i jest pośród nas. 

Moje spotkanie majowe w Klubie 
Kultury Saska Kępa, dedykowałam 
polskiemu chirurgowi - współtwór-
cy transplantologii, lekarzowi, który 
przeprowadził pierwszy przeszczep 
nerki w Polsce – Profesorowi Janowi 
Nielubowiczowi.    

To spotkanie z mocą uświadomiło 
mi, że skarby są tak blisko nas! Pro-
fesor Jan Nielubowicz, to przecież 
wieloletni sąsiad z mojej Spółdziel-
ni. Dzięki Leszkowi Kurowskiemu, 
Prezesowi Spółdzielni Budowlano- 
Mieszkaniowej Pracowników Kultury 
dane mi było ponownie, ale już świa-
domie, docierać do cennych wspo-

Jadwiga Teresa Stępień

SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 3 (13)    czerwiec 2013 r. 13.Śladami mistrzów



14.

.

str 13u Doświadczalnej P.A.N. gdzie 
prowadził wiele badań nad nowocze-
snymi metodami leczenia chirurgicz-
nego, które później wdrażano w Kli-
nice. Okres jednoczesnego kierowania  
Kliniką Chirurgiczną i Zakładem Chi-
rurgii Doświadczalnej uważał Nie-
lubowicz za najszczęśliwszy i najbar-
dziej wartościowy okres swojego życia  
zawodowego. …

… Od roku 1969 był członkiem  
korespondentem Polskiej Akademii 
Nauk, a od roku 1983 członkiem rze-
czywistym. W latach osiemdziesiątych 
był członkiem Rady Społecznej przy 
Prymasie Polski. W latach 1981-1986 
był przez dwie kadencje Rektorem 
Akademii Medycznej w Warszawie,  
wybranym dwukrotnie przez grono nie-
zależnych elektorów w demokratycznych 
wyborach. Fil. Nielubowicz był promo-
torem 50 doktorów medycyny i opieku-
nem habilitacji 19 doktorów habilitowa-
nych, z których 14 jest profesorami. 

Dorobek naukowy Nielubowicza  
liczy 576 publikacji oraz 137 wykładów 
i referatów wygłoszonych na zjazdach 
zagranicznych lub jako tzw. visiting 
professor. Był autorem, współauto-
rem i redaktorem kilku podręczników  
chirurgii, do dziś uważanych w Polsce 
za podstawowe. 

Był członkiem 14 zagranicznych 
towarzystw naukowych, a także człon-
kiem honorowym Brytyjskiego i Ame-
rykańskiego Towarzystwa Chirurgów. 

Był doktorem honoris causa sześciu 
polskich uczelni medycznych (Poznań, 
Białystok, Lublin, Kraków, Katowice, 
Warszawa). 

Wśród odznaczeń Nielubowicz po-
siadał m.in. nadany w 1997 r. przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II Order 
Komandorii z Gwiazdą Św. Sylwestra 
Papieża oraz nadany w 1990 r. Krzyż 
Wielki Orderu Odrodzenia Polski. 

… Powołaniem i życiową pasją Nie-
lubowicza była chirurgia. Po powrocie 
do Polski z Bostonu w 1959 r. stworzył 
szkołę nowoczesnej chirurgii opartej na 
badaniach naukowych. Był twórcą lub 
reformatorem wielu dziedzin chirurgii 
polskiej. W 1966 r. dokonał pierwsze-
go w Polsce przeszczepienia nerki; do 
Jego przejścia na emeryturę wykonano  
w Klinice około 800 przeszczepów ne-
rek.

Naczelną zasadą pracy lekarskiej 
Nielubowicza było dobro konkretne-
go chorego. Temu podporządkowy-
wał wszystkie działania kierowanej 
przez siebie kliniki, dbał o poszano-
wanie praw i godności chorych. Jak 
często podkreślał, Jego osobiste po-
glądy na medycynę przeszły ewolu-
cję: jako młody chirurg uważał, że 
medycyna jest sztuką, później że jest 
nauką, a jako stary profesor i do-
świadczony chirurg uważał, że jest 
przede wszystkim służbą. 

W Klinice, pomiędzy sobą, docenta-
mi, ordynatorami i nawet najmłodszymi 

asystentami stworzył rzadko spotykaną 
atmosferę przyjaźni, współpracy, wza-
jemnego szacunku, opartą na naczelnej 
zasadzie codziennej wysokiej kompeten-
cji chirurga jako najwyższego prioryte-
tu. Inną pasją i powołaniem Nielubo-
wicza było nauczanie młodych lekarzy 
i studentów medycyny, chirurgii i etyki 
lekarskiej. Swoim uczniom kazał 
„myśleć mądrze, mówić prawdę i ro-
bić dobrze”. Wielką radość sprawiała 
Mu promocja, rozwój i sukcesy zawo-
dowe swoich uczniów. Będąc Kierow-
nikiem Kliniki i Rektorem Akademii 
Medycznej, mimo licznych zajęć, przez 
wiele lat dwa razy w tygodniu osobi-
ście prowadził wykłady dla studentów,  
a później codzienne poranne seminaria 
ze studentami. 

Ulubionym miejscem wypoczyn-
ku Nielubowicza i, jak mówił, „pro-
filaktyki przeciwzawałowej”, był 
jego domek i ogród w Urlach, gdzie 
przez wiele lat od 1966 roku cięż-
ko pracował fizycznie w niedzie-
le w dużym ogrodzie. Przez 34 lata 
spędzał tam wszystkie swoje wakacje 
i większość week-end’ów, także jesien-
nych i zimowych. 

Od roku 1960, przez 40 lat, aż 
do dnia swojej śmierci, Nielubowicz 
w każde środowe popołudnie przyj-
mował bezpłatnie w przychodni 
przyszpitalnej wszystkich chorych, 
bez żadnych ograniczeń, także bez 
skierowania od innych lekarzy.  

ZAPRASZAMY NA WYDARZENIA ARTYSTYCZNO-KULTURALNE PREZENTOWANE POD WSPÓLNYM HASŁEM „TOŻSAMOŚĆ SASKIEJ KĘPY” 

A TAKŻE DO WSPARCIA KOLEJNEGO ETAPU DZIAŁAŃ „WOKÓŁ PLONU”.

Pragniemy dyskutować o fenomenie tożsamości lokalnej. Czy istnieje i na czym opiera się jej istota? 
Na czym konkretnie polega współcześnie klimat Saskiej Kępy: czy jest to architektura, czy ludzie, czy tradycje czy może po prostu wygoda wynikająca  
z bliskości centrum?

Dobrym tłem dla rozważań o przestrzeni wspólnej jest ulica Katowicka. W 2011 r. dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się doprowadzić do renowacji  
powojenną dekorację ulicy – płaskorzeźbę „Plon” – wykonaną przez Jerzego Jarnuszkiewicza. Dużą pomocą było wówczas ofiarowane przez uczestników  
Święta Saskiej Kępy wsparcie finansowe.

Obecnie chcemy zadbać o otoczenie płaskorzeźby: odbudować dwie betonowe ławy z lat 40. i posadzić nową zieleń na trawniku. W tym celu planujemy  
przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniędzy.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i gości możliwe będzie przywrócenie Saskiej Kępie historycznego miejsca, stworzenie nowej, otwartej przestrzeni  
– skwerku – a płaskorzeźbie „Plon” otrzyma należytą oprawę.

ZAPRASZAMY od 14.00-19.00:

• ul. Zwycięzców 7/9 – plac przed szkołą im. Bolesława Prusa
„Architekci i Architektura Saskiej Kępy”.
„Warto o nich pamiętać. Rzeźbiarze Saskiej Kępy”.
Ekspozycja kilku rzeźb Józefa Gosławskiego
Makieta rzeźby „Sztafeta” Adama Romana
Prezentacje przybliżają sylwetki twórców i ich przedwojenne i powojenne realizacje.

• ul. Zwycięzców 11, róg ul. Katowickiej – skwer przed „Plonem”
Wydarzenia „Wokół Plonu” – przy kawiarni plenerowej “Kępa Café” z muzyką w tle:
Ekspozycja projektu odbudowy ławek i aranżacji skwerku
Makieta dwóch ławek
Instalacja przedstawiająca nieistniejące rzeźby – dekoracje ulicy Katowickiej
Spacery ulicą Katowicką – zbiórka przy „Plonie”
godz. 15.00 i 18.00 spacer z Hanną Dzielińską
godz. 16.00 spacer z Anną Rudzką i Hanną Faryną-Paszkiewicz – autorką monografii Saskiej Kępy

• ul. Finlandzka 12A – “Kępa Café” – godz. 17.00
Panel dyskusyjny na temat „Tożsamość Saskiej Kępy – czy jest, czym jest i co z tego wynika”.
Wśród zaproszonych gości m.in. Anna Rudzka, Hanna Faryna-Paszkiewicz.....

Na wydarzenia zapraszają:: Fundacja Działań Kulturalnych i Społecznych, Stowarzyszenie „ŁADna Kępa”, 
Fundacja Sztuka Stosowana oraz mieszkańcy Saskiej Kępy.

Po przejściu na emeryturę Jego śro-
dowe przyjęcia były jedyną możli-
wością kontaktu z chorymi. 

„Nic nie jest w człowieku bardziej 
wartościowe od jego umysłu”… Dzisiaj, 
ponad rok po Jego śmierci, nie można 
odmówić słuszności temu stwierdzeniu, 
choć temu „nie” przeczą liczne kwia-
ty i lampki pozostawione na grobie  
Nielubowicza 1 listopada ub. r., 

Pamięć – to nasza tożsamość. 
Dbanie o nią także na Saskiej Kępie 
czyni nas bogatszymi każdego dnia. 
Jeden wieczór w Klubie Kultury 
Saska Kępa, dedykowany mojemu 
wielkiemu sąsiadowi pozwala nam, 
by przybliżyć życie zawodowe le-
karza pełne pasji, zawsze w służbie 
człowiekowi. 

Świadomość obcowania z nie-
kwestionowanym Autorytetem, 
jest ponadczasową siłą dla pokoleń 
nie tylko młodych adeptów świata  
medycyny. 

To nadzieja dla każdego z nas, 
że pojęcie służby człowiekowi przy-
należne Profesorowi Janowi Nielu-
bowiczowi ma szansę trwać. Dzięki 
tym, którzy kontynuują Jego dzieło, 
i tym, którzy słuchając opowieści  
o nim znajdą w trudach codziennego 
życia siłę przetrwania! 

Z głębokim szacunkiem
Jadwiga Teresa Stępień  

jadwiga.teresa.stepien@gmail.com 
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01.06 – sobota
godz. 13.00 Dzień Dziecka: teatrzyk dla dzieci „Stragan z bajkami”  

w wykonaniu Teatru „Itakzagramy”
Wstęp wolny

03.06 – poniedziałek 
godz. 19.00 Spotkanie z cyklu „Poznajmy się”
Opowieści drewnianego domku. O rodzinach Szenków, Przybytkowskich, 

Neumannów opowiedzą Małgorzata Karolina Piekarska, Magdalena  
Szenk-Tolak, Anna Szenk, Olgierd Szenk.

Wstęp wolny

05.06 – środa
godz. 18.00-21.00 Prezentacje muzyczne połączone z nauką tańca  

i wieczorkiem tanecznym. Prowadzenie: Jarosław Rosiński i Michał Bartoń.
Wstęp 10 zł.  

W cenie biletu bon konsumpcyjny o wartości 9 zł do wykorzystania w kawiarni.

06.06 – czwartek
godz. 16.00 Filmowy projekt edukacyjny „Akademia Planete Doc”.
Pokaz filmowy i spotkanie informacyjne dla nauczycieli gimnazjów  

z dzielnicy Praga Południe. Film „Projekt NIM”, reż. James Marsh, Wielka 
Brytania, 2011 

Wstęp wolny

08.06 – sobota
godz. 14.30 – 24.00 Wydarzenia w ramach Święta Saskiej Kępy
Więcej informacji na: www.cpk.art.pl 
Wstęp wolny

09.06 – niedziela
godz.18.00 „Niedziela z muzyką klasyczną”.
Wystąpi duet akordeonowy: Mateusz Chmielewski, Klaudia Janoszka.  

W programie utwory m.in. : Felixa Mendelssohna, Astora Piazzoli i Richarda 
Galliano.

Wstęp 5 zł

10.06 – poniedziałek
godz. 19.00 Spotkanie z cyklu „ W podróży”.
Praga tętniąca kulturą - po stolicy Czech, jej zabytkach, teatrach,  

wystawach i galeriach oprowadzi wirtualnie przewodnik turystyczny Andrzej 
Banaszczyk.

Wstęp 5 zł

11.06 – wtorek
godz. 19.00 Koncert „Powitanie Lata” 
Międzyszkolna Grupa Artystyczna „Magia” działająca przy Zespole Szkół 

nr 37 im. Agnieszki Osieckiej.
Wstęp wolny

12.06 – środa 
godz. 19.00 Wernisaż wystawy „Drzewa życia” 
Wystawa autorstwa Jolanty Pachowskiej, przedstawiająca temat lasów  

pierwotnych Amazonii i lasów polskich. Ponadto prezentacja fotografii  
Ryszarda Sobolewskiego.

Wejście z zaproszeniami

13.06 (czwartek) – 18.06 (wtorek)
Wydarzenia towarzyszące wystawie „Drzewa życia” – pokazy filmów,  

prelekcje, spotkania tematyczne.
Wstęp wolny

13.06 – czwartek
godz. 16.00 Filmowy projekt edukacyjny „Akademia Planete Doc”.
Pokaz filmowy i spotkanie informacyjne dla nauczycieli liceów z dzielnicy 

Praga Południe. Film „Krew w twoim telefonie”, reż. Frank Piasecki Poulsen, 
Dania, 2010 

Wstęp wolny

16.06 – niedziela
godz. 18.00 „Niedziela z muzyką klasyczną”.
Wystąpi duet Jacek Dziołak – klarnet i Mateusz Stankiewicz – akordeon.  

W programie utwory m.in. : Cesara Francka, Eugene Bozza, Witolda Lutosławskiego.

Wstęp 5 zł

19.06 – środa 
godz. 18.00-21.00 Prezentacje muzyczne połączone z nauką tańca  

i wieczorkiem tanecznym. Prowadzenie: Jarosław Rosiński i Michał Bartoń.
Wstęp 10 zł.  

W cenie biletu bon konsumpcyjny o wartości 9 zł do wykorzystania w kawiarni.

20.06 – czwartek 
godz.19.00 Wieczór filmowy: „Żądza bankiera”
Trzy tygodnie po premierze polskiej, prezentujemy film Costy-Gavrasa, 

kultowego twórcy thrillerów, zdobywcy Oscara i Złotej Palmy za film „Z” 
(Francja, 2012, 114 min.).

Wstęp 5 zł

21.06 – piątek
godz. 12.00 Wernisaż wystawy: Maciej Kłoś – fotografie
Wystawa czynna do 12.07.2013 r.
Wstęp wolny

godz. 19.00 Spektakl dyplomowy „Calderon” P.P. Pasoliniego w wykonaniu 
słuchaczy III roku Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich

Wstęp wolny

22.06 – sobota 
godz. 19.00 Spektakl dyplomowy „Calderon” P.P. Pasoliniego w wykonaniu 

słuchaczy III roku Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich
Wstęp wolny

23.06 – niedziela
godz. 19.00 JANGA JAN TOMASZEWSKI – „ HEJ JOE „ .
Teatr gitarowo – rockandrollowo - abstrakcyjny. Jimi Hendrix  

z warszawskiej Pragi.
Wstęp wolny

24.06 – poniedziałek 25.06 – wtorek 27.06 – czwartek
godz. 8.00-18.00 Półfinały konkursu piosenki francuskiej „Zaśpiewaj na 

Francuskiej”. Konkurs zorganizowany przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe 
m. st. Warszawy oraz Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce.

Informacji udziela Iwona Kaczorowska – tel. 22 338 01 29,  
mail: ikaczorowska@pragapld.waw.pl

Wstęp wolny

26.06 – środa
godz. 18.00-21.00 Prezentacje muzyczne połączone z nauką tańca  

i wieczorkiem tanecznym. Prowadzenie Jarosław Rosiński i Michał Bartoń.
Wstęp 10 zł.  

W cenie biletu bon konsumpcyjny o wartości 9 zł do wykorzystania w kawiarni.

29.06 – sobota
godz. 20.00 Marcin Masecki Solo Piano Standardy Dżezowe 

Koncert na dachu Klubu 
Marcin Masecki - jeden z najwybitniejszych artystów młodego pokolenia, 

laureat m.in. pierwszej nagrody w Międzynarodowym Konkursie Pianistów 
Jazzowych w Moskwie (2005 r.)

Wstęp 15 zł

KLUB KULTURY SASKA KĘPA 
program na czerwiec 2013
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SCENARIUSZ ŚWIĘTA SASKIEJ KĘPY 2013
„CZYM KĘPA BOGATA”

DUŻA SCENA 
(ul. Francuska przy Rondzie im. J. Waszyngtona) 

KONCERT GALOWY w godz. 19.00-21.30

POKAZ KOLUMBIJSKIEJ GRUPY 
TANECZNEJ SWING LATINO 
(pięciokrotni mistrzowie świata w Salsie)

DYPLOM Z MIŁOŚCI - widowisko muzyczne 
oparte na piosenkach Agnieszki Osieckiej 
i najpiękniejszych scenach miłosnych  
polskiego filmu, reż. Robert Gliński
Prowadzenie: Jacek Kawalec

SCENA AMBASAD (ul. Berezyńska/ul. Francuska)
14.00 Występy artystyczne grup reprezentujących ambasady mieszczące się na Saskiej Kępie

17.15 Koncert pt. „Wieczór Francuski” w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego – wokal, 
Justyny Bacz – wokal i Wojciecha Dubrawskiego – fortepian

OGRÓDEK JORDANOWSKI
10.00-13.00 Gry i zabawy dla dzieci i rodziców

16.10-16.15 Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego Quiz wiedzy o Niemczech z nagrodami, wspólne  
zabawy polsko – niemieckie, animacje językowe, tańce, graffiti – program Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży Pokaz tańca – zespół taneczny „Na Boso”

DOŚWIADCZALNA PRACOWNIA LITOGRAFII,  
ul. Obrońców 28/30

14.00-19.00 Wystawa zbiorowa artystów 
Doświadczalnej Pracowni Litografii: 
A. Podkańskiego, G. Morycińskiego, T. Dominika,  
A. Newelskiego, G. Kilanowicz-Bareckiej, 
R. Wojtyńskiego, F. Maśluszczaka i M. Sochaniewicz

15.00 Koncert hip-hopowy w wykonaniu 
Bartka „AJM” Pycha

16.00 Koncert zespołu „Latające Pięści” 
(rock alternatywny)

17.30 Koncert grupy BLUES TIME

ULICA FRANCUSKA w godz. 14.00-19.00
Francuska 2
Pokazy tańca WEST COAST SWING  
i wspólna zabawa z publicznością.  
Występom towarzyszyć będzie słynny  
Bluesmobile (’74 Dodge Monaco).

Francuska 3-9 
Stowarzyszenie Obywatelska Saska Kępa  
zaprasza do udziału w wystawie  
pt. „Ludzie Saskiej Kępy” oraz grze miejskie

Francuska 13 
Punkt fotograficzny portalu „Saska Kępa  
z Pasją” przy pominku Agnieszki Osieckiej 
Punkt z książkami autorstwa Agnieszki 
Osieckiej

Francuska 12 
(Herbaciarnia Gander’s Tea Room) 
14.00-17.00 „Poczytaj mi sąsiedzie”.  
Stowarzyszenie Salon Literacki zaprasza  
do wspólnego czytania poezji.

18.00 Koncert „Muzyka Filmowa dla Saskiej 
Kępy” w wykonaniu m. in. Aliny Mleczko  
– saksofony, gitara i kontrabas (Fundacja  
Mecenat Sztuki).

Francuska 22 
Punkt PTTK Warszawa Praga – konkurs 
„Dzieje Saskiej Kępy” 

Francuska 31 (Cafe Baobab) 
Koncert zespołu Djolof Man 
(afro-beat, soul)

Francuska 47 
Wystawa fotograficzna grupy EcoArte 

Francuska 47
Wystawa pt. „SBM Pracowników Kultury 
na Saskiej Kępie 1957-2012”

Francuska 50 (Akwarium)
Wystawa grafik i akwareli malarki Beaty 
Nehring z domu Witaczek (cz. 1)

ULICE SAKIEJ KĘPY w godz. 14.00-19.00
Finlandzka 12A (Kępa Cafe)
Wystawa grafik i akwareli malarki  
Beaty Nehring z domu Witaczek (cz. 2)

17.00-19.00 Panel dyskusyjny  
pt. „Tożsamość Saskiej Kępy” 
z udziałam m.in. H. Faryny-Paszkiewicz 
i A. Rudzkiej

Obrońców 31 
Kolegium Pracowników Służb  
Społecznych – wystawa portretów 
Agnieszki Osieckiej z lat 60-tych  
(Fundacja Okularnicy im. Agnieszki 
Osieckiej) 

Obrońców 12 
Wystawa malarstwa i rzeźby  
pt. „Spotkanie ze sztuką” (Okręg  
Warszawski Związku Polskich Artystów 
Plastyków).

Zwycięzców 7/9 
(plac przed ZESPÓŁEM SZKÓŁ NR 77  
im. B. PRUSA) 
Projekt „Tożsamość Saskiej Kępy”:
Wystawa „Architekci i Architektura 
Saskiej Kępy”, 
Stowarzyszenie ŁADna Kępa
Wystawa autorstwa Tadeusza Rudzkiego 
pt. „Warto o nich pamiętać. Rzeźbiarze 
Saskiej Kępy” 
Instalacja rzeźby „Sztafeta” Adama 
Romana, Fundacja Sztuka Stosowana

Zwycięzców 11 
(przy ul. Katowickiej) 
Instalacje plenerowe z muzyką w tle 
przy płaskorzeźbie „Plon”. W programie 
m.in. spacery ulicą Katowicką (w godz. 
12.00, 16.00 i 18.00) i inne atrakcje

Zwycięzców 49 
(Klubokawiarnia Towarzyska)
17.00 Koncert zespołu Der Father 
w składzie: A. Rzepka, J. H. Sokołowska, 
D. Pigoński

Zwycięzców 32 
(Klubokawiarnia FikuMiku Cafe) 
Warsztaty plastyczne z muzyką w tle 
pt. „Malujemy Zwycięzców”

MAŁA SCENA 
w godz. 14.00-19.00 (ul. Francuska/ul. Obrońców) 

14.00 Uroczyste otwarcie Świeta Saskiej Kępy 
oraz odśpiewanie hymnu Święta – „Małgośki”

14.20 Występ Chóru Cantus Nobilis

15.30 Koncert „Z klasyką przez wieki” 
– Kwartet Smyczkowy „TheTonacja” w składzie 
Joachim Łuczak, Joanna Gręziak, Justyna Kostrzoń 
i Kamila Wyrzykowska – Koło Solistów i Kameralistów 
Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

16.45 Koncert tradycyjnej i popularnej muzyki 
indonezyjskiej

18.00-19.00 Koncert „Wielcy Mistrzowie 
z Saskiej Kępy – Witold Lutosławski, 
Grzegorz Fitelberg i Tadeusz Baird” 
Wykonawcy:
Jadwiga Teresa Stępień – mezzosopran, 
Mariusz Rutkowski – fortepian, 
Adam Szydłowski – klarnet, 
Zuzanna Krakowiak – altówka, 
Karolina Szczechowicz – wiolonczela
Prowadzenie: Marta Wardyńska

SZKOLNA SCENA 
w godz. 14.30-19.00 (ul. Francuska/ul. Walecznych) 

Występy młodzieży z:
Gimnazjum im. Czesława Niemena,
Gimnazjum im. I.J.Paderewskiego,
Gimnazjum im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej,
Liceum im. Adama Mickiewicza,
Zespołu Szkół im. Agnieszki Osieckiej, 
Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa,
Klubu Orion,
Występ wokalny Klubu Seniora
Prowadzenie: Wojciech Wardyński

KLUB KULTURY SASKA KĘPA (ul. Brukselska 23)
14.30 Warsztaty taneczno-muzyczne organizowane  
przez Fundację Wychowanków harcmistrza Władysława 
Skoraczewskiego

17.00 Koncert Chórów: Epifania i Kantatowego Chóru 
Kopenhaskiego 

22.00 „Listy do Skręcipitki” – monodram w wykonaniu 
Zacharjasza Muszyńskiego, reż. Małgorzata Szyszka, 
scenariusz: Małgorzata Karolina Piekarska

23.00 „Sex, drugs, rock & roll” – monodram  
Erica Bogosiana, reż. Aneta Groszyńska, 
obsada: Michał Napiątek

Święto Saskiej Kępy 
otwiera uliczna parada, 
zmierzająca spod Dużej do Małej Sceny. 
W paradzie uczestniczyć będą dzieci i młodzież 
z saskokępskich szkół, grupy artystyczne, 
zespół futbolu amerykańskiego 
oraz wszyscy zaproszeni Goście.
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