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Referendum mamy za sobą. Trzynastka okazała się szczęśliwa dla rzą-
dzącej Warszawą od prawie 6 lat Hanny Gronkiewicz-Waltz. Z powo-

du zbyt niskiej frekwencji referendum okazało się nieważne. Jednak spośród 
tych, którzy wybrali się na głosowanie, aż 94% chciało odwołania obecnej 
prezydent. Zapewne ona sama jak i cała Platforma Obywatelska zastanawiają 
się nad tym, jak to w ogóle możliwe w mieście, w którym w ostatnich latach  
dokonuje się najwięcej inwestycji mieszkańcy wpadli na pomysł odwołania 
swojego gospodarza.

Wydaje się, że Panią Prezydent uratowało upolitycznienie całego zagad-
nienia. Rekordowo niska aktywność referendalna w warszawskim mateczniku 
PO, Ursynowie, potwierdza tę tezę. Bez elementu polityki rzesze mieszkańców 
naszego miasta obserwujące nieudolność urzędników, funkcjonujących w sie-
ci nepotyzmu i korupcji poszłyby do urn dać wyraz swemu niezadowoleniu. 
Idea referendum była silnie wspierana przez opozycyjny PiS i chyba właśnie 
typowy dla tej partii brak finezji, spowodował, że strzeliła sobie ona w stopę. 
Wiele osób niezadowolonych z pracy Ratusza pozostało w domu tylko dlatego,  

aby nie dać satysfakcji ugrupowaniu z którego wywodził się prezydent mia-
sta znany z tego, że inwestycje przerywał a nie rozpoczynał i pogrążył Stolicę  
w marazmie modernizacyjnym. A przecież Platforma Obywatelska mogła oddać 
władzę w Warszawie walkowerem już wtedy, gdy Premier, a za nim Prezydent 
oświadczyli, że nie idą na referendum i namawiali do tego także nas - Warsza-
wiaków. Później działacze lokalni PO szczerze lub tylko z obowiązku bezkry-
tycznie powtarzali te „prawdy objawione” swojego szefa. Doprawdy, trudno 
pojąć jak w kraju słynącym z niskiej frekwencji wyborczej, osoby piastujące 
najwyższe urzędy mogą wzywać do zaniechania obywatelskiej powinności.

Dość już jednak o polityce. Na kolejnych stronach „Saskiej Kępy” już 
jej nie będzie. Będzie natomiast sporo o kulturze, o ważnych jej posta-
ciach wywodzących się z Kępy. Polecamy także lekturę pierwszego odcinka 
wspomnień długoletniego mieszkańca naszej dzielnicy, który pisze dla nas  
z Kanady. Miłej lektury, mamy nadzieję że i dla nas trzynastka, bo to już  
13 numer, nie okaże się pechowa!
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SZCZYT KLIMATYCZNY COP 19 
– PRZYSTANEK WARSZAWA

W połowie listopada War-
szawa stanie się gospoda-

rzem, niezwykle ważnej Konferencji 
Stron Ramowej Konwencji ONZ  
w sprawie zmian klimatu – COP 
19. Marcin Korolec - Minister Śro-
dowiska, który w ostatnim czasie 
gościł w Parlamencie Europejskim, 
podczas debaty z Posłami szczegó-
łowo przedstawił stan przygotowań  
do Konferencji. Podczas swojego 
wystąpienia Minister mówił także 
o celach, jakie stawia sobie Polska. 
Przede wszystkim należy skupić się 
na wzmocnieniu wysiłków wszyst-
kich państw w celu podjęcia walki  
z problemami klimatycznymi. Tylko 
wspólna i skoordynowana współ-
praca pozwoli na przygotowanie  
i podpisanie ogólnoświatowego 
paktu klimatycznego, które jest za-
planowane na rok 2015 w Paryżu.  
Nie wolno zapomnieć, że warunkiem 
końcowego sukcesu będzie ścisłe  
implementowanie decyzji podjętych 
na poprzednich szczytach klima-
tycznych. Ważne jest zapobieganie  
degradacji gruntów, walka z proce-
sem wylesienia, wspieranie projek-
tów niskoemisyjnych, ekoinnowa-
cji oraz rozsądnej realizacji celów 
redukcyjnych, przy wykorzystaniu 
różnych form współpracy między 
państwami na płaszczyźnie umów 
wielostronnych oraz nieformalnych 
kontaktów. To wszystko wiąże się  
z nowym postrzeganiem takich 
zasobów jak czysta woda, zdrowa 
żywność,  surowce naturalne, któ-
re w niektórych częściach świata 
stają się dobrami luksusowymi.  
Za tym wszystkim muszą oprócz de-
klaracji pójść też dodatkowe pienią-
dze.  Ostrożne szacunki wskazują,  
że na walkę ze zmianami klima-
tycznymi na świecie będzie potrze-
ba około 1 biliona dolarów do roku 
2020. Jestem przeciwniczką, aby  
w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej 
dzielić państwa na uprzemysłowio-

ne i rozwijające się,  choć to właśnie 
one w tej chwili odpowiadają za naj-
większe światowe emisje. Pomimo 
tego, że Unia Europejska określi-
ła cele klimatyczne do roku 2020,  
ze szczególną uwagą należy zauwa-
żyć też zmieniające się stanowisko 
Stanów Zjednoczonych – jednego  
z największych emitentów, który 
podkreśla potrzebę walki ze zmia-
nami klimatycznymi. Kraj ten, pro-
wadzący od dłuższego czasu na dużą 
skalę eksplorację gazu ze złóż łupko-
wych, staję się prawdziwym wygra-
nym nie tylko w kontekście dostępu 
do taniego paliwa, ale też dość łatwe-
go ograniczenia emisji. Taką samą 
drogą powinna pójść również Polska, 
która opiera swoją gospodarkę na wy-
sokoemisyjnej technologii węglowej, 
mając duże zasoby gazu łupkowego, 
który jest znacznie mniej szkodli-
wy przy spalaniu dla środowiska,  
niż węgiel.

Sytuacja nie jest łatwa, bo w tej 
chwili ręce negocjatorów wiąże zły 
stan gospodarki światowej. W do-
datku bardzo często słychać głosy, 
że zmiany klimatyczne są wymy-
słem szalonych naukowców i tak 
naprawdę nie istnieją. Można oczy-
wiście zamknąć oczy i powiedzieć, że  
to tylko bajka niemająca potwier-
dzenia w rzeczywistości, bo prze-

cież zmiany klimatyczne zachodzą 
w sposób nieustanny od wieków.  
To wszystko jest faktem, ale tak na-
prawdę chodzi o ich niespotykaną 
wcześniej intensywność. Nie mam 
tu bezpośrednio na myśli podnoszą-
cego się poziomu mórz i oceanów 
oraz wzrastającej średniej tempera-
tury powietrza na ziemi, ale konse-
kwencje, jakie te czynniki powodują 
poprzez ich wpływ na ekstremalne 
zjawiska pogodowe, siejące często 
śmierć i zniszczenie. Wiele z nich 
wystąpiło przez ostatnich kilka lat 
na terenie naszego kraju. Niespo-
tykane fale długotrwałych upałów, 
susze dziesiątkujące uprawy, trą-
by powietrzne, gwałtowne burze,  
ulewy i gradobicia to skutki, czegoś 
co działo się na naszej planecie wcze-
śniej, ale nigdy nie występowały one 
tak często i tak intensywnie. W tej 
chwili możliwości ochrony klimatu 
są olbrzymie. Współczesna nauka 
pozwala  nie tylko zdiagnozować 
problem, ale także podpowiedzieć 
różne warianty jego rozwiązania. 
Zbliżający się szczyt klimatyczny  
w Warszawie to nie tylko sztywne 
obrady oficjeli, ale przede wszyst-
kim ogromna nieformalna platforma 
wymiany doświadczeń i współpracy. 
To także czas dla Polski ugrunto-
wania swojej pozycji,  jako jednego  

z uczestników globalnych negocjacji 
klimatycznych. Przed nami nie lada 
wyzwanie, bo trzeba mieć nie tylko 
odwagę, ale i mądrość, aby w do-
bie kryzysu ekonomicznego w taki 
sposób mówić o redukcjach emisji, 
które nie doprowadzą do ostateczne-
go załamania światowej gospodarki  
a wręcz dadzą jej impuls do powrotu 
na ścieżkę rozwoju. Warto się starać 
i zrobić wszystko, aby osiągnąć suk-
ces. Do tego potrzebna jest zgoda 
między poszczególnymi grupami  
interesu. Ja jednak wierzę, że zbli-
żająca się Konferencja Klimatycz-
na, przy wydatnym udziale naszego  
kraju pozwoli tak poprowadzić  
negocjacje, aby był to kolejny krok  
do przodu. Odpowiedzialność za kli-
mat oraz zobowiązania służące jego 
ochronie nie mogą brać na siebie tylko 
nieliczni, podczas gdy reszta państw 
stoi z boku, udając że ich to nie doty-
czy. Po to właśnie jest to warszawskie 
spotkanie, praktycznie w centrum 
współczesnej Europy, ale niektórzy 
mówią, że być może w centrum świa-
ta, gdzie od wieków - Wschód zawsze 
spotykał się z Zachodem. To spo-
tkanie musi znaleźć odpowiedź – co 
chcemy zostawić naszym dzieciom  
i wnukom. A więc co…?

Jolanta Hibner
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jolanta Hibner

.
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NOWE TRENDY DZIAŁALNOŚCI 
STOŁECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

cd. artykułu pt. Fatamorgana na Rondzie Waszyngtona, maj 2013r

Janusz Bartuś

Wysiłki Spółdzielni Budow-
lano – Mieszkaniowej Pra-

cowników Kultury przystosowania 
pasażu pod budynkiem Francuska 49 
do celów wystawienniczych zostały 
skutecznie zablokowane przez Pana 
Konserwatora Zabytków z udziałem 
Ładnej Kępy.

Sąd Wojewódzki w wydanym 
wyroku podkreślił celowość zacho-
wania aktualnej przestrzeni pasażu  
w niezmienionej kompozycji elewa-
cji budynku, której zmiana pocią-
gnęłaby za sobą degradację wartości 
historycznych i architektonicznych 
tej części Saskiej Kępy. Na koniec 
Wysoki Sąd stwierdził, że w intere-
sie społecznym leży ochrona obszaru 
o wartościach zabytkowych oraz nie-
dopuszczenie do zniszczenia histo-
rycznego wyrazu architektonicznego 
wnętrza ulicy w tym miejscu.

Po uzyskaniu korzystnego wyro-
ku Pan konserwator pośpiesznie wy-
kreślił jednak budynek Francuska 49 
z gminnego rejestru zabytków, wpro-
wadzając w kompletną dezorientacje 
Zarząd naszej Spółdzielni. Przed Są-
dem powód dowodził cały czas bez-
cennej, wręcz zabytkowej wartości 
architektonicznej obiektu, po czym 

po procesie zmienił zdanie i przestał 
już być pewien swojego stanowiska. 
O co tu chodzi?

Jak na profesjonalistę, za jakiego 
pragnie uchodzić Stołeczny Kon-
serwator logika postępowania wy-
daje się być cokolwiek karkołomna. 
Z kolei działaczki Stowarzyszenia 
Ładna Kępa ogłosiły natychmiast,  
w naszym periodyku, zwycięstwo, 
równe co najmniej obronie Często-
chowy podczas potopu szwedzkiego.

To wstrzymało ostatecznie zabie-
gi Spółdzielni Budowlano -  Miesz-
kaniowej Pracowników Kultury po-
prawy żałosnego stanu technicznego 
pasażu.

W końcu mieszkańcy naszej Spół-
dzielni korzystają z niego najmniej, 
a odniesienia Wysokiego Sądu mają 
charakter ogólnospołeczny, skiero-
wany do całej dzielnicy.

Na razie to hasło nie przekłada 
się na postępowanie władz. Prze-
ciwnie, zarówno gmina jak i lu-
dzie oczekują, ze właściciel pasażu,  
zwany pejoratywnie w czasach 
PRL-u „kamienicznikiem” upo-
rządkuje z własnych środków ten 
historyczny zabytek, tylko po to, aby  
za chwilę stał się znów niechlujnym 
zaułkiem. Wszak jest ogólnie dostępny  
w dzień i w nocy przez 24 godziny  
na dobę, dla wszystkich przechod-
niów o różnym stopniu przestrze-
gania czystości na cudzym. To wła-
ściciel ma odpowiadać za czystość 
swojej posesji.

Dlaczego emeryci stanowiący 
większość stosunkowo małej Spół-
dzielni, mają łożyć na realizację  
wydumanych przez Konserwato-
ra i Ładną Kępę pomysłów? Niech 
już lepiej pozostanie tak jak jest  
ze straganem z zieleniną w środku 
pasażu dla wygody mieszkańców, 
przynoszącym skromne dochody  
właścicielowi terenu.

Blokadę konserwatora potrak-
tować natomiast jak zaproszenie 
do zapełnienia pustki ścian pasażu 
„graficiarze”. Graficiarz to jest taki 
człowiek, który jak pies, skoro widzi 
latarnię, to żeby miał pęcherz pusty 
jak puszka po piwie, musi zaznaczyć 
swój teren, obsikać. Graficiarz po-
dobnie. Na razie ściany pasażu trak-
towane są jak poletko doświadczal-
ne, ale za jakiś czas mogą pojawić się 
poważniejsze prace. 

Możesz przekonać się o tym 
Drogi Czytelniku oglądając załą-
czone fotki lub udając się na spacer.  
A jest to jak zaraza: zmywane, skro-
bane, zamalowywane, powstaje wciąż  

od nowa, czasem w innej wersji,  
ale nie do wyplenienia.

Ratusz już zdał sobie sprawę,  
że wroga nie pokona, więc otoczył 
go opieką. Przede wszystkim spo-

lszczył nazwę „graffiti” na murale, 
niby że dzieło powstaje na murach 
– ścianach budynków. Przykład 
pierwszy z brzegu. Proszę bardzo. 
Śródmieście Warszawy ul. Tamka 34, 
boczna fasada budynku, sąsiadujące-
go z Pałacem Ostrogskich, obecnie 
Muzeum Fryderyka Chopina. Nasz 
Drogi Mistrz, w otoczeniu rodziny, 
patrzy ze ściany smętnym okiem, 
po prostu jak żywy.  Gabaryty dzie-
ła wielokrotnie większe od „Bitwy  
po Grunwaldem” Matejki. Praca zbio-
rowa, widać przenikanie stylów, a ta 
lekkość ręki w kreśleniu kształtów 
i dobór kolorów. Efekt porażający! 
Skierowany pod adresem zagranicz-
nego turysty. Patrz gościu i podziwiaj 
nasze możliwości, a to nie jest jeszcze 
nasze ostatnie słowo. Wraz z grający-
mi ławkami mamy szczyt kiczu Roku 
Chopinowskiego w Warszawie. Bo ani 
z kulturą ani ze sztuką „coś takiego” 
nie ma nic wspólnego.

Jeżeli wziąć pod uwagę, że dzieło 
powstało w czasie renowacji Pałacu 
Ostrogskich pod nadzorem Stołeczne-
go Konserwatora Zabytków, możemy 
mieć pojęcie, na czym głównie skupia 
się jego uwaga. Co jest teraz trendy?

Bo te ulubione slogany Pana Kon-
serwatora o ładzie przestrzennym, 
kompozycji elewacji budynku, nie-
dopuszczenie do zniszczenia histo-
rycznego wyrazu architektonicznego 
ulicy, są zwykłą hipokryzją na użytek 
naiwnego sądu. To pustosłowie.

Tak, więc Drogi Mieszkańcu 
SBM Pracowników Kultury nie spo-
dziewaj się wiele od włodarzy nasze-
go miasta w uporządkowaniu pasażu. 
Możesz dostać conajwyżej za paręset 
złotych – okolicznościowe graffiti  
– mural i po krzyku!

Ponieważ sprawa murali ma  
w Warszawie tendencję rozwojo-
wą prześledźmy chociaż pobieżnie 
ich tematykę, powstającą za nasze  
pieniądze, pod patronatem Ratusza.

Do tej pory była ona dość przy-
padkowa: a to Chopin w getrach 
futbolowych, takie dwa w jednym 
(zbitka dat EURO 2012 i Roku Cho-
pinowskiego), a to tematyka zwie-
rzątkowo – potworkowa na budynku 
Solec 18/20 przy Wioślarskiej.

Mural, który mnie rozbawił  
na budynku przy ulicy Wilanowskiej 
5, przedstawiający epizody Powsta-
nia Warszawskiego na tle Pałacu 
Kultury, wyraźnie ostrzega władze, 
że historia może się powtórzyć.  
Zaczynają jednak powstawać murale 
o tematyce tragicznej. Ostatnio na 
jednej z kamienic na Woli powstał 
mural o ludobójstwie na Wołyniu 
prezentowany dumnie w telewizji. 
Ciekawe jak dalece parodią komik-
su będzie można wyrazić profana-
cję martyrologii własnego narodu?  
Czy np.: mural o holokauście byłyby 
jeszcze dopuszczalny? A może temat 
bardziej widowiskowy o dymiących 
kominach obozów zagłady. Mamy 
prawo wiedzieć – kto w Ratuszu  
kieruje doborem tej tematyki?

Swoją drogą takie murale mogą 
być wdzięcznym źródłem powstania 
antologii choćby autorstwa Urzędu 
Konserwatorskiego, zatrudniającego 
ludzi o szczególnie wysubtelnionym 
smaku artystycznym. Bez takiego 
dzieła historia dziedzictwa naro-
dowego może okazać się niepełna.  
W końcu jest to sztuka ulotna.

Poza tym murale spełniają  
jeszcze jedną, pożyteczną acz przy-
ziemną rolę. Są „okryjbidą” niere-
montowanych przez długie lata ruder.  
Jak długo Warszawiaku dasz sobie 
wciskać ten prymitywny kit?

Janusz Bartuś
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BŁĄD 
PREZYDENTA

Pan Prezydent Bronisław  
Komorowski, który cieszy się  
największym uznaniem Polaków  
jak wskazują sondaże, moim zda-
niem popełnił poważny błąd anga-
żując się polityczne w bieżący spór  
w Warszawie oświadczając, że nie 
pójdzie na referendum w sprawie 
odwołania p. Hanny Gronkiewicz 
- Waltz. Jako strażnik konstytucji  
i praw obywateli w niej zawartej, nie 
powinien zniechęcać obywateli do 
korzystania z jednej z wielu form de-
mokracji.

Polska jest nie tylko na dorob-
ku ekonomicznym, ale także nasza  
demokracja jest jeszcze krucha.  
Każda, więc legalna forma aktyw-
ności obywatelskiej, choć może nie 
zawsze zgodna z intencjami władzy, 
powinna, jeśli nie uzyskiwać wspar-
cia głowy Państwa to przynajmniej 
Prezydent zachować wobec niej  
pewien dystans. Bo gdzie ci ludzie 
mają uczyć się aktywności? Rozu-
miem premiera, że broni swojej  
partyjnej koleżanki, ale prezydent 
powinien stać ponad takimi podzia-
łami i nie demonstrować swoich 
sympatii politycznych.

Myślę, że p. Bronisław Ko-
morowski – człowiek szlachetny  
i uczciwy przemyśli swoją wypowiedź 
i przyzna się do błędu. Wydaje mi się,  
że jego na to stać.  

Helena K.

FRANCUSKA 
JUŻ DO 

REMONTU!
Zaledwie dwa lata po moderniza-

cji nasza główna ulica wymaga znowu 
remontu. W szczególności przyczy-
niają się do tego tzw. kebaby i restau-
racje. Dokładają się też rowerzyści, 
właściciele pojazdów i Stadion Na-
rodowy. Na betonowych chodnikach 
pełno tłuszczu, barierki poniszczone 
i trudno doszukać się zieleni. 

Niestety, brakuje gospodarza. 
Dzielnica składa na Zarząd Dróg 
Miejskich. Ci z kolei na Zieleń Miej-
ską. A ci z kolei na właścicieli keba-
bów i restauratorów.

A my mieszkańcy patrzymy co-
dziennie na tę dewastację i brud. Nie 
wspomnę o tym jak wyglądają ulicz-
ki w otoczeniu Francuskiej. Na Ło-
tewskiej, Lipskiej, Berezyńskiej, czy 
Jakubowskiej zorganizowano nie-
formalny P + R. Chodnikami tych 
uliczek czasem nie da się przejść a co 
mówić o przejeździe tymi ulicami. 

Może prezydent p. Hanna Gron-
kiewicz - Waltz w ramach zapowie-
dzianych swoich gospodarskich wizyt 
odwiedzi te uliczki i zmobilizuje swo-
ich urzędników do zajęcia się sprawą.

Anna z Francuskiej  

STADION NARODOWY A SASKA KĘPA
Czy ktoś mógłby mi wyliczyć, jakie my Sasko kępianie mamy korzyści z 

sąsiedztwa Stadionu Narodowego?. Na bazarze „Jarmark Europa” można było 
kupić naprawdę tanie rzeczy. Wielu mieszkańców Warszawy zaopatrywało się 
na nim. Teraz w sklepach na Kępie jest drogo nie mówiąc już o restauracjach. 
Mniej zasobni mieszkańcy, głównie emeryci i renciści muszą teraz jeździć na 
zakupy na Plac Szembeka czy bazar na Rondzie Wiatraczna. A tuż obok nas stoi 
sobie taki czerwono-szary pomnik współczesnej władzy a wokół niego niezago-
spodarowany wielki plac.  

Od czasu do czasu odbywa się na stadionie jakaś impreza, która paraliżuje 
Kępę. Z tego, co czytam i słyszę nowy operator stadionu nie jest realnie za-
interesowany współpracą z dzielnicą czy też z organizacjami saskokępskimi. 
Wszelkie zgłaszane przez radnych czy mieszkańców postulaty i propozycje nie 
spotykają się z rzeczowym podejściem zarządy Stadionu Narodowego. No cóż. 
Musimy chyba z tym żyć. 

Joanna

ROWERZYŚCI NA KĘPIE
To, co wyprawiają z nami rowerzyści na Saskiej Kępie woła o przysłowiową 

pomstę do nieba. U mnie przed blokiem na chodniku rowerzyści urządzili so-
bie parking. Przymocowują rowery, do czego się da; do rynien, okien, latarni. A 
mają przecież piwnice, parkingi czy garaże. Ale nie chce się przejść z rowerem 
kilkadziesiąt metrów. Trzeba wjechać w nim prawie do budynku. O taka to kul-
tura. Okazuje się, że w większości to osoby wynajmujące mieszkania i czasowo 
zamieszkałe w Warszawie zwani „ słoikami”. Uważają, że wszystko im wolno. 
Nie można dojść do budynku z zakupami. Matki z wózkami muszą wchodzić 
na ulicę. Jak zwróci się im uwagę to reagują agresją?. 

Jak to ma się do przepisów ruchu drogowego?. Przecież chodniki są dla pie-
szych. A rowery to pojazdy i powinny chyba stosować się do prawa o ruchu dro-
gowym? Często korzystam z przystanku przy Rondzie Waszyngtona w kierun-
ku Grochowa i widzę jak z Mostu Poniatowskiego zjeżdżają rowerzyści. Jadą z 
dużą prędkości i robią sobie slalom pomiędzy ludźmi stającymi na przystanku. 
Wystarczy, aby ktoś z oczekujących na autobus zrobił jakiś większy ruch to wy-
padek murowany. Dlaczego w tak ważnym miejscu jak Rondo Waszyngtona nie 
widać partoli Straży Miejskiej? To samo dzieje się na Francuskiej.

Nie mam nic przeciwko modzie na rowery. Ponoć to ekologiczne przemiesz-
czanie się rowerem po zatłoczonej i zadymionej Warszawie, ale my też chcemy 
bezpiecznie i spokojnie żyć. Więcej szacunku dla pieszych – drodzy rowerzy-
ści.

Uważam, że władze miasta i służby porządkowe powinny zastanowić się jak 
tym problem rozwiązać.

Nazwisko znane redakcji

SASKA 
KĘPA 

W KWIATACH 
2013

Zakończenie XXX edycji  
konkursu „Saska Kępa w kwiatach 
2013”, sztandarowej imprezy orga-
nizowanej przez Towarzystwo Przy-
jaciół Saskiej Kępy odbyło się 25 
września w sali widowiskowej Klu-
bu Kultury Saskiej Kępy, przy ul. 
Brukselskiej 23. Nowatorska idea  
Stefana Starzyńskiego na stałe  
wpisała się w pejzaż Warszawy.  
W tegorocznym konkursie nagrody  
otrzymało 79 Laureatów, a w uro-
czystości finałowej udział wzię-
ły również władze samorządowe,  
Radni Warszawy i Dzielnicy Pragi 
Południe. Obecna była pani Magda 
Czerwosz  Radna Warszawy, a jed-
nocześnie przewodnicząca samorzą-
du saskokępiańskiego, pan Ryszard 
Kalkhoff – Radny Dzielnicy Praga-
Południe, Przewodniczący Komi-
sji Kultury, a także pani Małgosia  
Rynkiewicz – Radna Dzielnicy 
i aktywny członek Towarzystwa  
Przyjaciół Saskiej Kępy a jednocze-
śnie laureatka konkursu.

Szczególnym gościem uroczysto-
ści była pani Beata Michalec – Prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, 
pierwsza kobieta na tym zaszczyt-
nym stanowisku.

Do tradycji finału weszły  
również prestiżowe nagrody Bur-
mistrza Pragi Południe. Nagrody  
w postaci pięknych albumów o tema-
tyce varsavianów oraz niemal biblio-
filskie wydania albumów kwiato-
wych – wręczył osobiście Burmistrz 
Dzielnicy – pan Tomasz Kucharski. 
To nowa i piękna tradycja „nagrody 
Burmistrza Dzielnicy”.

Beneficjentami nagród Burmi-
strza byli m.in. Państwo Janina  
i Krzysztof Buraczewscy, właścicie-
le pięknego ogrodu, chluby Saskiej 
Kępy, a także pan Leszek Kurow-
ski – prezes Spółdzielni Budowla-
no-Mieszkaniowej Pracowników  
Kultury – nagradzany od lat za pięk-
ną architekturę krajobrazu terenu 
spółdzielni. Laureatką  konkursu  
a także Nagrody Burmistrza była 
pani Marzenna Zaworska – Dyrek-
tor Liceum im. Adama Mickiewicza 
za oryginalne ukwiecenie szkoły.  
Podobnie – tymi prestiżowymi  
nagrodami zostały wyróżnione  
panie: Mirosława Łubnicka  
i Stefania Wróblewska, pan Karol  
Zawadzki, Ewa Korycińska  
– aktywna działaczka TPSK a jed-
nocześnie artystka-ogrodniczka oraz 
pani Anna Łuszczyk – tworząca pięk-
ne kompozycje z bylin i kwiatów.

Laureaci konkursu „Saska 
Kępa w kwiatach” są corocznie  
pretendentami do tzw. nagród pre-
zydenckich oraz nagród Zarządu 
Głównego Towarzystwa Przyja-
ciół Warszawy, które wręczane są  
w innych terminach, o czym  
Państwa powiadomimy.

Krystyna Gott
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Na wniosek radnych Prawa  
i Sprawiedliwości na dzień 

26.09 br. godz. 18.00 została zwołana 
nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy w 
sprawie południowo praskiej oświa-
ty. Ponieważ problematyka ta bardzo 
mnie interesuje z racji poprzednio 
zawodowych a obecnie hobbistycz-
nych zainteresowań udałem się  
do gmachu przy ul. Grochowskiej 
262 aby poznać stan naszej dzielni-
cowej oświaty.

Radni wnioskodawcy zapropo-
nowali aż 9 zagadnień do omówie-
nia, co przy takiej ilości od począt-
ku nie dawało komfortu omówienia 
szczegółowo wszystkich spraw. Po-
średnio przyczynili się do tego re-
ferujący urzędnicy, którzy chcąc 
zapewne wykazać dobre przygoto-
wanie do sesji podawali dodatkowe 
informacje nieobjęte wnioskiem,  
co znacznie wydłużało czas obrad.  
A to z kolei wywoływało coraz więk-
sze zniecierpliwienie publiczności. 
Urzędnicy czytali ile liczy każdy 
oddział w 37 przedszkolach, a sala 
robiła swoje. Odniosłem wrażenie, 
że nikogo te dane nie interesują. 
Pracownicy oświaty przyszli w jed-
nej konkretnej sprawie – sprawie 
swoich wynagrodzeń i statystyka ich 
nie interesowała. Wzburzenie zgro-
madzonych na sali ok. 50 pracow-
ników oświaty, wywołały podawane 
kwoty ich wynagrodzeń. I tak moż-
na było dowiedzieć się, że w naszej 
dzielnicy średnia miesięczna płaca 
nauczyciela dyplomowanego to ok. 
5300 zł brutto, pracownika szkolnej 
administracji to ok. 3300 zł brutto, 

a pracownika obsługi 2100 zł brutto. 
Okazało się, też ze w warunkach kry-
zysu nakłady na oświatę i wydatki 
w naszej dzielnicy nie są radykalnie 
obniżane. Nie można też zarzucić, że 
mimo trudnej sytuacji ekonomicznej 
nie inwestuje się w poprawę warun-
ków pracy szkół.

Ale wszystkie te informacje były 
podważane przez większość gości, 
jako niewiarygodne. 

Największy spór dotyczył dwóch 
spraw; wynagrodzeń pracowników 
obsługi i tzw. dodatków motywacyj-
nych dla nauczycieli. Związkowcy 
z Solidarności i radni PiS cytowali 
pismo podpisane przez p. wicepre-
zydenta Warszawa p. Włodzimie-
rza Paszyńskiego z lutego 2013r 
potwierdzające, że środki w wyso-
kości 450 zł miesięcznie na etat na-
uczycielski zostały zabezpieczone.  
Zastępca burmistrz p. Jarosław Karcz 
próbował tłumaczyć prezydenta, ale 
raczej nikogo nie przekonał i gdy-
by była to grecka Agora, którą tak 
zachwalał to zapewne byłyby pierw-
szym do umieszczenia na skorupce  
– co groziło wygnaniem z miasta.  
Za to burmistrz p. Tomasz Kucharski 
znany w ogóle z dobrej mowy bar-
dziej wyczuł nastroje panujące na sali  
i wypowiedział się bardziej kon-
struktywnie. Obiecał konkretne 
rozmowy ze związkowcami i oświad-
czył, że rozumie trudną sytuacje 
pracowników obsługi. Zapewnił,  
że podejmie wszelki możliwe dzia-
łania, aby wywiązać się z danych 
obietnic. To chwilowo ostudziło  
nastroje. Ale potem dalej pytano 

burmistrza jak żyć za 1200 zł. Radni 
PiS wypominali władzom Warszawy 
niegospodarność. Przytaczano mar-
notrawione miliony złotych. Radni 
partii rządzącej zarzucali oponen-
tom populizm twierdząc, że przecież 
i tak tych pieniędzy nie można było-
by przeznaczyć na oświatę. W ogóle 
radni zamiast merytorycznie dysku-
tować popisywali się złośliwościami 
wobec siebie. 

Wydawało mi się, że jestem  
raczej na negocjacjach płacowych 
pracodawca – pracownicy niż poważ-
nej dyskusji o problemach oświaty 
jak zatytułowano wniosek o zwoła-
nie nadzwyczajnej sesji. 

Przebieg obrad pokazał brak 
przygotowania i dostosowania się 
dość znacznej grupy zawodowej 
do nowych warunków, w których 
komfort posiadania pracy przeszedł  
do przeszłości. Licznie przybyli  
goście dowiedzieli się dopiero  
od z-cy burmistrza p. J. Karcza,  
że w naszej dzielnicy taki program 
związany z udzielaniem pomocy  
nauczycielom istnieje. 

Nie mam nic przeciwko temu, 
aby nauczyciele i pracownicy oświa-
ty walczyli o swoje pensje, które 
zapewnią im godne życie. Ale w go-
spodarce rynkowej wynagrodzenie 
a zwłaszcza dodatki motywacyjne 
powinny być ściśle związane, z ja-
kością i efektywnością pracy. A tu 
ostatnie wyniki pracy szkół w na-
szej dzielnicy są bardzo niepokoją-
ce. Wyniki egzaminów 6-klasistów 
plasują naszą dzielnicę dopiero  
na 15 miejscu na 18 dzielnic. Egza-

miny gimnazjalne zakończyliśmy 
na 12-13 miejscu w zależności od 
przedmiotu. Większość naszych lice-
ów spada w rankingach. Czy ktoś w 
ogóle zainteresował się jak w szkole 
przestrzega się zasady higieny pracy 
ucznia? W niektórych klasach jedne-
go dnia jest 7 godzin i to trudnych 
przedmiotów, by następnego 4, po 
to tylko chyba, aby dostosować plan 
lekcji do życzenia nauczyciela. Ile 
godzin w ogóle w szkole przepada. 
Czy ktoś słyszał, aby rady pedago-
giczne i wszelki zebrania nauczycieli 
odbywały się po lekcjach? Dlaczego 
ubywa szkół, w których są szkolne 
stołówki itd. itp?

Nie jest tajemnicą, że w praktyce, 
aby dostać się na studia uczniowie 
liceum biorą korepetycje. Zresztą, są 
one na każdym poziomie nauczania. 
Czy ktoś wreszcie sprawdził jak re-
alizowane są programy nauczania? 
A może są one przeładowane, skoro 
uczniowie muszą mieć nagminnie 
dodatkowe nauczanie. Nie słysza-
łem, aby na sesji przedstawiciele 
związków nauczycielskich podnosili 
te problemy. Czy nauczyciele zasta-
nowili się nad tym, jak szybko rosną 
koszty wykształcenia dziecka także 
przez ich decyzje np. ciągłe zmiany 
podręczników, zakup dodatkowych 
pomocy, rożnego rodzaju składki  
i opłaty nie mówiąc o kosztach ko-
repetycji, których udzielają ich kole-
dzy po fachu? 

Dyskutując, więc o słusznych ra-
cjach nauczycieli i pozostałych pra-
cowników oświaty powinniśmy tak-
że rozmawiać i o tych problemach. 

W powołudniowopraskich szko-
łach nie powstała żadna Rada Szko-
ły. Nauczyciele tłumaczą to niską 
aktywnością społeczna rodziców  
i dzieci. To ewenement w skali kra-
ju. Co ciekawe, wypowiadając się  
w tej sprawie nauczyciele nie widzą 
problemu. A przecież jest to jedna 
z ważnych płaszczyzn dialogu ro-
dzic – nauczyciel – uczeń, zwłaszcza  
w szkołach średnich . 

To cenna inicjatywa, którą zgło-
sili radni PiS, aby porozmawiać 
w szerszym gronie o problemach 
oświaty. Ta dyskusja powinna być 
kontynuowana także z uwzględnie-
niem i tych zagadnień, które przed-
stawiłem powyżej.  

Bo oświata przecież to nie tylko 
Karta Nauczyciela i płace pracow-
ników szkół – to także dzieci i ro-
dzice. To my, jako podatnicy dźwi-
gamy ciężar utrzymania placówek 
oświatowych i wynagrodzeń ich 
pracowników. Dobrze byłoby o tym 
podyskutować panie Burmistrzu  
i Szanowni Radni.

Leszek Kurowski

RADA DZIELNICY OBRADOWAŁA 
A PRACOWNICY OŚWIATY PYTALI: 

„JAK ŻYĆ, JAK ŻYĆ - PANIE BURMISTRZU”

Leszek Kurowski
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NOWY ROK SZKOLNY 2013/1014
POTRZEBA CIERPLIWOŚCI, ZAUFANIA I MĄDREGO RZĄDZENIA
Leszek Kurowski

Premier, niektórzy ministro-
wie i prezydenci miast otwie-

rają nowe placówki nie ukrywając 
przy tym zadowolenia ze swojej cięż-
kiej pracy w realizowaniu kolejnych 
etapów reformy oświaty. Nauczycie-
le są niepewni pracy i zmęczeni cią-
głymi zmianami. Coraz więcej dzieci 
nie chce chodzić do szkoły. Rodzice 
zaś nie mają do niej zaufania i trak-
tują, jako zło konieczne. Dziadkowie 
z sentymentem wspominają swoje 
lata szkolne a w tym czasie w małej 

miejscowości byli uczniowie włamu-
ją się do szkoły i niszczą jej mienie.

Praktycznie wszyscy, poza wła-
dzą uważają, że pogarsza się stan pol-
skiej oświaty niż zauważa pozytywne 
zmiany.

Czy taki jest obraz polskiej szko-
ły w początkach nowego roku szkol-
nego 2013/2014?

Faktem jest to, że niemal każdy 
Polak wie jak uzdrowić oświatę. De-
cydenci, aby nie zostać posądzeni  
o lenistwo przy tak pracowitym spo-
łeczeństwie wymyślają tzw. reformy, 
które zdaniem wielu jeszcze bar-
dziej rozkładają system, wywołując 
przy tym opór znacznej części oby-
wateli. Chociażby sprawa 6-latków 
czy zmiany w przedszkolach. Czy 
ktoś pokusił się o sprawdzenie czy 
uczniowie, rodzice a ilu nauczycieli 
tak naprawdę zna założenia reform, 
programy nauczania czy teraz tzw. 
podstawy programowe? W szko-
le tworzy się (ponoć z rodzicami) 
programy wychowawcze, programy 
profilaktyki itp. Czy oni rzeczywi-
ście mają jakikolwiek wpływ na ich 
treść? Zapewne chodzi o to, aby zga-
dzało się w papierach w razie kon-

troli. Nauczyciele bronią się przed 
tą fikcją. A jak wygląda realna praca 
z uczniem, gdzie w planach szkoły 
praca z rodziną? To przecież wszyscy 
widzimy. 

Niż demograficzny też zrobił 
swoje. Potrzeba przez to mniej na-
uczycieli. Pani Minister nie bardzo 
wie, co w takiej sytuacji zrobić. Rząd 
dla złagodzenia sprawy nagle znalazł 
100 mln zł i daje je na przekwalifi-
kowanie już… zwolnionych nauczy-
cieli. Przecież to wszystko za późno.  

A co z innymi grupami zawodowy-
mi? Też będą pieniądze - tak do ręki? 
Jak widać jesteśmy dość dziwnym 
krajem? Stać nas na rozbudowane 
przywileje socjalne wybranych grup 
zawodowych a nie potrafimy prowa-
dzić polityki, która pozwoli na zor-
ganizowanie miejsc pracy. Potrzebna 
jest wizja a tą może stworzyć jedynie 
ktoś, kto nie traktuje swojego urzę-
du, jako jedynie posadę rządową.   
Brakuje przede wszystkim diagno-
zy, planu i konsekwencji w działa-
niu. Historia pokazuje też, że aby 
coś zmienić Minister Edukacji musi 
mieć silną pozycje w rządzie. Obecna 
Pani Minister niestety, mimo że ma 
doświadczenie w pracy w oświacie  
to jednak takiej nie ma i czuje się 
chyba niepewnie wśród polityków. 
W tej sytuacji stara się raczej łago-
dzić bieżące problemy niż je rozwią-
zywać. Dodatkowo inni ministrowi 
jak. Np. ostatnio Sportu i Turysty-
ki też wykazała wielkie zatroskanie  
o nasze dzieci. Pani Ministra Joan-
na Mucha po wizycie gospodarskiej 
w jednej ze szkół dokonała nie lada 
odkrycia, że nasze dzieci są otyłe.
Będzie teraz z tym walczyła. Pewnie 

powstanie nowy program - bo spra-
wa wagi państwowej.  Będą obowiąz-
kowe lekcje pływania. Może w War-
szawie, w Łodzi, Krakowie i innych 
dużych miastach to uda się za kilka-
naście lat. Ale jak pani Ministra wy-
obraża sobie lekcje pływania w małej 
wiosce? Pewnie okoliczne stawy, tor-
fiarki i rzeczki będą przekształcane 
na baseny. Być może zostaną zaku-
pione baseny ogrodowe. To jakieś 
wyjście jest. 

I nawet, jeśli uznać, że Pani  
Ministra Sportu na poważnie chce 
walczyć ze skutkami zjawiska otyło-
ści dzieci to czy najpierw nie powin-
na zwrócić się do swojej koleżanki 
w rządzie, aby zaczęła przywracać 
stołówki szkolne, wycofać z bufetów 
szkolnych Fast foody, chipsy, zup-
ki w proszku itp.. A może wrócić  
do hasła „ szklanka mleka dla każ-
dego dziecka”. Albo zamiast dla elit 
budować kręgielnie jak np. na na-
szej Kępie budować hale sportowe 
lub baseny. A co z wykorzystaniem  
tzw. „Orlików”?

I tak jedna Ministra będzie wal-
czyć z otyłością a druga Ministra 
będzie milczała w sprawie niezdro-
wej żywności serwowanej dzieciom, 
tolerowała lekcje wychowania fi-
zycznego na korytarzach szkolnych  
i zamknięte przed dziećmi boiska.  

Widać na tym chociażby przykła-
dzie, że nie ma żadnej koordynacji 
działań w zakresie szeroko pojętej 
edukacji. Rzucane są jakieś myśli, 
może nawet słuszne w założeniach, 
ale później nie ma to żadnego prze-
łożenia w działanie.  Odnieść moż-
na też wrażenie, że władze na siłę 
szukają sukcesów. Stąd traktowanie 
ewidentnych porażek, jaka znaczące 
osiągnięcia jak np. powstanie gim-
nazjów, czy ciągłe zmiany termi-
nów wprowadzania wcześniej przy-
jętych rozwiązań. Nie przesądzam,  
że wszystkie były i są przemyślane, 
ale nie może też tak być, iż pod wpły-
wem sytuacji politycznej czy prote-
stu grupy rodziców władza wycofuje 
się ze swoich planów.

Nie trudno, więc w takie sytu-
acji o tzw. ekspertów, ostatnio nawet  
z USA, którzy zaczynają zajmo-
wać się polską oświatą i wpadają  
w coraz bardziej alarmistyczny ton. 
Ostatnio jeden z tych badaczy uznał,  
iż w Polsce szkoła to dla 1/5 uczniów 
miejsce zagrażające ich rozwojowi  
psychicznemu. 

Wydaje się, że problem tkwi, jak 
zresztą w wielu naszych dziedzinach 
życia, w komunikacji Państwo – oby-
watel i w kompetencjach ludzi spra-
wujących władzę.  Zbyt jest duża róż-
nica pomiędzy tym, czego oczekuje 
od nas władza a naszymi dążeniami 
i oczekiwaniami. I nie chodzi o to, 
aby myśleć, że Państwo zawsze chce 
nas skrzywdzić a my musimy przez 

nim bronić się. Ale niestety, władza 
nie potrafi rozmawiać ze społeczeń-
stwem i przekonywać do swoich  
racji. Ponadto, nie potrafi słuchać. 

Jesteśmy, więc w ciągłym kon-
flikcie. Zaczynamy się od niego 
przyzwyczajać. A brak jego wydaje 
się nam czymś dziwnym. Uczniowie 
mają też określoną rolę w tej wal-
ce. Gorzej jak sami sobie przyznają 
dodatkowe uprawnienia. Wtedy na-
uczyciel prowadzi lekcję z kubłem 
na głowie. 

To mentalne nastawienie obywa-
teli wobec Państwa ma często nieste-
ty uzasadnione przyczyny. 

Władza wykazuje się, bowiem 
często brakiem cierpliwości i kie-
dy odczuwa, że jest nierozumiana, 
to zniechęcona swoim staraniem, 
zamiast dalej cierpliwie pracować 
z „mało pojętym uczniem” próbu-
je przeforsować swoje plany na siłę. 
Władza przypomina takiego właśnie 
złego nauczyciela matematyki, któ-
ry jak widzi jak dziecko zaproszone  
do tablicy po kilkakrotnym niesku-
tecznym tłumaczeniu zadania wte-
dy traci nerwy i uderza jego głową 
o tablicę krzycząc: „czy teraz rozu-
miesz?” Zamiast zastanowić się nad 
inną bardziej skuteczna metodą wy-
kładu.  Dodatkowo też, wtedy stosuje 
inne sankcje wobec obywateli. Ogra-
nicza ich swobody i prawa obywatel-
skie. Zniechęca do udziału w życiu 
publicznym, bo uważa, że obywate-
le nic mądrego nie wymyślą. Nawet 
prezydent dał się temu uwieść propo-
nując zmianę ustawy o referendum.  
A czy tak nie jest w polskiej szko-
le? Jaki jest stosunek władz oświa-
towych, dyrektorów i nauczycieli  
do rodziców czy dzieci? Jak jeszcze 
w wielu szkołach Rady Rodziców czy 
Samorządu Uczniowskie to atrapy 
demokracji szkolnej. Są, bo muszą 
być formalnie. W ostatnich latach 
odnieść można wrażenie, że wszel-
kie reformy systemu oświaty idą  
w kierunku ograniczenia praw 
ucznia i rodziców. Tyle mówi się 
o programie indywidualnego roz-
wijaniu ucznia, w którym uczeń  
i jego rodzice mieli mieć duży udział. 
To jedna z wielu fikcji w oświacie. 
Szkoła w zasadzie nadal wszystko 
narzuca; podręczniki, programy itp. 
A nauczyciele mają być funkcjona-
riuszami publicznymi realizującymi 
przede wszystkim zadania postawio-
ne przez władze.   Wszystko staje się, 
więc sformalizowane. W tej sytuacji 
nie ma miejsca i czasu na prawdziwy 
dialog nauczyciel – uczeń – rodzic.      

Brakuje, więc wzajemnej cierpli-
wości i zaufania władzy do obywateli 
oraz kompetentnych urzędników.   
A bez tego nie naprawi się żadnej 
dziedziny naszego życia a w szcze-
gólności oświaty.

Leszek Kurowski
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FRANCUSKIE ŚWIĘTO NA FRANCUSKIEJJuż po raz drugi Warszawiacy 
mogli celebrować wraz z Fran-

cuzami ich narodowe święto. Zostało 
one ustanowione 14 lipca w rocznicę 
zdobycia Bastylii. Organizatorem jest 
Francuska Izba Przemysłowo Han-
dlowa w Polsce i władze dzielnicy.

Na głównej ulicy Saskiej Kępy, 
zamkniętej tego dnia dla ruchu  
samochodowego, między Rondem 
a Walecznych ustawiono pawilony. 
Swoje produkty promowały firmy 
francuskie, od wielu lat działające  
na naszym rynku.

Atmosferę wesołej zabawy two-
rzyli artyści przebrani za klownów, 
przechodząc wśród zwiedzających, 
na metrowych szczudłach i rozdając 
baloniki. Małą sensację wzbudził 
buldog francuski błąkający się wśród 
przechodniów. Na szczęście nie zgu-
bił się jak przypuszczano, tylko był 
miejscowy.

Przy Walecznych ustawiono sce-
nę, na której odbywały się występy. 
Szczególną sympatię zyskała sobie 
laureatka konkursu Voice of Poland 
Dorota Osińska, na której koncert 
wszyscy czekali z dużą niecierpliwo-
ścią. Ta młoda dziewczyna zrobiła 
na wszystkich wrażenie  swoją oso-
bowością, siłą głosu i wspaniałym 
wykonaniem piosenek.

Zorganizowano też konkurs pio-
senki francuskiej. Wzięło w nim 
udział kilka dziewczyn należących 
do różnych kółek muzycznych i jed-
na ze szkoły gastronomicznej. Jury  
w osobach naszych wieloletnich,  
zasłużonych działaczy społecznych 
nie do końca utrafiło w wyborze zwy-
ciężczyni co spotkało się z gwizdami 
rozczarowania. W rzeczywistości po-
ziom wokalny był bardzo wyrównany,  
a zgodnie ze znanym powiedzeniem 
de gustibus non est disputandum można 
było oczekiwać podobnych reakcji. 
Myślę, że raczej rzeczywistym po-
wodem rozczarowania werdyktem 

było przyznanie nagrody – wyjazdu 
do Paryża, dziewczynie, która już 
była w stolicy Francji a nie tej która 
wzbudziła podziw odwagą ( nie re-
prezentowała żadnej szkoły śpiewu) 
, skromnością i głosem. Otrzymała 
jednak nagrodę publiczności – bon 
na zakupy wartości 200 zł.

W jednym z pawilonów znana 
nam sieć supermarketów Auchan in-
formowała chętnych o przeszczepach 
szpiku kostnego i prowadziła zapisy 
na przyszłych dawców.

Auchan Polska wspiera fundację  
DKMS Polska , która zajmuje się po-
mocą ludziom dotkniętym białacz-
ką. Pracownicy sieci postanowili wy-
razić swoją solidarność z pacjentami 
i ich rodzinami i wziąć udział, jako 
wolontariusze w rejestracji poten-
cjalnych dawców. Wielu spacerowi-
czów było zainteresowanych akcją.

Początek ulicy Francuskiej, przy 
Rondzie Waszyngtona zajęty był 
przez najnowsze modele samocho-
dów firmy Citroen. Można było je 
dokładnie obejrzeć i zdobyć potrzeb-
ną wiedzę. Widoczna była tendencja 
podziału rodzin : tatuś wokół auta, 
mamusia przy dziecku a na wygodnej 
kanapce skaczące dziecko w pełnej 
gotowości do wypróbowania dziecię-
cego modelu citroena na pedały. 

Organizowana była też loteria. 
Można było wygrać koszulkę z ko-
lekcji Macieja Zienia. Ten topowy 
projektant odzieży dla młodzieży 
jest ambasadorem Citroena i posia-
daczem modelu DS-3 skonfigurowa-
nego wg własnych potrzeb. 

Obok, stoisko miała grupa,  
do której należą hotele sieci Orbis,  
Novotel, Sofitel, Mercure i Ibis. Pra-
cownicy proponowali przejażdżkę 
na rowerze stacjonarnym. Ochot-
nik, który najdalej dojechał w cią-
gu dwóch minut pedałowania wy-
grał egzotyczną wycieczkę dla całej  
rodziny. Można było też zagrać  
na X-boksie, biorąc jednocześnie 
udział w innym konkursie.

Ogromna kolejka stała do pawi-
lonu należącego do firmy Nespres-
so. Miłe i ładne panie serwowały 
kawę w filigranowych filiżankach  
z poręcznych eleganckich ekspresów. 
Można było zasięgnąć informacji  
o bogatej ofercie dostępnych w sprze-
daży niezwykle łatwych w obsłudze  

i konserwacji urządzeń oraz o sze-
rokim wyborze smaków i gatunków 
kaw zapakowanych w niewielkie  
kolorowe kapsułki. 

Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyło się stoisko proponujące 
degustację win owocowych marki 
Castel Freres. Piękne bliźniaczki 
proponowały cztery rodzaje win: 
grejpfrutowe, limonkowe, brzo-
skwiniowe i o smaku granatu.  
Po degustacji jednego rodzaju wina 
przechodniów łączyła ogólna sym-
patia i zrozumienie. Z niezwykłym 
ożywieniem wymieniali się opiniami 

o wspaniałych smakach produktu 
zachęcając się wzajemnie do ponow-
nej degustacji. Po kilku kieliszkach 
jedna z bliźniaczek zamieniła się  
w miłego chłopaka co u niektórych 
wywołało  lekki popłoch. Słysza-
łam też opinie odwrotne, że sympa-
tyczna para zmieniła się w migające  
w oczach wielkookie, uśmiechnięte 
piękne bliźniaczki. Jedno jest pew-
ne: wina te możemy kupić w popu-
larnych sieciach hipermarketów.  
Naprawdę są godne polecenia.

Sporo kobiet odwiedziło stoiska 
firm kosmetycznych  L’Occitane en 
Provence i Pierre Fabre, gdyż moż-
na było skorzystać z nieodpłatnych 
porad dermatologa. Zainteresowani 
mogli otrzymać próbki produktów 
i kupon rabatowy wielkości 20%. 
Można go było zrealizować w naszej 
Aptece na Francuskiej aż do połowy 
sierpnia. 

Spora kolejka chętnych, głównie 
osób starszych stała do bezpłatne-
go badania wzroku przy pawilonie 
Essilor. Jest to firma projektująca  
i produkująca soczewki okularowe. 
Podobno od końca lat 80-tych jest 
liderem w branży produkując ponad 
200 milionów soczewek rocznie.

Dużą ciekawość wzbudziło także 
wydawnictwo Skarpa Warszawska 
prezentująca nowy numer swoje-
go periodyku pod tytułem Skarpa.  
Na stoisku przypomniano o histo-
rycznym tygodniku Skarpa War-
szawska do którego nawiązują obec-
nie wydawcy. Wspomniany tygodnik 
wychodził po zakończeniu II woj-
ny Światowej przez niespełna rok.  
Poświęcony był odbudowie stolicy. 
Część dochodu ze sprzedaży przezna-
czana była na budowę Domu Słowa 
Polskiego w Warszawie. Pierwszy 
numer wydany po 68 latach dotyczy 

tematyki Powstania Warszawskiego.  
Mamy nadzieję, że spodoba się 
czytelnikom i przetrwa dłużej niż  
poprzednik.

Nie sposób opisać wszystkich 
obecnych na święcie firm takich jak 
Amaro Coffe, Saint Honore, Geodis 
Global, Eurial – produkujący sery, 
Good Wine. Frekwencja była ogrom-
na, tłum zainteresowanych Warsza-
wiaków oblegał wszystkie stoiska. 
Nie sposób było obejrzeć i poświęcić 
czas wszystkim, co było nieco fru-
strujące, bo można się było dowie-
dzieć wielu ciekawych rzeczy.

Pozwolę sobie jednak jeszcze 
wspomnieć o firmie EDF, która jest 
największym dostawcą energii w Eu-
ropie. Promocja firmy była promocją 
wiedzy. Ładne i cierpliwe dziew-
czyny zachęcały do wzięcia udziału  
w konkursie wiedzy o źródłach ener-
gii. Za poprawne odpowiedzi moż-
na było wygrać bardzo atrakcyjne 
nagrody. Najfajniejszą był poręczny 
plecak z logiem grupy. Przytom-
ni przychodnie mogli potrzebną 
wiedzę uzyskać od inteligentnych 
przystojnych panów, którzy bardzo 
przystępnie dzielili się zwoją wiedzą. 
Przyznam, że niezwykle ciekawie  
i przekonująco opowiadali o źródłach 
odnawialnych energii i o energii ato-
mowej. Może uda się ich przekonać 
aby napisali artykuł propagującego 
wiedzę na ten interesujący temat.

Francuska Izba Przemysłowo 
Handlowa w Polsce zajmuje się nie 
tylko działalnością statutową pole-
gającą wspieraniu działalności firm 
francuskich. Pomaga też dzieciom 
prowadząc świetlicę. Został tam 
zorganizowany konkurs rysunkowy. 
Uczestnicy w wieku od 7 do 16 lat 
wykonali obrazy, techniką dowolną 
na temat swoich wizji Francji i tego 
co francuskie. 

Przechodnie mogli oddawać  
głosy na najbardziej wg nich intere-
sującą pracę.

Przyznam, że trudno było wy-
brać najciekawszą, bo poziom 
wszystkich był wysoki i wyrównany. 
Święto przyciągnęło wielu miesz-
kańców. Czym dłużej trwało tym 
było tłumniejsze. Nie sposób było 
skorzystać ze wszystkich atrakcji, 
które oferowało. Mamy nadzie-
ję, że organizatorzy pozwolą nam  
cieszyć się nim co roku.

Anita Zatryb

Anita Zatryb
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Jakub Ekier

Podążając śladami Mistrzów, 
nieczęsto mamy szansę prze-

żywać tak wielkie wzruszenie, jak 
tegorocznego późnego lata! 29 sierp-
nia 2013 roku, w dniu setnych uro-
dzin Profesora Jana Ekiera, świat 
muzyczny skierował serdeczne my-
śli do zacnego Jubilata. Tego dnia  
i mnie dane było być w Narodo-
wym Instytucie Fryderyka Chopina.  
W południe goście składali tam  
życzenia wielkiemu pianiście, kom-
pozytorowi, pedagogowi, autorowi 
Wydania Narodowego wszystkich 
dzieł Fryderyka Chopina, Mistrzo-
wi. Pan Profesor był z nami, słucha-
jąc życzeń w swym domu, połączony 
mostem internetowym. 

Powróciły me wspomnienia z cza-
sów końca studiów, w Akademii Mu-
zycznej im. Fryderyka Chopina na 
Okólniku 1, gdzie często spotykałam 
Mistrza. Widywałam Pana Profeso-
ra także na Saskiej Kępie w kościele 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
na Nobla 16, w naszej wspólnej para-
fii, gdzie znają Go muzycy, meloma-
ni, sąsiedzi i przyjaciele. 

Dziś łączę się z Panem Profeso-
rem także za sprawą rozmowy z Jego 
synem – Jakubem Ekierem, poetą, 
tłumaczem, eseistą, autorem m.in. 
nowego przekładu Procesu Kafki,  
a także tłumaczeń Celana i Schlegla. 
Laureatem Nagrody im. Barbary  
Sadowskiej.

Jadwiga Teresa Stępień: Miejsce 
mi bliskie – Saska Kępa. Tu spoty-
kam Postacie, które podziwiałam już  
za czasów studiów, stykając się z Nimi 
w mej działalności zawodowej. Jedna 
z największych, szczególnie ważna, to 
Pana zacny Ojciec. Pan Profesor, przy-
jeżdżając z Krakowa do Warszawy,  
w latach 30. zamieszkał na Saskiej  
Kępie. Pragnę zapytać się o miejsce Sa-
skiej Kępy w sercu Pana Profesora. 

Jakub Ekier: To przede wszyst-
kim ja dziękuję za rozmowę i za 
wszystkie działania związane z Jego 
osobą. A na pytanie, dlaczego Oj-
ciec wybrał Saską Kępę, nie potrafię  

odpowiedzieć. Ojcu pewnie też by 
było trudno to dokładnie odtwo-
rzyć po przeszło siedemdziesię-
ciu latach. Wiem, że wiązało się to  
z nabyciem mieszkania na Kępie. 
Ale z tego co wiem, Ojciec nie bardzo 
mógł tam mieszkać przez lata oku-
pacji. Całe Powstanie Warszawskie 
ze swoją pierwszą żoną i z moją sio-
strą przeżył w Śródmieściu. Podob-
nie jak prawie całą okupację spędził  
w lewobrzeżnej Warszawie. Podczas 
Powstania, będąc na jakimś dachu, 
gdzie pełnił z innymi dyżury, bodaj 
przeciwlotnicze, miał okazję spoj-
rzeć przez lornetkę na prawy brzeg  
i zobaczył z radością, że ten dom stoi. 
To już wtedy był jego dom. Później 
zastał mieszkanie częściowo znisz-
czone, ale biblioteka się zachowała, 
zachował się– fortepian. 

Ojciec pochodzi z Krakowa i też 
jest z nim związany.  Tam mieszkała 
jego matka do śmierci we wczesnych 
latach sześćdziesiątych,  tam miesz-
kała jego siostra, znana pianistka 
i pedagog Halina Ekierówna. Tam 
odebrał także wykształcenie muzycz-
ne u pani Stolfowej, którą odwiedzał 
do końca życia. Jak wspomniał kie-
dyś do dzisiaj śni mu się Wawel. 
Wiemy wszyscy, jaką niesłychaną 
urodę i atmosferę ma Kraków, jak 
potrafi zafascynować. 

A jednak Ojciec, od czasu opusz-
czenia Krakowa dla studiów w War-
szawie, czyli od 1934 roku, nigdy 
z powrotem nie osiedlił się w Kra-
kowie. W jakiejś mierze miało to 
przyczyny egzystencjalne. Ale przy-
puszczam, że przeżycie najpierw ob-
lężenia Warszawy, później okupacji, 
konspiracji kulturalnej, a przede 
wszystkim Powstania Warszawskie-
go, przywiązało Ojca do Warszawy 
także emocjonalnie. Co do związ-
ków z Saską Kępą, wiem po sobie, 
że Kępa ma swój genius loci. Ma Pani 
powody, żeby organizować cykl Śla-
dami Mistrzów, bo tych Mistrzów 
było tutaj dużo. To miejsce skupiało 
i skupia ludzi twórczych, co wiąże 
się z elitarnym charakterem dzielni-
cy, ale też z jej atmosferą, wyglądem, 
który, niezależnie od zmian, jakie 
Saska Kępa przechodzi, czyni z niej 
dzielnicę różną od innych w War-
szawie. Nie trzeba tłumaczyć, jak 
bardzo Saska Kępa przyciąga urodą 
architektoniczną i swoją przyrodą.  
Od około stu lat charakteryzuje ją 
ciekawy paradoks: otóż jej sercem 
nie są domy, tylko park. Moją małą 
ojczyzną jest przede wszystkim Park 
Skaryszewski. Z nim wiążą się moje 

najsilniejsze, najbardziej obrazowe 
wspomnienia z dzieciństwa. Ojciec 
jest też do parku bardzo przywiąza-
ny, zawsze mówił mi, że marzyłby 
się mu plan parku. Wszystkie spa-
cery od dzieciństwa to był ten park,  
i do dzisiaj Ojciec z gosposią wycho-
dzi tam na spacery, kiedy pogoda na  
to pozwala. Chodził tam na ślizgaw-
kę w miejscu gdzie teraz jest restau-
racja Figaro i korty tenisowe. Myślę, 
że stosunek mojego Ojca do Saskiej 
Kępy, bardzo bliski, paradoksalnie 
wyraża się w tym, że podobnie jak 
związki z Warszawą, tak samo swoje 
związki z Kępą Ojciec traktuje pew-
nie jako oczywistość. Nie zastanawia 
się nad tym. Nie przypominam sobie 
też, żeby moi rodzice kiedykolwiek 
rozważali przeprowadzkę. Myślę, 
że nie widzieli takiej potrzeby, po-
nieważ tutaj czuli się dobrze, mieli 
przyjaciół rozsianych po Saskiej Kę-
pie, mieli dobrych sąsiadów. Nasza 
sąsiadka piętro wyżej pani Janina 
Grupińska, należała do najlepszych 
przyjaciółek mojej Mamy. Jej syno-
wie bawili się ze mną, kiedy byłem 
mały. Myślę, że była między sąsia-
dami pewna wspólnota pokolenio-
wa, może wspólnota przeżyć. I także 
dzięki temu, że te rodziny znały się 
przez dziesiątki lat, można było się 
czuć tam zadomowionym. 

W kamienicy, w której Ojciec 
mieszka do dzisiaj, gdzie mój brat 
i ja się wychowaliśmy i gdzie moja 
Mama spędziła z Ojcem całe wspól-
ne życie do jej śmierci w 2007 roku, 
a także w sąsiednich kamienicach, 
mieszkało też szereg postaci zasłu-
żonych dla kraju. Wspomnę bardzo 
wybiórczo takie osoby jak: pan Alek-
sander Rummel, profesor politechni-
ki, jeden z pionierów polskiego prze-
mysłu motoryzacyjnego po II wojnie 
światowej. Pan Wiesław Machan, 
muzyk jazzowy i rozrywkowy, przed 
wojną czynny we Lwowie, a w latach 
stalinowskich, kiedy jazz był zabro-
niony, jego potajemny krzewiciel. 
Niedawno zmarła jego żona Pani 
Lidia Machanowa, znana aktorka.  
Do znanych postaci należał też 
mieszkający w sąsiedniej kamienicy 
profesor Stefan Morawski, estetyk  
i filozof, mąż wcześniej zmarłej Anny 
Morawskiej – eseistki, publicystki 
związanej ze środowiskiem miesięcz-
nika i wydawnictwa Więź. 

Inna wybitna postać to mieszka-
jący dwa domy dalej tłumacz, filolog 
klasyczny i historyk filozofii profesor 
Juliusz Domański. A co do innych 
jeszcze znanych postaci zadomo-

wionych na Kępie, z którymi Ojciec 
albo rodzice byli związani w różnych 
latach, wymienię tych, o których 
wiem. Chronologicznie biorąc był  
to najpierw Grzegorz Fitelberg. 
Znane jest zdjęcie tuż z przed woj-
ny z prawykonania Suity góralskiej 
Ojca pod dyrekcją Fitelberga, gdzie 
obaj razem stoją na schodach. Inne 
postacie muzyczne, to na przykład 
znany kompozytor Adam Świerzyń-
ski. To też Tadeusz Baird, to Wanda 
Wiłkomirska, która też przez długi 
czas mieszkała na Kępie. Z innych 
postaci, znanych ze świata kultury, 
wspomnę też o architekcie Bogdanie 
Lachercie, który miał swoją willę, 
bardzo znaną (przy ul. Katowic-
kiej). Inne osoby, które pamiętam 
bardzo dobrze to małżeństwo Hali-
na i Leon Michalscy, znani malarze. 
Pani Michalska była siostrą Czesła-
wa Centkiewicza. To pewnie mnie 
najbardziej znane postacie związane 
z Saską Kępą. 

Szczególne miejsce zajmuje  
Witold Lutosławski, który, już chy-
ba z żoną, w latach czterdziestych  
po wojnie mieszkał u Ojca. Czułem 
się zaszczycony faktem, że mieszkam 
w pokoju, w którym wcześniej miesz-
kał wielki kompozytor. Z państwem 
Lutosławskimi rodzice przyjaźnili 
się do końca ich życia. 

JTS: Jak powiedział Pan Marcin 
Bogusławski, kiedy nie było gdzie 
zamieszkać w tamtych czasach, to 
odstąpił nam pokoik Pan Profesor. 
Niezwykły gest ludzki.

Jakub Ekier: Mieszkanie Ojca po 
wojnie było czymś w rodzaju azylu 
dla muzyków, którzy nie mieli gdzie 
się zatrzymać. Prócz państwa Luto-
sławskich przez to mieszkanie prze-
winęło się sporo też innych osób.  

JTS: Dom na ul. Waszyngtona,  
w którym zamieszkiwali Pana Rodzi-
ce, gdzie niezmiennie od lat mieszka 
Pan Profesor, był przepełniony muzyką, 
sztuką. Jaki to miało wpływ na Pana 
życie, na życie Pana Rodzeństwa?  
Jest Pan znanym poetą, tłumaczem. 
Czy wybór Pana drogi życiowej jest 
konsekwencją tego, że sztuka towarzy-
szyła rodzinie całe życie?

Jakub Ekier: Trzeba by sobie 
odpowiedzieć na pytanie, czy ktoś 
zostaje artystą z wyboru, czy dzięki 
genom. Często ludzie mają zdolności 
rozmaite, artystyczne łączą z niear-
tystycznymi, tak jak na przykład mój 

ŚLADAMI MISTRZÓW …  
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Stulecie Profesora Jana Ekiera 
– Mistrza ... Człowieka .... Ojca .... Przyjaciela 

Rozmowa z Jakubem Ekierem – synem Pana Profesora
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brat, który jest artystą fotografikiem, 
a ma też zdolności techniczne, pew-
nie po swoim dziadku. W przypadku 
szeroko pojętej rodziny mojego Ojca 
czymś oczywistym był i kontakt ze 
sztuką, i geny artystyczne. Moja przy-
rodnia siostra z pierwszego małżeń-
stwa Ojca jest córką wielkiej aktorki 
Pani Danuty Szaflarskiej. Marysia 
otrzymała geny aktorki i muzyka,  
a jest grafikiem, projektującym plaka-
ty czy książki, ale przede wszystkim 
od wielu lat skupia się na ilustracji 
książkowej. Z kolei, jak wspomnia-
łem, mój brat Stanisław jest foto-
grafikiem, co jakoś się wiąże z tym,  
że fotografia była jednym z najsil-
niejszych hobby mojego Ojca. Brat 
i ja otrzymaliśmy geny artystyczne 
od obojga rodziców, ponieważ moja 
nieżyjąca Mama Maria Ekierowa 
była pianistką, pedagogiem forte-
pianu, który to zawód wykonywała  
do mojego wczesnego dzieciństwa. 
Pracowała z powodzeniem jako peda-
gog w Sopocie, a później w warszaw-
skich szkołach muzycznych, uczyła 
też prywatnie. Ale poza tym miała 
duże zdolności plastyczne, które się 
u mnie jakoś odzywały, tylko że ich 
nie rozwijałem. I duże zdolności ję-
zykowe, po swoim ojcu, który z kolei 
był prawnikiem i przedwojennym 
urzędnikiem państwowym. Te zdol-
ności chyba i ja mam, dzięki czemu 
jestem tłumaczem. 

Więc dostaliśmy geny artystycz-
ne, a profesja artysty była dla nas 
czymś oczywistym. To pewnie trud-
ny dar – ale czy coś w życiu jest za 
darmo? To był ten sposób realizowa-
nia się, który myśmy oglądali na co 
dzień. Wielką wartością jest to, że na 

co dzień rozmawia się u nas o spra-
wach artystycznych. Fakt, że mie-
liśmy rodziców artystów i że mamy 
rodzeństwo artystyczne, daje skalę 
porównawczą. Daje też pewne wzory. 
W domu była przede wszystkim mu-
zyka, ale także książki, rodzice byli 
też wrażliwi na malarstwo, na dobre 
kino i na teatr, na literaturę. Pewna 
oczywistość obcowania z tym, pod-
stawowa wiedza o tych dziedzinach 
jest darem, który trudno przecenić. 
A choćby się to wydawało oczywisto-
ścią, to nie znaczy, że nią jest. 

JTS. Tego uczyła mnie moja  
Maestra Irena Gałuszka: spojrzenia  
na świat sztuki nie tylko od strony mu-
zyki, ale i literatury, teatru, malarstwa, 
architektury. To co Pan przed sekundą 
wymienił, to co było w Pańskim domu. 

Jakub Ekier: To co Pani teraz 
powiedziała, wiąże się z koncepcją 
uprawiania i uczenia muzyki, jaką 
reprezentowała pierwsza nauczyciel-
ka Ojca Pani Olga Stolfowa i później 
tak samo Ojciec. Koncepcją polega-
jącą na tym, że nie uczymy fortepia-
nu, tylko uczymy muzyki, szerzej –  
sztuki. Pani Stolfowa (co podkreśla 
w swojej monografii o Ojcu Aneta 
Teichman) kazała śledzić wydarze-
nia artystyczne w ówczesnym Kra-
kowie i przykładała wielką uwagę  
do formacji intelektualnej i artystycz-
nej swoich uczniów. Tak samo Ojciec. 
Sam był tego przykładem ze swoim 
oczytaniem, ze swoimi bardzo rozle-
głymi zainteresowaniami. Pamiętam 
do dzisiaj, jak Ojciec omawiał bodaj 
z obecną profesor Anną Jastrzębską-
Quinn, podówczas swoją student-

ką, jej wykonanie jednego z walców 
Fryderyka Chopina. Po pierwszym 
odegraniu przez nią tego walca, za-
miast komentować jakieś szczegóły 
czy ogół od strony czysto muzycznej,  
zapytał: jak wyobrażasz sobie tego wal-
ca, czy on jest na wolnym powietrzu, 
czy w sali pod dachem?. Jest to przy-
kład jego interdyscyplinarnego my-
ślenia, jakkolwiek z drugiej strony 
Ojciec jest zwolennikiem raczej tego, 
co się nazywa muzyką absolutną.  
Pamiętam, że w późniejszych latach, 
za moim pośrednictwem, Ojciec do-
tarł do wybitnego rusycysty, żeby 
zapytać na użytek lekcji z jakimś 
uczniem, jaka literatura rosyjska mo-
gła inspirować twórczość Rachmani-
nowa. To też świadczy o integralnym 
podejściu do muzyki jako sztuki osa-
dzonej w kontekście innych sztuk.

JTS: Pana refleksje „Ojciec … 
Przyjaciel … Mistrz”. 

Jakub Ekier: O ile się nie mylę, 
słowo przyjacie, ma wspólną ety-
mologię ze słowem sprzyjać. W tym 
sensie, jako ktoś wspierający w życiu 
Ojciec jest nim do dzisiaj. Zwłaszcza 
przez jeden przekaz, który od niego 
dostałem, a który streszcza się w zda-
niu: poradzisz sobie. Usłyszałem to  
od Ojca wiele razy. Ostatnio bardzo 
niedawno, kiedy próbowałem nowej 
dla mnie działalności zawodowej. 
Ten przekaz charakteryzuje jego sto-
sunek do ludzi. Ojciec ma zdolność 
dowartościowywania, okazywania lu-
dziom uwagi, szacunku, dodawania 
im wiary w siebie, w swój potencjał. 
Myślę, że ta umiejętność uczyniła  
z Ojca tak wybitnego pedagoga. I nie 
tylko pedagoga, ale też człowieka, 
który podbudowywał swoich studen-
tów, uczniów, współpracowników. 

Przy okazji obchodów jego stu-
lecia, gdzie wybitni wychowanko-
wie Ojca, w tej chwili samodzielni 
pedagodzy, pianiści z dużą pozycją, 
wychowujący swoich studentów czy 
asystentów, podkreślają, że Ojciec 
dał im coś bardzo ważnego nie tylko 
w sensie muzycznym, ale też w sen-
sie ludzkim, intelektualnym, etycz-
nym, w sensie wartości. To słyszę  
z wypowiedzi osób, które są najsil-
niej z nim związane: profesor Broni-
sławy Kawalli, profesor Alicji Palety-
Bugaj, profesora Piotra Palecznego  
i doktora Pawła Kamińskiego. 

Ojciec jest też na pewno jednym  
z moich mistrzów artystycznych. 

Bo dla mnie, jako zajmującego się 
literaturą, oczywiste jest, że myślenie 
o sprawach sztuki, o estetyce bardzo 
zyskuje, kiedy się bierze analogie  
z innych sztuk. Często zresztą arty-
ści uprawiają prywatnie inne sztuki 
albo się nimi interesują. I ja w dużej 
mierze uformowałem się i formuję 
przez muzykę. Nie widzę niczego 
przesadnego w stwierdzeniu, że Oj-
ciec należy do moich wzorów arty-
stycznych. Tak samo moja Mama.  
Co prawda nie mogłem poznać jej 
jako pianistki z wykonań, ani nie by-
łem przez nią uczony fortepianu, ale 
i ona wychowała mnie estetycznie. 
Mama miała bardzo niezależne, kry-
tyczne i przenikliwe sądy o muzyce 
i sztuce. Mogłem się z nimi zgadzać 
lub nie, tak samo jak z sądami Ojca, 

ale były zawsze autentyczne, bez-
kompromisowe. Pod tym względem 
zawdzięczam rodzicom bardzo dużo, 
a najbardziej – wspólny im obydwoj-
gu kult naturalności, prostoty i au-
tentyzmu. Niechęć do epatowania, 
efekciarstwa,  sztuczności wszelkiego 
rodzaju, co przejawiało się nie tylko w 
podejściu do wykonań muzycznych. 
Ja odnoszę to do wszystkich sztuk. 
Jestem bardzo wdzięczny rodzicom 
za to, co dostałem w domu, a czego 
inni ludzie zajmujący się sztuką mu-
szą się dopiero uczyć. Od trzydziestu 
paru lat systematycznie słucham mu-
zyki poważnej, i dlatego ośmielę się 
coś powiedzieć o wykonaniach piani-
stycznych mojego Ojca. Otóż uderza 
mnie w nich to, że nic nie jest obli-
czone na efekt. Wszystko tam wynika 
z przekonania, że taka a nie inna jest 
prawda danego utworu i że ją trzeba 
przekazać. To chciałbym naśladować. 

JTS: Wartości wyniesione z ro-
dzinnego domu. Czy to na dzisiejsze 
czasy można ochronić? Mając w sercu 
potrzebę pracy nad wydarzeniem, które 
było dedykowane Pana Ojcu, a którego 
celem jest powiedzenie słowa dziękuję, 
spotykałam na swojej drodze, niespo-
dziewane wiele ludzkiej serdeczności  
i życzliwości. I bez względu na to, co się 
dalej wydarzy, warto było dotknąć tych 
przestrzeni, bo dziś me życie wygląda 
nieco inaczej. Te doświadczenia stały się 
siłą, by być sobą i iść dalej. Nie oznacza 
to, że są przez wszystkich akceptowane. 
Ale jeśli świat może być taki, jaki Pan 
pokazuje, no to idźmy dalej. 

Jakub Ekier: Dla mnie też jest 
wzruszającym zaskoczeniem to,  
co obserwuję przy okazji obchodów 
stulecia mojego Ojca. Entuzjazm  
ze strony osób zaangażowanych w te 
wydarzenia, zainteresowanie, zapo-
trzebowanie. Nie chcę do końca na-
zywać tych wartości, trudno byłoby 
je zdefiniować, ale myślę, że jest na 
pewno zapotrzebowanie na wartości 
pozamaterialne, artystyczne. A też 
jest w tym tęsknota za czasami, któ-
re Ojciec uosabia, w których żył, a 
które przeważnie nie są już dostępne  
w świadectwach żyjących osób. 
Wzruszające jest też dla mnie to, że 
jubileusz Ojca ukazuje spełnienie. 
Ojciec w okresie swojej największej 
aktywności miał niekoniecznie sa-
mych przyjaciół i życzliwych konku-
rentów. O tym się nie pamięta, a po-
zostaje to, co jest pozytywne. To, co 
Ojciec robi artystycznie. Ulubiony 
poeta Ojca i mój, Cyprian Norwid, 
mówił o swojej epoce, że jest w niej 
„więcej rozłamań niżeli dokończeń”. 

A ja myślę, że życie Ojca jest 
kontrprzykładem dla rozłamania.  
To dla mnie wielka satysfakcja jako 
dla syna, ale też przykład tego, że wy-
trwała praca kogoś wiernego własnej 
prawdzie artystycznej w ostatecznym 
rozrachunku zostaje, a przeszkody 
idą w niepamięć. I dobrze.  

JTS: Dziękuję za niezwykłe 
spotkanie, pewnie nie raz będziemy  
do niego w duchowo wracać. Dzieląc się 
z czytelnikami, potrzebą serc wielu, któ-
rym Pański Ojciec, zacny Jubilat wniósł  
i nadal wnosi wartości warte ochronie-
nia. One czynią nas bliższymi sobie. 
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dedykacja prof. J. Ekiera ze zbiorów Tadeusza Burchackiego

             ŚLADAMI MISTRZÓW …
WIELKIE POSTACIE NA SASKIEJ KĘPIE

Drodzy czytelnicy,

Kończące się tegoroczne lato, 
jest dla wielu z nas niezwy-

kle wzruszające w swej symbolice. 
Świat muzyczny obchodzi Stulecie 
Profesora Jana Ekiera. I my na Sa-
skiej Kępie pragniemy się na łamach 
periodyku podzielić serdeczną myślą 
dedykowaną zacnemu Jubilatowi.

Wspierana przez Pana Tadeusza 
Burchackiego, od wielu miesięcy 
w mych cyklicznych spotkaniach  
z Mistrzami, w Klubie Kultury  
Saska Kępa na ul. Brukselskiej 23, 
poprosiłam o Jego osobistą reflek-
sję, dedykowaną Profesorowi Janowi 
Ekierowi. Za każdym razem goszcząc 
u Pana Tadeusza, bardzo porusza 
mnie obcowanie z niezwykłą pasją. 
To potrzeba docierania do twórców, 
nawiązywania z nimi kontaktów, 
które od lat owocują autografem 
Mistrzów. One dziś mają niezwykłą 
wagę. Są bezcennymi pamiątkami, 
śladami spotkań z osobami, któ-
re tak wiele wnosili i nadal wnoszą  
w rodzimą kulturę, stanowiącą nasze 
dziedzictwo. Jednym z przeogrom-
nej kolekcji, to dedykacja, zacnego 
Jubilata Profesora Jana Ekiera. Ten 
niezwykły dokument i ja miałam  
w ręce. Zapytałam się Pana Tadeusza 
o jego historię, którą z radością dzie-
lę się nią z Państwem. Takie wieści 
trzeba ochraniać od zapomnienia.

Tadeusz Burchacki: Nie jestem 
muzykiem, ani muzykologiem. 
Można mnie określić jako meloma-

na, zaś z racji możliwości czasowych 
na „pół” lub „ćwierć” etatu. Stąd też  
i moja „znajomość” z osobą Pana 
Profesora. 

Profesor JAN EKIER – pianista, 
kompozytor i pedagog, uczestnik III 
Międzynarodowego Konkursu Pia-
nistycznego im. Fryderyka Chopina 
(1937 rok) na którym zdobył VIII 
nagrodę. Juror licznych konkursów 
pianistycznych, redaktor naczelny 
Narodowego Wydania „Dzieł Wszyst-
kich Fryderyka Chopina”. Dodatko-
wo dla mnie Jan Ekier jest sąsiadem  
z Saskiej Kępy, w którego mieszka-
niu przy Waszyngtona znalazł swój 
kąt Witold Lutosławski z rodziną,  
po stracie własnego mieszkania w 
czasie Powstania Warszawskiego. 

Jako chłopaka, który pamięta lata 
okupacji niemieckiej szczególnie in-
teresowała mnie konspiracyjna dzia-
łalność muzyczna Profesora Ekiera 
w tym czasie, oraz w czasie Powsta-
nia – gdy podobnie jak Mieczysław 
Fogg koncertował zarówno dla wal-
czących jak i rannych żołnierzy, jak 
też ludności cywilnej. Jan Ekier jest 
twórcą muzyki do znanych piose-
nek, w tym słynnej „Szturmówki” 
skomponowanej do słów Stanisława 
Ryszarda Dobrowolskiego. 

Ej, po drogach dmie wichura,
Słoto, błoto – ładny kram.
Lecz cóż znaczy dla piechura
Choćby nawet diabeł sam
Choćby nawet diabeł, diabeł sam

Szturmówką Dobrowolski wygrał 
konkurs na tekst piosenki żołnier-
skiej, zorganizowany przez Wydział 
Propagandy BIP Komendy Głów-
nej A.K. Wyniki konkursu zostały 
ogłoszone w „Biuletynie Informacji” 
w grudniu1942 roku, zaś sam tekst 
wraz z nutami – załączone zostały 
jako ulotka do następnego numeru 
„Biuletynu” już styczniu 1943 roku. 
Ciekawy był dopisek do treści ulot-
ki: od czasu do czasu załączać będziemy 
do B. I. dodatek nutowy. Raz będą to 
piosenki na dziś – piosenki Polski Pod-

ziemnej, kiedy indziej, będą to piosenki 
na jutro – piosenki Polski Powstańczej, 
Polski Wyzwolonej. Obowiązkiem tych, 
którzy umieją odczytywać nuty, jest wy-
uczenie tych melodii swych znajomych.

Śpiewaliśmy „Szturmówkę”  
w szkole na Pradze tuż po wojnie. 

Jan Ekier jest autorem muzyki 
do innych piosenek żołnierskich, 
między innymi „Uderzenie” do słów 
Tadeusza Gajcego, którego tekst 
uzyskał nagrodę w tym samym kon-
kursie w dziale „Pieśni Polski Pod-
ziemnej” oraz „Janka” do słów Alek-
sandra Maliszewskiego. 

W tym miejscu muszę się po-
chwalić, iż przed ponad 30 laty 
otrzymałem od Jana Ekiera rękopis 
„Szturmówki” z datą 1 sierpnia 1982 
roku!. W 1986 roku (byłem wtedy 
vice Prezesem Towarzystwa Przyja-
ciół Saskiej Kępy) wraz z nieistnie-
jącym dzisiaj Klubem Seniora przy 
Klubie Książki i Prasy na ul. Zwy-
cięzców 4 zorganizowaliśmy cykl 
spotkań z najciekawszymi – naszym 

zdaniem – mieszkańcami ówcze-
snej Saskiej Kępy, cykl pod nazwą 
„Mieszkają wśród nas – poznajmy 
ich bliżej” Cykl ten otworzyło spo-
tkanie z profesorem Janem Ekie-
rem, o czym świadczy wpis Pana 
Profesora do sztambucha z datą  
16 styczeń 1986.

Piosenka okupacyjna, i ta po-
dwórkowo – uliczna i ta żołnierska 
i partyzancka była formą ruchu opo-
ru, była orężem w walce z okupan-
tem, zagrzewała do oporu i walki 
pozwalając przetrwać czas pogardy  
i śmierci…

Tutaj wrzutki Sasko – Kępskie:
pierwszy tomik takiej piosenki •	
(wraz z nutami) zatytułowany 
„Walka trwa” zawierający tylko  
8 stron, wydany został już w 1940 
roku z inicjatywy Sasko – Kępia-
nina Stanisława „Miedzy” To-
maszewskiego, w tajnej drukarni 
Hartmana przy ul. Mokotowskiej 
59/61. Dodajmy, że później St. 

MOJE SPOTKANIE Z MISTRZEM 
PROFESOREM JANEM EKIEREM – TADEUSZ BURCHACKI 

Jadwiga Teresa Stępień
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Ewa Bem i Zbyszek Namysłowski ze zbiorów autora

HYBRYDY 
ON MY MIND

Rosław Szaybo zauważył 
kiedyś, że prawie wszyscy, 

wspominając „stare dobre Hybry-
dy” popełniają ten sam błąd: Mówią  
o teatrze, kabarecie, piosence, zespołach 
muzycznych i solistach, poetach, premie-
rach, wernisażach, kółkach filmowych 
itd., zapominając o najważniejszym 
elemencie życia klubowego: BYWAL-
CACH, a przy okazji także – o per-
sonelu. Sądzę, że ta myśl warta jest 
przypomnienia i rozwinięcia.

Polityczna i kulturalna odwilż 
Października 1956 umożliwiła po-
wstanie klubów studenckich dosłow-
nie w każdym ośrodku akademickim, 
ale do pierwszej ligi należały tylko 
niektóre, najlepsze z najlepszych,  
a więc gdański Żak, krakowskie Jasz-
czury, poznańskie i toruńskie Od 
Nowa, a może Odnowa, wrocławskie 
Rura i Pałacyk, szczecińskie Kontra-
sty, łódzkie Siódemki i wielka trój-
ca warszawska: Hybrydy, Stodoła  
i Medyk. Chociaż ten ostatni chyba  
trochę później, za czasów doktora 
Mossakowskiego, dołączył do czo-
łówki. A Remont jeszcze później.

Każdy z wymienionych (i nie-
wymienionych) był swoistym po-
łączeniem konkretnego miejsca  
i określonych ludzi, którzy to miej-
sce uznawali za swoje. Ludzie, jak za-
wsze, byli czynnikiem decydującym 
(Kadry decydują o wszystkim − kto 
to powiedział?), ale właśnie miejsce 
wyznaczało możliwości. To warunki 
lokalowe zdecydowały o masowym, 
plebejskim wręcz charakterze Stodo-
ły, a Hybrydom – Centralnemu Klu-
bowi Studentów Warszawy – nada-
ły piętno elitarności, może nawet  
z pewną dozą snobizmu.

Kluby, wszystkie kluby, pełniły 
rozliczne role, były nam domem, 
dawały azyl i odpoczynek od egzy-
stencjalnych kłopotów, bywały wylę-
garnią talentów z różnych obszarów 
kultury i sztuki, miejscem randek  
i sporów filozoficznych, czasem  
– szulerniami i spelunkami, zawsze  
– niekończącą się atrakcją. 

Dzisiaj przed młodym człowie-
kiem otworem stoi cały świat, myśmy 
mieli tylko nasze kluby. Nawiasem 
mówiąc, ze zdobyczy Października  
po latach ostał się jazz i brydż sporto-
wy, kluby studenckie natomiast z re-
guły zamieniły się w ogólnodostępne 
dyskoteki. Być może z mojej strony 
to tylko narzekania byłego mło-
dzieńca, wróćmy więc do naszych 
baranów, to znaczy do Hybryd.

Galerię bywalców niech otworzy 
wspomniany już Sławek Szaybo, 
dyplomowany artysta plastyk, już 
wtedy znany i ceniony autor plaka-
tów. Należał on do kolorowej grupy, 
przez niechętnych nazywanej ba-
nanową młodzieżą. Trochę starszy  
od nas, wyróżniał się − jako jeden  

z nielicznych − posiadaniem skute-
ra. Zresztą nie byle jakiego. Odprze-
dał mu go tanio Krzysztof Komeda. 
Sławek opowiada, że Komedzie, 
już ożenionemu z energiczna Zofią, 
specjalnie zależało, żeby na tylnym 
siedzeniu wehikułu zawsze siedzia-
ła piękna dziewczyna; on, Szaybo, 
zwykle otoczony wianuszkiem „ko-
ciaków”, jak się wówczas mawiało, 
dawał taką gwarancję. Zapomniane 
dziś inne słowo ‘podrywacze’ (od ty-
tułu francuskiego filmu) doskonale 
określało charakter i sposób bycia 
grupy. Rej wodzili w niej artyści, a 
więc muzycy, plastycy, aktorzy, fo-
tografowie, literaci i dziennikarze 
– już z pewną renomą i możliwo-
ściami zarobkowymi. Wśród nich 
m.in. nieodstępny towarzysz Sław-
ka Marek Karewicz, Adam Duduś 
Pawlikowski, inny Duduś – Jerzy 
Matuszkiewicz, Janusz Głowacki 
(klasyczny podrywacz, ale lada mo-
ment także wybitny autor, który z 
obserwacji klubowych czerpał inspi-
racje literackie; bohater wczesnych 
opowiadań Głowackiego, (Reżimek, 
to postać autentyczna, syn partyjne-
go dygnitarza) z Krzysztofem Mę-
trakiem, Roman Polański zwykle w 

towarzystwie Wojtka Frykowskiego, 
Jerzy Iwaszkiewicz, Andrzej Roman, 
Tadeusz Rolke, Krzysztof Gierał-
towski, Janusz (Kuba) Sobolewski. 
Osobą budzącą specjalne zaintere-
sowanie był Leopold Tyrmand, guru 
miłośników jazzu, arbiter elegancji 
i, z całym szacunkiem, król snobów. 
Z grupą związani byli też nadziani 
faceci w rodzaju osławionego Rotmi-
strza. Ci mieli kasę, artyści – klasę. 

Dla jednych i drugich Hybrydy 
były częścią Szlaku, który zaczynał 
się na Starówce, a kończył w oko-
licach placu Na Rozdrożu. Liczne 
knajpki, kawiarnie i bary na Szlaku 
stanowiły naturalne miejsce spotkań 
alkoholowo-towarzyskich i mniej lub 
bardziej zakamuflowanych podbojów 
erotycznych. A zjawisko clubbingu nie 
jest wynalazkiem obecnych czasów.

Wspominałem kiedyś, że bywal-
cy Szlaku stanowili wielką, zróżni-
cowaną grupę przyjaciół, kolegów i 
znajomych, mieniącą się wszystkimi 
barwami tęczy. Hemingway nazwał 
Paryż świętem ruchomym, nasza 
Warszawa też była takim świętem.  
I bez względu na zasobność portfeli 
żyliśmy jak w euforii, kolorowym śnie. 
Fakt, byliśmy wszyscy o te pół ustr 12  

„Miedza”- Tomaszewski był ojcem 
chrzestnym świętej pamięci Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego. . .
najpopularniejsza i najbardziej •	
optymistyczna piosenka okupa-
cyjna „Siekiera, motyka” powstała 
w 1942 roku na ulicy Francuskiej. 
Napisana została przez pomiesz-
kującego tutaj żołnierza BIP Annę 
Jachninę. „Siekiera, motyka” 
wyszła drukiem w lutym w 1943 
roku, również w ośmio stronni-
cowym zbiorku „Posłuchajcie lu-
dzie” opracowanym dla zespołów 
podwórkowo - ulicznych. Wyda-
na została przez tajną drukarnię 
„Wolność’ przy ul. Lipskiej na Sa-
skiej Kępie.
Powstałe tuż po wojnie w Krako-•	
wie Polskie Towarzystwo Muzycz-
ne wydało trzy zeszyty „Pieśni 
walki podziemnej 1939-1945”, 
powstałych w latach okupacji. 
Tom pierwszy zawiera 5 utworów 
z muzyką przyszłego Sasko – Kę-
pianina Witolda Lutosławskiego: 
„Żelazny marsz” ze słowami Sta-
nisława Ryszarda Dobrowolskie-
go „Do broni” do słów Aleksan-
dra Maliszewskiego „Przed nami 
przestrzeń otwarta” i „ Jedno 
słowo, jeden znak” do słów Zofii  
Zawadzkiej „Wesoły pluton”  
do słów Henryka Hudzika.
Niektóre z tych pieśni śpiewali-•	
śmy w gimnazjum Władysława 
IV na Pradze. Tutaj muszę się 
pochwalić po raz drugi: rękopis 
„Żelaznego marsza” otrzyma-
łem od Witolda Lutosławskiego 
z datą 1 sierpnia 1980 r. Rękopis 
piosenki powstańczej „Warszaw-
skie dzieci pójdziemy w bój” także 
ze słowami Stanisława Ryszarda  
Dobrowolskiego z muzyką Andrze-
ja Panufnika otrzymałem od kom-
pozytora z datą 1 sierpnia 1988 r.  
w tym przypadku także wypada się 
pochwalić. 
Przyszły Sasko – Kępianin An-•	
drzej Markowski jest autorem 
muzyki piosenki partyzanckiej 
„Szumi las” oraz powstałej w oku-
powanym kraju wersji muzycz-
nej kompozycji Krieggefangenen 
post” do słów podporucznika 
Andrzeja Nowickiego napisanych  
w grudniu 1939 r. w Oflagu IX B  
w Weilburgu. 

Krieg – rozumiesz – to wojna
Gefangene – jeniec – to ja
Czy jesteś już spokojna
Gdy znasz te słowa dwa?
Krieggefangenen post – to brzmi tak 

tajemniczo
To pociągów daleki świst,
To Twój dom, numer, ulica
To czekanie na Twój list

W 2004 roku odsłanialiśmy tabli-
cę pamiątkową poświęconą kompo-
zytorowi Zbigniewowi Turskiemu. 
Zaprosiłem telefonicznie Erwina 
Axera na uroczystość jej odsłonięcia. 
W rozmowie zapytał mnie, czy za-
prosiłem również prof. Jana Ekiera, 
nie wyobrażał sobie, że nie mogłoby 
Go nie być. Zadzwoniłem do Profe-
sora – obiecał, że będzie, ale warun-
kowo. Chora żona wymagała stałej 
obecności opiekuna…

Jadwiga Teresa Stępień

Bogumił Paszkiewicz
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stru11 wieku młodsi. „Piękni  
dwudziestoletni” oczekiwaliśmy  
od życia samych wspaniałych rzeczy. 
Mieliśmy swoje ulubione miejsca,  
a wśród nich oczywiście Hybrydy.  
Byliśmy w nieustannym ruchu, bo jak 
pięknie pisał bard pokolenia i nasz ko-
lega Jonasz Kofta: Nieznajome może 
wyjść zza rogu domu. Nie traktowali-
śmy poważnie życia, a już z pewnością 
ustroju. On nas nie dotyczył, byliśmy 
ponad. Pałacyk pod adresem Moko-
towska 48 był nam azylem i odtrutką.

Hybrydowe dziewczyny zasłuże-
nie cieszyły się opinią najpiękniej-
szych. Pod tym względem konkuro-
wać z nimi mogły tylko licealistki  
z opiewanego przez Tyrmanda „Owo-
caka”, baru owocowego Mazowsze 
na MDM-ie. Na pewno na Moko-
towskiej bywały: Zofia Komedo-
wa, której mąż często koncertował  
w klubowej piwnicy, a ona sama była 
działaczką i menadżerem jazzowym, 
a także jej przyjaciółka piękna Ewa 
Frykowska oraz związana z Tyrman-
dem Barbara Hoff. Inna Ewa – Ficht-
ner – zwana Lolitą mieszkała vis à vis 
klubu, na parterze i, kiedy miała ro-
dzinny zakaz wychodzenia z domu, 
po prostu skakała z okna w ramiona 
oczekujących mężczyzn. Mówiono,  
że jako maturzystka, ojcu, poważne-
mu urzędnikowi państwowemu, który 
usłyszał, że jego córka „się puszcza”, 
odparła: Tata, ja już powoli wychodzę  
z obiegu. Zapomniane słowo z tam-
tych lat: ‘wirażka’, oznaczało „pół,  
powiedzmy, panny, pół ptaszka”. 

Najliczniejsi byli codzienni by-
walcy klubu, studenci i młodzi arty-
ści, głównie poeci, jeszcze nieznani, 
ale pełni nadziei. To była moja gru-
pa. Tak jak pozostali przychodziłem 
na karty albo na kieliszek białego, 
okropnie kwaśnego rieslinga za ba-
rem u pani Hali. Tylko Wojtek Mły-
narski zamawiał lampkę wermutu, 
co było powodem nieustających żar-
tów. Lekkie piwo zwane harcerskim 
nie cieszyło się powodzeniem. Karty 
to przede wszystkim brydż. Moimi 
partnerami byli koledzy z Prawa: Ju-
rek de Latour (Byk), Leon Karaczun 
(Hrabia), Marek Piekarski, Leszek 
Sosnowski, Józek Gajek i Maks Bia-
łecki (w Szwecji), a także Krzysztof 
Lasocki (Lacha) – późniejszy mistrz 
świata w brydżu sportowym, Henio 
Jakubowski (w Danii, największy 
talent obok Lachy i Marka), biznes-
meni Paweł Parfiniewicz i Krzysztof 
Strykier. Młynarski grywał także 

w kierki, ale to od naszego stolika,  
o coś obrażony, poszedł na górę, gdzie 
trwały eliminacje do kabaretu, wy-
grał je i tak się zaczęło. Pozostał też 
w mojej pamięci Andrzej Czernecki, 
późniejszy multimilioner, który do-
tknięty nieuleczalną chorobą przeka-
zał majątek na cele charytatywne. Pa-
miętam go jako eleganckiego, dobrze 
ułożonego, uprzejmego i dowcipnego 
kolegę, ale zwłaszcza ze względu na 
jego ksywkę – Barański – od nazwi-
ska Anki, ówczesnej sympatii. Ksyw-
ki, czy jak wtedy mówiliśmy pseuda, 
miało wielu z nas; sam na przykład 
zmieniłem imię na Krzysztofa, bo mi 
się nie podobało moje metrykalne. 

Absolutnie niepowtarzalnym zja-
wiskiem był i jest Koń. Cała Warszawa 
i Warszawka znały go, ale z pewnością 
nie wszyscy wiedzieli, że nazywa się 
Andrzej Bohdanowicz. Koń, ziemiań-
skie dziecko, Sybirak, dżentelmen  
w każdym calu, miłośnik płci pięknej 
i hazardzista, uchodzi za człowieka, 
który nigdy nie zhańbił się etatem.. 
To sąd niedokładny – wiem na pew-
no, że w latach 50., chroniąc się przed 
karną kompanią przez rok uczył wiej-
skie dzieci gdzieś w Szczecińskiem. 
Andrzej, naturalnie uprzejmy, był 
pożądanym uczestnikiem każdej gru-
py i każdej imprezy. W Hybrydach z 
jednakowym wdziękiem wygrywał 
lub przegrywał w karty, grał w bilard  
z grzybkiem albo w trambambulę, 
znaną dziś pod nazwą piłkarzyków. 
(Wybitnym zawodnikiem trambam-
buli był Zbyszek Namysłowski, jaz-
zowa ikona klubu, artysta i bywalec, o 
którym się mówiło, że grał jak z nut).

Inna powszechnie znana postać to 
Henio Meloman (Henryk Kurek, ka-
merzysta TVP), tancerz wyśmienity, 
uwieczniony w filmach i – po latach 
– w piosence Młynarskiego. A także 
lubiani i podziwiani członkowie te-
atru: autorzy – Maciej Zenon Bor-
dowicz, Jurek Górzański, Krzysztof 
Dzikowski, Jan Pietrzak, Wojciech 
Młynarski, Jonasz Kofta, Adam 
Kreczmar; kompozytorzy – Jerzy 
Andrzej Marek, Krzysztof Paszek, 
Jan Raczkowski; aktorzy i piosen-
karze – Janina Ostala, Stefan Fried-
mann, Maciej Damięcki, mim Olek 
Jochwed (w Danii), Tadek Turkowski 
(w USA), Marcel Novek. Ten ostatni, 
szczególnie zasłużony, nie tylko jako 
jeden z pierwszych – obok Ewy De-
marczyk , Wandy Warskiej i Nieme-
na – wybitnych wykonawców gatun-
ku nazwanego poezją śpiewaną, ale 
także jako opiekun młodych talentów  
w klubowym Studiu Piosenki; spod 
jego ręki wyszli m.in. Natasza Czar-
mińska, siostry Łastik czy Waldemar 
Kocoń. Znak teatru Hybrydy, póź-
niej funkcjonujący jako klubowa od-
znaka honorowa, zaprojektował szef 
scenografów Estrady Warszawskiej, 
Bronek Modrzejewski, a cudownie 
wybił w metalu późniejszy emi-
grant (w Szwecji) Wojtek Wójtowicz.  
Do Szwecji też wyemigrował utalen-
towany tekściarz Natan Tenenbaum; 
razem, jako reprezentanci Uniwer-
sytetu rozbiliśmy drużynę Politech-
niki w teleturnieju transmitowanym  
ze Stodoły na Trębackiej.

Ważną, choć nie do końca zdefi-
niowaną rolę przewodnika czy guru 
pełnił w klubie rezydent poddasza 

po Leszinie, błyskotliwy krytyk  
teatralny, oryginał i abnegat, współ-
inicjator festiwali opolskich, bohater 
licznych anegdot, Franciszek Fiszer 
PRL-u, przyjaciel pisarzy – redaktor 
Jerzy Falkowski. Atak serca powalił 
go w pobliżu klubu. 

Hybrydy stały jazzem i przycią-
gały jak magnes najlepszych arty-
stów z całej Polski. Obok wspomnia-
nych Komedy i Matuszkiewicza 
(jakiś czas mieszkał w hybrydzianej 
garderobie, po nim Andrzej Ibek 
z zespołu Bemibek, a po Ibku ja)  
z klubem się związali m.in.: z Kra-
kowa – Andrzej Kurylewicz z Wandą 
Warską, Andrzej Trzaskowski, Woj-
tek Karolak, Roman Gucio Dyląg, 
Andrzej Morelek Dąbrowski i trochę 
później Adam Matyszkowicz (Mako-
wicz); z Wrocławia – Janusz Baluza 
Kozłowski i Czesław Mały Bartkow-
ski; a jeszcze Michał Urbaniak, Jan 
Ptaszyn Wróblewski i Włodzimierz 
Nahorny; w klubowej piwniczce 
debiutowała Urszula Dudziak, ścią-
gnięta przez Komedę bodaj z Opola, 
a za Ulką jej brat Leszek. Oczywiście, 
właśni wychowankowie stanowili 
podstawę klubowego grania, tego do 
tańca i tego do słuchania. Oto da-
lece niepełna lista: wszechstronnie 
utalentowany multiinstrumentalista  
i band-leader Zbyszek Namysłow-
ski, Witold Krotochwil, bracia Kru-
szyńscy, Jurek Kowalski, Krzysztof 
Sadowski, Jerzy Bartz, Adam Sko-
rupka, Zdzisław Sis Orłowski, Bo-
guś Sobiesiak, Piotr Kott, Waldek 
Kurpiński, Dzida Kowalski, Bogdan 
Styka Styczyński, Dyzio Rudziński, 
skandalista Sergiusz Mały Perkow-
ski, Tomek Szakal Szukalski, Jacek 
Brodowski. A z najmłodszych Ewa 
Bem, która prawdę mówiąc debiuto-
wała w stodolanej grupie bluesowej. 

Jak dalece klubowi bramkarze 
potrafili być skrupulatni, świadczy 
anegdota. Kiedyś Ewa, mimo konek-
sji rodzinnych (bracia grali w klu-
bowym zespole), jako nieletnia nie 
została wpuszczona do środka, ale 
zdołała się przecisnąć przez okno w 
męskiej toalecie. Na intrygujące pyta-
nie, dlaczego w męskiej? – odpowiedź 
brzmi – bo w damskiej były kraty. 

Wracając do personelu: wspo-
mniana pani Hala (nazwisko rodo-
we Haraburda, dyskretny sygnecik 
z herbem) prowadziła bar na dole, 
na górze – w dni ubawowe, czyli  
w czwartki, soboty, niedziele, kró-
lował Irek; jego nazwisko – Witol 
– jedynie Koń zapamiętał. Mówiło 
się, że Irek był pierwowzorem boha-
tera legendarnego utworu „Barman”, 
który dla Fredki Elkany napisał An-
drzej Krajewski z kabaretu Stodoła. 

Warto podkreślić, że ówczesne 
kluby różniły się od siebie, ale też 
żyły w przyjaźni i wzajemnie się uzu-
pełniały. Partnerką z parkietu Henia 
Melomana była Iza Zabieglińska, ro-
dzinnie związana ze Stodołą. Wspo-
mniany wcześniej, popularny autor 
setek przebojów, Krzysiek Dzikow-
ski, na Mokotowską trafił właśnie  
z najstarszego stodolanego kabaretu, 
gdzie zdobywał ostrogi tekściarza,  
a umiejętnościami nabytymi w bara-
ku przy Emilii Plater po przyjaciel-
sku dzielił się z kolegami z Hybryd. 
Jan Borkowski, wielce zasłużony 

założyciel i szef Hot Clubu (później 
kierownictwo przejął Adam Łapa Ła-
piński, a po nim Andrzej Zarębski),  
w 1958 na pierwsze koncerty festiwa-
lu, nazwanego później Jazz Jamboree,  
w imieniu Hybryd zapraszał do Sto-
doły, która miała dużą salę. Elkana 
występowała na obu estradach. Hy-
brydowcy: Andrzej Zarębski, dzien-
nikarz i znawca jazzu oraz Krzysztof 
Wilski, mój kolega prawnik, fanatycz-
ny wielbiciel i kolekcjoner starych 
nagrań , późniejszy dyplomata – byli 
współinicjatorami stodolanej Złotej 
Tarki, którą wymarzył i zrealizował 
Jurek Bojanowski, jedyny w historii 
prezes Stodoły i kierownik Hybryd. 
Krzysztof Mroziewicz, kierownik 
klubu i aktor teatru na Mokotow-
skiej, późniejszy ambasador, grał  
w Stodole w sztuce Iredyńskiego  
„Jasełka – moderne” obok innego 
hybrydowca, Pawła Jedlewskiego. 
Wojtek Godziemba-Niżyński , hy-
brydowy szef teatru po Janie Pietrza-
ku, napisał tekst wielkiego przeboju 
Krzysztofa Knittla „Koncert na dwa 
świerszcze…”, który w Stodole wyko-
nywała Magda Umer. Andrzej Śmi-
gielski przemiennie funkcjonował  
na estradach obu klubów. Ja sam, 
zaprzysięgły hybrydowiec, na tańce 
chodziłem do Stodoły.

Hybrydy od momentu powsta-
nia – obok najbardziej widocznej, 
ale przecież nie najważniejszej gru-
py skuterowo-bananowej – skupiały 
utalentowanych młodych inteligen-
tów, którym nie było wszystko jed-
no. To STS-owskie sformułowanie 
przyświecało i hybrydowcom. Wielu 
z nich miało zresztą osobiste związki 
z kultowym teatrzykiem, np. Józek 
Waczków, poeta i tłumacz, pierwszy 
kierownik Hybryd; podobnie przy-
szła sława literatury Janusz Głowacki, 
który nawet się otarł o szkołę teatral-
ną; także zaprzyjaźniony z Agnieszka 
Osiecką Jan Borkowski.

Ważna postacią był kierownik fi-
nansowy, Janusz Strużewski. To on 
rozliczał barmanki z każdego sprzeda-
nego kieliszka, skrupulatnie wpisywa-
nego do niekończących się formularzy. 
Długoletni kierownik klubu, plastyk 
Tadeusz Krupiński, choć mieszkający 
z rodziną w oficynie pałacyku, obja-
wiał się rzadko i tylko w razie pilnej 
potrzeby; jako jeden z nielicznych 
członków partii pełnił wymagane 
funkcje protokolarne i trzymał pa-
rasol ochronny, kiedy sytuacja tego 
wymagała. Znam jeden jedyny przy-
padek interwencji instancji politycz-
nej, kiedy ówczesnemu kierownikowi 
programowemu, Tadkowi Górnemu, 
odebrano skromny ryczałt, żeby go 
dać partyjnemu koledze, zresztą póź-
niej bardzo zasłużonemu dla Hybryd. 

Osobną jakość stanowili mło-
dzi poeci, którzy pod wodzą Jerzego  
Leszina Koperskiego, długoletniego 
kierownika artystycznego klubu wy-
dawali pisma i manifesty, debiutanc-
kie tomiki i imponowali studentkom 
polonistyki. Wielu z nich ma trwa-
łe miejsce w historii literatury, np. 
Krzysztof Gąsiorowski (napisałem  
w „Sztandarze Młodych” pierwszą  
recenzję z jego debiutanckiego tomu), 
Zbyszek Jerzyna, Barbara Sadowska, 
Janusz Żernicki, Jerzy Górzański,  
Andrzej Zaniewski, a także bardziej 
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znana na naukowym polu Marysia 
Szyszkowska. Leszin, wielu później-
szym, także pozawarszawskim gwiaz-
dom na firmamencie poetyckim zapew-
nił możliwość startu artystycznego. 
Jako szef klubowej Estrady Rewolucyj-
nej Poezji i Pieśni (później przybrała 
imię Broniewskiego) dawał też twór-
com, recytatorom i muzykom zarobić  
na chałturach „ku czci”. Wielu z nich 
po latach wyparło z pamięci ten fakt.

W dobie selekcji klubowych, kto 
jeszcze pamięta legendarnych cerbe-
rów hybrydowych – siwego jak gołą-
bek pana Stefana i pana Aleksandra 
(Ledykimacja jest?), wspomaganych 
przez Roberta Konarskiego oraz Ja-
nusza Dorosiewicza (ksywka Kacz-
marek), polsko-amerykańskiego biz-
nesmena, który Reaganowi postawił 
pomnik w Warszawie. A wreszcie  
na przełomie lat 60. i 70. całą druży-
nę dżudoków, zapaśników i bokserów 
pod wodzą Wita Gąstała (wśród nich 
późniejszy profesor Uniwersytetów 
Warszawskiego i Jagiellońskiego, 
akademicki mistrz Europy w dżudo 
– Staszek Tokarski; generał-koman-
dos – Sławomir Petelicki; wicemini-
ster finansów – Jerzy Napiórkowski; 
paru prokuratorów i adwokatów, 
m.in. kolega z roku i z Jelonek  
– Leszek Sosnowski, wybitny praw-
nik amerykański. Lubiliśmy ich 
drażnić słowami wiersza Jonasza 
Kofty: Nie ma już mężczyzn, przegrali 
wyścig, / Są tylko chłopcy i kulturyści.

Wit był także szefem zwoływanej 
ad hoc klubowej drużyny piłkarskiej, 
w której wyróżniali się m.in. związany 
z filmem Wojtek Borowski, Krzysztof 
Mętrak, Jan Englert (tak, tak , ten En-
glert), Stefan Friedmann.

Nieuporządkowane są te moje 
zapiski, ale przecież nie piszę mono-
grafii, nie wertuję źródeł. Alik Wie-
czorkowski, (też hybrydowiec, jako 
wymyślony przez Falkowskiego kie-
rownik literacki teatru sprowadził na 
Mokotowską dramaturgów z kręgu 
„Wspólczesności” i doprowadził do 
prapremiery sztuki Janusza Krasiń-
skiego „Czapa”) w książce pt. „Mój 
PRL”, której byłem wydawcą, wspo-
mina, że kiedy pokazywał fragmenty 
przyjaciołom, ci wszystko pamięta-
li… każdy inaczej. I cytuje profesora 
Janusza Tazbira: Świadkowie historii,  
w przeciwieństwie do dokumentów, są 
niewiarygodni. Niech więc te moje 
wspominki będą jedynie świadectwem 
stanu mojej pamięci. A wiadomo, że 
po latach, świadomie lub nieświado-
mie, mistyfikujemy pewne fakty, pa-
miętając, jak w kiczowatym przeboju 
z tamtych czasów, że Mieliśmy wtedy po 
20 lat (…) I śmiał się do nas cały świat. 

Klub na Mokotowskiej miał swo-
je lepsze i gorsze momenty. Cezurą 
jest Marzec ‘68, kiedy wielu naszych 
kolegów opuściło Polskę, a klub  
z centralnego stał się uczelnianym. 
Chyba jednak główną przyczyną 
utraty popularności i prestiżu było 
wyczerpanie dotychczasowej formu-
ły programowej. Wiem, co mówię, 
bom smutny i sam pełen winy.

Bogumił Paszkiewicz
Artykuł jest skróconą wersją rozdziału  
książki wspomnieniowej o Hybrydach  

„Zawsze piękni, zawsze dwudziestoletni”, 
 wydanej pod redakcją Sławomira 

Rogowskiego na jubileusz 55-lecia klubu.

OKIEM I UCHEM 
BOGUMIŁA

ZAPROSZENIE DO TAŃCA

Od momentu narodzin jazz 
był muzyką funkcjonalną. 

Przy jego dźwiękach tańczono w po-
dejrzanych lokalach, manifestowano 
radość życia w paradach ulicznych, 
płakano na pogrzebach. I nikt albo 
prawie nikt nie uważał jazzu za coś 
więcej niż popularną formę muzy-
ki, żeby nie powiedzieć muzyczki.  
Tak było do stycznia 1938 roku, 
kiedy to Benny Goodman ze swo-
im zespołem triumfalnie wkroczył  
do przybytku sztuki przez duże 
„S”, sali koncertowej Carnegie Hall  
w Nowym Jorku. Od tego momentu 
trwała nieustanna nobilitacja jazzu, 
który, niestety, jednocześnie odcho-
dził od pełnienia wspomnianych wy-
żej funkcji; no cóż, w filharmoniach 
raczej się nie tańczy.

Jeszcze w latach 60. ubiegłego 
wieku w stołecznych klubach stu-
denckich do tańca, obok zespołów 
gitarowych, grały kapele jazzowe. 
Wyparły je hałaśliwe dyskoteki pro-
wadzone przez nowych idoli – didże-
jów. Jeszcze tylko klubowi weterani, 
np. skupieni wokół Starej Stodoły 
albo festiwalu Old Jazz Meeting  
i konkursu Złotej Tarki (od 20 lat  
w gościnnej Iławie), od czasu do cza-
su ruszają w pląsy przy dźwiękach 
ulubionej muzyki swojej młodości. 
Aż tu nagle pojawiło się dynamiczne 
nowe zjawisko o starych korzeniach.

Lindy Hop, bo o nim mowa, to 
– według źródeł internetowych – po-
chodzący ze Stanów Zjednoczonych 
styl tańca, tańczony do muzyki jaz-
zowej, protoplasta większości tań-
ców swingowych, jak np. boogie-
woogie, jive, rock and roll. Kiedy  
w roku 1927 amerykański pilot  
Charles Lindbergh w samotnym 
locie do Europy pokonał Atlantyk, 
prasowe nagłówki krzyczały: „Lindy 
hops the Atlantic”. Ponoć tak wła-
śnie modny taniec zyskał oryginal-
ną nazwę. Jego źródeł doszukuje się  
w tańcach amerykańskich począt-
ku XX wieku. Popularność Lin-
dy Hop związana jest z rozwojem 
big bandów ery swingu lat 20. i 30.  
W nowojorskim Harlemie funkcjo-
nowały popularne sale taneczne, 
m.in. Small’s Paradise, Roseland 
Ballroom, Alhambra Ballroom, 
Apollo Theatre i najsłynniejszy  
Savoy Ballroom, (któż nie zna Stom-
pin’ at the Savoy?). Występowały tam 
najsłynniejsze orkiestry swingo-
we: Ellingtona, Basie’ego, Dorseya,  
Goodmana, soliści tej miary  
co Ella Fitzgerald i pary taneczne,  
np. Frankie Manning i Frieda Wa-
shington (zachowując proporcje moż-
na przypomnieć, że pół wieku temu 
taką znakomitą parę hybrydowo-
stodolaną tworzyli Iza Zabieglińska  
i Henio Meloman, czyli Henryk 
Kurek, uwiecznieni w piosence 

Wojciecha Młynarskiego). Tancerze 
trenowali na ulicach i podwórkach No-
wego Jorku, wzajemnie inspirowali się  
i rywalizowali ze sobą na imprezach 
typu jam session. 

Po II wojnie światowej przyszły 
nowe mody i Lindy Hop popadł w za-
pomnienie. W latach 80. zmartwych-
wstał dzięki zapaleńcom w USA, 
Szwecji i Wielkiej Brytanii. Powstało 
wówczas wiele grup i stowarzyszeń 
tanecznych, organizowano warszta-
ty, zawody i obozy swingowe, a także 
kursy i szkoły. Odnalezieni i wydo-
byci z zapomnienia wybitni tance-
rze, żywe legendy z dawnych czasów 
– wspomniany Frankie Manning,  
Norma Miller, Al Minns, czy Dean 
Collins – wrócili na parkiety dzie-
ląc się swą wiedzą i umiejętnościami  
z młodymi adeptami. Obecnie spo-
łeczność „the lindyhoppers” zrzesza 
tysiące osób na całym świecie.

W Polsce ruch LH zaczął się roz-
wijać zaledwie kilka lat temu. Silne 
ośrodki to Warszawa i Kraków (fe-
stiwale Dragon Swing i Swing Era), 
starają się do nich dołączyć Trójmia-
sto i Wrocław. W stolicy pionierami i 
animatorami są Michał Oblaciński 
i Kasia Dybowska. Od 10 lat uczest-
niczą w zagranicznych warsztatach, 
imprezach i konkursach, najczęściej 
jako pierwsza para z Polski. Byli 
gośćmi Oslo Winter Jump oraz kil-
kakrotnie Herräng Dance Camp w 
Szwecji, uczyli się i osiągali sukcesy 
w Waszyngtonie, Barcelonie, Wilnie, 
Kijowie, Mińsku, Budapeszcie, Rzy-
mie, Como. Stworzyli i prowadzą po-
pularną szkołę tańca swingowego.

Ostatnio w Warszawie miała 
miejsce zorganizowana z rozma-
chem trzydniowa, międzynarodo-
wa impreza pn. Warsaw Lindy Hop 
Exchange. W bogatym programie 
znalazły się warsztaty, turnieje, kon-
kursy, pokazy i pojedynki instrukto-
rów (prawie jak legendarne potyczki 
kapel i instrumentalistów w Nowym 
Orleanie). Tańczono przy muzyce 
na żywo (częstochowsko-stołeczna 
Five O’Clock Orchestra oraz Mark 
Shepherd & Joanna Morea Swing 
Quartet) i serwowanej przez didżeja 
klasyce gatunku. Zdjęcia nie w pełni 
oddają klimat wydarzenia. 

Może to tylko wspomnienia  
z młodości starszego pana, ale wyda-
je mi się, że od przełomu lat 50. i 60. 
ubiegłego wieku, kiedy w Polsce wy-
buchł jazz, nie uczestniczyłem w ta-
kim festiwalu radości i dobrej ener-
gii, pasji i zaangażowania. Bo, jak 
nazwali swoją najnowszą płytę Mark 
i Joanna, „Swing Is Everything”.

Bogumił Paszkiewicz
Artykuł napisany dla JAZZ FORUM  
ukazał się w sierpniowym (7-8/2013) 

numerze magazynu.  
Dostępny także na WWW.portalmini.eu

„STARSI 
WIEDZĄ 
WIĘCEJ”

Projekt pt. „Starsi wiedzą wię-
cej” (realizowany w ramach 

Rządowego Programu na Rzecz  
Aktywności Społecznej Osób Star-
szych) jest kontynuacją działań po-
dejmowanych od wielu lat na rzecz 
seniorów przez Biuro Porad Oby-
watelskich w Warszawie – Centrum 
Informacji Społecznej CIS. Biuro 
pomagało seniorom w rozwiązywa-
niu ich codziennych problemów 
udzielając porad, wydając cieszący 
się dużym powodzeniem bezpłatny 
poradnik „Obywatelski niezbęd-
nik seniora” oraz angażując się  
w inne działania na rzecz seniorów 
dotkniętych problemami wynikają-
cymi z niepełnosprawności, samot-
ności i wielu innych problemów  
życiowych.

Ideą projektu „Starsi wiedzą 
więcej” jest poprawa jakości co-
dziennego życia seniorów, szcze-
gólnie tych, których dotykają 
różnorodne problemy związane z nie-
dostatkiem, trudną sytuacja rodzinną,  
czy problemami mieszkaniowymi. 
Celem projektu jest również za-
chęcenie seniorów do podejmowa-
nia aktywności społecznej poprzez 
różnorodne działania edukacyjne. 
Projekt jest zakrojony na szeroką 
skalę, bowiem swoimi działaniami  
ma objąć do końca bieżącego roku  
aż dziesięć tysięcy seniorów.  
Co trzeba podkreślić, pomoc ta jest 
całkowicie bezpłatna, udzielana  
z zachowaniem pełnej poufności  
i poszanowania osoby zwracającej się 
o pomoc.

Pod hasłem „Uczymy się przez 
całe życie” prowadzone są w różne-
go typu organizacjach senioralnych 
spotkania edukacyjne (planowanych 
jest 14 spotkań do końca 2013 r)  
o tematyce obejmującej takie istotne 
zagadnienia jak: edukacja finanso-
wa (planowanie budżetu domowego, 
dysponowanie dochodami, sposoby 
oszczędzania oraz zasady racjonal-
nego i bezpiecznego pożyczania), 
problematyka zadłużeń (zasady  
dochodzenia roszczeń, konsekwen-
cje zadłużeń, terminy przedawnień), 
sprawy mieszkaniowe (możliwość 
przekazania mieszkania, uprawnie-
nia lokatorów kamienic przejętych 
przez prywatnych właścicieli czy 
utrata tytułu prawnego do mieszka-
nia) oraz formy przekazywania wła-
sności (dziedziczenie, testamenty, 
spadki i darowizny).

We wszystkich powyżej wspo-
mnianych sprawach, a także w wie-
lu innych, doradcy warszawskiego  
Biura Porad Obywatelskich codzien-
nie udzielają porad seniorom, ustr 16  
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Ponad 10 lat temu miałam 
przyjemność trafić z moimi 

przyjaciółmi do szczególnej w swej 
atmosferze restauracji Dom Polski 
na ul. Francuskiej 11. 

To czasy mej aktywności w po-
zarządowej organizacji Soroptimist 
International, gdzie jako Prezydent 
Założyciel S.I. Warsaw Dom Polski 
Club - podejmowałam tu, gości przy-
byłych na zaproszenie mego Klubu 
na uroczystość przyłączenia go do 
Federacji Europejskiej. 

Do dzisiejszego dnia tamte 
spotkane jest w serdecznej pamię-
ci naszych gości ze świata, a moje 
kubeczki smakowe tęsknią za… 
pasztetem z zająca, czy malinowymi 
pomidorami z wiejskim serem, piecze-
nią cielęcą z domowymi kopytkami, 
bądź polędwiczkami wieprzowymi. 
Pstrągiem z pieca. A na deser za ja-
błecznikiem, nie wspomnę o kawie  
i herbacie z kieliszkiem wybornego 
wina

Oczarowanie polską kuchnią, 
wspaniałą atmosferą, jaką Gospody-
ni otaczała swych gości, sprawiły,  
że we wspomnieniach z wizyty zosta-

ła w sercach uczta dla podniebienia  
i dla ducha.  

Kiedykolwiek powracałam do 
tego niezwykłego miejsca, zawsze 
było to wielkim świętem i dla mej 
skromnej osoby i mych przyjaciół. 

Na Francuskiej 11, dzięki osobie 
Ryszarda Chromińskiego, który nie-
wątpliwie przyczynił się do dobra 
wynajmując swój rodzinny dom na 
restaurację Katarzynie Wasilewskiej 
stale dzieje się to – co nas łączy! 

To, ludzie, miejsca i okoliczności 
tworzą wszystko co nas otacza, jak  
z wielkim szacunkiem podkreśla 
życzliwość Ryszarda Chromińskiego 
- Katarzyna Wasilewska. 

Dbając o dobra doczesne, nie zawsze 
na równi stawiamy dobra duchowe.

Pani Katarzyna Wasilewska dołą-
czyła do grona wspierających mój pro-
jekt „Polska Szkoła Mistrzów” jego 
pierwszy element „Śladami Mistrzów 
… Wielkie Postacie na Saskiej Kępie”

W połowie stycznia bieżącego 
roku trafiłam po latach do restauracji 
Dom Polski, na dwa dni przed wiel-
kim wydarzeniem z racji roku Wi-
tolda Lutosławskiego (1913-1994), 
kompozytora i dyrygenta, (zamiesz-
kującego przy ul. Zwycięzców 39). 

Z troską podzieliłam się z Ka-
tarzyną Wasilewską: Setne urodziny 

Mistrza z Saskiej Kępy, a my nie mamy 
tortu urodzinowego!

18 stycznia 2013 roku – wieczór 
był szczególny… wiersz Juliana  
Tuwima Spóźniony Słowik recytował 
dla Mistrza Witolda Lutosławskie-
go sam Burmistrz Dzielnicy Praga  
Południe Tomasz Kucharski.  
Piosenki dla Mistrza wykonywał 
Zespół Angklung Dharma Wanita 
Persatuan z Ambasady Republi-
ki Indonezji w Warszawie, i Adam  
Szydłowski – klarnecista, Ma-
riusz Rutkowski – pianista, Maria  
Turowska – skrzypaczka i Schola 
Dziecięca – Parafii Miłosierdzia 

Bożego z Grupą Teatralną z bi-
blioteki nr 55 dla dzieci i młodzie-
ży – pod opieką charyzmatycznego  
prof. Marcina Bielińskiego.  

W programie znalazły się pio-
senki dziecinne do wykonania dla  
dzieci i przez dzieci do poezji  
Juliana Tuwima, oraz utwory instru-
mentalne, a także utwory dziecię-
ce z dalekiej Indonezji wykonane  
na narodowym instrumencie  
ANGKLUNG! 

Nie było miejsc siedzących  
na schodach… 

Radość wieczora ukoronowana  
została darem serca Katarzyny Wasi-
lewskiej …

Po wieczorze nadeszła wiado-
mość, także od wnuka wielkiego Mi-
strza Józefa Gosławskiego – medalie-
ra i rzeźbiarza z ulicy Nobla: Mistrz 
Lutosławski na pewno się cieszy!

Pani Jadwigo,
Pozwalam sobie jeszcze raz wró-

cić do dzisiejszego święta - znakomity 
wieczór, naprawdę, wybrana na dziś 
formuła (muzycy + dzieci + goście  
z Indonezji) okazała się rewelacyjna. 

Im więcej czasu mija, tym bardziej 
narasta we mnie przekonanie, że ten 
wieczór był dla Sasko- Kępian (i po-
zostałych gości) naprawdę wspaniałym 
przeżyciem.

I jeszcze ten tort dla Mistrza Lu-
tosławskiego! Gratuluję raz jeszcze!  
Z pozdrowieniami Tadeusz Rudzki

Każde wsparcie jest niezwykłym 
darem, lecz jeśli dzieje się kontynu-
acja, to świadczy o wspólnej wierze 
w potrzebę dbania o WARTOŚCI.   
A one mają wtedy sens, kiedy  
są współdzielone! 

Nie minęło 8 miesięcy, a goście 
przybywszy 21 września 2013 roku 
na wydarzenie „Stulecie Profesora 
Jana Ekiera - Mistrza... Człowieka....  
Ojca.... Przyjaciela” ponownie 
kosztowali serwowany osobiście 
przez właścicielkę Domu Polskiego  

Katarzynę Wasilewską urodzinowy 
tort na cześć przyjaciela Mistrza Witol-
da Lutosławskiego – Prof. Jana Ekie-
ra, który 29 sierpnia skończył sto lat. 

Słowa osoby o wielkim sercu war-
te zacytowania: 

Napisz mi kochana  jeszcze raz,  
o której Twoim zdaniem najlepiej zja-
wić się z tortem, Wstępnie mówiłyśmy  
o godz. 20.00 czy może o 20.30. Nie do-
pytałam jeszcze czy mamy ustawić się  
w tym samym miejscu i czy będą tam 
osoby powiadomione o naszej wizy-

cie. Czekam również na wiadomość 
dotyczącą co mamy napisać na tor-
cie. Jeszcze raz powtórzmy datę: czyli  
21. 09. 2013.  Ściskam gorąco. Kasia 

Rzadko zdarza się na co dzień  
w życiu spotkać DOBRO.

Za sprawą wspólnego podążania 
„Śladami Mistrzów… Wielkie Posta-
cie na Saskiej Kępie”… mnie się ono 
często przytrafia.

Drodzy czytelnicy, 

Kiedykolwiek goszcząc w restau-
racji Dom Polski warto wiedzieć,  
że wizyta w tym miejscu zawsze  

będzie szczególna. Sprawi to niezwy-
kła Dama Katarzyna Wasilewska! 

Odwiedźcie na Saskiej Kępie tak-
że restaurację Dom Polski. 

Tam doświadczycie Państwo nie 
tylko uczty dla podniebienia… tam 
poczujecie ucztę dla ducha. Dyskret-
ny urok Damy o ogromnym, wrażli-
wym sercu – Pani Katarzyny Wasi-
lewskiej zawsze to sprawi. 

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

MOJE WYJĄTKOWE SPOTKANIA 
KATARZYNA WASILEWSKA 
Właścicielka restauracji DOM POLSKI na ul. Francuskiej 11
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z mamą i siostrą, Skaryszewski 1946 nad Wisłą

z ojcem 1949

Z PAMIĘTNIKA CHŁOPAKA  
ZE STAREJ KĘPY,  

KTÓRY RUSZYŁ W ŚWIAT…
Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak dawniej wyglądało życie  
na Saskiej Kępie? Jeśli nie, tylko u nas możecie zapoznać się z historią życia 
Witka Wilewskiego, który przelał na papier to, co na Kępie najpiękniejsze.

od Belwederów, papierosy bez ust-
ników o nazwie Lotnik opakowane  
w pudełko z obrazkiem samolotu. 
Na boku tego pudełka był napis  
20 PAPIEROSÓW B/U. Papierosy  
te pozostały mi szczególnie w pa-
mięci właśnie z uwagi na pudełko. 
Było ono bowiem szyfrem do moc-
nego, jak na tamte czasy, politycz-
nego dowcipu. Brzmiał on nastę-
pująco (zaczynając od numeru 20  
i rozwijając w słowa pierwsze lite-
ry napisu na pudełku, a kończąc na 
obrazku samolotu): 20 Października 
Amerykanie Przylecą i Europę Rosji  
Odbiorą, Stalinowi Ó(o z kreską 
czyli u)tną Wąsy, Bierut Ucieknie 
(patrz obrazek) Samolotem. Za taki  
dowcip można było wtedy iść do wię-
zienia, ale my, będąc jeszcze dziećmi, 
nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. 
Mimo tych młodzieńczych prób  
potajemnego palenia papierosów,  
ja szczęśliwie nie wpadłem nigdy  
w ten nałóg.

W letnie niedziele rodzice za-
bierali nas często do Parku Skary-
szewskiego, gdzie na trawie graliśmy  
w piłkę lub jeździliśmy na rowerach 
po jego alejkach. Do parku zabiera-
ła nas także w dni powszednie pani 
Medalisowa, która w swym miesz-
kaniu na drugim piętrze domu  
na ulicy Berezyńskiej (w pobliżu 
Alei Waszyngtona) prowadziła małe 
prywatne przedszkole, do którego  
i ja przez dwa lata uczęszczałem.  
W parku znajdował się wówczas 
klub Akademickiego Zrzeszenia  
Sportowego (AZS) z kortami te-
nisowymi zamienianymi w zimie  
na dostępne dla wszystkich, za nie-
dużą opłatą, lodowisko. My dzieci 
nie graliśmy jednak w tenisa, przy-
glądaliśmy się jedynie jak grali starsi.  

Za to w zimie prawie wszyscy cho-
dziliśmy na AZS na łyżwy. Zimy 
w Warszawie były wówczas na tyle 
mroźne, że naturalne lodowisko  
AZS-u funkcjonowało zwykle nie-
przerwanie od grudnia do marca. 
Kiedy jednak na AZS-ie odby-
wały się jakieś oficjalne imprezy  
i lodowisko było zamknięte dla  
publiczności, jeździliśmy na łyżwach 
po zamarzniętym parkowym stawie 
lub też po Jeziorku Kamionkowskim.  
Później, będąc już w liceum, za-
pisałem się wraz z mym kolegą  
Piotrkiem Kamieńskim do sekcji 
hokejowej AZS-u. Nie wytrwaliśmy 
tam jednak zbyt długo, ponieważ  
z wiekiem rozrywki wzięły u nas 
górę nad sportem.

Na Wiśle po stronie Kępy, w po-
bliżu Mostu Poniatowskiego przy-
cumowany był w lecie drewniany 
basen z dnem w postaci wielkie-
go kosza, tak że przepływała przez 
niego rzeczna woda. Dzieci z Kępy, 
łącznie ze mną i moimi szkolnymi 
kolegami, chodziły się tam kąpać. 
Woda w Wiśle była jeszcze wte-
dy całkiem czysta, więc żadnemu 
z nas, nigdy te kąpiele nie zaszko-
dziły. Przy Wale Miedzeszyńskim,  
po stronie Wisły pomiędzy Zakopiań-
ska i Paryską (mniej więcej tam gdzie 
obecnie przebiega Trasa Łazienkow-
ska) stał od czasów przedwojennych 
budynek dawnego stowarzyszenia 
Y.M.C.A. (pełna angielska nazwa  
to Young Men‘s Christian Associa-
tion), w którym po wojnie działał 
klub wioślarski i inne sekcje spor-
towe. Ja chodziłem do „Imki” (jak  
to my wciąż na ten klub mówili-
śmy), głównie po to, aby pograć  
w ping-ponga. Na początku lat 50. 
władze dzielnicy Praga-Południe,  
do której formalnie należała Saska 
Kępa, otworzyły także na Kępie 
Ogródek Jordanowski. Znajdował się 
on pomiędzy ulicami Walecznych, 
Nobla oraz Saską i graniczył z tere-
nem kościoła. Były w nim huśtawki, 
bieżnia i skocznia, boisko piłkarskie, 
mała górka do zjeżdżania w zimie  
na sankach lub nartach, a także stół 
pingpongowy w niedużym baraku 
służącym także jako świetlica i biuro. 
Tam też często się bawiliśmy. W cie-
płe, letnie dni wolne od szkoły, robi-
liśmy czasem wycieczki w kierunku 
lotniska szybowcowego na Gocław-
ku, dochodząc przez rozciągające 
się wówczas na południe od ulicy  
Zwycięzców i porośnięte zbożem 
pola aż do tzw. Wału Szwedzkiego 
(oficjalnie Gocławskiego), ustr 16 

bardowań, walk podczas Powstania 
Warszawskiego oraz paleniu miasta 
przez Niemców po jego zdławieniu, 
uległa lewobrzeżna Warszawa. Tak 
więc, już od zakończenia wojny, 
Warszawiacy mieszkający na Kępie, 
a była to przeważnie inteligencja, 
byli w pewnym sensie uprzywile-
jowani. Mieszkali bowiem w dość 
dobrych, jak na tamte czasy warun-
kach. Dzieci z Kępy nie musiały 
się bawić na gruzach zburzonych  
domów, bo ulice były tu czyste i zielo-
ne, a pod nosem miały wciąż dobrze 
zachowany, duży Park Skaryszew-
ski. My jednak, jak to dzieci, lubili-
śmy włazić w najrozmaitsze dziury  
i zakamarki. Pamiętam, że przy rogu 
Saskiej i Walecznych (po północno-
wschodniej stronie) był wielki lej po 
bombie, a pomiędzy ulicą Francuską 
i Dąbrówki niedaleko dawnej willi 
znanej przedwojennej śpiewaczki 
Ewy Bandrowskiej-Turskiej, znajdo-
wał się pusty plac z dziurą w ziemi. 
Tam właśnie, bawiłem się najczę-
ściej z moimi wówczas najbliższy-
mi, mieszkającymi w pobliżu mnie 
kolegami z Kępy – Michałem Gliń-
skim i Leszkiem Przybytkowskim.  
Tam też popełniałem pierwsze  
dziecięce grzechy – takie jak choćby 
palenie papierosów.  

Najtańszymi i jednocześnie naj-
popularniejszymi papierosami były 
wówczas Sporty opakowane w or-
dynarny biały papier z czerwonym 
nadrukiem ich nazwy. Najdroższy-
mi natomiast były Belwedery – pa 
pierosy z ustnikami sprzedawane 
w eleganckim pudełku z obraz-
kiem warszawskiego Belwederu 
na jego wierzchu. Sprzedawano 
też droższe od Sportów, ale tańsze  

Saska Kępa kojarzy mi się nie-
rozerwalnie z latami mojej 

młodości, a że młodość to najpięk-
niejszy okres w życiu człowieka, tak 
więc ten mały skrawek ziemi nad 
Wisłą będzie miał zawsze dla mnie 
specjalne znaczenie.

Urodziłem się na Kępie przed 
samym końcem wojny. Moi rodzice 
mieszkali tam (na ulicy Lipskiej) 
jeszcze przed wojną i brali ślub 
w starym drewnianym kościółku 
na Nobla. Przez całe dzieciństwo, 
lata szkolne, okres studiów, a tak-
że pierwsze dziesięć lat własnego  
życia rodzinnego mieszkałem na 
Saskiej Kępie. Początkowo, jako 
malutkie dziecko, wraz z rodzicami  
i siostrą Basią na Irlandzkiej, potem  
na Walecznych przy rogu Irlandz-
kiej, a na końcu wraz z żoną i synem 
na Zakopiańskiej u wylotu Szczu-
czyńskiej. Później losy rzuciły mnie 
zagranice. Wyjechałem jako inżynier 
na dwa kolejne kontrakty do Li-
bii. Z tego drugiego kontraktu nie 
wróciłem już jednak nigdy na stałe  
na Kępę, głównie z powodu wprowa-
dzenia w Polsce „stanu wojennego” 
wtedy, kiedy mnie kończył się aku-
rat ten kontrakt. Z Libii wyjecha-
łem wraz z całą rodziną do Kanady  
i od ponad trzydziestu lat wszyscy 
troje żyjemy w Toronto. Ja uważa-
łem się jednak i nadal uważam za  
Warszawiaka z Kępy.   

Z mego okresu młodości po-
zostało mi w pamięci wiele wspo-
mnień związanych z Kępą, którą 
odwiedzam zawsze przy okazji mych 
prawie corocznych wizyt w Polsce.  
Polska, Warszawa, a także i Saska 
Kępa zmieniły się pod wieloma 
względami podczas mojej nieobecno-
ści. Stara Kępa zmieniła się jednak 
chyba najmniej. Aby zachować obra-
zy i wrażenia z czasów mej młodości, 
a także moich późniejszych wizyt 
na Kępie postanowiłem, póki dopi-
suje mi pamięć, „przelać na papier’’  
trochę tych moich wspomnień.

Saska Kępa, leżąc po prawej 
(wschodniej) stronie Wisły i w pew-
nym sensie na uboczu miasta, ucier-
piała stosunkowo mało w czasie 
wojny. Mimo tego, na wielu sasko-
kępskich domach, widniały ślady 
pocisków. Niektóre budynki uległy 
częściowemu, a nawet całkowitemu 
zburzeniu. Były to jednak znikome 
straty w porównaniu do zniszczeń, 
jakim na skutek niemieckich bom-

Witold Wilewski
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fot. Tadeusz Sałapa

klasa IIb 1952

str 15u przy którym stała mała 
kapliczka z posągiem Matki Boskiej, 
podobna do tej, znajdującej się w Par-
ku Skaryszewskim. To był już koniec 
naszego sasko-kępskiego świata. 

Krótko po wojnie prawie wszyst-
kie ulice Saskiej Kępy były brukowa-
ne. Niektóre bazaltowa kostką, a nie-
które polnymi kamieniami zwanymi 
popularnie kocimi łbami. Część ulic 
nie była też wyposażona w miej-
ską kanalizację, a stojące przy nich 
domy miały tak zwane szamba. Któ-
regoś letniego dnia podczas naszych 
dziecięcych zabaw otworzyliśmy 
przykrywę włazu do szamba na Styki 
pomiędzy Obrońców i Walecznych, 
i jeden z chłopaków w nie wpadł. 
Narobiliśmy wtedy dużego krzyku,  
i ten nieszczęsny chłopak został stam-
tąd szybko wyciągnięty, a następ-
nie doprowadzony przez rodziców  
do porządku. Po kilku latach założo-
no tam miejską kanalizację i zlikwi-
dowano szamba. Ulice Kępy zostały 
też z czasem, jedna po drugiej, wy-
asfaltowane.  Mnie w związku z tym 
zdarzył się jednak inny wypadek. 
Bawiąc się z kolegami w chowanego 
wlazłem do beczki po smole pozosta-
wionej przez robotników przy jednej 
z asfaltowanych ulic i cały się w niej 
utytłałem. Pamiętam, że jak przy-
szedłem po tym do domu to mama 
załamała nade mną ręce. Oprócz 
czyszczenia ze smoły mego ubrania, 
co wówczas nie było proste, musia-
ła także zmywać ją ze mnie masłem. 
Jak już trochę podrosłem to wraz  
z mym kolega Michałem Glińskim 
urządzaliśmy sobie w Alei Waszyng-
tona koło Parku Skaryszewskiego 
dużo bardziej niebezpieczne zaba-
wy. Polegały one na wskakiwaniu  
i wyskakiwaniu z jeżdżących wzdłuż 
tej ulicy tramwajów, które wówczas  
jeździły jednak wolniej niż obecnie 
i w których nie zamykano drzwi  
nawet w czasie jazdy. Jakimś cudem 
te zabawy nie skończyły się dla nas 
tragicznie.

Dużym wydarzeniem dla miesz-
kańców ówczesnej Saskiej Kępy,  
a szczególnie młodzieży, była bu-
dowa Stadionu Dziesięciolecia na 
terenie wysypiska gruzu, rozcią-
gającego się wówczas wzdłuż ulicy  
Zielenieckiej od Alei Poniatow-
skiego w kierunku Pragi po stronie 
przeciwnej do Parku Skaryszewskie-
go. My, dzieci z Kępy, chodziliśmy 
tam co jakiś czas, aby zobaczyć jak 
postępują roboty. Pewnego letniego 
wieczoru zaalarmowało nas wycie 
syren wozów strażackich w okoli-
cy terenu budowy. Prawie wszyscy  
pobiegliśmy więc tam, aby zobaczyć 
co się dzieje. Okazało się, że zapaliło 
się deskowanie betonowego tunelu 
wjazdowego na stadion. Tunel ten 
wyglądał wówczas jak wielki, ziejący 
ogniem piec, z buchającymi po obu 
jego stronach płomieniami. Strażacy 
ugasili jakoś ten pożar, ale pamiętam, 
że opóźnił on trochę roboty budow-
lane. Stadion Dziesięciolecia został 
jednak ukończony i otwarty zgodnie 
z planem. W 1955 roku odbyły się 
na nim główne imprezy zorganizo-
wanego w Warszawie Światowego 
Festiwalu Młodzieży i Studentów. 
Tym tunelem wjeżdżali także później 
na Stadion kolarze biorący udział  

w odbywającym się co roku na wio-
snę międzynarodowym wyścigu 
Warszawa - Berlin - Praga zwanym 
Wyścigiem Pokoju. Ci kolarze byli 
dla nas wówczas sportowymi idola-
mi i jeździliśmy oglądać ich, a także 
ich wyścigowe rowery z bliska, aż 
do hotelu Polonia lub Bristol, gdzie 
przeważnie byli oni zakwaterowani  
i skąd wyjeżdżali na uliczne treningi 
przed rozpoczęciem wyścigu. 

Wkrótce po wojnie funkcjonowa-
ły na Kępie dwie szkoły podstawo-
we. Jedna mieściła się w starym bu-
dynku na rogu Saskiej i Irlandzkiej, 
a druga w barakach na Zwycięzców 
przy Placu Przymierza. Przez krótki 
czas działały także prywatne kom-
plety (coś w rodzaju klasy wstępnej) 
prowadzone przez pania Rogow-
ską, na parterze tego samego domu,  
w którym mieściło się przedszko-
le pani Medalisowej. W 1951 roku 
wybudowano także na Kępie, przy  
ulicy Zwycięzców 7/9, w pobli-
żu Walu Miedzeszyńskiego nową 
szkołę, która mieściła początko-
wo podstawówkę – TPD nr 17 oraz 
ogólniak – TPD nr 6 nazwany póź-
niej Liceum Ogólnokształcącym  
nr XXXV im. Bolesława Prusa.  Gdy 
miałem 6 lat rodzice przenieśli mnie 
z przedszkola pani Medalisowej  
na komplety do pani Rogowskiej, skąd 
po roku poszedłem do drugiej klasy 
Szkoły Podstawowej nr 143 czyli  
do tzw. Baraków.  Z Baraków, też  
po roku, przeniosłem się do TPD 
17 i tą szkołę ukończyłem. Jej kie-
rownikiem był wówczas facet z t.zw. 
awansu społecznego. My mówilśmy 
na niego pan kierownik Hyndusińsky.  
To przezwisko zdobył on sobie  
z uwagi na swój sposób mówienia.  
Zamieniał on, bowiem ‘’ą’’ na ‘’om’’, 
‘’ę’’ na ‘’en’’ a także ‘’i’’ na ‘’y’’ lub 
zupełnie je gubił. Na dzieci, które 
spóźniały się do szkoły mówił, że są 
one ‘’jak te Hyndusy’’ (kolarze hin-
duscy, którzy brali udział w Wyści-
gu Pokoju ale na metę przyjeżdżali 
zawsze ostatni, długo po wszystkich 
innych), a na porannych apelach 
szkolnych kazał nam często śpiewać 
swoją ulubioną piosenkę intonując 
ją tak: ‘’...idom dzieci renka w renke, 
polske, czeske i radziecke’’.  

Prawie wszystkie dzieci z Kępy 
znały się wówczas czy to z przed-
szkola lub szkoły, czy też z zabaw  
w Parku Skaryszewskim, “Imce” 
lub Ogródku Jordanowskim.  Szcze-
gólnym jednak miejscem spotkań 
dzieci i młodzieży z Saskiej Kępy, 
a także jej dorosłych mieszkańców 
był wówczas kościół pod wezwaniem 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 
Stał on, tak jak i dziś, na ulicy Nobla  
u wylotu Obrońców, ale był to po-

czątkowo mały drewniany kościółek.  
Rozbudowano go z pomocą zarówno 
finansową, jak i fizyczną sasko-kęp-
skich parafian dopiero na przełomie 
lat 40. i 50. Młodzież chodziła do ko-
ścioła co niedzielę na poranną mszę 
o 9:00, a po zlikwidowaniu przez ko-
munistów religii w szkołach, także  
w tygodniu na organizowane tam 
wieczorne lekcje religii oraz inne 
zajęcia socjalne. Te kościelne zajęcia 
kolidowały jednak często z organizo-
wanymi w tym samym czasie przez 
komunistyczne władze oświatowe 
imprezami w szkołach czy też Ogród-
ku Jordanowskim. Pamiętam, że te-
lewizja polska, aby odciągnąć dzieci 
od kościoła zaczęła nawet nadawać 
w niedzielne poranki amerykańskie 
filmy rysunkowe Walta Disneya  
o myszce Miki czy kaczorze Donal-
dzie, które oczywiście ubóstwiali-
śmy. Rodzice jednak twardo wysy-
łali nas w niedziele rano na msze  
do kościoła.  

W dzień Święta Bożego Ciała, 
szła co roku ulicami Kępy procesja, 
w której uczestniczyli sasko-kępscy 
parafianie. Wychodziła ona zawsze  
z kościoła Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy na Nobla, a trasa jej 
wiodła takimi ulicami Kępy jak 
Zwycięzców, Obrońców, Walecz-
nych, Saską, itd. Procesję prowa-
dził kościelny niosąc przed sobą 
krzyż, a za nim w pewnej odległości 
szedł pod baldachimem niesionym 
przez czterech zasłużonych parafian 
proboszcz kościoła z monstrancją.  
Za mego dzieciństwa był nim zacny 
ksiądz Roguski, który jeszcze przed 
wojną udzielał moim rodzicom ślu-
bu. Jednym z mężczyzn niosących 
nad nim baldachim był zawsze pan 
Rosłonek, właściciel warsztatu sto-
larskiego w drewniaku, o którym 
kilka słów za chwilę. Drogę przed 
nimi zasypywały płatkami kwiatów, 
niesionymi w małych koszyczkach, 
ubrane na biało małe dziewczynki,  
a ministranci w komżach, do których 
i ja przez jakiś czas należałem, nieśli 
kadzidło rozsnuwające aromatyczny 
dym. Za baldachimem proboszcza 
podążali sasko-kępscy parafianie 
uczestniczący w procesji. Miesz-
kańcy domów położonych wzdłuż 

jej marszruty, ozdabiali balkony lub 
okna swych mieszkań rożnymi ma-
katkami oraz kwiatami i wywieszali 
w nich święte obrazki. Niektórzy 
wierni tacy np. jak inżynier Ambro-
ziewicz, właściciel domu przy rogu 
ulic obrońców i Aldony oraz ojciec 
moich kolegów Janka i Krzyśka, bu-
dowali na tę okazję specjalne ołtarze 
przy których procesja zatrzymywała 
się na modlitwę. 

Witold Wilewski

str 13u których trudna sytuacja 
życiowa zmusiła do szukania facho-
wej pomocy. Zasadniczym celem 
tego działania jest pomoc seniorom 
w dochodzeniu ich praw i dostar-
czenie wiedzy na temat skutecznego  
i samodzielnego rozwiązywania  
problemów.

Wiele informacji przydatnych 
seniorom jest dostępnych w Inter-
necie, jednak nie wszyscy posiada-
ją dostęp do niego jak również nie 
mają wiedzy niezbędnej do poszu-
kiwania interesujących ich danych. 
Dlatego, w siedzibie Biura zostało 
uruchomione specjalnie dla nich 
stanowisko internetowe pod nazwą  
„Wirtualny świat dostępny senio-
rom”. Każdy chętny senior będzie 
mógł skorzystać z pomocy wolon-
tariusza w uzyskaniu potrzebnej 
mu wiedzy w zakresie różnych 
form wsparcia, uzyskać potrzebne 
formularze, wzory pism, przepisy, 
dowiedzieć się o różnych formach 
organizowania zajęć edukacyjnych, 
rehabilitacyjnych, kulturalnych, 
rozrywkowych i rekreacyjnych.  
Przy pomocy wolontariusza możli-
we też będzie skorzystanie z poczty 
elektronicznej.

Jak już wspomniano, „Obywatel-
ski Niezbędnik Seniora” cieszył się 
dużym powodzeniem wśród czytel-
ników. Dlatego, przygotowywano 
drugie wydanie, poszerzone i uzupeł-
nione. Poradnik ten będzie dostęp-
ny bezpłatnie w wielu instytucjach  
i organizacjach działających na rzecz 
seniorów, a także w siedzibie Biura 
Porad Obywatelskich.

Szczegółowych informacji na 
temat możliwości skorzystania  
z porad, z Internetu, z poradnika 
czy ze spotkań edukacyjnych moż-
na uzyskać w siedzibie BPO przy  
ul. Gałczyńskiego 3, telefonicznie, 
pod numerem 22-828-12-94 lub  
mailowo bpowarszawa@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy!!
Beata Łukasiewicz
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