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Zapraszamy mieszkańców Saskiej Kępy do wzięcia udziału w wyborach 
Rady Osiedla. Głosujemy 29 czerwca w „Prusie”. W numerze znajdzie-

cie Państwo listę kandydatów. Prezentujemy zakres działania Rady Osiedla, 
podstawowej komórki samorządowej. Na następnych stronach gazety zamiesz-
czamy materiały o funduszu partycypacyjnym, który pozwala mieszkańcom 
wybrać inwestycje jakie mają być realizowane na Saskiej Kępie. Polecamy 
zapoznanie się ze spisem projektów i zasadami głosowania. Warto skorzystać  

z okazji i wybrać do realizacji projekt, który Państwa zdaniem, najlepiej  
przysłuży się dzielnicy. Redakcja, tak jak większość mieszkańców, oburzona 
jest czterodniową kakofonią dzikich dźwięków rujnującą nerwy, zakłócających 
spokój mieszkańców. To przykład bezczelnego nieliczenia się z nikim i z ni-
czym zaprezentowany przez organizatorów koncertów i tych którzy na taką 
imprezę wyrazili zgodę. 
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POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ  
– PLUSY I MINUSY

Budżet dla Polski – nowa perspek-
tywa

Sukcesem obecnej kadencji Par-
lamentu Europejskiego jest zatwier-
dzenie nowego budżetu unijnego  
na lata 2014-2020. Polska otrzy-
ma w ramach tej puli łączną kwotę 
w wysokości 300 mld złotych oraz 
dodatkowo 1 mld złotych na wspar-
cie bezrobotnej młodzieży. To nie-
wątpliwy sukces nie tylko polskich 
negocjatorów, ale i Posłów, którzy 
pracowali nad tym pakietem w Par-
lamencie. Przyznane środki pocho-
dzące z Funduszu Spójności, będzie 
można zainwestować w takie przed-
sięwzięcia jak: priorytetowe połą-
czenia drogowe, transport przyjazny 
środowisku, rozwój przedsiębior-
czości, badania naukowe, cyfryzację 

(e-usługi, szerokopasmowy Internet) 
oraz aktywizację zawodową osób 
bezrobotnych. Warto zauważyć, że 
wywalczono możliwość refundacji 
podatku VAT w projektach, które 
będą dofinansowywane z funduszy 
europejskich, co będzie miało duże 
znaczenie dla samorządów teryto-
rialnych realizujących kosztowne 
inwestycje. Znakomitą informacją 
jest także ustawienie wielkości do-
finansowania na poziomie 80% dla 
Mazowsza. Warszawa przygotowuje 
już projekty, które będą realizowane 
z tych funduszy.

Oprócz Funduszu Spójności, 
przewidziano również dodatkowe 
środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego w wysokości około  
8 mld złotych. Z tych pieniędzy 
mogą być finansowane przedsięwzię-
cia o charakterze regionalnym ta-
kie jak: remonty dróg powiatowych  
i gminnych, modernizacje i rozbu-
dowy kanalizacji, termomoderniza-
cje budynków oraz inne działania 
mające na celu zwiększenie efektyw-
ności energetycznej. Nie zabraknie 
też pieniędzy na przedsięwzięcia  
z zakresu ochrony środowiska np. na 
oczyszczalnie ścieków oraz projekty 
rewitalizacyjne, kulturalne czy tury-
styczne. Potrzeba tylko przygotować 
dobre projekty i składać wnioski apli-
kacyjne. Ponadto na Mazowsze tra-
fią fundusze z kilku dedykowanych 
programów krajowych wchodzących  
w skład Funduszu Spójności. Tu będą 

brane pod uwagę bardzo kosztowne 
inwestycje, jak budowa nowych dróg 
ekspresowych, szpitali, linii energe-
tycznych, czy nowoczesnych placó-
wek naukowo-dydaktycznych. Nowa 
perspektywa to także duża szansa dla 
przedsiębiorców i rolników, którzy 
będą mogli ubiegać się o szkolenia, 
dofinansowanie zakupu potrzeb-
nego sprzętu lub na zmianę profilu  
działalności.

Samorządowcy są już w blokach 
startowych z projektami do reali-
zacji. Czas to też pieniądz! Każda  
godzina ma swoją cenę.

Horyzont 2020 – nowy program  
na badania naukowe i innowacje

Wieloletnie Ramy Finansowe 
kładą duży nacisk na rozwój badań 
i naukę. Służyć mają temu specjalne 
programy, wśród których na szcze-
gólną uwagę zasługuje Horizon 2020, 
który dysponuje budżetem w wyso-
kości 330 mld złotych. Jak dotąd jest 
to największy mechanizm finanso-
wania badań naukowych w Europie, 
którego wprowadzenie przyczyni się 
do zwiększenia konkurencyjności  
i zatrudnienia w gospodarkach 
krajów członkowskich. Jego zaletą 
jest duża elastyczność oraz znaczne 
uproszczenia formalne, mające uczy-
nić proces aplikacyjny prostszym, 
szybszym i bardziej przejrzystym. 
Nie bez znaczenia jest fakt, że łą-
czyć on będzie środowiska naukowe  
z przemysłem. Ma się to odbywać 
poprzez merytoryczne wsparcie dla 
inwestorów ze szczególnym uwzględ-
nieniem firm z sektora małych  
i średnich przedsiębiorstw, które 
będą w stanie wytworzyć innowa-
cyjne produkty oparte na nowych 
technologiach. Znakomitym posu-
nięciem jest uwzględnienie w progra-
mie Horizon 2020 całego wachlarza 
działań, mających rozwiązywać pro-
blemy obywateli Europy, związane  
z inteligentnym transportem, efek-
tywnym gospodarowaniem surow-
cami, dostępem do taniej i czystej 
energii, ochroną zdrowia i klimatu.

W czasie kryzysu bardzo trudno 
jest wywalczyć pieniądze na pro-
gramy naukowo-badawcze. Nam się 
udało i dlatego Horyzont 2020 rusza! 
Dawno temu polska noblistka Ma-
ria Skłodowska-Curie wykorzystała 
daną jej szansę. Kto następny odwa-
ży się pójść jej śladem? 

ETS system handlu emisjami  
– do poprawy czy likwidacji?

Debata na temat rezerwy upraw-
nień do emisji na rynku ETS to ważny 
etap dla przyszłości polityki klimatu 
i energii. Należy znaleźć rozwią-
zanie by wzmocnić i ustabilizować 
ten rynek. Europejski rynek emisji 
CO2 to sztuczny twór, stworzony dla  
celów politycznych i teraz też decy-
zje polityczne powinny decydować 

o zasadach jego funkcjonowania. 
Inwestycje w technologie niskoemi-
syjne są planowane w perspektywie 
długofalowej, szczególnie w sektorze 
energii. Rynek ten jest narażony na 
bardzo dużą fluktuację cen i trudno 
przewidzieć jest jak będzie kształ-
towała się sytuacja gospodarcza po 
roku 2020 i po 2030 roku. Propo-
zycja Komisji Europejskiej zawiera 
ofertę stabilizacji rynku, która funk-
cjonowałaby w dwóch kierunkach. 
Z jednej strony ograniczałaby fluk-
tuację podaży zezwoleń, proponując 
rozwiązania w dłuższej perspektywie 
czasowej. Trzeba się zastanowić jak 
ta regulacja miałaby wyglądać, gdzie 
proponuje się automatyczne zarzą-
dzanie nadwyżką i stworzenie Ban-
ku Zezwoleń na Emisję. Konieczne 
jest zagwarantowanie publicznej 
kontroli tego mechanizmu i dobre 
określenie działania mechanizmu 
stabilności. ETS miał dobrze za-
działać, zaś backloading (wycofanie 
puli darmowych uprawnień z rynku) 
miał przynieść stabilność cenową. 
Teraz jest kolejna propozycja, aby to, 
co miało być usunięte z rynku zosta-
ło umieszczone w sztucznym tworze 
- Banku Zezwoleń. Rynek wymaga 
stabilności prawnej a kolejne wąt-
pliwe przedłożenia komisyjne w tym 
zakresie wzmagają tylko niechęć in-
westorów do stanowionego prawa. 
Komisja ciągle wysuwa propozycje 
nadmiernie obciążające sektor pro-
dukcji. Małe i średnie przedsiębior-
stwa są siłą napędową gospodarek, 
więc trzeba pozwolić im działać.  
Środowisko i przemysł powinny iść 
ręka w rękę. Warto się więc zastano-
wić czy nie nadszedł czas, aby głę-
boko przeanalizować sens istnienia 
ETSu, w takim poprawianej ciągle 
postaci. Może warto już zakończyć 
etap „doświadczeń europejskich  
w zakresie ograniczeń emisji CO2”  
i skupić się na realnych inwestycjach 
w nowoczesne technologie, które 
przyniosą lepsze rezultaty i ograni-
czą ilość emisji gazów cieplarnia-
nych do atmosfery.

Nadszedł czas, aby wspólne dzia-
łania Parlamentu Europejskiego, 
Rady Europejskiej i Komisji Eu-
ropejskiej zmierzały w tym samym 
kierunku tj. rozwoju i stabilności 
gospodarek krajów Wspólnoty Euro-
pejskiej, którą jest Unia Europejska. 
Ciągłe zmiany prawa doprowadzają 
do destabilizacji i przyczyniają się do 
przenoszenia europejskiej produkcji 
przemysłowej poza obszar Unii. 

Ważnym zadaniem dla nowych 
Europosłów jest walka o ochronę 
klimatu w zgodzie z rozwojem go-
spodarczo-społecznym. Pamiętajcie, 
że społeczeństwo może być kibica-
mi lub sędziami Waszych poczynań! 

Jolanta Hibner 
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jolanta Hibner

.
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MATURA 2014 
KLUCZE DO … SZCZĘŚCIA ZA 30 %

LIST W SPRAWIE WYBORÓW  
DO SAMORZĄDU OSIEDLOWYCH

BEZSENNE NOCE  
NA SASKIEJ KĘPIEWybory do samorządów lokalnych odbędą się jednak po staremu  

tj. według wcześniejszych reguł, które niestety nie sprawdziły się 
w zakresie rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców. Na nic zdały się 
uwagi części radnych i mieszkańców aby wyborów nie organizować w wakacje. 
Trudno zrozumieć dlaczego informacja w BiP nie została wcześniej ogłoszona 
i dlaczego projekt uchwały pod obrady Rady wprowadzono w ostatniej chwi-
li. Nie dość, że większość radnych odrzuciła racjonalne argumenty oponen-
tów dotyczące terminu wyborów to przyjęła kuriozalny harmonogram wybor-
czy. Wynika z niego między innymi, że mieszkańcy mają zaledwie 4 dni na 
zgłoszenie kandydatów i zebranie wymaganej liczby poparcia. Radni w ogóle 
chcieli wprowadzić zapis do regulaminu, że jeśli zgłosi się o 50 % mniej kan-
dydatów niż miejsc w samorządzie to w ogóle nie przeprowadza się wyborów  
do rad osiedlowych, co oznaczałoby ich likwidację. 

Ciekawe czy już władze dzielnicy ustaliły listę swoich kandydatów i będą 
wysyłać tak jak 4 lata temu do wybranych mieszkańców na koszt urzędu  
listy swoich wybrańców? Czy pojawią się w ogóle w publicznych miejscach  
informacje o wyborach? 

W tym roku liczę, że wbrew trudnościom mieszkańcy naszej Kępy skorzy-
stają z przysługujących im praw wyborczych i oddadzą swój głos na poważ-
nych kandydatów, którzy coś zechcą zrobić dla naszego osiedla a nie będą tylko  
figurować w Radzie Osiedla. 

M. K
/Nazwisko znane redakcji/

Mamy za sobą tegoroczna 
maturę. To już ostatnia 

w tej formule. Chyba wszyscy ode-
tchnęli z ulgą. Maturzystom zgo-
towano maraton z dodatkowymi 
atrakcjami. Przez 5 dni większość  
z nich musiała zdawać 6 egzaminów.  
Nawet dwa dziennie. A najczęściej 
ten drugi liczący się już na studia. 
Takiego obciążenia nie są wszyscy 
w stanie wytrzymać. Czy w ogóle 
jest sens dzielić egzaminy na tzw. 
podstawowe i rozszerzenie. Czy nie 
można tego całego systemu upro-
ścić. Formalnie, matury miały trwać  
do końca maja ale harmonogram 
był tak ułożony, że niektórzy skoń-
czyli je już w połowie tego miesią-
ca. I będą czekać do końca czerwca  
na wyniki. Uczymy i domagamy 
się od młodzieży myślenia, a co 
można powiedzieć o Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej? Czy po-
cząwszy od szkoły podstawowej do 
średniej włączenie kalendarze edu-
kacji muszą być podporządkowane 
komisjom, nauczycielom, władzom  

na nie uczniom? Jak my dorośli 
ich taktujemy? Oni też mają prawo  
do wyboru ścieżki swojego rozwoju, 
rozsądnego rozłożenia swojego czasu  
na edukację i wypoczynek. 

Tematy z języka polskiego jak 
tematy, zadania z matematyki jak 
zadania. Żadnej rewelacji. Inne 
przedmioty też dało się przeżyć.  
Dla tych, którzy uczyli się systema-
tyczne a właściwie poćwiczyli roz-
wiązywanie testów to raczej nie było 
problemów ze zdaniem matury.

W końcu w tym systemie nie 
aż takważna była wiedza ale umie-
jętność rozwiązywania testów  
i to aby trafić z odpowiedziami w tzw. 
„klucz”. Co to jest takiego ten klucz? 
To zbiór gotowych odpowiedzi czy-
li typowa ściąga dla nauczyciela.  

Nasz nowy sąsiad Stadion Narodowy okazał się (nie pierwszy raz)  
niebywale uciążliwy. Zaczęło się w czwartek od hałasu związanymi  

z próbami związanymi z Orange Warsaw Festival. Jeśli ktoś myślał, że docie-
rający, wdzierający się do mieszkań hałas jest trudny do wytrzymania to grubo 
się mylił. Próby to było jedynie preludium. Prawdziwe katusze przeżyli miesz-
kańcy Saskiej Kępy podczas trwających do drugiej w nocy, koncertów w pią-
tek, sobotę i niedzielę. Pod wpływem dzikiego łomotu dom drżał w posadach,  
a naczynia zmieniały swoje położenie. W głowie dudniło, a nerwy były napięte 
do granic możliwości. A wszystko to przez trzy dni i noce. Stadion się bawi, 
a mieszkańcy Saskiej Kępy, Powiśla, Grochowa są terroryzowani kakofonią 
dźwięków. W najgorszej sytuacji są ci którzy są najbliżej uciążliwego sąsiada. 
Trudno wyobrazić sobie jak zniosły to osoby starsze, chore.

Gdy sąsiad zakłóca ciszę nocną, można poprosić aby „spuścił z tonu”,  
a w ostateczności poprosić stosowne służby o interwencję. W przypadku  
Narodowego z pewnością to nie działa.

Nasz nowy sąsiad (zarządzający stadionem) lekceważy prawo mieszkańców 
do ciszy i spokoju. Jak to możliwe, że władze miasta wydały zgodę na imprezę, 
która rujnuje nerwy kilkudziesięciu tysięcy sąsiadów Stadionu Narodowego. 
To był Orange Warsaw Scandal.

Mieszkaniec Berezyńskiej 
(ok. 200m od stadionu)

Ma to zapewne w zamyśle CKE ogra-
niczyć swobodę oceny u sprawdza-
jącego i przez to wyrównać szanse  
na obiektywna ocenę pracy uczniów. 
Ale kiedy uczeń nie trafi w ten sła-
wetny klucz to dla niego ale też i dla 
sprawdzającego kłopot . Klucz – go-
towe odpowiedzi do sprawdzenia 
testu to nie problem. Ale jak zasto-
sować go do pracy pisemnej ucznia 
będącą jego swobodną wypowiedzią? 
Nie zawsze przecież jest ona zgodna 
z naszymi lub Komisji Egzamina-
cyjnej poglądami. Wydaje się jednak  
patrząc na wynik matur z lat poprzed-
nich, że na szczęście zdecydowana 
większość nauczycieli sprawdzają-
cych zachowała zdrowy rozsądek. 

Za rok matura w nowej  
formule. Tu jeszcze gorzej będzie 

zastosować klucze. Czy znikną one  
z naszej rzeczywistości matural-
nej a wiedza i doświadczenie na-
uczyciela będą tym podstawowym 
narzędziem oceny pracy ucznia.  
Tak kiedyś bywało i my dawni ab-
solwenci nie czujemy się z tego po-
wodu gorszymi. Wszak rozsądek 
musi wziąć górę nad schematami. 
Czy wreszcie też zaczną myśleć  
w tej Centralnej Komisji Egzami-
nacyjnej i zastanowią się na tym jak 
rozsądnie przeprowadzić egzaminy.  
Czas pokaże. 

Z tego wszystkiego jednak praw-
da jest też taka, że młodzież cieszy 
się bo ma ponad 4 miesiące wakacji. 
Rodzice niestety mniej.

Rodzic maturzysty
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Osiedle Saska Kępa, zwane dalej „Osiedlem”, jest jednostką pomocniczą niższego rzędu w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.
W osiedlu działa jako podmiot reprezentujący interesy mieszkańców „Samorząd Mieszkańców Osiedla Saska Kępa” zwany dalej „Samorządem”.

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA SAMORZĄDU
Do zakresu działania Samorządu należy podejmowanie inicjatyw, opiniowanie i składanie wniosków we wszystkich sprawach  

o znaczeniu lokalnym, a w szczególności w sprawach:
zarządzania i administrowania budynkami komunalnymi, q
utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, q
utrzymania czystości i gospodarki odpadami, q
tworzenia i utrzymania terenów zielonych, q
tworzenia i funkcjonowania placówek usługowych, handlowych i targowisk, q
tworzenia i funkcjonowania parkingów i infrastruktury technicznej, q
utrzymania i organizacji ruchu na drogach lokalnych i gminnych, q
funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym lokalizacji przystanków, q
placówek oświatowych i opiekuńczych, q
pomocy społecznej, q
kultury, w tym utrzymania i konserwacji miejsc pamięci narodowej, q
sportu i rekreacji, q
pomocy sąsiedzkiej, q
popularyzowania wśród mieszkańców Osiedla idei samorządności, q
projektów planów zagospodarowania Osiedla i jego rozwoju, q
przekazywanych do rozpatrzenia przez Radę Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. q

ORGANY SAMORZĄDU

Organami Samorządu są Rada Osiedla i Zarząd Osiedla.1. 
Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym i kontrolnym Samorządu.2. 
Do właściwości Rady Osiedla należy w szczególności:3. 

prawo inicjatywy uchwałodawczej i zgłaszania projektów stanowisk, q
podejmowanie uchwał i stanowisk w sprawach z zakresu działania Osiedla, q
powoływanie i odwoływanie Zarządu Osiedla oraz w odrębnych głosowaniach przewodniczącego Rady Osiedla, który jest jednocześnie  q
przewodniczącym Zarządu Osiedla,
składanie interpelacji i zapytań na zasadach określonych w statucie dzielnicy, q
opiniowanie spraw na wniosek Rady Dzielnicy lub Zarządu Dzielnicy, q
kontrola pracy Zarządu Osiedla, w tym zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności. q

Kadencja Rady Osiedla trwa 4 lata.4. 

PRACA RADY OSIEDLA

Rada Osiedla obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Rady Osiedla lub upoważnionego przez niego członka  1. 
Rady Osiedla .
Posiedzenia Rady Osiedla zwoływane są:2. 

w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, q
o zwołaniu posiedzenia zawiadamia się członków Rady Osiedla, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, q
uchwały i stanowiska Rady Osiedla zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady chyba,  q
że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Obrady Rady Osiedla są jawne.3. 
Informację o obradach Rady Osiedla należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Osiedla.4. 
O posiedzeniu Rady Osiedla przewodniczący Rady Osiedla informuje Radę i Zarząd Dzielnicy wskazując przedmiot posiedzenia.5. 
Przewodniczący Rady Osiedla organizuje prace Samorządu, w tym prowadzi obrady Rady Osiedla oraz reprezentuje Samorząd na zewnątrz.6. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla.7. 
Członkowie Rady Osiedla mają obowiązek czynnego udziału w pracach Rady Osiedla oraz utrzymywania stałego kontaktu z mieszkańcami 8. 
Osiedla.
Członkowie Rady Osiedla pełnią swoje funkcje społecznie.9. 
Organem wykonawczym Samorządu jest Zarząd Osiedla powoływany spośród członków Rady Osiedla, składający się z przewodniczącego  10. 
Rady Osiedla, wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla, Skarbnika, Sekretarza oraz do 3 członków .
Przewodniczącego Rady Osiedla powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Rada Osiedla, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 11. 
połowy składu Rady Osiedla. 
Zarząd Osiedla organizuje dyżury członków. 12. 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ RADY OSIEDLA

Działalność Zarządu i Rady Osiedla podlega nadzorowi Zarządu i Rady Dzielnicy, przy zastosowaniu kryteriów zgodności z prawem, celowości, 1. 
rzetelności i gospodarności.
Przewodniczący Rady Osiedla zobowiązany jest do przedłożenia Przewodniczącemu Rady Dzielnicy oraz Zarządowi Dzielnicy uchwał Zarządu  2. 
i Rady Osiedla w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
Procedurę stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu lub Rady Osiedla określa § 58 statutu Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.3. 
Przewodniczący Rady Osiedla zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania rocznego z działalności Samorządu Radzie Dzielnicy  4. 
i Zarządowi Dzielnicy.

Opracowano na podstawie Statutu Rady Osiedla Saska Kępa 
/ Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 328/LI/2010 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. 

Redakcja

CO TO JEST SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW? 
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Obwieszczenie 
Osiedlowej Komisji Wyborczej 

Osiedla SASKA KĘPA 
z dnia 13 czerwca 2014 roku. 

 
Lista kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Osiedla 

wyznaczonych na dzień 29 czerwca 2014 roku. 
 

1. ANTONOWICZ Anna, informatyk, lat 55    
2. BARTOSZEWSKI Piotr, architekt krajobrazu, lat 34    
3. CZERWOSZ Magdalena, wyższe, lat 65   
4. FRYC Barbara, wyższe, lat 56    
5. JABŁOŃSKI Łukasz, wyższe, lat 31    
6. JAWORSKI Grzegorz, informatyk, lat 56   
7. JĘDRZEJCZYK  Zbigniew, średnie techniczne, lat 61   
8. KOSZEWSKI Krzysztof, architekt, lat 48   
9. KUROWSKI Leszek, wyższe, lat 56    
10. ONIŚKO Monika Anna, prywatny przedsiębiorca, lat 53    
11. PIĘKOŚ Danuta, farmaceuta, lat 66   
12. PIŁATKOWSKA Jadwiga, wyższe, lat 68   
13. POPKOWSKI Stefan, reżyser, lat 43    
14. RADZISZEWSKA-PARNIAK Magdalena, wyższe, lat 56   
15. RUDZKI Tadeusz, wyższe, lat 26   
16. SALICKI Wiktor Artur, wyższe, lat  48   
17. SKOTAREK Paweł, prawnik, lat 32    
18. STĘPIEŃ Jadwiga Teresa, wyższe, lat 60    
19. SZYDŁOWSKA Ewa, średnie, lat 50    
20. ŚPIEWAK Michał, wyższe, lat 40   
21. TERLECKA Mirosława, nauczyciel, lat 66   
22. TKACZYK Joanna, bibliotekarz, lat, 69    
23. TRELA Tadeusz Zygmunt, średnie, lat 83   
24. TWORKOWSKA-PIEŃKOSZ Jolanta, wyższe, lat 35    
25. WARDYŃSKA Dorota Iwona, średnie, lat 57   
26. WIERZBICKA Marzena, terapeuta, lat 53   
27. WIERZBOWSKI Czesław, informatyk, lat 54    
28. WIERZBOWSKI Michał, student, lat 20   
29. WINIARSKA-SZOSTAK Joanna, wyższe, lat 47    
30. WITAKOWSKI Włodzimierz, wyższe, lat 76   
31. WOJTASZEK Tomasz Jakub, finansista, lat 40     
32. WYROŻEMSKI Andrzej, wyższe, lat 54   
33. ZATRYB Grzegorz, ekonomista, lat 45    
34. ZWIERZYŃSKI Marek, wyższe, lat 55   
 

Przewodnicząca 
Osiedlowej Komisji Wyborczej 
 

          /-/ Maria Włodarczyk 
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KWITNIE...  
POMYSŁAMI 

W środę 4 czerwca w Klubie 
Kultury Saska Kępa od-

były się prezentacje projektów do 
budżetu partycypacyjnego, zgłoszo-
nych przez mieszkańców Kępy. Trze-
ba przyznać, że sala widowiskowa 
Klubu było miejscem adekwatnym  
do poziomu pomysłowości i zaan-
gażowania – to było prawdziwe wi-
dowisko! Ponad setka mieszkańców, 
która przyszła wysłuchać propozy-
cji sąsiadów, oklaskami dodawała 
skrzydeł kolejnym prelegentom.  
Na pochwałę zasługuje przygotowa-
nie autorów do wystąpień – wielu 
przyniosło ze sobą wydrukowane 
mapy, zdjęcia, a także własnoręcznie 
przygotowane plansze. 

Autorzy projektów zadbali o to, 
aby mieszkańcy Saskiej Kępy mieli 
trudny wybór – spośród 30 intere-
sujących propozycji wybrać można 
tylko 5. Ważne, aby zwrócić uwagę, 
na jaką sumę opiewają poszczególne 
projekty i aby nie przekroczyła ona 
393.970,45 zł. Tyle bowiem do dys-
pozycji ma Saska Kępa w ramach 
budżetu partycypacyjnego. Moim 
skromnym zdaniem na szczegól-
ną uwagę zasługują następujące  
projekty:

uporządkowanie przestrzeni miej-
skiej: 

projekt nr 3 – Rewitalizacja skwe-
ru przy Plonie, uporządkowanie terenu 
wokół płaskorzeźby „Plon”

projekt nr 18 – Rewitalizacja 
uliczki gospodarczej, pomiędzy  
ul. Dąbrowiecką a ul. Katowicką

projekt nr 21 – Francuska pach-
nąca bzami, nasadzenie bzów przy 
ul. Francuskiej

zdrowie mieszkańców: 
projekt nr 7 – Pomóż nam da-

leko zajść, zakup nowych urządzeń  
do biegania do Hali Sportowej Saska

projekt nr 20 – Otwarte boiska 
szkole, otwarcie boisk szkolnych 
dla dzieci i młodzieży w godzinach  
popołudniowych i dniach wolnych 
od pracy

odpoczynek i relaks: 
projekt nr 9 – Skwer rodzin-

ny, stworzenie przyjaznego miejsca  
do odpoczynku przy ul. Brukselskiej 
44A i 46

historia Saskiej Kępy: 
projekt nr 15 – przygotowanie 

i realizacja programu obchodów 
100-lecie stołeczności Saskiej Kępy 

Wybór będzie niełatwy, ale proszę 
się tym nie przejmować. Każda de-
cyzja będzie dobra, ponieważ każdy 
projekt pomoże zmienić Saską Kępę 
na lepsze! 

Rafał Kunicki

Można głosować tylko w jednej dzielnicy.1. 

Sprawdź na stronie internetowej dzielnicy, w której chcesz głosować lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców,  2. 
jak zaplanowane jest głosowanie w tej dzielnicy – czy pieniądze rozdzielane są na poziomie całej dzielnicy,  
czy może dzielnica została podzielona na mniejsze obszary, do których zostały zgłoszone projekty.  
Jeśli stworzone zostały takie obszary, zastanów się, w którym z obszarów wskazanym w podziale  
będziesz chciał głosować. Możesz wybrać tylko jeden obszar.

Sprawdź w naszej gazecie lub na stronie internetowej dzielnicy jakie projekty zostały złożone.  3. 
Można wybrać maksymalnie 5 projektów, każdemu przyznając równoważny głos.

W niektórych dzielnicach głosowanie może być bardziej skomplikowane, bo możesz głosować 
zarówno na projekty dotyczące całej dzielnicy, jak i mniejszego obszaru. Będziesz mógł wtedy 
wybrać maksymalnie 10 projektów:

kartę do głosowania można ściągnąć ze stron internetowych lub pobrać  
w Wydziale Obsługi Mieszkańców

Od  q 20 czerwca do 30 czerwca 2014 r. głosuj na projekty przez Internet lub prześlij swój głos 
listownie na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”.
Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do urzędu pomiędzy  q 20 a 30 czerwca 2014 r. 
Można oddać głos osobiście, przychodząc do Wydziału Obsługi Mieszkańców dzielnicy w dniach   q
20-30 czerwca 2014 r. w godzinach jego pracy. 
Możliwe, że w Twojej dzielnicy będą działały specjalne punkty do głosowania – sprawdź,   q
jakie i gdzie.

UWAGA
Głos nie jest ważny gdy:

- zagłosujesz więcej niż jeden raz lub zagłosujesz na różne sposoby, np. elektronicznie,   q
korespondencyjnie i osobiście, wtedy wszystkie Twoje głosy zostaną uznane za nieważne.
Jeżeli zagłosujesz na więcej niż 5 projektów z każdego obszaru, również Twoje  q głos nie będzie 
ważny.

Do dnia 15 lipca 2014 r. zostanie ogłoszona lista projektów  
przeznaczonych do realizacji w 2015 roku!

JAK GŁOSOWAĆ NA WYBRANE PROJEKTY
SASKA KĘPA czerwiec 2014 r.   Nr. 3 (16)8. SASKA KĘPAFundusz partycypacyjny
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fot. Tadeusz Sałapa

BLUSE TIME 

Zespół „BLUES TIME” to 
kontynuacja tradycji zało-

żonego przed laty przez Tomka Bie-
leckiego – „BLUES 66”. Obecny 
skład powstał w roku 2010. Grupa 
przyjaciół, bywalców legendarnej 
restauracji/klubu/baru „FREGATA” 
na Saskiej Kępie, któregos dnia przy-
targała instrumenty i zaczęła tam 
grywać. Występowalismy tam regu-
larnie, w każdy wtorek, co stało się 
swoistą tradycją w tym „kultowym” 
miejscu i przyciągało wielu słucha-
czy. Wielokrotnie gralismy w „SURF 
Clubie” na Pradze. Często zaprasza-
no nas do klubów warszawskich, ta-
kich jak Mechanik, Zachęta, Baszta, 
Steel Roses. W lokalach „Murzynek” 
na Starówce i „Bistro 32” w Sródmie-
sciu, występowalismy regularnie, po-
dobnie jak w legendarnym już Klubie 
Ćma Barowa oraz 2 Koła. Goscimy 
na scenach Centrum Promocji Kul-
tury Praga Południe, Klubu Kultury 
Saska Kępa, KK Gocław, OSP Saska 
Kępa, PMDK oraz Klubu Hefajstos 
w Otwocku. Bralismy udział w festi-
walach „Lep Na Bluesa” w Józefowie. 
Na festiwalu „Las, Woda & Blues”  
w Sławie, otrzymalismy w 2013 roku 

II Nagrodę w kategorii zespołów  
a Nagrodę Indywidualną Festiwalu 
zdobył Zbyszek Jędrzejczyk. Regu-
larnie bierzemy udział w obchodach 
Dni Saskiej Kępy. 

Zespół o wyraźnym charakterze 
bluesowym, nie stroniący jednak 
od boogie, hill country, country 
ballady, czy rocka, często działający  
w formule tzw. otwartego jamu. Stąd 
wielu zaprzyjaźnionych muzyków, 
kolegów i przyjaciół, którzy zawsze 
się na koncertach pojawiają, często 
zasiada do wspólnego, spontanicz-
nego grania. Element improwizacji 
jest jednym z głównych i podstawo-
wych elementów zespołu i towarzy-
szy każdemu występowi. Przyswieca 
nam zasada dobrej zabawy z wspól-
nego, szczerego grania, przybliżaniu 
bluesa, bez specjalnych pretensji  
do filharmonicznej precyzji, a tym 
bardziej do list przebojów... :)

Często rejestrujemy muzykę  
na żywo, w 2011 na płycie „Live 
at Fregata”, „Live at Mechanik”.  
W 2012 „BiBA”, a w 2013 „Live at 
Ćma Barowa”.

Do zobaczenia w klubach i na 
koncertach festiwalowych... !

Jacek Karpowicz  
– harmonijka. 
Włodek Tyl – klawisze. 
Zbyszek Jędrzejczyk  
– gitara akustyczna, spiew. 
Piotr Głudkowski – bas.  
Jacek Alka - perkusja.
Z zespołem stale  
współpracuje 
Przemek Chołody  
– gitara elektryczna.

Jacek Karpowicz

Niezwykle utalentowany harmo-
nijkarz młodego pokolenia muzy-
ków ze środowiska białostockiego 
bluesa, dla którego nadal inspiracją 
jest legendarny Ryszard „Skiba” Ski-
biński. Również wzorcem dla niego 
są Lester Butler, Little Walter i Kim 
Wilson. Jacek zajął 4 miejsce w kon-
kursie harmonijki ustnej Harmonica 
Bridge w roku 2011.

Włodzimierz Tyl

Pianista, wirtuoz klawiatury. 
Gra na fortepianie, organach, czę-
sto wykorzystuje dziwne brzmienia, 
na przykład banjo lub pedal steel 
guitar... Wszechstronne zaintereso-
wania muzyczne realizuje również 
współpracując z teatrem „Kamie-
nica”, grając w rockowej formacji 
PORTOBAND, szantowej grupie 
TiM oraz akompaniując chórowi 
WIWAT.

Zbyszek Jędrzejczyk
Wykonawstwo traktuje jako hob-

by i wielka pasję. Redaktor, publicy-
sta, fotografik i promotor muzyczny. 
Autor cyklicznej, autorskiej audycji 
bluesowej „Crossroads” w Radiu 
Wnet. Znawca bluesa i zwariowa-
ny kolekcjoner płyt. Gra na gitarze 
akustycznej, czasem na harmonijce 
i instrumentach perkusyjnych oraz 
spiewa.

Piotr Głudkowski

Przeflancowany na bas gitarzysta, 
wychowany na wczesnym rock’n’rol-
lu, boogie i The Beatles! Grywał 
już w szkolnych zespołach „BOYS” 
i „REVOLS”. 10 letnia współpra-
ca z koscielnym zespołem Gospel, 
wkrótce zaowocowała bluesem. Epi-
zod z punkową grupą „ODLOT” 
nie przekreslił zamiłowania do blu-
esa, któremu hołduje do dzis, grając 
sporadycznie w zespołach „STAN 
SUROWY” i „SOCZEWA BLUES 
PROJECT”.

Jacek Alka

Członek grupy „POZYTYW” 
oscylującej miedzy rockiem, pun-
kiem i reggae. Elektroakustyk  
i elektronik, wieloletni pracownik 
teatru BAJ. W przeszłosci grywał 
w zespołach „TRANSYLWANIA”, 
„INTUITION ORCHESTRA”  
i „PRAWDATA”. Perkusista gra-
jacy na własnoręcznie wykonanym  
instrumencie!

Zbyszek Jędrzejczyk
 505-100-505

zbyszek.jedrzejczyk@gmail.com
www.facebook.com/bluestimejamband
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czytać dzieciom. O kupnie książki 
dziecięcej trudno było zamarzyć cho-
ciażby ze względu na brak pieniędzy. 
Do dziś mam dwie książeczki przepi-
sane i zilustrowane przez pana, który 
był zakwaterowany w mieszkaniu 
rodziców przez Niemców. O tym ani 
Niemcy ani moi rodzice nie wiedzie-
li, że był on anarchosyndykalista,  
za którym rozesłany był list gończy. 

A on w niemieckim biurze praco-
wał. To był Jako Janson.

JTS: Jedne z pierwszych wypraw  
to chodzenie po jaskiniach.

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
Byłem na Świnicy, byłem w Dolinie 
Kościeliskiej. 

To był rok 1955. Ważną jaski-
nią dla mnie była Jaskinia Śnieżna,  
o ponad 600 m. głębokości. 

JTS: Czytając czasopismo GÓRY 
- wywiad przeprowadzony przez  
Andrzeja Mirka z Panem Profesorem 
nasuwa się pytanie - jak się zaczęła  
pasja chodzenia po górach? 

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki:  
Po prostu zostałem wywieziony 
przez rodziców w góry. Ojciec był 
dosyć tęgi, chodził, ale bez przesady. 
Najdalej był przy Czarnym Stawie  
Gąsiennicowym. Natomiast Mat-
ka ze mną chodziła gdzieś dalej,  
osiągając wielokrotnie główną cześć 
polskich Tatr Wysokich. 

JTS: Góry polskie, od których za-
częła się fascynacja wielkimi europej-
skimi i nie tylko -szczytami. 

Prof. Krzysztof Zdzitowiec-
ki: Na początku byłem parę razy  
w Alpach, ale nie tylko.

Z tym, że tylko wtedy nie można 
było ot tak sobie samemu pojechać. 
Ponieważ ja zrobiłem bardzo dobre 
przejścia, między innymi nowe dro-
gi i byłem wysyłany w ramach re-
prezentacji Polski. Wszystkie moje 
sportowe wyjazdy zagraniczne były 
w ramach wyjazdu Klubu Wysoko-
górskiego, później Polskiego Związ-
ku Alpinizmu. Później w paru przy-
padkach wykorzystywałem niezbyt 

MISTRZOWIE… 
AUTORYTETY NIGDY NIE ODCHODZĄ NA EMERYTURĘ! 

Rozmowa z Profesorem Krzysztofem Zdzitowieckim

Drodzy czytelnicy,
Są drogi, które prowadzą nas 

do celu, są spotkania, które w górze 
przeznaczenie nam planuje.

Wiosną 2013 r. prowadziłam 
wydarzenie dedykowane 

pionierom polskich wypraw po-
larnych Alinie i Czesławowi Cent-
kiewiczom. Tego wieczora historie 
polarników opowiadała także dr 
Małgorzata Korczak - Abshire z Za-
kładu Biologii Antarktyki IBB PAN 
i Profesor Stanisław Rakusa - Susz-
czewski, założyciel Polskiej Stacji 
Antarktycznej im. H. Arctowskiego 
PAN w Zachodniej Antarktyce. Wi-
dzowie wspominają wieczór i histo-
rie Polaków, którzy przyczynili się 
do rozwoju badań naukowych w da-
lekiej Antarktyce.

Kto z nas zdaje sobie sprawę, 
jak wygląda praca ludzi, dzięki któ-
rym powstała stacja naukowa PAN 
im. polskiego podróżnika Henryka 
Arctowskiego? Kto z nas zdaje sobie 
sprawę, jak ogromny wkład w świato-
wy rozwój nauk mają od lat Polacy? 
Mamy powód do dumy z osiągnięć 
i na tej niwie, my zwykli zjadacze 
polskiego chleba.

Miałam szczęście trafić z polece-
nia twórcy stacji im. Henryka Arc-
towskiego Profesora Stanisława Ra-
kusa - Suszczewski na ulicę Styki na 
Saskiej Kępie. 

Tam mieszka niezwykły Mistrz 
wraz z rodziną.

To Profesor Krzysztof Zdzito-
wiecki.

Wielki polski naukowiec, drugi na 
świecie polski parazytolog, zajmujący 
sie obszarem Antarktyki. Autor paru 
monografii dotyczących pasożytów 
Antarktyki wydanych przez najlepsze 
wydawnictwa zachodnie. Miłośnik 
gór, zdobywca szczytów nie tylko 
górskich ale tych w nauce. Wytrwały 
w dążeniu do celu, wzór dla młodych 
i tych, którzy uprawiają alpinizm  
i tych, którzy pokochali nauki przy-
rodnicze. Przyjaciel między innymi 
Wandy Rutkiewicz i Janusza Onysz-
kiewicza, Eugeniusza Chrobaka, Ja-
nusza Kurczaba, Andrzeja Heinricha, 
Bernarda Uchmańskiego. Członek 
honorowy Klubu Wysokogórskiego, 
Członek Honorowy Polskiego Związ-
ku Alpinizmu. Miłośnik opery!

Kiedy poprosiłam Profesora  
o spotkanie, usłyszałam słowa: Ale ja 
już jestem na emeryturze.

Odpowiedziałam Profesorowi: 
Mistrzowie, Autorytety nigdy nie 
odchodzą na emeryturę!

Z radością dzielę się mym spo-
tkaniem z Mistrzem.

Jadwiga Teresa Stępień: Wędrów-
ki Śladami Mistrzów pozwoliły trafić do 
Pana Profesora. Pragnę rozpocząć roz-
mowę wspomnieniem o Pańskim dziad-
ku Mieczysławie Klemensie Antonim 
Marszewskim herbu Jastrzębiec, jednym 
z projektantów Mostu Poniatowskiego. 
To jego uporowi zawdzięczamy, że do-
szło do jego budowy. Czy tu zaczęła się 
rodzinna historia Sasko-Kępska? 

Profesor Krzysztof Zdzitowiec-
ki: Dziadek nie był związany z Saską 
Kępą w ogóle, tylko budował most. 
Dziadek miał szóstkę dzieci, dwóch 
synów i cztery córki. Najmłodszą z 
nich była właśnie moja matka. Przy 
czym synowie byli bezdzietni, i jed-
na córka także. 

JTS: Pan Profesor wspominał, że 
Pańska Matka, znana polska poetka i 
pisarka dla dzieci, zaszczepiła w Panu 
miłość do przyrody. Ona była pierwszą, 
która zabierała Pana na wyprawy w 
1950 r. w Pieniny czy w 1955 r. w Tatry. 
To młody wiek jak na takie wyprawy. 

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
No nie taki młody – miałem wtedy 
16 lat. Ponieważ w latach pięćdzie-
siątych nie wolno było przekraczać 
granicy, nie wolno było wejść na gra-
niczny szczyt, więc żeby można było 
wejść na najwyższy szczyt hali Gą-
siennicowej, trzeba było się zapisać 
na wycieczkę PTTK i z tą wycieczką 
w 1955 roku poszliśmy od Kaspro-
wego, przez Świnicę na Zawrat. Przy 
czym pogranicznicy byli mało sym-
patyczni. Między innymi zapowie-
dzieli, że jeżeli ktoś będzie wchodził 
– a zechce zejść z wytyczonej ścieżki, 
to oni mają polecenie strzelać! Inna 
sprawa, że do tego nigdy nie doszło. 
Natomiast do taterników strzelano. 
Była taka historia na Żabim Niżnym 
w zimie. Warto wspomnieć, że z tej 
sytuacji duży dowcip wyszedł. Żoł-
nierze wyszli w górę, żeby ich aresz-
tować (oczywiście nikt nie próbował 
nawet im stawiać oporu). Okazało 
się, że żołnierze nie bardzo mogą 
zejść! 

I sprowadzali tych żołnierzy … 
aresztanci. To jest historia, którą 
opowiedział mi Pan Zbigniew Sko-
czylas, emerytowany pułkownik, 
który brał w tym udział. 

JTS: Matka przekazywała Panu 
Profesorowi miłość do przyrody

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
Po prostu uczyła mnie tej przyrody. 
Trudno powiedzieć czy to był pro-
blem miłości. Chodziliśmy razem, 
robiliśmy zdjęcia kwiatów. 

JTS: Jednym z opowiadań napisa-
nych przez Pana Matkę, dedykowane 
dzieciom, to opowiadanie Zmarznięty 
Skowronek, w którym troskający się o 
los ptaka był Krzyś. 

Piękne opowiadanie! 

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
Pierwsze opowiadania były pisane 
jeszcze za czasów okupacji. W ogóle 
zaczęło się od tego, że matka napisała 
parę opowiadań, żeby było co prze-

Jadwiga Teresa Stępień
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Wanda Rutkiewicz, Krzysztof Zdziatowiecki, Alison Chadwick- Onyszkiewicz

ambitne wspinaczki na wyspie King 
George na Antarktydzie. 

 
JTS: Wyjazdy na wysokogórskie 

wyprawy bywały w zespołach, z oso-
bami znaczącymi dla Polskiego Alpi-
nizmu, mające uznanie w zdobywaniu 
wielkich szczytów, tych mierzących 
się nie tylko wysokością ale stopniem  
trudności.

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki:  
Ja w zasadzie chodziłem tylko z Pola-
kami. Nie jeździłem na międzynaro-
dowe ekspedycje. W drugiej połowie 
swojego okresu wspinaczkowego, 
jeździłem jako kierownik wyjazdów. 
Chodziłem trochę z Rosjanami. Jak 
byłem na stypendium naukowym  
w Ałma-Ata, to tam się zaprzyjaźni-
łem z opiekunem grupy młodzieży  
i głównie z nimi chodziłem na spa-
cery wysokogórskie. To nie byli 
wspinacze, natomiast ponieważ 
spodobały mi się dwa szczyty wzno-
szące nad obozem bazowym w dolinie  
Ałma-Atynki to urwałem się sam. 
Sam wszedłem na szczyt Sowietow 
na wysokość 4300 m. Miałem bardzo 
fajne spotkanie, szedłem tuż poniżej 
jakiejś grańki, w pewnym momencie 
wyszedłem na grań i w tym momen-
cie próbował lądować orłosęp broda-
ty. To było absolutne zaskoczenie dla 
obu stron. Jak chciałem wrócić tego 
samego dnia, to musiałem wyjść bar-
dzo wcześnie i zaraz po północy wy-
startowałem. Wszyscy spali w bazie. 
Ja poprzedniego dnia powiedziałem, 
że idę na Pik Sowietow, co wywołało 
ogólną radość, no bo oni uznali to za 
dobry żart. Rano wstają a Polaka nie 
ma. Przerażony instruktor mówił: 
przecież gdyby się Tobie coś stało,  
to by mnie powiesili. 

JTS: Upór, chęć poznania, pokony-
wanie samego siebie. . . 

 
Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 

Tak! Wszedłem w ten sposób na Pik 
Sowietow, potem byłem na wielkim 
szczycie Ałma-Aty, poniżej 4000, 
gdzie trudności nie było żadnych, po 
prostu szło się zboczami. 

JTS: Wyprawy górskie, przeważnie 
zespołowe stwarzały szczególne brater-
skie więzi?

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
Oczywiście, w moim przypadku 
były! W momencie kiedy byłem 
jeszcze początkujący, ale już trochę 
wspinaczek zrobiłem zaprzyjaź-
niłem się z Jerzym Hirszowskim  
i potem wiele dobrych tatrzańskich 
dróg robiliśmy razem. To było tylko 
na terenie Tatr, dlatego, że on był 
zawodowym wojskowym i związku z 
tym nie było mowy, żeby mógł poj 
echać w Alpy. Dopiero jak się zmie-
nił u nas ustrój, mógłby, ale nie-
stety zginął w trakcie szkolenia.  
To była jedna z największych tra-
gedii tatrzańskich. Jerzy zginął z 
trójką kursantów. Było gwałtowne  
załamanie pogody i cała czwórka  
zginęła. 

JTS: Wysokogórskie wspinaczki 
często niosą wielkie ryzyko, nawet dla 
osób najbardziej doświadczonych. 

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
Niektóre przedsięwzięcia niosą więk-
sze ryzyko, ja trochę samotnie cho-
dziłem, z tym, że miałem zasadę, że 
samotnie robię jedną drogę na sezon, 
żeby nie popaść w znieczulicę, żeby 
czuć, że jestem sam – nie zapominać 
o tym. W taki sposób zrobiłem grań 
na około Morskiego Oka. 

JTS: Wracając do wspólnych wy-
praw, które były szczególe w doświad-
czenia. Do nich należą te z Wandą Rut-
kiewicz i Januszem Onyszkiewiczem.

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
Janusza Onyszkiewicza poznałem 
jak mnie Bolek Jabłoński wprowa-
dził do Warszawskiego Speleoklubu 
i tam jednym z najwybitniejszych 
wspinaczy jaskiniowych był Janusz 
Onyszkiewicz. Między innymi by-
łem na obozie jaskiniowym, którym 
on kierował. Przy okazji zrobiliśmy 
sobie grań na około Doliny Ko-
ścieliskiej – nie wspinaczkowo, tak,  
że przeszliśmy sobie tę graniówkę 
na około. Jak mówiłem w rozmo-
wie z Andrzejem Mirkiem o wypra-
wach na Gasherbrum II (8035m): 
do przełęczy pomiędzy Gasherbrunami 
donieśliśmy część wyposażenia plano-
wanego obozu IV. Idąc bez asekuracji, 
obeszliśmy uskok grani Gasherbruna II 
i prześlijmy bardzo strome śniegi północ-
nej ściany, co zajęło nam trzy godziny. 
Cały czas mroził nas wiatr. Na szczycie 
było zagłębienie, w którym nie wiało. 
Nie wiało także na drodze Moraveca. 
Na mój wniosek związaliśmy się liną  
i łatwo zeszliśmy do obozu III, gdzie 
czekały Wanda Rutkiewicz i Halina 
Krygier. Następnego dnia zeszliśmy  
do bazy. Przeszedłem drogami wspi-
naczkowymi lub turystycznymi na 
wszystkie szczyty w Polskich Tatrach 
wysokich, uwzględnionych w przewod-
niku taternickim WH Paryskiego. 

JTS: czytają rozmowę Pana Pro-
fesora w magazynie GÓRY nie spo-
sób pominąć pytania Andrzeja Mirka: 
czy pobicie polskiego rekordu miało 
dla Pana jakieś konsekwencje? Warto 
wspomnieć, iż niezwykły wyczyn przy-
niósł złoty medal za wybitne osiągnięcia 
sportowe! 

Patrzę na historyczne już zdjęcia  
i przytoczę ważną Pana wypowiedź  
o wspólnych wspinaczkach z Wandą 
Rutkiewicz, Januszem Onyszkiewi-
czem i Alison Chadwick-Onyszkiewicz:  
W czteroosobowym zespole – z Wan-
dą, Alison i Januszem powtórnie 
osiągnęliśmy przełęcz pomiędzy 
Gasherbrunami i rozbiliśmy namiot. 
Według planu panie miały wejść gra-
ną GIII wspomagane przez Janusza  
i mnie. Nie planowaliśmy „męskie-
go” wejścia na szczyt. Z powodu wi-
docznych dużych trudności wejście 
musiałoby trwać dwa dni. Istniała 
druga możliwość – droga spadająca 
na przełęcz kuluarem. Spodziewali-
śmy się w nim ciężkiego torowania 
w śniegu i zespół dwójkowy mógłby 
być fizycznie za słaby. W trakcie 
rozstawiania namiotu zaobserwo-
waliśmy na niebie cirusy, które mo-
gły zwiastować kolejne załamanie 
pogody. Kuluar musiała zaatako-
wać cała czwórka. Wanda waha-
ła się i wymogłem na niej podjęcie 

decyzji. Zapytała mnie i Janusza: 
„czy pójdziecie z nami na szczyt 
kuluarem?”. Natychmiast ruszyłem  
do kuluary, a za mną Janusz. Tak 
jak przewidywaliśmy, torowanie 
było bardzo męczące i często się 
zmienialiśmy. Było też kilka odcin-
ków skalnych. Późnym popołudniem 
doszliśmy do grani powyżej uskoku  
i niezbyt trudną granią weszliśmy 
 na szczyt. Wracaliśmy tą samą dro-
gą z dwoma zjazdami. Do rozbite-
go namiotu doszliśmy po ciemku. 
Rano zeszliśmy do obozu III, gdzie 
Wanda została w oczekiwaniu na 
zespół kobiecy, który wszedł na Ga-
sherbrun II, a Alison, Janusz i ja ze-
szliśmy do bazy biwakując między  
obozami I i II. 

JTS: Wspólne wspinanie z Wan-
dą Rutkiewicz, alpinistką i hima-
laistką - trzecią kobietą na świecie  
i pierwszą Europejką, która stanęła na 
Mount Everest, najwyższym szczycie 
Ziemi, pierwszą kobietą na świecie na 
szczycie K2. Warto zacytować Pańskie  
wspomnienia o współpracy!

Prof. Krzysztof Zdzitowiec-
ki: Współpracę wspominam bar-
dzo dobrze. Byłem z Wandą po raz 
pierwszy na wyprawie w Hindukusz  
w 1972 roku (wejście na Noszak i 
dziewiczy szczyt 5980 m) a następnie 
w Pamirze w 1974 roku. Zawsze trak-
towałem ją jako równorzędnego gór-
skiego partnera. Nie przypominam 
sobie żadnej kłótni. Na wyprawie  
w Gasherbrumy nie była dyktatorem. 
Wszystkie problemy związane z dzia-
łalnością grupy męskiej omawiała ze 
mną i z Januszem Onyszkiewiczem. 

Była bardzo silną indywidualnością. 
Stąd opinia osoby konfliktowej, któ-
rej ja nie podzielam. 

JTS: Doświadczenia górskie to 
- drogi w Polskich Tatrach (w liczbie 
638), wyprawy w Alpy, Kaukaz, Pamir, 
Karakorum i góry Ameryki Północnej. 

Wspinaczka wysokogórska i pa-
razytologia, to pasje życia. 

Paradoksalnie obie te dziedziny 
mają wiele wspólnego! 

Jak wspominają w instytucie Pa-
razytologii im. W. Stefańskiego PAN, 
wybitne osiągnięcia wspinaczkowe a co 
za tym idzie doskonała kondycja fizycz-
na i psychiczna były jednym z powodów 
zaproszenia Pana do udziału w wypra-

wach antarktycznych. Zainteresowanie 
parazytofauną kręgowców antarktycz-
nych stało się głównym powodem do 
uczestniczenia w 6 wyprawach antark-
tycznych. 4 organizowanych przez PAN 
pod kierunkiem założyciela stacji im. H. 
Arctowskiego Profesora Stanisława Ra-
kusa – Suszczewski i 2 zagranicznych 
(niemieckiej i ukraińskiej). Historia wy-
boru tak niezwykłej drogi naukowej! 

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
Historia wyboru jest prosta! Po roz-
mowie z moją ciotką, także człon-
kinią PAN, która obejrzała mój 
indeks uznała, że warto we mnie 
inwestować. Miałem do wyboru albo 
fizjologię roślin albo parazytologię. 
Znalazł się bardzo znany profesor 
Witold Stefański, który był moim 
Mistrzem. To jego imieniem jest dziś 
Instytut Parazytologii PAN. W mo-
mencie, kiedy już byłem parazyto-
logiem, po kilku latach, miałem już 
trochę publikacji naukowych Pro-
fesor Stanisław Rakusa - Suszczew-
ski zaczął przygotowywać wyprawę 
celem zbudowania Polskiej Stacji  
Antarktycznej im. H. Arctowskie-
go. W momencie kiedy on zaczął 
swe starania, ja byłem w górach św. 
Eliasza na pograniczu Kanady i Ala-
ski. Moja droga naukowa zaczęła 
się od pracy w zakładzie (na tamten 
moment) parazytologii, jako wolon-
tariusz - tak zdecydował Profesor 
Stefański już będący na emerytu-
rze. Od razu powiedział – a to co on 
powiedział było święte! Potem do-
stałem stypendium doktoranckie w 
ciągu czterech lat zrobiłem doktorat.  
Tematem doktoratu była rozprawa  
o pasożytach polskich nietoperzy.

JTS: Spora praca!
 
Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 

No trochę roboty było! Wracając  
do historii mego wyjazdu na Antark-
tydę. Jak wróciłem z gór św. Eliasza, 
to czekało na mnie zaproszenie na 
rozmowę do Profesora Włodzimie-
rza Michajłowa, który był wtedy 
kierownikiem Zakładu Parazyto-
logii. Profesor Michajłow zatwier-
dził bez problemów mój wyjazd.  
W rozmowie powiedział, że zwrócił 
się do nas Docent Stanisław Raku-
sa – Suszczewski i pomyśleliśmy,  
że dobrze by było żeby kwalifikowa-
ny alpinista brał udział w pracy za-
kładania tej stacji a przy okazji może 
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byś zobaczył co tam słychać a propos 
pasożytów, bo ja nie znam publikacji 
o tamtych obszarach. Ja oczywiście 
parę publikacji znalazłem i od razu 
na pierwszym wyjeździe zacząłem 
zbierać materiały. 

JTS: To były ptaki, pingwiny,  
słonie morskie, ryby….

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
Tak! Wszystko co się dało! Jeżeli 
chodzi o większość fok, to one były 
zabite przez obrywy lodowe, np. dwa 
słonie leżały pod lodowcem ekologii 
i zostały zabite, tak że Bolek Jabłoń-
ski, który codziennie przechodził 
znajdywał je czasem tego samego 
dnia. Wchodząc do środka takiego 
słonia - że tak powiem – bo to duże 
zwierzę, wyciął całe jelito i ja zebra-
łem pasożyty. A z kolei ja Bolkowi 
pomagałem obrączkować pingwiny. 

JTS: Jak wspominał Profesor Sta-
nisław Rakusa - Suszczewski, najbar-
dziej cenione osiągnięcia w badaniach 
parazytologicznych w rejonach Antarkty-
ki ma polski uczony Pan Profesor Zdzi-
towiecki! Jest z Pana pracą związana 
historia, którą znają wtajemniczeni. 

Czy mogę zapytać Pana Profesora  
o „notothenię” ? 

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
Notothenia jest to rodzaj antarktycz-
nej ryby, której jest kilka gatunków. 
Łowiłem ryby zarówno na wędkę  
i siecią. Oczywiście także i noto-
thenię. A propos wspomniane-
go pseudonimu, nazywano mnie  
„notothenia neglecta” a ksywką nie 
była nothotenia tylko neglecta! 

JTS: Czy mogę się zapytać co to zna-
czy? To brzmi tajemniczo i bardzo ciepło.

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki:  
To nieznany gatunek, opisany w la-
tach czterdziestych przez Anglików. 
Wracając do mej pracy i przedmio-
tu badań podczas pobytu na wyspie 
Króla Jerzego w Zachodniej An-
tarktce na stacji Arctowskiego, wi-
działem, że są ciekawe wyniki. Tak,  
że te materiały, które ja zebrałem 
podczas zimowania (to była trzecia 
wyprawa na stację) to dwadzieścia 
tych neglect w każdym miesiącu 
badałem. Parę lat temu byłem zno-
wu na stacji Arctowskiego, tym ra-
zem tylko trzy miesiące, w związku  
z tym ponownie pracując między 
innymi nad neglectą mogłem zro-
bić porównania i rzeczywiście były  
różnice. (prawidłowa nazwa noto-
thenia coriiceps!)

JTS: Wyprawy antarktyczne to wie-
le lat powracania w te dalekie rejony! 

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
Tak. Byłem sześć razy. Pierwsza 
wyprawa to pracowałem przy zakła-
daniu stacji. W rejonach stacji są 
lodowce, teren wprawdzie tuż nad 
wodą, ale o charakterze górskim.  
W związku z tym trzeba było się 
umieć znaleźć w tym terenie. Oczy-
wista przydatne tu były moje alpini-
styczne umiejętności. Potem miałem 
rok przerwy i następnie zimowałem. 
Początkowo nie miał zostać na stacji, 

ale w rezultacie został autentyczny 
rybak, szyper. I on nauczył mnie jak 
najlepiej łapać ryby na sieci. Chodzi-
ło o sieci, bo na wędkę to nie było 
problemów. Bardzo często łowiłem 
bez wędki. Spuszczałem samą żyłkę 
z haczykami. Miałem taki jeden po-
łów, 60 ryb w ciągu godziny! I około 
40 kilogramów wagi ten połów miał. 
To były między innymi notothenia 
coriiceps i nothotenia rossi, podob-
ny do niego gatunek. Oba te gatunki 
były już opisane w 1844 roku przez 
Anglików. 

Profesor Rakusa - Suszczewski 
zwolnił mnie z pracy nad przeła-
dunkiem bym mógł się zająć pracą 
badawczą. Dzięki temu, że wcześniej 
miałem zebrany materiał pilota-
żowy podczas pierwszego wyjazdu 
budowy stacji, (tam w zasadzie nikt 
badań naukowych wtedy nie prowa-
dził). Wracając, popłynęliśmy na po-
łudniową Georgię. Tam staraliśmy 
się wykorzystać trauler. W traulerze 
mieliśmy materiały do badań, świe-
żo złowionych ryb w zamrażalniach. 
Tak że będąc na pierwszej wyprawie, 
to ja jeden pracowałem naukowo  
z wyprawy pierwszej na południowej 
Georgi. 

Znalazłem od razu nowy gatunek 
pasożyta, i ponieważ na brzegu zato-
ki w której nasz statek stał około ty-
godnia jest grób Ernesta Shackleto-
na, to ja nazwałem nowego pasożyta 
corynosoma shackletoni. To mi bar-
dzo pomogło później w stosunkach  
z Anglikami. Miałem paru Anglików, 
jako współautorów publikacji. Jeden 
z tych Anglików przysłał mi do skon-
trolowania i ewentualnie do opisania 
jeszcze raz wszystkie materiały an-
tarktyczne przywr (bo to przywrami 
się głównie w tym momencie zajmo-
wałem) i kolcogłowów. 

JTS: Jest Pan honorowym człon-
kiem Klubu Wysokogórskiego War-
szawskiego i Honorowym Członkiem 
Polskiego Związku Alpinizmu. Jest 
Pan związany stale z Instytutem  
Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN. 
Czym dla Mistrza o tak ogromnym  
życiowym doświadczeniu są kontakty  
z młodymi osobami? 

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
W tej chwili jestem w zasadzie już 
obok środowiska, dlatego, że jeź-
dziłem w ostatnich latach już tylko  
w Tatry Zachodnie. Ostatnim razem 
w ubiegłym roku. Byłem starszym 
instruktorem, kształciłem młodych. 
Sporo wychowanków wyszkoliłem. 
Proszę spojrzeć w ten zeszyt, to 
jest moje kalendarium. Tutaj spisa-
ne są wszystkie moje wspinaczki,  
a na odwrocie jest spis partnerów.  
To są ludzie, z którymi szedłem zwią-
zany liną. Przy czym w tym spisie 
niektóre z nazwisk są oznakowane. 
To są ci, którzy zginęli w górach. Pa-
trząc na notatki, można przeczytać,  
iż 295 osób wspinało się ze mną. 
Mało, że się wspinało, ale ukończy-
ło drogę. To były udane wspinacz-
ki. Od 1958 chodziłem po łatwym 
taternickim terenie, w końcu 1958 
roku Bolek Jabłoński nauczył mnie 
wiązania się liną. A czas wspinaczek  
o stopniach trudności ma początek 
od 1959 roku. 

JTS: Patrzę na niezwykły zeszyt 
– kalendarium wspinaczek i nie mogę 
się nadziwić. Ile wiadomości wynika  
z tych zapisków! Jest data, góry, numer 
drogi, skala trudności wspinaczki, czas 
– ile czasu trwało przejście czyli czas 
przewodnikowy – ale to różnie bowiem  
w wielkich górach nie były to godziny, 
lecz dni i ewentualny brak asekuracji! 

 
Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 

Jeden z autorów przewodników, któ-
re są pisane skserował sobie cały ten 
zeszyt ode mnie. Mówi, że tutaj ma 
informacje, które nie ma możliwo-
ści zdobyć, skąd wziąć, bo ci ludzie  
tutaj, zginęli w górach. 

JTS: Dotykam tych niezwykłych 
dokumentów, także kalendarza wspina-
czek górskich. Czytam rozmowę z Pa-
nem Profesorem w czasopiśmie GÓRY 
z Andrzejem Mirkiem, między innymi  
o wypadku zmiażdżenia stawu skoko-
wego. Czytam o lawinie kamiennej, 
przez którą stracił Pan Profesor palec  
u lewej ręki, na szczycie został Pan po-
rażony piorunem. 

Na pytanie: co jest najważniejsze 
przy powrocie do zdrowia – czytam  
odpowiedź: 

trening, upór, konsekwencja!
Po tylu latach mimo to idzie Pan  

w góry dalej!

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
No bo jeszcze się dawało w góry wspi-
nać póki wielką przeszkodą stała się 
choroba, która między innymi powo-
duje czasami zaburzenia równowagi. 

JTS: Czytając o publikacjach na-
ukowych w unikalnej dziedziny nauk 
przyrodniczych – parazytologii, zgłębia-
jąc Pana dorobek oparty na badaniach 
„Antarktycznych” – pioniera polskich 
badań parazytologicznych, monografie - 
nasuwa się refleksja. 

Panie Profesorze, mam nadzieję,  
że ma Pan kontakt ze swoją macierzy-
stą placówką naukową!

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
Bardzo często tam jestem. Zajmuję się 
ostatecznym dopieszczeniem kilku 
prac robionych wspólnie z moimi ad-
iunktami przed oddaniem do druku. 

JTS: Był Pan promotorem rozpraw 
doktorskich, recenzentem prac dok-
torskich i przewodów habilitacyjnych  
a także przewodu profesorskiego.  
150 publikacji. 

Taka wielka wiedza, takie wielkie 
osiągnięcia i taka wielka pokora.

Myśl Pana Profesora, jest sama  
w sobie przesłaniem dla młodych: 

Wspinanie jest czymś wspania-
łym, ale nie powinno być jedynym 
celem w życiu. Zbyt wielu moich 
partnerów zginęło w górach, lub 
straciło sens w życiu.

W wieku 75 lat nie mogę już 
chodzić na trudne drogi, ale mam 
normalną rodzinę, nadal pracuję 
naukowo i chodzę po górach tury-
stycznie.

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
Tak było, wiele moich partnerów 
zginęło, lub nawet popełniło samo-
bójstwo. Między innymi byłem za-
przyjaźniony z Panem Andrzejem 

Skłodowskim, z rodziny Marii Skło-
dowskiej Curie, potomkiem brata 
wielkiej uczonej.

Niestety popełnił samobójstwo. 
Wspólnie z Jego Małżonką trochę się 
wspinaliśmy. 

A moja pasja nie przeniosła się  
na moją rodzinę. Małżonka moja 
błagała mnie, żeby dzieci się nie 
wspinały. Wystarczy, że się o mnie 
denerwuje. 

JTS: Mają Państwo dwoje dzieci  
– syna i córkę, jaką drogę wybrali?

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
Córka jest informatykiem i pracuje  
w Orange. Syn ma swoją własną 
firmę – doradztwo. Jest licencjono-
wanym informatykiem. Jego córka 
jest często z nami – moja piękna 
wnuczka. Syn strzela głównie z pi-
stoletu dowolnego, do ruchomych 
celów, które odsłaniają się tylko na 
chwilę. Cała półka obstawiona jest  
pucharami. 

JTS: A małżonka i córka kocha 
muzykę! 

Prof. Krzysztof Zdzitowiecki: 
No tak, ja zresztą też, ale nie lubię 
chodzić do filharmonii. Nie odpo-
wiada mi to. Jako dzieciak uwielbia-
łem muzykę operową. Mój ulubiony 
kompozytor to przede wszystkim 
Gioacchino Puccini, a Giuseppe Ver-
di jest mistrzem zbiorowych scen! 
Zupełnie fantastyczne chóry, choćby 
Nabucco – Va pensiero. 

JTS: Panie Profesorze, pragnę po-
dziękować za niezwykłe spotkanie. Ono 
jest wielką siłą do zdobywania mych 
maleńkich szczytów w życiu, choćby  
w codziennym działaniu także na Sa-
skiej Kępie. Dziękuję za radość, za 
opowieści pełne pięknej emocji o górach,  
o nauce, przyjaźniach na całe życie! 

Miłości do gór, do przyrody uczy-
ła naszego Mistrza jego Matka, Han-
na Zdzitowiecka - pisarka i poetka 
dla dzieci. Życie zatacza krąg... jak  
w wierszu Matki Pana Profesora, 
który go sam mi powiedział: 

„Bursztyny” - Zdzitowiecka Hanna
Szumiała sosenka, szumiała żało-

śnie, że w ubogim piasku ponad morzem 
rośnie. 

Żałośnie szumiała, łzy żywiczne lała, 
gdy padły na piasek fala je zabrała.

Zabrała je fala na głębie dalekie. 
Leżały tam lata, leżały tam wieki.  
Wicher zwalił sosnę, fale ją zabrały,  
tylko te żywiczne łezki pozostały. 

Wyniosą je fale, wyrzucą z głębiny. 
Pozbierają ludzie złociste bursztyny.

I kto wspomni jak to przed wiekami 
płakała sosenka żywicznymi łzami.

Jadwiga Teresa Stępień
inicjator, organizator i koordynator  

projektu /„Polska Szkoła Mistrzów”  
- „Śladami Mistrzów ...Wielkie Postacie  

na Saskiej Kępie”/ 
jadwiga.teresa.stepien@gmail.com 

W rozmowie wykorzystano fragmenty 
wywiadu Andrzeja Mirka z Profesorem 

Krzysztofem Zdzitowieckim w czasopiśmie 
GÓRY nr 8 (207) sierpień 2011
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W niedzielę 13 lipca na ulicy 
Francuskiej oraz w parku 

Skarzyszewskim powstaną atrakcje 
we francuskim klimacie. Każdy od-
wiedzający tego dnia Saską Kępę 
będzie mógł spróbować prawdzi-
wych regionalnych przysmaków, 
posłuchać francuskich piosenek, 
czy przyłączyć się do akcji odno-
wienia przejścia podziemnego pod 
rondem Waszyngtona i spotkać 
francuskich inwestorów. Od 12.00 
do 20.00 odbędzie się już trzecia 
edycja pikniku rodzinnego, gdzie 
organizatorzy, czyli Francuska Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Polsce, 
postarają się odtworzyć atmosferę 
paryskich uliczek. 

Stało się już tradycją, że w okoli-
cach Święta Narodowego Francji na 
Saskiej Kępie powstaje francuskie 
miasteczko z licznymi animacjami 
dla całej rodziny. W poprzednich la-
tach przez ulicę francuską przewinę-
ło się kilkanaście tysięcy warszawia-
ków, turystów, gości z całego świata. 
Tegoroczna edycja będzie jeszcze 
większa, gdyż atrakcje powstaną nie 
tylko na ulicy Francuskiej, ale rów-
nież w parku Skaryszewskim. Ideą 
tego wydarzenia jest przybliżenie 
Francji, jej kultury, tradycji, a także 
inwestorów, którzy od ponad 20 lat 
obecni są w naszym kraju. 

Francja to trzeci największy inwe-
stor zagraniczny w Polsce. Niewiele 
osób ma świadomość, że wiele spośród 
firm, które spotykają codziennie na uli-

cach, czy w pracy ma francuski rodo-
wód i od lat wspiera polską gospodarkę. 
Angażują się one w szereg projektów 
i inicjatyw, które chcemy zaprezento-
wać podczas Święta na Saskiej Kępie 
– mówi Monika Constant, Dyrektor 
Generalna Francuskiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej w Polsce (CCIFP).

Ponieważ firmy francuskie często 
angażują się w działalność z zakresu 
Społecznej Odpowiedzialności Biz-
nesu, w trakcie niedzielnego pikniku 
przyłączą się one do wspólnego odre-
montowania przejścia podziemnego 
pod rondem Waszyngtona. Powsta-
nie tam specjalny mural nawiązujący 
do symboli Francji i Polski, a w jego 
tworzeniu będą mogli wziąć udział 
wszyscy odwiedzający. Dzięki temu 
miejsce to nabierze kolorów i jeszcze 
bardziej promować będzie polsko-
francuską przyjaźń.

Czego mogą spodziewać się odwie-
dzający francuskie miasteczko w tym 
roku? Na ponad 40 stoiskach każdy z 
wystawców przygotuje liczne anima-
cje zarówno dla dzieci i dorosłych. 
Ponieważ Francja to kolebka dobrej 
kuchni nie zabraknie stoisk z typo-
wymi francuskimi produktami, jak 
sery i wina, a na miejscu będą świeżo 
wypiekane croissanty, pain au cho-
colat, bagietki i quiche oraz wyborne 
naleśniki, które już w zeszłym roku 
zyskały wielu amatorów. O godzinie 
14.00 na scenie głównej przy skrzy-
żowaniu Francuskiej z Walecznych 
odbędzie się finał konkursu piosenki 

FRANCJA ZAWITA NA SASKĄ KĘPĘ  
JUŻ PO RAZ TRZECI

francuskiej, w którym zmierzy się ze 
sobą pięciu uczniów ze szkół ponad-
gimnazjalnych z Pragi Południa oraz 
Wawra. Przez cały czas odbywać się 
będą również liczne konkursy z wie-
dzy o Francji, występ sommeliera, 
który opowie o tym jak najlepiej do-
bierać wino, a także pokaz kulinarny 
z udziałem znanych kucharzy. 

Jakie inne animacje czekać będą 
tego dnia na odwiedzających? Plano-
wane jest przygotowanie kilku stref 
tematycznych promujących różne 
regiony Francji oraz wydarzenia, z 
których ten kraj słynie. Będzie plaża 
niczym z Lazurowego wybrzeża, w 
strefie alpejskiej będzie można spró-
bować swoich sił na ściance wspi-

naczkowej, a w strefie Cannes nie za-
braknie czerwonego dywanu, który 
pozwoli poczuć się prawdziwą gwiaz-
dą filmową. Fani nowinek technolo-
gicznych i motoryzacyjnych będą 
mogli przejechać się po uliczkach 
Saskiej Kępy elektrycznym, w pełni 
ekologicznym samochodem, zbadać 
wzrok, czy wypróbować francuskich 
kosmetyków prosto z Prowansji. Ca-
łość imprezy zakończy się koło 20.00 
uliczną zabawą taneczną w rytmie 
francuskich i polskich przebojów. 
Wstęp na wydarzenie jest bezpłat-
ny. Więcej informacji na stronie 
www.ccifp.pl lub profilu wydarzenia 
Dzień Francuski na Facebooku.

Mariusz Kielich

Mariusz Kielich
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fot. Tadeusz Sałapa

GLADIATORZY 
WARSZAWSKIEGO COLOSSEUM

Janusz Bartuś

Była raz sobie Saska Kępa. 
Osiedle nie duże, nie małe, 

położone w centrum Warszawy,  
na praskim brzegu Wisły.

Dzielnica willowa powstała  
w międzywojniu. Ulubione miejsce 
lokalizacji siedzib twórców, architek-
tów, artystów malarzy i innych ludzi 
kultury, nieskażone powojennym

socrealizmem. Po prostu piękne 
w swojej prostocie. Ocalała prawie  
w całości z pożogi wojennej. Przy-
chylne ludziom w swojej skali,  
z dużą ilością zieleni, uroczymi ulicz-
kami, zachęcającymi do spacerów.

Bliskość plaż Wisły nadawała jej 
charakter sportowo – wypoczynko-
wy, a korty tenisowe, otwarte base-
ny kąpielowe, boiska do siatkówki,  
podkreślały tylko ten charakter.

Urok Saskiej Kępy okazał się 
na tyle atrakcyjny, że Konserwator  
Zabytków cały jego obszar wciągnął 
do rejestru reliktów kultury. Nie tyl-
ko jako ewenement odnoszący się  
do poszczególnych obiektów, ale  
i całe osiedle, pod względem rozwią-
zań urbanistycznych.

Opracowany ostatnio miejscowy 
plan zagospodarowania Saskiej Kępy 
tylko ten fakt potwierdził.

Po wojnie po zachodniej stronie 
Al. Księcia J. Poniatowskiego zostało 
zlokalizowane ogromne wysypisko 
gruzu, zniszczonej podczas powsta-
nia Warszawy. Depresja stopniowo 
wypełniała się zwożonymi furmanka-
mi, resztkami zniszczonych domów, 
w tym całych cegieł stanowiących 
nieraz gotowy budulec. Oczywiście 
wywóz tego materiału, do powtórne-
go wykorzystania był zakazany.

Na przełomie lat 50-tych po-
stanowiono wykorzystać to miej-
sce pod budowę Stadionu Dzie-
sięciolecia PRL, a w przypadku 
Saskiej Kępy zakończyć jej zabudo-
wę mieszkaniową Rondem Jerzego  
Waszyngtona.

Ten okres okazał się szczęśli-
wy dla rozwoju miasta. Polska była 
wtedy potęgą atletyczną Świat. Pa-
miętamy wszyscy biegi Krzyszko-
wiaka, Chromika, Szewińskiej, rzuty 
oszczepem J. Sidły i wielu innych 
sportowców – olimpijczyków w róż-
nych dyscyplinach sportu. Stadion 
okazał się strzałem w dziesiątkę. 
Mocno tkwił w krajobrazie. Jego 
niecka obliczona na pięćdziesiąt ty-
sięcy widzów, zaprojektowana przez 
Prof. P. W. Edwarda Otto zapewnia-

ła dobry ogląd imprezy, praktycznie 
z każdego miejsca. Stadion nadawał 
się również do rozgrywania meczów 
piłki nożnej. Można już było na nim 
także otwierać rowerowy Wyścig Po-
koju, a nawet organizować Dożynki 
Krajowe. Niektórzy pamiętają jeszcze 
te fety. Łza się w oku kręci. Z kolei 
Saska Kępa doczekała się realizacji 
odważnego projektu Prof. Tadeusza 
Zielińskiego. Powstała niska zabudo-
wa mieszkaniowa, w kształcie ronda, 
nawiązująca do przedwojennej zabu-
dowy Saskiej Kępy, zapraszając nieja-
ko do wejścia w głąb osiedla.

Z kolei stadion nie przytłaczał 
swym ogromem tego miejsca, ponie-
waż dalej tkwił częściowo w niecce.

Widać, że twórcy mieli wyobraź-
nię przestrzenną dla swojego przy-
szłego dzieła. W czasach późnego 
PRL – u stadion popadł w ruin. 
Natomiast po wielkiej transforma-
cji państwa odrodził się jako naj-
większy Jarmark Europy Środko-
wo – Wschodniej. Można tu było 
wszystko kupić i wszystko sprzedać. 
Z tej racji stał się znanym punktem 
kosmopolitycznym Świata, od Azji 
po Europę. Nagle, nie wiadomo dla-
czego, język polski okazał się bardzo 

popularny wśród Wietnamczyków. 
Może byłoby tak do dzisiaj, wszak 
stadion przynosił miastu krociowe 
zyski, gdyby nie Euro 2012. Między-
narodówka futbolowa wylosowała-
bowiem w 2008 roku, za sprawą Pana 
Platiniego, że ta impreza odbędzie 
się w Polsce i na Ukrainie. Ach cóż 
to była za euforia. Dorośli panowie 
skakali ze szczęścia jak dzieci, rzu-
cali się sobie w objęcia, a całusom  
i uściskom nie było końca.

Wkrótce okazało się, że impreza 
może się odbyć, ale do tego koniecz-
ne są kryte stadiony, których w Pol-
sce i na Ukrainie nie ma. Nie zraziło 
to jednak naszych polityków – dzia-
łaczy. Wszak nie takie rzeczy Polak 
potrafi jak się uprze. I chociaż ostat-
nie srebra rodowe z szafy w postaci 
banków, hut, stoczni, kopalni zostały 
dawno upłynnione i kasa okazała się 
pusta, od czego nasz narodowy skarb 
Jan Vincent, macher od kreatywnej 
księgowości.

Wkrótce budowa stadionu stała 
się sprawą narodową, a ściśle Rzą-
du P. O., z Premierem D. Tuskiem 
na czele. Dla działaczy futbolo-
wych, lobbista tego sportu, premier 
„charatający w gałę” okazał się  
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nieocenionym sprzymierzeńcem tego 
wydarzenia. Znalazły się więc bez 
trudu środki finansowe na realizację  
obiektu, mimo kryzysu i deficytu 
budżetowego Państwa.

Oczywiście Stadion Narodowy 
mógł powstać tylko w Warszawie  
i tylko na miejscu Stadionu Dziesię-
ciolecia PRL.

Na próżno dobra Pani Hanna 
Gronkiewicz Waltz – Prezydent 
Warszawy, wiedziona kobiecą intu-
icją starała się zachować ten teren 
pod kolejne Saskie Kępy, odsyłając 
kolegów na Służewiec lub dalekie 
Bielany. Na próżno! Nie mogło stać 
się zadość Jej radzie, gdyż brak czasu 
stanął na zawadzie. Premier – im-
perator, strojąc groźne miny w te-
lewizornii oświadczył, że ma być tu  
i teraz, a wszystkie media jak zwykle 
mu przyklasnęły i było po herbacie. 
Kupcy ze stadionu zostali przegonie-
ni i rozpoczęła się budowa. Wybór 
wykonawcy z pośród firm zagranicz-
nych, specjalizujących się w realiza-
cji tego typu budów sprawił, że stał 
on się największym i najdroższym 
obiektem na skalę europejską.

Tu wyobraźnia przestrzenna na-
szych urbanistów kompletnie zawio-
dła. Zdecydowano się bowiem pod 
stadionem zlokalizować wielki par-
king samochodowy.

Stadion nasadzony na te podzie-
mia wypiętrzył się swoimi trybuna-
mi, w nienaturalny sposób w ogrom-
ne monstrum, niczym Colosseum 
w Rzymie. Jednocześnie swoim 
śmiesznym kształtem przypomina 
przedwojenną karuzelę z lunaparku, 
przed wejściem do ZOO. Brak tylko 
gondoli z bujawkami, krążącymi wo-
kół jego korony, ale to można zawsze 
dorobić. Obiekt widoczny prawie 

z każdego miejsca Pragi i Powiśla 
przytłacza całe otoczenie.

Teraz Pałac Kultury w Śródmie-
ściu ma swoje odbicie w Stadionie 
Narodowym na Pradze Południe.

Położony u jego stóp pl. J. Wa-
szyngtona wygląda jakoś tak biednie 
i sielsko, że aż wstyd. Chyba już nie-
długo doczekamy jego rekonstrukcji 
mimo, że jest to zabytek. Może jakaś 
tęcza uratowałaby sprawę, znak na-
szych czasów.

W każdym razie jeżeli Saska Kępa 
liczyła na jakieś okruchy z pańskiego 
stołu z okazji budowy stadionu, to się 
przeliczyła. Zaledwie zdecydowano 
się na remont ul. Francuskiej, cho-
ciaż w wielu miejscach przydałby się 
remont ulic i lifting fasad domów.

Ledwie starczyło pieniędzy na 
samo Colosseum i ledwie zdążono na 
czas. Wprawdzie nazwa Colosseum 
odnosi się do cyrku, ale czy nasz Sta-
dion Narodowy nie stacza się właśnie 
w tym kierunku. Na otwarcie był 
przecież show Madonny, tej podsta-
rzałej diwy, który jako żywo nie pa-
sował do imprezy futbolowej. Nota-
bene do dzisiaj nie rozliczono kosztu 
biletów wstępu. Po tym była sprawa 
utworzenia na płycie boiska basenu 
kąpielowego, bo nie było ciecia od za-
mykania dachu podczas burzy, która 
akurat nad Warszawą przechodziła. 
Nic dziwnego, że Euro 2012 przeszło 
prawie niezauważone, mimo całego 
zaangażowania mediów. Zresztą pol-
ska drużyna na samym początku im-
prezy została wyeliminowana i skoń-
czył się sen o szpadzie, a kibice mogli 
wreszcie zaśpiewać swoją sztandaro-
wą pieśń Polacy nic się nie stało”.

Obiecywanego wzrostu gospodar-
czego, mimo przeputanych środków 
finansowych nie stwierdzono.

Na otarcie łez Dyrekcja Stadio-
nu zorganizowała Międzynarodo-
wy Szczyt ratowania atmosfery kuli 
ziemskiej przed wzrostem dwutlen-
ku węgla, chociaż Polska znajduje się 
w ogonie największych państw truci-
cieli. Ostatni pomysł wykorzystania 
płyty Stadionu na ślizgawkę okazał 
się niewypałem. Po prostu widać, że 
administracja stadionu nie ma po-
mysłu na użytkowanie tego obiektu 
w dłuższej perspektywie, chociaż 
roczny koszt jego utrzymania się-
ga stu milionów złotych. Czy nasze 
państwo stać na taką drogą zabawkę.

Tak więc do ruin Colosseum 
mamy coraz bliżej. Gladiatorzy 
wkraczający na areną cyrku Co-
losseum mieli zwyczaj pozdrawiać 
urzędującego Cezara – imperatora 
okrzykiem: Ave Cesar morituri te 
salutant, co w wolnym przekładzie 
oznaczało: witaj Cezarze, mający 
umrzeć Cię pozdrawiają. Wszak wal-
czyli ze sobą na śmierć i życie.

Kto w naszym przypadku może 
uchodzić za Cezara? Wiadomo! ale 
kto za gladiatora?

To chyba kolejni ministrowie 
sportu naszego rządu i nie tylko. 
Sami samobójcy polityczni:

Ministrowi Drzewieckiemu nie 
zgadzała się kasa, Minister Mucha 
poleciała za całokształt, Ministro-
wi Nowakowi ktoś ukradł zegarek, 
a nasz największy macher od kre-
atywnej księgowości Jan Vincent, 
co krzyczał na posłów z trybuny sej-
mowej „Polacy wstydźcie się”, choć 
nie wiem dlaczego i za co zapadł się 
pod ziemię, pociągnięty za potknię-
cia przy budżecie. W każdym razie 
z poległych gladiatorów nikt nie po-
nosi odpowiedzialności za stracone 
pieniądze i to jest właśnie ten czar, 

działającej demokracji. Spróbujmy 
przez chwilę pomyśleć co byśmy 
mogli mieć innego na pożytek dla 
Kraju, za zabawkę w postaci Stadio-
nu Narodowego. Może uregulowanie 
wszystkich rzek łącznie ze stopniami 
wodnymi środkowej Wisły i pozby-
cia się raz na zawsze widma powodzi, 
a może przekopanie mierzei Wiśla-
nej i uczynienie z Zalewu Wiślane-
go śródlądowego portu morskiego.  
Co na pewno spowodowałoby oży-
wienie gospodarki całego kraju  
i zanik bezrobocia.

Jeżeli w dwudziestoleciu między-
wojennym mogła powstać Gdynia, 
COP, Mościce, to taka inwestycja 
przy obecnym poziomie techniki by-
łaby jak „małe piwo przed śniadan-
kiem”, trawestując słowa gospodarza 
domu ze znanego serialu filmowego 
„Dom”.

Ale do tego trzeba by mężów sta-
nu tamtego okresu a nie przedłuża-
czy P.R.L-u.

Póki co Pan Premier licząc się  
z narastającym niezadowoleniem 
społeczeństwa wzmacnia szeregi mi-
licji, tfu policji, tfu pretorian, a P.O.  
przeforsowało w sejmie ustawę  
o bratniej pomocy służb porząd-
kowych naszych sąsiadów. Taka 
tam powtórka Paktu Ribbentrop 
– Mołotow na życzenie rodzimych 
renegatów. W końcu Pan Pre-
mier jest historykiem z wykształ-
cenia. Zbliżają się wybory w kraju  
i do Europarlamentu, dlatego przy-
dałby się jakiś aktualny apel do Elek-
toratu treści następującej: Wyborco 
dostałeś od Pana Boga dary Ducha 
Świętego: mądrość i roztropność, za-
cznij z nich wreszcie robić użytek.

Janusz Bartuś
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Nigdy 
 nie bierz  

chwilówek!
Najgorszym rozwiązaniem jest 

łatanie domowego budżetu przez po-
życzki-chwilówki. Za swoje usługi 
parabanki pobierają mega-lichwiar-
skie opłaty, zwykle około 30 proc. 
prowizji: tyle kosztuje pożyczka  
w skali miesiąca. Czyli dostajemy od 
firmy pożyczkowej 500 zł, a za 30 dni 
musimy oddać 650 zł. Zwykle tych 
pieniędzy także nie mamy, udajemy 
się więc do kolejnego parabanku po 
kolejną pożyczkę. W ten właśnie 
sposób z małej pożyczki może zrobić 
się wielki problem. Łącznie z możli-
wością utraty mieszkania na drodze 
licytacji komorniczej.

Co robić, gdy 
grozi licytacja 

komornicza 
mieszkania?

Jeśli komornik prowadzi egze-
kucję i planuje w tym celu sprzedaż 
mieszkania dłużnika na licytacji  
– nie można czekać biernie na roz-
wój wypadków! Unikanie komorni-
ka, nie odbieranie korespondencji 

nie zatrzymuje egzekucji, ale za to 
skutecznie uniemożliwia obronę 
przed sprzedażą mieszkania za małe 
pieniądze i późniejszą eksmisją. Jeśli 
jednak sprawa zadłużenia trafiła już 
do komornika, ten – aby umorzyć 
sprawę i nie nękać dłużnika - musi 
odzyskać w całości dług. Konieczna 
jest w tym wypadku współpraca z ko-
mornikiem (zwykle także z wierzy-
cielami). W takich sprawach właśnie 
reprezentujemy klientów. BOŻA 
KRÓWKA dysponuje całą gamą 
rozwiązań w tym zakresie. Trzeba 
jednak liczyć się z koniecznością 
sprzedaży lub zamiany posiadanego 
mieszkania. Im wcześniej będzie-
my próbować rozwiązać problem, 
tym większa szansa na uniknięcie  
egzekucji komorniczej. 

Co robić kiedy 
rośnie  

zadłużenie 
czynszu za 

mieszkanie?
Najprostszym rozwiązaniem jest 

zamiana mieszkania na inny, tańszy 

lokal. Z uzyskanej dopłaty spłacamy 
zadłużenie wobec spółdzielni czy 
wspólnoty. Jeśli dana osoba posiada 
mieszkanie w atrakcyjnej lokalizacji 
(np. na Żoliborzu czy na Mokotowie) 
i zdecyduje się na przeprowadzkę da-
lej od centrum miasta to poprzez za-
mianę może uzyskać 100-150 tysięcy 
złotych dopłaty. W pomocy przy 
tego typu transakcjach specjalizuje 
się właśnie BOŻA KRÓWKA. 

Czy jest już lek 
na franka?

Sprawa najbardziej skompli-
kowana do rozwiązania to sytu-
acja, kiedy zadłużenie jest większe  
od wartości mieszkania. Ma to bar-
dzo często miejsce przy kredytach 
hipotecznych w szwajcarskiej walu-
cie. Ale także wtedy, kiedy hipotekę 
mieszkania obciąża kilku wierzycie-
li i nie da się pospłacać wszystkich 
zobowiązań poprzez sprzedaż nie-
ruchomości. Pozostają wtedy nego-
cjacje ze wszystkimi wierzycielami 
oraz doprowadzenie do takich usta-
leń, które zostaną zaakceptowane 
zarówno przez dłużnika, jak i wie-
rzycieli. Nie da się w tym wypadku 
obronić przed sprzedażą mieszkania, 
ale po zbyciu lokalu pozbędziemy 
się komornika i nie będą nas ścigali  

windykatorzy. Jest to wybór mniej-
szego zła. Gdyby doszło w tym wy-
padku do sprzedaży mieszkania 
poprzez licytację komorniczą – zo-
staniemy z długami i komornikiem 
na karku do końca życia. Wielu ta-
kim sytuacjom BOŻA KRÓWKA 
skutecznie pomogła zapobiec.

Gdzie szukać  
fachowej  
pomocy?

Zainteresowane osoby zapra-
szam do siedziby BOŻEJ KRÓWKI,  
na ul. Sobieskiego 104 lok. 29,  
tel. 22 622 44 92. Wszelkie konsul-
tacje są u nas bezpłatne. Pamiętajmy  
– można wpaść w problemy finanso-
we, może to się dziś przydarzyć nie-
mal każdemu. Ale w takiej sytuacji 
na pewno nie wolno się poddawać!

Krzysztof Oppenheim
doradca finansowy, ekspert w dziedzinie 
kredytów hipotecznych, właściciel firmy 

Oppenheim Enterprise.  
Prezes firmy Nieruchomości Boża Krówka, 

specjalizującej się w sprzedaży  
przecenionych nieruchomości, zamianach 

mieszkań oraz w oddłużaniu osób,  
które wpadły w pułapkę kredytową. 

MINI-PORADNIK  
DLA ZADŁUŻONYCH

Już ponad 2 miliony Polaków nie radzi sobie z finansami. Dotyczy  
to zarówno zaległości w spłatach kredytów, jak i zadłużenia w opłatach 
czynszowych za mieszkanie. Czy jest to pułapka bez wyjścia?  
Czy warto wtedy szukać pomocy przez kolejne kredyty lub pożyczki?

Jak sobie radzić w takich sytuacjach, odpowiada Krzysztof Oppenheim* 
– Prezes Zarządu firmy „Nieruchomości Boża Krówka”, która zajmuje się 
m.in. pomocą osobom nadmiernie zadłużonym. 
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