
Czasem nie dzieje się zbyt wiele, czasem zaś, wręcz przeciwnie, nie wido-
mo gdzie oczy obrócić. Taki będzie właśnie najbliższy weekend. Czeka-

ją nas bowiem dwa wydarzenia wielkiej wagi, jedno lokalne i, to chyba dobre 
określenie, jedno w skali kontynentalnej. Choć to lokalne, nasze Święto Saskiej 
Kępy, jest wcześniej, najpierw kilka słów o tym drugim, niedzielnym.

25 maja Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskie-
go. Spośród 51 Polaków, na których czekają miejsca w Brukseli i Strasburgu, 
z 4. Okręgu Wyborczego na terenie którego zlokalizowana jest Saska Kępa, 
wybranych zostanie zapewne pięciu europosłów. Zapewne, bo liczba zależy od 
frekwencji w okręgach. Z tych, w których zagłosuje więcej wyborców, wybra-
nych zostanie więcej posłów do Parlamentu Europejskiego.  To jeden z licznych 
powodów, dla których warto iść na wybory, lepiej przecież żeby przedstawiciel 
Polski czuł się związany z Warszawą, niż dajmy na to, z jakąś nadmorską miej-
scowością. Choć od lokalnych spraw Kępy do Brukseli jest teoretycznie daleko, 

to przecież to co się tam dzieje, ma nas wielki wpływ. My, poprzez rubrykę  
„Z Brukseli” zawsze staraliśmy się o tym przypominać.

Dzień przed wyborami czeka nas nasze święto, tym razem pod hasłem 
„Spotkajmy się na Saskiej Kępie”. Publikujemy oczywiście program całej im-
prezy, ale także wizytówki niektórych wykonawców. Razem z organizatorami 
zapraszamy na wszystkie wydarzenia, choć to nie będzie łatwe do wykonania, 
szczególnie do Jordanka, który położony nieco obok osi Rondo-Klub Kultu-
ry mógłby umknąć uwadze spacerujących Francuską i Paryską,a może i da-
lej, Brukselską. Niech ta ostatnia przypomni nam, by w niedzielę nie zapo-
mnieć o sprawach europejskich, o urnie wyborczej. Kępa zawsze była, choćby 
przez zlokalizowane tu ambasady, międzynarodowa (tak, taką ulicę też mamy),  
więc jak najbardziej odnosi się do nas powiedzenie Noblesse oblige!

Redakcja

Drodzy Czytelnicy!

CHCEMY ODDAĆ INCJATYWE MŁODYM - wywiad z posłem do PE Pawłem Zalewskim . Jolanta Hibner - Z BRUKSELI . 

Leszek Kurowski - CO ROBILI NASI RADNI . Anita Zatryb - TEATR SZKOLNY W PIĄTEK WIECZOREM . 

Jadwiga Teresa Stępień - ŚLADAMI MISTRZÓW . Anna Forycka- Putiatycka - GARDEN GALLERY . 

ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY . ZAPOWIEDZI . ZAPROSZENIA . PROGRAM

SASKA KĘPASPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

PRACOWNIKÓW KULTURY

PERIODYK MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

ISSN 2083-3873

wyd a n i e  b e z p ł a t n e

Maj 2014
Nr 2 (15)
Rok 4



2.

.

KADENCJA PARLAMENTU  
EUROPEJSKIEGO  

POD ZNAKIEM SUKCESU 

Przyszłość Polski w paliwie 
łupkowym?

Podczas obecnej kadencji Parla-
ment Europejski kilkakrotnie zaj-
mował się tematyką wydobycia gazu 
łupkowego, próbując utrudnić jego 
eksploatację na skalę przemysłową. 
Ten nowy rodzaj paliwa to ogromna 
szansa dla Polski, której nie moż-
na stracić. Jego złoża ciągnące się  
od Pomorza, poprzez Kujawy, Ma-
zowsze aż po Lubelszczyznę szaco-
wane są na blisko 5 bilionów metrów 
sześciennych. To wystarczająca ilość, 
aby zapewnić bezpieczeństwo ener-
getyczne w Polsce na co najmniej 
kilkadziesiąt lat. Nie można też za-
pominać, że spalanie gazu łupkowe-
go powoduje znacznie mniej emisji 
dwutlenku węgla, co nie jest bez 
znaczenia w kontekście prowadzonej 
unijnej polityki klimatyczno-ener-
getycznej.

Sama eksploatacja złóż łupko-
wych jest zadaniem kosztownym  
i skomplikowanym technologicznie, 
bowiem jego zasoby zlokalizowane 
są na znacznej głębokości. Ich wy-
dobywanie polega na wtłaczaniu 
w głąb złoża specjalnej mieszanki, 
która pod wysokim ciśnieniem po-
woduje pękniecie skały i uwolnieniu 
gazu, który zostaje odessany. O tego 
rodzaju gazie głośno zrobiło się rów-
nież dzięki środowiskom ekologicz-
nym, które poddają w wątpliwość 
bezpieczeństwo wydobywania gazu  
z łupek i wskazują na możliwość ska-
żenia gruntów, wód podziemnych  
i powierzchniowych, poprzez wtła-
czanie mieszanki chemicznej do złóż. 
Jednak nie ma jak dotąd żadnego  
naukowego potwierdzenia hipotez.

Najnowsze wyniki z gospodar-
ki amerykańskiej, której system 
energetyczny w dużej części opiera 
się na eksploatacji gazu łupkowego 
pokazuje, że decyzja o jego maso-
wym wydobyciu była znakomitym 
posunięciem. Przede wszystkim  
to właśnie dzięki gazowi łupkowe-

mu w USA ceny energii obniżyły 
się w ostatnich latach o 8%. Jest to 
niezwykle istotne zarówno dla prze-
mysłu, jak i dla zwykłych obywateli, 
dając przy okazji kilkadziesiąt tysię-
cy nowych miejsc pracy. Czy więc 
Polacy nie powinni wykorzystać  
takiej szansy? Amerykanie już za-
dbali o lepszy rozwój swojego kraju 
na najbliższe lata.

Nowości w polu i zagrodzie
Dopuszczenie do hodowli obrotu 

Organizmów Modyfikowanych Ge-
netycznie (GMO) jest kolejną ważną 
sprawą, która była przedmiotem de-
bat w Parlamencie Europejskim. Na 
pewno GMO jest kwestią do dalszej 
dyskusji. Z jednej strony metoda ta 
jest wykorzystywana przede wszyst-
kim przez przemysł farmaceutyczny 
do produkcji szczepionek, hormo-
nów oraz czynników diagnostycz-
nych. Znajduje również zastosowa-
nie w przemyśle energetycznym przy 
produkcji biomasy i biopaliw oraz  
w nanotechnologii, wytwarzającej 
enzymy i dodatki żywnościowe takie 
jak aminokwasy i witaminy. Ale czy 
na pewno powinno się ją stosować na 
masową skalę w polskim rolnictwie? 
Odpowiedź nie jest jednoznaczna. 

Polskie rolnictwo i hodowla słyną 
z wysokiej jakości surowców, które 
służą do produkcji żywności i cieszą 
się ogromnym powodzeniem w całej 
Unii Europejskiej. Produkcja rolna 
w Polsce w dużej części oparta jest 
to na metodach ekologicznych, co 
znacząco wpływa na poprawę jakości 
produktów. Choć w Polsce obowiązu-
je zakaz handlu materiałem siewnym 
w skład, którego wchodzą organizmy 
modyfikowane genetycznie, pro-
dukty GMO są już w powszechnym 
użyciu przy wytwarzaniu pasz prze-
mysłowych, opierających się w dużej 
części na kukurydzy importowanej  
z Ameryki Południowej. Z drugiej 
zaś strony dopuszczenie do obrotu 
na danym obszarze GMO może dość 
łatwo doprowadzić do wymieszania 
materiału siewnego zawierającego 
i niezawierającego organizmów ge-
netycznie modyfikowanych. Konse-
kwencje takiego działania dość łatwo 
można sobie wyobrazić.

Jeśli chcemy by nasze produkty 
rolne były najwyższej jakości nie mo-
żemy genetycznie modyfikowanych 
organizmów wprowadzać kuchen-
nymi drzwiami bez jakiegokolwiek 
nadzoru. Genetycznie modyfikowa-
ne zwierzęta czekają jeszcze na swój 
czas wejścia „na salony”, gdyż w ce-
lach konsumpcyjnych ich hodowla 
jest jedynie w fazie badań laborato-
ryjnych. Bio-nowości tak, ale drzwi 
uchylajmy powoli, aby nie zaprosić 
do środka „żubroświniokonia”.

Nowy standardy w medycynie
Wśród szeregu regulacji o cha-

rakterze medycznym na szczególną 
uwagę zasługują przepisy dotyczące 
wyrobów medycznych oraz wyro-
bów medycznych do diagnostyki in 
vitro. Diagnostyka ta obejmuje roz-
maite badania, takie jak samodziel-
ne badanie poziomu cukru we krwi 
w przypadku cukrzyków, badania 
na obecność wirusa HIV oraz testy 
DNA. Wspólną i zasadniczą cechą 
przyjętych regulacji jest komplekso-
wa harmonizacja kwestii bezpieczeń-
stwa ich wytwarzania. Wprowadzono 
obowiązek ubezpieczeń producen-
tów wyrobów medycznych od poten-
cjalnych szkód, które mogą ponieść 
pacjenci wskutek ich użytkowania. 
Usankcjonowano również nowy spo-
sób klasyfikacji wyrobów jednora-
zowego i wielokrotnego użytku oraz 
powołano Komisję Etyczną, której 
zadaniem będzie czuwanie nad bez-
pieczeństwem osób biorących udział 
w badaniu. Ważną kwestią jest także 
propozycja utworzenia specjalnych 
jednostek notyfikowanych działa-
jących na terenie danego państwa 
członkowskiego, które miałyby nad-
zorować producentów wytwarzają-
cych wyroby podwyższonego ryzyka 
tj. implanty czy produkty zawierają-
ce substancje leczniczą lub elementy 
tkanek ludzkich. Wyroby medyczne 
takie jak rozruszniki serca, zastawki 
czy protezy powinny być nie tylko 
bezpieczne, ale również najwyższej 
jakości i niezawodności.

Położenie nacisku na bezpieczeń-
stwo pacjenta jest podstawą regulacji 
europejskiej. Wiele wyrobów me-
dycznych stosowanych w medycynie 
ratuje życie ludziom. Oszczędzajmy 
tam gdzie jest to możliwe pamiętając 
jednak, że życie i zdrowie pacjenta są 
wartościami nadrzędnymi.

Obywatel Pacjent
Parlament Europejski przyjął 

Dyrektywę w sprawie stosowania 
praw pacjentów w transgranicznej 
opiece zdrowotnej. Dokument ten 
ma ogromne znaczenie dla wszyst-
kich obywateli Europy, gdyż pozwala 
na swobodny wybór miejsca i kraju, 
w którym pacjenci chcą poddać się 
leczeniu. Zwrot kosztów leczenia 
uwarunkowany jest umieszczeniem 

danego zakresu pomocy medycznej 
na liście świadczeń refundowanych  
w kraju pacjenta. Wysokość refun-
dacji może być równa kwocie, która 
zostałaby zwrócona pacjentowi przez 
system obowiązkowego ubezpie-
czenia społecznego w jego państwie 
członkowskim. Niezwykle wygodną 
sprawą dla potencjalnych pacjentów 
jest także fakt wzajemnego uznawania 
przez państwa członkowskie – ważno-
ści recept lekarskich sporządzonych 
w innym państwie członkowskim. 

Transgraniczna opieka zdrowotna 
w Europie stała się faktem i jest obo-
wiązkiem we wszystkich krajach Unii. 
Nie wylewajmy łez, że pacjenci ucie-
kają, tylko uszczelnijmy i poprawmy 
nasz system opieki zdrowotnej.

Jolanta Hibner
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jolanta Hibner

NIEMCY CHCĄ 
PODZIĘKOWAĆ 

ZA POMOC 
Jesienią minie 25 rocznica uciecz-

ki tysięcy obywateli ówczesnej NRD, 
którzy przez Polskę a zwłaszcza przez 
Saską Kępę /na terenie której znaj-
dowała się siedziba ambasady RFN/ 
przedostawali się na zachód. 

Na trasach swej ówczesnej wę-
drówki korzystali ze spontanicznej 
pomocy Polaków, zwłaszcza miesz-
kańców naszej dzielnicy.

Dzisiaj grupa b. uciekinierów 
chce podziękować Polakom za tę po-
moc, fundując tablicy pamiątkową 
na terenie Saskiej Kępy. Chcą od-
wiedzić miejsca związane z tamtymi 
wydarzeniami oraz chcą spotkać się 
ze swoimi opiekunami na specjalnej 
uroczystości w Ambasadzie Niemiec 
w dniu 19 września br.

Ambasada Niemiec /tel. kontak-
towy 22 58 41 700/ poszukuje osób, 
które bezpośrednio uczestniczyły 
w ówczesnej pomocy Niemcom  
oraz osób, które pamiętają tamte 
wydarzenia lub znają osoby, które 
tej pomocy udzielały.                T. B.

.
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CO ROBILI NASI RADNI W 2013 ROKU?W 2014 roku odbędą się wybo-
ry samorządowe. Niedługo 

zacznie się kampania wyborcza. Nasz 
periodyk będzie się temu bacznie 
przyglądał. Nie dokonam więc tym 
razem oceny pracy poszczególnych 
radnych w 2013roku lecz podzielę 
się z naszymi czytelnikami kilkoma 
refleksjami natury ogólnej dotyczą-
cymi funkcjonowania Rady Dzielni-
cy jako całości. 

Na Pradze Południe mamy 25 
radnych. Zorganizowani są w trzy 
kluby: Platformy Obywatelskiej - 15 
radnych, Prawa i Sprawiedliwości - 7 
radnych i Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej - 3 radnych. Ich utrzymanie 
i obsługa nas - podatników kosztuje 
blisko 1,5 milion złotych rocznie.  
W tym diety dla ok. 700 tys. zł. Nie 
bierzemy pod uwagę wynagrodzeń 
tych radnych zatrudnionych w jed-
nostkach czy spółkach samorządo-
wych, bo to łącznie byłoby pewnie 
ponad 2 miliony złotych. Za pienią-
dze można w naszej dzielnicy wyko-
nać wiele pożytecznych działań. 

Oczywiście, ktoś powie to czysty 
populizm a demokracja kosztuje. 
Gdyby jednak nie było radnych to 
co tak naprawdę by się stało? Zga-
słyby wszystkie lampy na ulicach? 
Samochody po ulicach by nie jeź-
dziły? Mieszkańcy nie mieliby pracy  
i gdzie mieszkać? Zapewne nic takie-
go by się nie stało.

Po co nam w takim razie utrzy-
mywać taką grupę ludzie w każdej 
dzielnicy? .Przecież w naszym sys-
temie prawnym i tak za wszystko 
w dzielnicy odpowiada jej zarząd  
a najwięcej burmistrz. Ktoś powie, 
że radni pełnią ważna rolę w roz-
woju społeczeństwa obywatelskie-
go. Wszak to nasi przedstawiciele 
wybrani w demokratyczny sposób. 
Coraz więcej mieszkańców jednak 
nie odczuwa tego aby miało to prze-
łożenie na decyzje władzy publicz-
nej, aby ktokolwiek liczył się z ich 
zdaniem. Powszechne panuje stwier-
dzenie że, w kampanii wyborczej to 
oni składają dużo obietnic a później 
zapominają o nich i współuczestni-
czą w nieformalnie funkcjonującym 
układzie, w którym decydujące zna-
czenie mają wytyczne partyjne i tzw. 
„układy”. Kiedy pierwszy raz kandy-
dują to mają dużo pomysłów i chęci 
do działania, ale z biegiem czasu ten 
entuzjazm słabnie. Coraz częściej 
stają się funkcjonariuszami partyj-
nymi ograniczając się w działaniu 
do wykonywania pleceń swoich po-
litycznych przełożonych. Być może 
chodzi im o spokój i nadzieję, że za 
„ lojalność wobec swej partii” znajdą 
się ponownie na listach wyborczych. 
Czyli tak naprawdę niewiele mogą 
zrobić w obecnym kształcie ustawy 
samorządowej i obowiązującej ordy-
nacji wyborczej?

Mimo tych obiektywnych trud-
ności nie można posądzić naszych 
radnych o działanie na niekorzyść 
mieszkańców. Przecież starają się. 
W roku 2013 odbyło się 27 sesji  
na których podjęto ponad 100 
uchwał. Radni pracują w 9 komi-
sjach problemowych. Złożyli ponad 
1500 interpelacji. Zdecydowanym li-
derem okazał się radny Prawa i Spra-
wiedliwości p. Marek Borkowski.

 Najważniejszą komisją jest Ko-
misja Budżetowa, której przewod-
niczy p. Bożena Manarczyk. Na 12 
posiedzeniach odbywała poważne 
debaty dotyczące naszych finansów.

Komisja Polityki Społecznej  
i Zdrowia na czele z p. Małgorzatą 
Rynkiewicz na 14 posiedzeniach po-
dejmowała trudne sprawy społeczne 
i naszego zdrowia. Ta komisja czę-
sto organizuje tzw. posiedzenia wy-
jazdowe. To pozwala bezpośrednio  
zapoznać się z problemami placówek 
i instytucji, objętych zakresem dzia-
łania w/w komisji. 

Komisja Kultury, chyba w dal-
szym ciągu najbardziej aktywna  
w Radzie, odbyła 15 posiedzeń na 
których omawiano sprawy klubów 
kultury, promocji dzielnicy, biblio-
tek i nazewnictwa. Na czele komisji 
stoi p. Ryszard Kalkhoff. 

Komisja Oświaty, której prze-
wodniczy p. Irena Bartosińska na 
13 posiedzeniach omawiała między 
innymi sprawy likwidacji i łącze-
nia palcówek szkolnych, wynagro-
dzeń nauczycieli i pracowników 
oświaty. W tej komisji przydałoby 
się w przyszłości więcej otwartości 
w działaniach i inicjatyw własnych 
prowadzących do rozwiązywania  
problemów.

Komisja Zagospodarowania Prze-
strzennego i Ochrony Środowiska  
z jej przewodniczącym p. Michałem 
Sulborskim odbyła w roku 2013 naj-
więcej posiedzeń bo aż 17 ale nie do 
końca przełożyło się to w zadawala-
jące efekty jej pracy dla ogółu miesz-
kańców dzielnicy. Choć zajmuje się 
dość trudnymi sprawami jak cho-
ciażby plany miejscowe, inwestycje, 
drogi czy architektura.

Komisja Komunalna i Handlu  
z przew. Justyną Adamiak na 13 po-
siedzeniach zajmowała się miedzy 
innymi zasobami komunalnymi, pry-
watyzacją czy opłatami targowymi.

Komisja Sportu, której przewod-
niczy p. Hubert Zalewski w 2013r 
odbyła najmniej posiedzeń bo tylko 
6. Poruszano na nich sprawy siłow-
ni plenerowych, akcji zimie i lecie  
w mieście, dotacji dla OSiR czy spra-
wą KS Drukarz. 

Komisja Rewizyjna odbyła 12 po-
siedzeń na których między innymi 
powoływała zespoły do kontroli dzia-
łań ZGN, OSiR, modernizacji Placu 
Szembeka oraz rozpatrywała skargi 
mieszkańców skierowane do Rady 
Dzielnicy. Skargi były uznawane  
za bezzasadne, a na efekty pracy ze-
społów kontrolnych musimy pocze-
kać. Tej komisji w Radzie Dzielnicy 
przewodniczy p. Karol Kowalczyk. 

Komisja Samorządowa i Bezpie-
czeństwa to druga o najmniejszej 
liczbie posiedzeń / po komisji Spor-
tu / komisja w Radzie. Odbyła zaled-
wie 7 posiedzeń na których głównie 
dyskutowano o sprawach bezpie-
czeństwa. Tej, też najmniej liczeb-
nie komisji / 5 osób / przewodniczy  
p. Dorota Krall. Czyżby pozostali 

radni nie przejawiali zbytniej wagi 
do rozwoju idei samorządności  
w naszej dzielnicy i wspierania ak-
tywności mieszkańców? 

Podstawowym mankamentem 
jaki daje się zauważyć w pracach 
Rady to przede wszystkim brak 
wspólnej, ponad podziałami poli-
tycznymi wizji rozwoju dzielnicy. 
Komisje, w zasadzie, niechętnie ko-
rzystają z możliwości podejmowania 
własnych inicjatyw uchwałodaw-
czych. Nie słyszałem /poza progra-
mem rozwoju kultury sporządzonym 
naprędce i wymagającym znacznej 
korekty oraz ciągle będącej tylko 
inicjatywą - wnioskiem o powołanie 
Młodzieżowej Rady Dzielnicy/ aby 
radni w 2013r wystąpili z projektem 
programu sięgającym poza kadencję. 
Nie potrafili także stworzyć płasz-
czyzny do debaty publicznej zamy-
kając się w swoich partyjnych gabi-
netach. Niepotrzebnie też dali się 
uwikłać w rozwiązywanie bieżących 
problemów, które są w obowiązkach 
administracji. Radni powinni pełnić 
funkcje kontrolne a nie wyręczać 
urzędników.

To co dało się też zauważyć w roku 
2013 to nadal zbyt często zdarza się, 
że wypowiedzi niektórych radnych 
są nudne i nie na temat. Widać też 
u części z nich braki w przygotowa-
niu merytorycznym, skuteczności  
i konsekwencji w działaniu. Liczy 
się jedynie osiągnięcie doraźnego 
efektu politycznego, zwłaszcza kiedy  
na sali obecni są mieszkańcy. Po 
czym, kiedy nie ma publiczności za-
pomina się o ich sprawie. Ostatnio 
zbyt często debaty na sesjach mają 
cechy zwykłej pyskówki. Zdarza się 
też, że część radnych nie jest zainte-
resowanych sesją. Grają na komór-
kach, piszą sms-y, wykonują telefo-
ny a nawet ziewają i czekają kiedy 
przewodniczący wreszcie zakończy 
obrady bo do kasy po dietę czas naj-
wyższy. Nawet sam przewodniczący, 
chyba już nieco zmęczony kierowa-
niem tym zespołem na jednej z ostat-
nich sesji nazwał „ kabaretem” to co 
robią radni. Odczuwa się, że nadcho-
dzi koniec kadencji. 

A przecież, praktyczne wdrażanie 
idei społeczeństwa obywatelskiego 
do życia publicznego to jedno z za-
sadniczych obowiązków radnych. 
Zapraszanie mieszkańców na sesje 
aby dołożyć przeciwnikom politycz-
nym czy udzielanie im głosu podczas 
transmitowanych przez internet se-
sji to za mało. Ten dialog powinien 
odbywać się na co dzień, chociażby 
na posiedzeniach komisji. Pewną 
nadzieję daje tzw. „budżet partycy-
pacyjny”. Aby go jednak niektórzy 
radni dzielnicy nie doprowadzili do 
mało znaczącego epizodu a udział 
przedstawicieli mieszkańców nie 
miał charakteru „dekoracji”. Nie-
którzy radni zgłaszają się do wielu 
komisji, przyjmują wiele dodatko-
wych stanowisk i funkcji, ale z tych 
dodatkowych zajęć nie wywiązują 

się należycie. Ograniczają przez to 
możliwość wykazania się innym ak-
tywnym mieszkańcom. Wystarczy 
popatrzeć na samorządy osiedlowe. 
Tam gdzie jest w nich mniej radnych 
tam samorząd lepiej pracuje. Dla 
wielu radnych ważne jest bowiem 
tylko to aby wszędzie zaistnieć. Nie-
który z nich zbyt szybko poczuli 
się dygnitarzami partyjnymi. A to 
psuje samorząd lokalny, gdzie roz-
wiązywanie ważnych dla mieszkań-
ców problemów powinno opierać się  
na współpracy ponad podziałami.

Należy stwierdzić, iż opisane 
powyżej zjawiska nie są przypisane 
jedynie do naszej dzielnicy. Te dy-
lematy mają charakter powszechny 
i wynikają z całkowitego upolitycz-
nienia samorządów aż do szczebla 
najniższego tj. rad osiedli. Niektórzy 
sprawujący władzę działają w taki 
sposób jakby uważali, że demokra-
cja na obecnych zasadach to prze-
żytek i dla sprawnego zarządzania 
należy ograniczać prawa i wolności 
obywateli. Dla nich instytucje de-
mokratyczne są raczej instrumen-
tem w dochodzeniu do władzy i jej 
utrzymaniu a nie istotnym podmio-
tem demokracji. Społeczeństwo ma 
jednak możliwości przeciwdziałania 
takiemu zjawisku. 

Dobrym wydaje się propozy-
cja ograniczenia bycia radnym do 
dwóch kadencji czy wprowadzenie 
okręgów jednomandatowych, gdzie 
mieszkańcy głosowaliby na kon-
kretną i znaną im osobę, a nie „de 
facto” na listy partyjne. Konieczna 
jest też zmiana ordynacji wyborczej 
a zwłaszcza do samorządów osiedli 
- co jest w rękach naszych radnych. 
Ale na razie poza jednym wystąpie-
niem radnego p. Huberta Zalewskie-
go wzywającego do zmian inni nasi 
radni nie kwapią się do działania w 
tej sprawie . I będzie pewnie znowu 
po staremu. Wybory do rad odbędą 
się pod koniec czerwca a więc już 
w wakacje. Dodatkowo, przy braku 
jakiejkolwiek informacji o tych wy-
borach frekwencja pewnie wyniesie 
średnio 1% . Czy o taką demokrację 
nam chodzi – Szanowni Radni?

Zdecydowana większość obec-
nych radnych zapowiada ponowne 
zabiegi o reelekcję. I zapewne mają 
duże szanse gdyż na razie innych 
chętnych nie widać. Czym nas te-
raz zaskoczą? Czy przekonaną nas, 
że warto im ponownie zaufać. Czy 
dojdzie przynajmniej w części do 
wymiany składu rady? Czy jednak 
zdominują jej skład funkcjonariusze 
partyjni i czy w ogóle znajdzie się 
też miejsce dla aktywnych obywa-
teli niekoniecznie z legitymacjami 
partyjnymi. Zmiany są potrzebne.  
A jak będzie, to czas okaże. Społe-
czeństwo obywatelskie jednak wcze-
śniej czy później musi się obudzić. 
Lepiej wcześniej bo z „tej naszej” 
demokracji nic nie będzie. 

Leszek Kurowski

Potrzeba zmian
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PRZYCHODZI FUNDACJA  
DO BURMISTRZA

Dzięki członkostwu Polski  
w Unii Europejskiej szeroką 

strugą płyną do nas pieniądze unijne 
na wszelkiego rodzaju projekty, szko-
lenia, warsztaty itp. w ramach Euro-
pejskiego Fundusz Społecznego. 

Jeden z takich projektów pod 
nazwą „Wysokie Standardy współ-
pracy z NGO - s w Dzielnicy Praga 
Południe” m . ST. Warszawy dodarł 
do naszej dzielnicy. 

W maju 2013roku doszło do spo-
tkania inicjatora – przedstawicieli 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej z przedstawicielami władz 
dzielnicy, Stowarzyszenia Aktyw-
ności Lokalnej CAL i przewod-
niczącego DKDS Praga Południe  
p. Tomasza Suskiego. 

Według uzyskanych informacji 
od koordynatora projektu z ramie-
nia urzędu naszej dzielnicy – p. Ka-
tarzyny Mól celem przedsięwzięcia 
była i jest wspólna realizacja projek-
tu współfinansowanego ze środków 
pozabudżetowych. Ostatecznymi be-
neficjentami są pracownicy Urzędu 
Dzielnicy Praga Południe i przed-
stawiciele NGO - s oraz porozumień 
działający na rzecz naszej dzielni-
cy. Celem głównym projektu jest 
usprawnienie standardów współpra-
cy administracji publicznej i orga-
nizacji pozarządowych w Dzielnicy 
Praga Południe w terminie do maja 
2015 roku.

Cele szczegółowe obejmują 
wzmocnienie mechanizmów ko-
munikacji, wymiany informacji i 
doświadczeń pomiędzy urzędnika-
mi a organizacjami pozarządowy-
mi. Zadania cząstkowe planowane  
w projekcie to: opracowanie stra-
tegii współpracy, bezpłatne szko-
lenia, przeprowadzenie wdrożenia 
strategii, powołanie zespołu ds. me-
diacji oraz na zakończenie organi-
zacja wspólnej imprezy plenerowej.  
Projekt będzie realizowany od stycz-
nia 2014 do maja 2015. 

W ramach wszystkich modułów 
wsparcie uzyska 25 osób zatrudnio-
nych w Urzędzie Dzielnicy Praga 
Południe oraz 45 osób będących 
członkami warszawskich organizacji 
pozarządowych.

Zdecydowane większość zajęć 
odbywać się będzie jednak w go-
dzinach pracy, a organizatorzy nie 
przewidują dal członków organiza-
cji pozarządowych biorących udział  
w projekcie zwrotu kosztów za urlo-
pu bezpłatne. 

Projekt jest na etapie realizacji.
Do udziału w nim obecnie zgło-

siło się 22 organizacje pozarządowe. 
Z tym, że już pierwsze spotkania po-
twierdziły, że z frekwencją na szko-
leniach i posiedzeniach zespołów 
mogą być problemy. 

Wartość projektu to 364 680 ,21 zł. 
Co daje na jednego przeszkolonego 
ponad 5 000 zł. 

Z tego partnerzy podzielili się  
w następujący sposób: 

Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej – lider projektu – 110 345 zł

Urząd Dzielnicy Praga Południe 
– 96 900 zł

 Centrum Aktywności Lokalnej 
CAL – 157 435, 21 zł

Personel wykonawczy projektu 
został zatrudniony przez partnerów  
w zakresie swoich zadań. Moderato-
rzy poszczególnych zespołów to pra-

cownicy Urzędu, którzy w ramach 
poszerzenia zakresu obowiązków 
otrzymali dodatki do wynagrodzenia.

Należy podkreślić, iż pomysło-
dawca – lider Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej to bardzo do-
świadczona i przygotowana do reali-
zacji tego typu projektów organiza-
cja. W jej władzach zasiadają między 
innymi takie osoby jak profesorowie: 
Jerzy Reguski i Jerzy Stępień, b. se-
nator Andrzej Celiński, b. poseł Jan 
Król, b. minister Mirosław Stec, am-
basadorowie i byli wysocy urzędnicy 
Państwowi. 

Wykładowcy to najczęściej oso-
by, które maja duże doświadczenie 
w pracy w urzędach centralnych,  
w tym także Ministerstwie Pracy  
i Polityki Społecznej, która przyzna-
je środki na projekty z funduszu Ka-
pitał Ludzki.

Fundacja otrzymuje miliono-
we dotacje z Funduszy Unijnych.  
Oto kilka projektów realizowanych 
w ostatnich latach :

dla Ministerstwa Cyfryzacji :
2012 - 2014 „ My się zmian nie bo-

imy” wartość projektu – 1.595 .012 zł

2012 - 2014 „Profesjonalny urzę- 
dnik – kompetentny urzędnik”  
wartość – 1.579.743 zł 

2012 - 2014 „Beskidzka Akade-
mia Samorządowa” wartość projektu 
– 1.788.968 zł 

2012 - 2014 „Partnerski urząd 
gminy przyjazny mieszkańcom” 
wartość 1.054.680 zł

dla M S W i A :
2011- 2012 projekt „Wysokie 

standardy zarządzania w urzędzie 

miasta Ruda Polska„ wartość projek-
tu 1.066.600 zł,

2011- 2013 „3-majmy się razem 
współpraca trzech powiatów jst z po-
wiatu mińskiego” wartość projektu 
– 1.399.540 zł. 

2010- 2012 „Sprawny samorząd – 
program wdrożenia usprawnień za-
rządczych w jst” Warszawa, wartość 
projektu – 3.855.772 zł 

dla Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego 2009 - 2014 „Decy-
dujmy razem – wzmocnienie me-
chanizmów partycypacyjnych w 
kreowaniu i wdrażaniu polityk pu-
blicznych oraz podejmowani decy-
zji publicznych” wartość projektu  
– 28 .236.248 zł. 

Inne: 
2013 - 2015 „Szkoła współpracy. 

Uczniowie i rodzice kapitałem spo-
łecznym szkoły” wartość projektu: 
8.423.995 zł. 

2014-2015 „Wzmocnienie me-
chanizmów współpracy admini-
stracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi jako realizatorami 
zadań publicznych” wartość projektu 
 – 1.571739 zł. 

I wiele innych z milionowymi 
budżetami. 

To są dla nas – większości organi-
zacji pozarządowych projekty i kwo-
ty nieosiągalne nawet w części.

Trudno więc dziwić się burmi-
strzowi, że przyjął ofertę tej Funda-
cji. Urzędnicy zostaną przeszkoleni 
bezpłatnie a przy tym część z nich 
dodatkowo zarobi. 

Projekt realizowany w naszej 
dzielnicy z budżetem blisko 365 tys. zł  

to w porównaniu z wyżej wymienio-
nymi to tzw. „ pikuś ” . 

Mimo wszystko będziemy pil-
nie przyglądać się temu jakie będą 
jego konkretne efekty. Czy szkolenia  
pozwolą poprawić jakość współpra-
cy urząd – organizacje pozarządowe 
w naszej dzielnicy i czy rzeczywi-
ście przyczynią się do zwiększenia 
aktywności i skuteczności działań 
NGO - sów.

Należy przy tym dodać, iż 
obecnie jesteśmy wręcz „bombar-
dowani” różnego rodzaju propo-
zycjami szkoleń, warsztatów itp.  
A wszystko to dzięki wsparciu Unii  
Europejskiej. 

Ponieważ, temat ten wywołał oży-
wioną dyskusję, jedna z organizacji 
skupionych w naszym DKDS przy-
gotowuje raport na temat całej pro-
cedury zainicjowania, opracowania  
i wdrażania projektu pod nazwą „Wy-
sokie standardy współpracy z NGO -s  
w Dzielnicy Praga Południe”.  

Raport opublikujemy w jesiennym  
numerze naszego periodyku. 

L. K.
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BLASZAK NIE BĘDZIE 
ZABTYKIEM !

Jacek Zbrzyzny

„Niszczą naszą Kępę”. 
Stowarzyszenie Ładna 

Kępa i Towarzystwo Ochrony nad 
Zabytkami oznajmiają podczas me-
dialnych występów, że mają tego 
już dość i zapowiadają zmasowa-
ną ofensywę w sprawie ratowania 
zabytkowej Kępy. Aby uprzedzić 
skutki dalszych działań potencjal-
nych niszczycieli składają wnioski  
do Stołecznego Konserwatora Za-
bytków o wpisanie do rejestru zabyt-
ków i gminnego rejestru łącznie ok. 
67 budynków i zespołów zabytków. 
Na pytanie dziennikarza Stołecznej  
i zainteresowanych właścicieli obiek-
tów czy o tym wiedzą właścicieli bu-
dynków, wnioskodawcy odpowiada-
ją, że część już wie a inni dowiedzą 
się później jak odpowiednie organy 
rozpatrzą sprawę.

Przejdźmy do zasadniczego pyta-
nia. Przed kim chcą bronić, im tylko 
na razie znanych obiektów, kandy-
datów na zabytki. Otóż, inicjatorzy 
wskazują jednoznacznie na dewelo-
perów. Ich zdaniem to ci pazerni lu-
dzie kupują albo przejmują obiekty, 
zabudowują Saska Kępę i robią na 
tym duże interesy kosztem uszczu-
plania a czasem niszczenia wartości 
historycznej i postmodernistycznej 
architektury naszego osiedla, które 
to podziwiają nawet …Chińczycy. 
Rzeczywiście, nie zawsze pomysły 
inwestycyjne właścicieli są godne 
wsparcia, a nawet więcej trzeba moc-
no je skrytykować. Ale prawda jest 
też taka, że najczęściej mają wszelkie 
wymagane prawem zgody. Zmiany 
uzgadniają z konserwatorem zabyt-
ków, który przez to stał się „wspól-
nikiem pazernych deweloperów”? 
Ostatnio do grona krytykowanych 
przez Ładną Kępę i przewodniczą-
cą samorządu niszczycieli dołączył 
sam burmistrz, za to, że jego służby 
położyły nie takie płytki na ul. Styki 
jakie życzyły sobie w/w aktywistki  
i został za to skrytykowany w pra-
sie. A więc wszystkim bez wyjątku 
dostaje się od Ładnej Kępy. Można 
odnieść wrażenie, że aktywiści tej 
organizacji kreują się jako ci „jedy-
nie sprawiedliwi„ i dbający o naszą 
Saską Kępę. A przecież to niepraw-
da. Jest wielu właścicieli, wspólnot, 
spółdzielni, którzy z dużym wysił-
kiem, w tym wkładem finansowym 
i zaangażowaniem troszczą się o ład 
i estetykę Kępy. Kiedy ponoszą wy-
sokie koszty remontów, napraw, czy 
poprawy estetyki osiedla, to wtedy 
nie ma Ładnej Kępy czy konserwa-
tora zabytków z pieniędzmi aby ich 
wesprzeć. Za to aktywiści tego sto-
warzyszenia sami proszą nas i bur-
mistrza o wsparcie finansowe dla 
swoich działań. Nie zawsze z punktu 
widzenie społecznego za najbardziej 
potrzebne w danej chwili jak np. 
20 tys. zł na wybudowanie dwóch 
betonowych ławeczek przy Plonie. 

Pewnie jak znam życie służyć będą 
drobnym pijaczkom. Wrzucanie 
nas wszystkich do jednego worka  
– niszczycieli jest nieuczciwie i moim 
zdaniem świadczy o tym, że inicja-
tywa ma charakter konfrontacyjny.  
A tu potrzebne jest przede wszyst-
kim współdziałanie. 

I w takiej sytuacji wszelkie dzia-
łania tzw. obrońców ładu architekto-
nicznego Kępy mogą okazać się tylko 
nieskuteczne lub daleko spóźnione, 
tak jak dotychczas. Niestety, aktywi-
ści ci nie wyciągają wniosków ze swo-
ich dotychczasowych porażek i nie 
potrafią zmienić sposobu działania. 
Nie można ich inicjatywnie odmó-
wić racji bo w ogólnych założeniach 
jest przecież słuszna. A obawiam 
się, że będzie jedynie trochę szumu 
w mediach. Czy o to tylko chodzi 
Ładnej Kępie ? Bieganie z aparatem 
fotograficznym po Kępie, robienie 
setek zdjęć budynków bez wiedzy  
i zgody właścicieli, składanie wnio-
sków i zawiadomień z zaskoczenia, 
a czasem i obrażanie ludzi, którzy 
chcą poprawić stan techniczny swo-
jej posesji nie jest metodą skuteczną. 
Zresztą ostatnio stołeczny konser-
wator zabytków w zdecydowanej 
większości odrzucił wnioski Ład-
nej Kępy o wpisanie 67 obiektów  
do rejestru zabytków. Tylko czekać 
kiedy działaczki zaczną tym razem 
wojnę z konserwatorem. Dobrze,  
że urzędnicy wreszcie postawili się 
i nie ulegli naciskom Ładnej Kępy 
jak to w przeszłości niejednokrotnie 
bywało. 

Należy też zrozumieć, iż nasza 
Kępa zmienia się. I nie wszystko 
co dawne i stare wymaga kontynu-
acji. Trzeba też zrozumieć, iż nikt 
nie ma monopolu na rację i wizję 
piękna. Każdy je postrzega inaczej.  
Takim przykładem jest tzw . „bla-
szak” – budynek Francuska 47. Czy 
ten budynek z lat sześćdziesiątych 
XX wieku / czasy rządów W. Go-
mółki / naprawdę jest tak piękny  
i wartościowy, że mógłby być wpisany  
na listę zabytków a mieszkańcom 
przez to utrudniłoby się jego moder-
nizację / zdjęcia obok /. Mieszkańcy 
od blisko 7 lat starają się o fundu-
sze na rewitalizację. Mieli nadzieję,  
bo ich wniosek był w Dzielnico-
wym Programie Rewitalizacji na lata 
2007-2013. Wsparcia finansowego 
jednak nie dostali bo w międzycza-
sie zmieniły się przepisy. A teraz już 
nic nie dostaną bo od 2014 roku za-
bytkowy rejon Saskiej Kępy został w 
ogóle wykreślony z Programu Rewi-
talizacji, bo jak tłumaczą urzędnicy 
z Ratusza z Placu Bankowego, Saska 
Kępa jest za bogata na otrzymywanie 
wsparcia finansowego.

Po co więc pisanie, że jak budy-
nek będzie zabytkowy to właściciel 
dostanie wsparcie finansowe. Kto 
w ostatnim czasie na Kępie dostał 

jakiekolwiek pieniądze z miasta lub 
od konserwatora zabytków na re-
mont swojego budynku? Ba, kon-
serwator według własnego uznania 
może nałożyć obowiązek na właści-
ciela wykonania określonych robót 
budowlanych bo uzna, że budynek 
trzeba odnowić ze względu np. na 
zagrożenie jego wartości zabytkowej. 
A jak właściciel tego nie wykona to 
konserwator w ramach robót zastęp-
czych może zlecić wybranej przez sie-
bie firmie remont zabytku i obciążyć 
kosztami właściciela bez jego zgody. 
Jak ten z kolei nie pokryje kosztów 
to będzie komornik i licytacja z ma-
jątku. Za to przybędzie właścicielo-
wi obowiązków a za tym i kosztów.  
Bo nawet bez zgody konserwatora 

nie będzie można wymienić drzwi 
czy okna w budynku. Może docho-
dzić do tego, że właściciel będzie 
wolał zburzyć taki obiekt i zapłacić 
karę. Mamy przecież takie przykłady. 
Dlatego należy podchodzić z rozwa-
gą do wpisywania obiektów w rejestr 
zabytków i rzeczywiście wpisywać 
takie, które naprawdę mają wartość 
historyczną. Dlaczego aktywistki  
z Ładnej Kępy i działacze z Towarzy-

stwa Opieki nad Zabytkami nie za-
interesowali się sprawą wykreślenie 
zabytkowej Saskiej Kępy z Projektu 
Rewitalizacji? Nie widziałem żadne-
go z nich na spotkaniu z władzami 
miasta zorganizowanym w Urzędzie 
Dzielnicy Praga Południe w spra-
wie Projektu. Nie znany mi jest też 
fakt aby w tej sprawie protestował 
Stołeczny Konserwator Zabytków. 
Teraz chcą mieć kolejne narządzie 
aby zrzucić wszystko na właścicieli 
i mieszkańców a sami ograniczyć się 
do kontroli i nakładania sankcji. 

Moim zdaniem należy dążyć  
do rozwiązywania wszelkich pro-
blemów i przekonywać do swoich 
racji poprzez dialog a nie konfron-
tację. Dla skuteczności działania po-

trzebna jest współpraca wszystkich  
tj. właścicieli budynków, konserwa-
tora zabytków, administracji gmin-
nej oraz organizacji pozarządowych 
działających na Kępie. Potrzeba 
jest także edukacja. Bez powszech-
nej świadomości ochrony naszego 
dziedzictwa narodowego nie ma 
szans na realizację nawet słusznych  
postulatów .

Jacek Zbrzyzny 
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TEATR SZKOLNY W PIĄTEK WIECZOREM

PIKNIK CHEMICZNY NA SASKIEJ 78

Anita Zatryb

W listopadzie liceum im. 
Bolesława Prusa uczciło  

25 lecie istnienia szkolnego teatru 
„W piątek wieczorem”. Jest on istot-
nym elementem tworzenia i utrzy-
mania więzi przyjaźni i poczucia 
wspólnoty między absolwentami 
szkoły. Twórcą jest profesor Agniesz-
ka Puchała, nauczycielka języka  
łacińskiego i wiedzy o kulturze.  
Od wielu lat gromadzi przy sobie 
młodzież i przekształca ich w wiel-
bicieli i entuzjastów teatru. Z roku 
na rok przybywa ich coraz więcej.  
Co roku nowi młodzi ludzie za-
silają szeregi wchodząc na miej-
sce tych co po maturze odchodzą  
w dorosłe życie. Wielu z nich nadal 
wspomaga swój teatr. Wielu z nich  
związało swoje życie zawodowe  
ze sztuką. Nie wszyscy z nich wy-
stępowali na deskach teatru. Byli 
też tacy co przygotowywali oprawę 
muzyczną spektakli, oświetlenie, ko-
stiumy i scenografię. Bez nich żaden 
teatr nie mógłby istnieć.

Początki szkolnego teatru sięgają 
roku 1988. Przerodził się z akademii 
ku czci. w Teatr dzięki takim uczniom 
jak Tomasz Łysiak i Paweł Rusinow-
ski i reżyserskiemu talentowi pani 
profesor Agnieszki Puchały. Zaczęło 
się od złamanej nogi pani prof. Doro-
ty Hofman, nauczycielki biologii. Jej 
klasa pod jej kierownictwem przy-
gotowywała przedstawienie z okazji 
Dnia Kobiet. Przygotowywano na tę 
okazję scenki z „Teatrzyku Zielona 
Gęś” K. I. Gałczyńskiego. Potrzeb-
ne było zastępstwo. Pani Puchała 
została poproszona o pomoc w przy-
gotowaniu spektaklu w zastępstwie 
swojej koleżanki. Spektakl okazał  
się sukcesem. 

Ale według pani profesor 
Agnieszki Puchały pierwszym spek-
taklem granym przez jej teatr i przez 

nią samodzielnie reżyserowanym jest 
Szczęśliwe wydarzenie Sławomira 
Mrożka. Z prośbą o wystawienie tej 
sztuki zwrócili się do niej uczniowie 
Tomasz Łysiak i Paweł Rusinowski, 
wielbiciele teatru. Czas miał poka-
zać, że miłość była silna i trwała. 
Paweł Rusinowski jest aktorem,  
reżyserem i scenografem teatral-
nym. Tomasz Łysiak sam prowadzi  
od wielu lat teatr w szkole PSP 114  
w Warszawie. Ma duży wpływ na 
wychowanie młodzieży i jest przez 
nią uwielbiany. Ale próby prowadzi  
w czwartki popołudniami.

Następnym było przedstawienie 
na podstawie „Ballady o tamtych 
dniach” Grodzieńskiej i Jurando-
ta. Zostały w nim wyeksponowane 
elementy humorystyczne dotyczące  
życia codziennego. 

„Później Tomek Łysiak i Paweł 
Rusinowski (…) przygotowali krótki 
spektakl składający się z humory-
stycznych scenek o uczniu zwalnia-
jącym się ze szkoły do domu. Ileż 
to biedny uczeń musiał przebrnąć 
procedur, aby wreszcie dowiedzieć 
się, że mógł być zwolniony bez tych 
wszystkich trudności, bo jest prze-
cież „pierestrojka””.

Następnym sukcesem nie tylko 
szkolnym okazało się przedstawie-
nie „Pan Drops i jego trupa” Jana 
Brzechwy. „Spektakl brał udział w 
przeglądzie „Melopomena w szkol-
nej ławce”. Efekt – „Złota Maska” 
(do dziś wisi w szkole).”

„Początkowo teatr nie posiadał 
nazwy. Na zachowanym programie 
spektaklu Sceny z życia smoków  
z grudnia 1992 roku widnieje nazwa 
Teatrzyk Kubusi Puchatki, jednak 
nazwa ta nie przyjęła się i zespół 
ciągle potrzebował imienia. Dopiero 
w 1996 roku Paweł Loroch (matu-
ra 1998), barwna postać szkolnego  

teatru wpadł na pomysł, by nazwa  
teatru pochodziła od dnia, kiedy  
odbywają się próby. I tak powstała 
nazwa W piątek wieczorem. 

Prof. Agnieszka Puchała wspo-
mina:

Na początku lat dziewięćdziesią-
tych uczniowie zadecydowali, że naj-
lepszy termin na próby szkolnego teatru 
to piątek. Wtedy wszyscy bez obaw  
o następny dzień w szkole, zmęczeni  
całym tygodniem nauki przychodzili, 
żeby bawić się na scenie, żeby wyzby-
wać się kompleksów, żeby być królewną 
albo rycerzem w durszlaku na głowie 
albo słoniem z szalikiem zamiast trąby,  
żeby móc pobyć przez chwilę kimś in-
nym, wykrzyczeć się, wyśpiewać, zrobić 
dowcip „cioci Puchale”, poćwiczyć „do-
tykanie”, a może nawet zrobić spektakl.

Czas mijał a teatr był bezimienny. 
Może „Prusak”? Nazwa się nie przy-
jęła. Absolwenci, którzy kiedyś grali  
w teatrze przychodzili na uroczyste 
premiery, przychodzili w odwiedziny  
w piątek wieczorem, bo wiedzieli, ze 
wtedy są próby. I nagle Paweł Loroch 
rzekł „ W piątek wieczorem” – to będzie 
nazwa naszego teatru. Było to w 1995 
lub 96 roku. Nie pamiętam dokładnie.  
I do tej pory spotykamy się w piątek 
wieczorem. Zmieniają się czasy, zmie-
niają się uczniowie ateatr szkolny toczy 
się przez kolejne premiery, przeglądy 
teatralne, występy dla dzieci w szpitalu 
czy domu dziecka.

„Podczas nieprzerwanej działal-
ności teatr W piątek wieczorem przy-
gotował trzydzieści przedstawień. 
W repertuarze dominują komedie 
i bajki, ale nie tylko. Jako pierw-
szy został nagrodzony spektakl Pan 
Drops i jego trupa, najwięcej nagród 
zdobyły: Pchła Szachrajka, Szelmo-
stwa Lisa Witalisa, Lokomotywa,  
Co z tą bajką, Pełnia, Na arce o ósmej 
i Jeleń. Na Pierwszym Uniwersalnym 

W dniu 15 maja 2014 r.  
w godz. 12.00 – 14.00 na te-

renie Technikum Nr 27 „CHEMIK” 
przy ulicy Saskiej 78 w Warszawie 
odbył się PIKNIK CHEMICZNY  
– impreza otwarta, na którą za-
proszeni byli gimnazjaliści wraz  
z nauczycielami. 

Podczas pikniku czynne były 
stoiska tematyczne (m.in. krymi-
nalnej chemii, biochemii, wystrza-
łowej chemii, magii chemicznej, 
perfumerii chemicznej), w których 
zostały zaprezentowane różnorodne 
doświadczenia chemiczne. W mini 
laboratorium każdy uczestnik mógł 
samodzielnie przeprowadzić eks-
perymenty, a w stoisku z konkur-
sami sprawdzić swoją wiedzę che-
miczną i wygrać drobne upominki.  
Na zmęczonych atrakcjami czekała  
kiełbaska z grilla .

Uczniowie Technikum Nr 27

Przeglądzie Artystycznym PUPA 
93, w warszawskim klubie Stodoła 
prezentowane były dwa spektakle: 
Serenada i Sceny z życia smoków  
– oba zdobyły nagrody co spotkało 
się z szarmanckim aktem wdzięcz-
ności ze strony ówczesnego dyrekto-
ra szkoły, prof. Jana Strzelca, który 
ofiarował artystom do wykorzystania 
autokar na jeden dzień. Nie przy-
puszczał jednak, że młodzież  
zamiast pojechać na piknik pod War-
szawę zdecyduje się na wycieczkę  
do Krakowa do Teatru Stu na spek-
takl Witkacego Wariat i zakonnica. 
Tylko determinacja prof. Agnieszki 
Puchały i twarde pertraktacje z dy-
rekcją doprowadziły do realizacji tej 
niezapomnianej wyprawy.

Warto odnotować przy okazji 
tego jubileuszu, że synowie „ojców 
założycieli” Tomasza Łysiaka i Paw-
ła Rusinowskiego: Tadeusz Łysiak  
i Patryk Rusinowski również grali 
na deskach teatru „W piątek wie-
czorem”. Córka prof. Agnieszki  
Puchały Weronika Puchała (matura 
2000r.) także występowała w teatrze  
„W piątek wieczorem”.

Na uwagę zasługują również 
dwie szczególne pozycje repertuaro-
we, napisane przez artystów teatru: 
Pełnia Tomasza Łysiaka i Co z ta 
bajką? Filipa Mikołajczyka. Z ko-
lei do spektakli Pchła Szachrajka  
i Szelmostwa Lisa Witalisa” muzy-
kę napisał Leszek Mateusz Gorecki 
do tego drugiego już jako student 
Akademii Muzycznej im. F. Chopina 
w Warszawie.

Przygotowując artykuł pełną 
garścią korzystałam z publikacji 
zredagowanej przez Leszka Mate-
usza Goreckiego na 25-lecie teatru  
W piątek wieczorem za pozwoleniem 
pani Agnieszki Puchały.

Anita Zatryb
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ROCZNICOWA  
„WARSZAWA W KWIATACH I ZIELENI 2014” 
Krystyna Gott

na jest nagroda „Mister kwiatów”  
za całościowe ukwiecenie budynku. 
Będzie również Nagroda Specjal-
na Warszawska Zarządu Głównego 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy  
za szczególne zasługi na rzecz kon-
kursu i krzewienia jego idei. Właści-
ciele lub opiekunowie ukwieconych 
obiektów przystępują do konkur-
su poprzez wypełnienie stosownej  
karty zgłoszeń wraz z dwoma zdję-
ciami na płycie CD lub DVD. Zgło-
szenia przyjmowane będą do dnia  
21 czerwca. 

Objazd Komisji Konkursowej  
w celu wyłonienia Laureatów Nagród 
Zarządu Głównego TPW i Nagród 
Prezydenta m. st. Warszawy odbędzie 
się w dniach od 7 do 11 lipca 2014 r.

Nagrody te będą przyznawane 
spośród obiektów nominowanych 
przez Oddziały TPW – w tym przy-
padku przez Towarzystwo Przyjaciół 
Saskiej Kępy. Karty zgłoszeń wraz  
z Regulaminem można pobrać ze 
strony internetowej: www.tpw.org.pl 
lub www.warszawawkwiatach.pl.

Zdjęcia dołączone do zgłoszenia 
powinny być zapisane w formacie JPG 
wraz z opisem lub jako odbitki (min. 
10 x 15). Druki zgłoszeń do konkursu 
i wszelkie informacje związane z apli-
kacją do konkursu można uzyskać 
w Towarzystwie Przyjaciół Saskiej 
Kępy na cotygodniowych dyżurach,  
w środy: w godz. 16-18, w siedzibie 
Towarzystwa przy ul. Francuskiej 
49 (klatka A, lok. „Ł” 17) lub za 
pomocą kontaktu telefonicznego:  
602 590 305 czy mailowego: 
krystyna.gott@gmail.com.

Integralną częścią Konkursu 
„Warszawa w kwiatach i zieleni” 
jest konkurs organizowany przez  
Towarzystwo Przyjaciół Saskiej 
Kępy – Oddział TPW p. n. „Saska 
Kępa w kwiatach 2014”. Tradycyj-
nie – z licznymi nagrodami, w tym 
już zwyczajowo, z prestiżowymi na-
grodami Burmistrza Dzielnicy Pragi 
Południe oraz tegoroczną „niespo-
dzianką”: nową edycją dyplomów. 
Uroczyste zakończenie konkursu 
„Saska Kępa w kwiatach 2014” prze-
widziane jest na dzień 1 paździer-
nika b. r. w Klubie Kultury Saskiej 
Kępy przy ul. Brukselskiej 23. Bar-
dzo serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w tej szlachetnej, bo integrującej 
rywalizacji, właścicieli balkonów, 
loggii, ogródków przydomowych, 
kawiarnianych i restauracyjnych, 
Spółdzielnie mieszkaniowe, małe  
i duże wspólnoty. Wszystkich, któ-
rzy chcą pięknej coraz piękniejszej 
Saskiej Kępy. 

Towarzystwo Przyjaciół Saskiej 
Kępy – Oddział TPW zaprasza rów-
nież do aktywnego udziału w tworze-
niu programu uczczenia Stulecia włą-
czenia Saskiej Kępy do Warszawy.

Towarzystwo Przyjaciół War-
szawy, które 18 marca 2013 roku 
obchodziło swoje 50-lecie, mia-
ło swoje prapoczątki w stowa-
rzyszeniach, biorących na siebie  
obowiązki samorządowych reprezen-
tacji. W 1916 roku powstały Towa-
rzystwa Woli i Grochowa wcześnie 
istniało tylko Towarzystwo Pragi  
– założone w 1915 roku. Towarzystwo 
Przyjaciół Saskiej Kępy – Oddział 

TPW – zainicjowało spotkania „oby-
watelskie” mające na celu integra-
cję organizacji pozarządowych pod 
wspólnym hasłem: „Rok Stulecia 
Saskiej Kępy w Warszawie”. TPSK 
jako inicjator tych spotkań wzięło 
na siebie rolę pewnego rodzaju „cen-
trum” zapisującego inicjatywy, mode-
rującego dyskusje. Punktem wyjścia  
do stworzenia wspólnej płaszczy-
zny porozumienia była odpowiedź 
na fundamentalne pytanie: „razem 
czy osobno?!” – gdzie powinny 
przebiegać granice wsparcia naj-
lepszych pomysłów a jakie granice 
wytycza indywidualizm artystyczny.  
Kolejne spotkania stanowią jakby 
odpowiedź na ten dosyć podstawowy 
problem.

Potwierdzają, że porozumienie 
jest możliwe bez konieczności kom-
promisu artystycznego. Szereg pro-
pozycji i różnych inicjatyw z oka-
zji Roku Jubileuszowego świadczy  
o ogromnym potencjale i bardzo kre-
atywnym „rozmachu” szeregu osób  
(i organizacji pozarządowych) połą-
czonych szczególnym przywiązaniem 
do magicznego miejsca jakim jest 
Saska Kępa. Ścieranie się poglądów, 
licytacja pomysłów, szacunek dla 
lepszych w konkurencji podobnych 
– było pasjonującą przygodą intelek-
tualną dla uczestników tych spotkań 
i niewątpliwą okazją do powstania 
bądź zacieśnienia saskokępskich rela-
cji. Spotykamy się cyklicznie i mamy  
nadzieję kontynuować tę praktykę  
– reagując na wszystkie wydarze-
nia istotne dla naszej społeczności, 
a przede wszystkim tworząc pew-
nego rodzaju pas transmisyjny do-
brych wieści i dobrych inicjatyw. 
Nie do przecenienia jawi się tutaj 
rola Dzielnicowej Komisji Dialo-
gu Społecznego, która z uprzednie-
go „listka figowego” demokracji,  
raczej wyłącznie tytularnego orga-
nizmu quasi społecznego - staje się 
ważnym uczestnikiem życia pra-
sko-południowej społeczności, sku-
piającej szereg organizacji pozarzą-
dowych. Można już śmiało ocenić,  
że „renesans” możliwości i aktywności 
DKDS zawdzięcza nowemu Przewod-
niczącemu – p. Leszkowi Kurowskie-
mu – społecznikowi i bezkompromi-
sowemu orędownikowi oddolnych 
inicjatyw. Jest ogromna szansa na to,  
że ta integracja obywatelska zaprocen-
tuje w kolejnym Stuleciu naszej Dziel-
nicy. Życzymy sobie tego wszyscy!

Krystyna Gott
Prezes Towarzystwa  

Przyjaciół Saskiej Kępy Oddział TPW

W 80 rocznicę mianowania 
Komisarycznym Prezy-

dentem m. st. Warszawy oraz w 70 
rocznicę powołania na stanowisko 
Komisarza Cywilnego przy Dowódz-
twie Obrony Warszawy 

Stefana Starzyńskiego – społecz-
ność Towarzystwa Przyjaciół War-
szawy oraz Prezydent m. st. War-
szawy dedykuje tegoroczny XXXI 
Konkurs „Warszawa w kwiatach  
i zieleni 2014” Prezydentowi Ste-
fanowi Starzyńskiemu, który pra-
gnął by Warszawa stała się miastem 
kwiatów i zieleni. Tradycyjnie orga-
nizatorami konkursu jest Towarzy-
stwo Przyjaciół Warszawy i Prezy-
dent m. st. Warszawy. W konkursie 
mogą brać udział mieszkańcy m. st. 
Warszawy oraz instytucje i firmy,  
prowadzące działalność na terenie 
Warszawy. Konkurs dotyczy ozdo-
bienia roślinami naturalnymi bal-
konów, loggii, okien, ogródków 
przydomowych, jak i terenów uży-
teczności publicznej (np. placów, 
parków, ogrodów jordanowskich,  
kawiarni, restauracji, kościołów, 
przedszkoli). Do konkursu zaprasza-
ne są również osiedla mieszkaniowe 
(spółdzielnie i wspólnoty, jak rów-
nież budynki komunalne). Oceniane 
będą ukwiecenia ogólnodostępne,  
a spółdzielnie i wspólnoty mieszka-
niowe oceniane będą jako całość.

W tym roku na szczeblu ogól-
nomiejskim przewidziana jest Na-
groda Specjalna im. Starzyńskiego  
za ukwiecenie obiektu w kolorystyce  
m. st. Warszawy t. j. w barwach: 
żółtej i czerwonej. Kontynuowa-
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CHCEMY ODDAĆ INICJATYWĘ 
MŁODYM LUDZIOM

ZAPIS WYWIADU JAKIEGO UDZIELIŁ NASZEJ REDAKCJI  
POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO P. PAWEŁ ZALEWSKI

Leszek Kurowski: Nie sposób roz-
począć z Panem wywiad inaczej, niż 
pytaniem dotyczącym naszej 10–letniej 
obecności w Unii Europejskiej. Czy 
mógłby Pan wymienić te dziedziny, w 
których szczególnie widać korzyści dla 
Polaków z przynależności do UE ?

Paweł Zalewski: Polacy przede 
wszystkim dostrzegają zmiany, które 
widzą dookoła. Przypomnę, że aż 83 
proc. Polaków uznaje wejście do UE 
za korzystne! Najczęściej mówi się o 
autostradach, ale przecież o tym, jak 
zmieniła się Polska można by napi-
sać grubą książkę. Fakt, że w kilka 
godzin, możemy łatwo i bez korków 
z Warszawy dojechać do Berlina, a 
kolejne odcinki autostrad sprawia-
ją, że jazda samochodem jest coraz 
przyjemniejsza, jest niezaprzeczalny. 

Podobnie jak to, że bez problemu 
możemy się przemieszczać po całej 
Europie. Z mojej perspektywy jed-
nak najważniejsze jest to, że jesteśmy 
wśród krajów, które mają realnyw-
pływ na decyzje całej Unii.

L K: Czy zgodzi się Pan z tezą,  
że jeszcze zbyt często dla tzw. „sektora 
trzeciego” dostęp do środków unijnych 
jest ograniczony i korzystają z nich 
głównie fundacje , stowarzyszenia ma-
jące silne powiązania z władzą lub 
wręcz tworzone przez byłych urzędni-
ków? Szczególnie widać to w przypad-
ku Funduszy „Kapitał Ludzki” będą-
cych w dyspozycji Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej. 

Paweł Zalewski: Dostrzegam 
ten problem, ale nie uważam, że aku-

rat dotyczy on szczególnie programu 
„Kapitał Ludzki”. Niestety jest pew-
na grupa projektów, które nie są ob-
liczone na działanie długotrwałe, są 
zbyt drogie, bez perspektyw i realnie 
rzecz ujmując nie przynoszą społe-
czeństwu korzyści. Myślę, że wiele 
władz lokalnych, które najbardziej 
korzystają na funduszach, chciało 
przede wszystkim wydać pienią-
dze, a nie wydać je tak, żeby efekty 
przyczyniały się do zmian na lepsze. 
Problemem jest to, że procedury 
przedstawiania wniosków są dość 
skomplikowane. Dlatego na kolejną 
kadencję przygotowałem specjalną 
grupę ekspertów, których zadaniem 
będzie upowszechnienie dostępu 
do wiedzy o środkach europejskich. 
Mam świadomość, że w Polsce jest 
wielu kreatywnych ludzi, którzy 

nie wierzą, że państwo może pomóc  
im w samorealizacji. Dlatego nie 
oglądając się na innych, zacząłem 
działać na własną rękę na rzecz  
warszawiaków.

L K: Czy ten problem jest dostrze-
gany w Parlamencie Europejskim?  
Co należałoby Pan zdaniem zmie-
nić, aby wyrównać szanse w dostępnie  
do środków unijnych? 

Paweł Zalewski: Mogę mówić  
za siebie. Od niemal roku współ-
pracuję z Instytutem Europeistyki 
na Uniwersytecie Warszawskim, 
aby stworzyć niezależne Biuro 
Projektów, które pro-bono pozy-
skiwałoby środki służące warszaw-
skim uczelniom. Naszym celem 
jest nadawanie kierunku dyskusji 

Grzegorza Zatryb i Leszek Kurowski
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o tym, na co wydać ogromną sumę  
300 mld euro, jaką udało nam się 
wynegocjować w Brukseli dzięki 
premierowi Donaldowi Tuskowi. 
Chcemy oddać inicjatywę młodym 
ludziom. Pod naszą opieką nauczą 
się ewaluacji projektów oraz wyszko-
lą innych, jak skutecznie pozyskiwać 
środki z funduszy. To najlepsza od-
powiedź na problem, który postawił 
Pan w drugim pytaniu.

L K: Organizacje pozarządowe 
często skarżą się, że konkursy rozpisy-
wane są przez ministerstwa beż żadnych 
konsultacji i między innymi przez to, 
nie zawsze są zasadne. Chodzi jedynie 
o pieniądze . Powszechnie mówi się  
o tzw. „szkoleniach” na które wydaje się 
ogromne środki finansowe . Ale szkoli się 
głownie urzędników, a nie bezrobotnych 
. Od tego nie przybywa miejsc pracy. 
Nie jest bowiem problemem wydać ale 
jak wydać. Czy Pan widzi ten problem 
i jak UE może takim zjawiskom prze-
ciwdziałać, bo jak widać rząd Polski  
na razie nie potrafi?

Paweł Zalewski: W Polsce, jak  
to powiedziała Agnieszka Graff, roz-
panoszyło się tzw. zjawisko „gran-
tozy”. To prześmiewcze określenie 
na zjawisko pozyskiwania dużych 
środków na aktywności, które nie 
mają nic wspólnego z główną dzia-
łalnością organizacji je pozyskują-
cych. Faktycznie jest to forma pozy-
skania środków na działalność, którą  
te podmioty prowadzą na co dzień, 
a nie na przeprowadzenie ambitnych 
projektów. Jako europoseł niejed-
nokrotnie podnosiłem ten temat,  
np. krytykując niektóre decyzje mar-
szałka województwa Adama Struzi-
ka. Unia na pewno nie pomoże nam 
w lepszej rozpoznawaniu potrzeb. 
To jest zadanie Polski. Ale nawet 
najlepszy rząd nie będzie ich dobrze 
identyfikował, jeśli ludzie sami nie 
będą mieli możliwości zgłaszania 
swoich oczekiwań. Takie pomysły 
jak np. budżet partycypacyjny są  
dobrą drogą by zachęcić obywate-
li do wypowiedzi, co najbardziej  
poprawi im komfort życia.

Grzegorz Zatryb: Panie pośle, 
przejdźmy do polityki zagranicznej  
bo tu jest Pan specjalistą. Popierał Pan 
reaktywację Trójkąta Weimarskiego. 
Ale kiedy przyszło zdać egzamin ukra-
iński widać, że jest on dość bierny. Róż-
nice interesów są zbyt widoczne aby była 
szansa rozwiązania kryzysu ukraiń-
skiego. Kto ma rozwiązać ten problem?  
Czy tylko Stany Zjednoczone?

Paweł Zalewski: Nie zgadzam 
się z takim postawieniem sprawy,  

że Unia jest bierna i nic nie robi, 
a gdyby ostro zareagowała i np. 
wprowadziła mocne sankcje, to od 
razu mielibyśmy efekt. Jest dokład-
nie odwrotnie. Mamy do czynienia  
z wielkimi sukcesami polskiej dy-
plomacji, polskich europosłów,  
a przede wszystkim rządu i prezy-
denta. To wspólna praca powoduje,  
że cała Unia zgodziła się na potępie-
nie i nałożenie pierwszych sankcji na 
konkretne osoby. Oczywiście ocze-
kiwania są większe, ale przecież nie 
można strzelać z armaty do wróbla. 
Chodzi mi o to, że choć kryzys jest 
bezprecedensowy, a Rosja zajmu-
jąc podstępnie Krym skazuje się na 
ostracyzm, to wciąż nie ma pewności 
czy nie będzie gorzej. Nie można bez-
trosko pozbywać się najsilniejszych 
atutów, bo czeka nas wiele miesięcy 
niepewności.

G Z: Czy nie uważa Pan, jako 
historyk i doświadczony polityk,  
że w sprawie Ukrainy w naszej polity-
ce zagranicznej dominuje dość uprosz-
czony pogląd, co przekłada się na to,  
że w opinii wielu nie mamy znaczących 
sukcesów a za to najwięcej tracimy i tra-
cić będziemy gospodarczo? Czy podziela 
Pan te obawy? Jak Pan w ogóle ocenia 
naszą dyplomację w sprawie Ukrainy?

Paweł Zalewski: Najpierw ustal-
my kryteria tej oceny. Z punktu 
widzenia Ukraińców, Polska jako 
jedyna aktywnie działa na rzecz 
Ukrainy i jest realnym wsparciem, 
najbliższym sojusznikiem. Opinia 
międzynarodowa uznaje nasze oceny 
sytuacji i akceptuje propozycje, któ-
re zgłaszamy, więc trudno w ogóle 
mówić, że nie mamy sukcesów. To 
dość proste, jeśli udaje nam się teraz 
do naszych racji przekonać unijnych 
partnerów, to rosną nasze szanse, że 
podobnie uda nam się przekonywać 
Unię w innych sprawach.

G Z: Przy okazji konfliktu  
na Ukrainie powrócił temat wspólnej 
polityki energetycznej. Czy Pana zda-
niem istnieją szansę na jej wypracowa-
nie, w szczególności w kontekście sepa-
ratystycznych działań Bułgarii i Austrii 
w sprawie South Stream?

Paweł Zalewski: Jestem przeko-
nany, że na naszych oczach Polska 
rozgrywa najważniejszą grę o inte-
resy Polski i Unii. Powiem krótko, 
przy całym szacunku dla mniejszych 
państw, kluczowe decyzje wymagają 
przede wszystkim poparcia Francji  
i Niemiec. Polski pomysł unii ener-
getycznej to 6 precyzyjnych propo-
zycji na to, jak uniezależnić się od 
gazu z Rosji. Prezydent Francji za-

powiedział, że nie tylko poprze pro-
pozycje polskiego rządu, ale wręcz 
nazwał unię energetyczną francusko-
polskim projektem. Czy przypomina-
cie sobie Państwo tak jednoznaczne 
poparcie dla kontrowersyjnej (dla 
niektórych) propozycji dotyczącej 
energetyki? Nie. Bo taka sytuacja 
nie miała nigdy wcześniej miejsca.  
Jesteśmy na arenie międzynarodowej 
silniejsi niż kiedykolwiek. Jesteśmy 
członkiem Unii i NATO. Nasze zdanie 
jest słyszalne, a ostatnio nawet uzna-
wane za oficjalne stanowisko sojuszu. 
A będziemy jeszcze silniejsi, jeśli jako 
Platforma, czyli prawdziwi euroentu-
zjaści, wygramy kolejne wybory.

L K: Spotykamy się w miesiącu 
wyborów do Parlamentu Europejskie-
go. Jeśli zostanie Pan wybrany, będzie  
to Pana druga kadencja. Czy mógłby 
Pan wymienić kilka spraw, które udało 
się Panu załatwić dla Polski?

Paweł Zalewski: Polakom bra-
kuje wiedzy o tym, co dzieje się  
w PE. Bardziej widoczne i uznawa-
ne są moje działania w Warszawie, 
jak choćby wspomniane powołanie 
do życia Biura Projektowego (które 
za darmo będzie informować o tym, 
jak można pozyskać środki z fundu-
szy), wspieranie dzieci z biednych 
rodzin w Polsce, świetna kampania 
przeciwko rasizmowi w ramach me-
czów „Wykopmy rasizm ze stadio-
nów”, kursy dla seniorów uczące jak 
płynnie poruszać się w Internecie, 
patronaty imprez sportowych, czy 
akcje wolontariacie promujące pod-
czas Euro2012 polską gościnność. 
Cieszę się też, że byłem patronem 
akcji „Brave Kids”, w ramach której 
polskie rodziny zapraszały do siebie 
na trzy tygodnie dzieci z rejonów 
ogarniętych wojną i biedą jak Kenia, 
Kirgizja, czy Gruzja. 

W Parlamencie udało nam się 
obniżyć koszty roamingu, współ-
uczestniczyliśmy nieformalnie  
w negocjowaniu 300 mld euro dla 
Polski w nowej perspektywie budże-
towej i konsekwentnie zabiegaliśmy 
o to, aby Ukraina nie wpadła w ręce 
Władimira Putina. Jako wiceprze-
wodniczący Komisji Handlu Zagra-
nicznego w PE działałem aktywnie 
przeciwko ACTA. Takie zadanie 
wyznaczył mi premier Donald Tusk 
i wykonałem je w stu procentach. 
Jestem też w gronie osób starających 
się aby umowa o wolnym handlu 
między Europą, a USA przyniosła 
Polsce jak najwięcej korzyści.

L K: Jeżeli ponownie zostanie Pan 
europosłem, jakie ma Pan plany zwią-
zane z pracą w PE?

Paweł Zalewski: Podstawową 
sprawą, jaką będę się zajmował,  
będzie praca nad podpisaniem umo-
wy TTIP. Powszechnie już nazywa-
nej umową, której znaczenie dla go-
spodarki można porównać tylko do 
znaczenia dla bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego włączenia państw 
Europy Środkowej do NATO. Dzię-
ki niej łatwiej będzie nam sprzeda-
wać swoje produkty za ocean, a nasze 
wspólne zasady produkcji i handlu, 
standardy prawne i antykorupcyj-
ne, będą dominowały na świecie.  
Dla Rosji to największe zagrożenie, 
bo jeśli chciałaby móc uczestniczyć 
w handlu zagranicznym, będzie mu-
siała nasze zasady uznać. A to dla 
Putina jest śmiertelnie groźne.

L K: Do Parlamentu Europejskiego 
startują różne osobowości, niektórzy 
sportowcy czy celebryci budzą dość 
mieszane uczucia. Jakie kompeten-
cje według Pana powinien mieć kan-
dydat na europarlamentarzystę?

Paweł Zalewski: Przede wszyst-
kim liczą się kompetencje i osobo-
wość. Umiejętności i wiedza z za-
kresu konkretnych specjalności jak  
np. pilnowanie, by w Unii nie za-
padały decyzje szkodzące interesom 
polskich przedsiębiorców, to podsta-
wa. Ale najważniejsze jest, czy umie-
my przekonywać do swoich racji? 
Czy umiemy postawić na swoim? 
Czy jesteśmy wiarygodni, dotrzymu-
jemy słowa i znamy się na tematach, 
które prowadzimy w UE.

L K: W takim razie życzymy sukce-
sów . A i jeszcze jedno, czy słyszał Pan 
o Święcie Saskiej Kępy i czy w tym roku 
wybiera się Pan na nie?

Paweł Zalewski: Ulica Francu-
ska to jedna z najpiękniejszych ulic 
w Warszawie. Saska Kępa to miejsce, 
w którym można spokojnie spędzić 
czas z rodziną w Parku Skaryszew-
skim, a atmosfera okolicznych knaj-
pek przypomina mi uliczki Paryża  
i budzi tyko pozytywne skojarzenia. 
Będzie mi bardzo miło odwiedzić 
Państwa święto, a nawet czynnie  
w nim uczestniczyć. Szczególnie,  
że będzie to ostatnia sobota przed 
wyborami, którą będę chciał spędzić 
w gronie ludzi, którzy mi zaufali  
i przez ostatnie miesiące ciężko pra-
cowali by pomóc mi wygrać obecną 
kampanię. I chciałbym niniejszym 
bardzo im podziękować.

Grzegorza Zatryb 
i Leszek Kurowski:

Będzie nam miło Pana gościć. 
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Drodzy Czytelnicy,
Pragnę się podzielić wyjątkową 

wiadomością. W niedzielę 18 maja 
2014 roku w Klubie Kultury Saska 
Kępa przy ul. Brukselskiej 23 mia-
łam wielką radość poprowadzić już  
siedemnaste spotkanie z cyklu: „Śla-
dami Mistrzów ... Wielkie Postacie 
na Saskiej Kępie”. Honorowy Patro-
nat nad cyklem w 2012 roku objął 
Burmistrz Dzielnicy Praga Południe 
Tomasz Kucharski..

„Kto chce rozpalać 
innych, sam musi 
płonąć”

Ludwik Hirszfeld
 - wybitny lekarz, bakteriolog, immunolog

honorowy patronat wieczoru
Instytut Immunologii i Terapii 

Doświadczalnej im. Ludwika Hirsz-
felda PAN we Wrocławiu.

Wieczór był dedykowany Pro-
fesorowi Ludwikowi Hirszfeldo-
wi, lekarzowi, uczonemu światowej 
sławy, w 1950 roku nominowanego  
do nagrody Nobla w dziedzinie me-
dycyny za wyjaśnienie zagadki zja-
wiska konfliktu serologicznego mię-
dzy matką a płodem. Twórcy polskiej 
szkoły immunologicznej, odkrywcy 
grup krwi, który wykazał podziel-
ność krwi na grupy. Jego odkrycie 
uratowało życie milionów ludzi. 
Wprowadzony przez niego system 
oznaczania grup krwi stosowany jest 
dziś na całym świecie. 

Program wieczoru zawierał roz-
mowy o latach przedwojennych,  
o okresie wojennym - historia Get-
ta Warszawskiego, lata powojenne, 
rodzina Pana Profesora – tradycje 
pokoleniowe. Misja Mistrza – okres 
Warszawski – okres Wrocławski. 
Lata Sasko – Kępskie Mistrza. Roz-
mowy z zacnymi gośćmi specjalny-
mi były przeplatane fragmentami 
filmów i prezentacją zdjęć.

 
Szczególne rocznice związane  

z wielkim Saskokępianinem obcho-
dzi świat nauki i medycyny – 60 lat 
temu w 1954 zmarł prof. Ludwik 
Hirszfeld – bakteriolog i immuno-
log, twórca polskiej szkoły immuno-
logicznej. 

Tegoroczną wiosną… trafiłam  
na ul. Obrońców 27 na Saskiej Kępie, 
gdzie mieszkał do czasu aresztowa-
nia i pobytu w Getcie Warszawskim 
Profesor Ludwik Hirszfeld. 

Szukając inspiracji do spotkania 
z Mistrzem, trafiłam do Instytut 
Immunologii i Terapii Doświadczal-
nej im. Ludwika Hirszfelda PAN  
we Wrocławiu. Poprosiłam o wspar-
cie prof. Alicję Chybicką w kontak-
cie z Wrocławiem, i otrzymałam  
je pełnymi garściami! 

Tam w 1954 roku żegnały go tłu-
my nie tylko naukowców, profeso-
rów zacnych wrocławskich uczelni, 
ale nade wszystko tłumy zwykłych 
ludzi.

W 60 rocznicę odejścia wielkiego 
Profesora, i mego serca potrzebą było 
pokłonić się Mistrzowi Ludwikowi 
Hirszfeldowi z ulicy Obrońców 27.  

Profesor zapomniany przez Saską 
Kępę zasługuje na naszą pamięć. 
Mam nadzieję, że wieczór minio-
nej niedzieli zainspirował nie tylko 
zacne środowiska naukowe, świat 
medycyny, środowiska akademickie. 
Także i młodych, którym dedyko-
wałam spotkanie z Wielkim Profe-
sorem. Niech będzie im siłą i wielką 
inspiracją do podążania za swymi 
marzeniami i nie tracenia nadziei  
na ich spełnianie..

Nadzieja to matka tych,  
którzy nie boją się rzucać myśli  

w daleką przyszłość.
* * *

W ojczyźnie ma się przeszłość  
i przyszłość. W obczyźnie tylko  

teraźniejszość.
Ludwik Hirszfeld

18 maja 2014 roku do grona gości 
specjalnych dołączyli: 

Prof. dr hab. med. Andrzej 
Górski - Wiceprezes PAN, Rek-
tor (1996-99) Akademii Medycznej  
w Warszawie, Dr Hanna Węgrzynek 
– Główny Specjalista ds. Naukowych 
– Muzeum Historii Żydów Polskich, 
Małgorzata Naimska– Z-ca Dyrek-
tora Biura Kultury m. st. Warszawy. 
Wieczór nie zaistniałby gdyby nie 
wsparcie zacnych osób i instytucji, 
którym bardzo pragnę za nieocenio-
ne wsparcie podziękować:

Prof. dr hab. Danucie Duś – Dy-
rektor IITD im. Ludwika Hirszfelda  
PAN we Wrocławiu

Prof. dr hab. med. Andrzejowi 
Górskiemu - Wiceprezesowi PAN, 
Rektorowi (1996-99) Akademii Me-
dycznej w Warszawie

Mgr Dariuszowi Wójcikowi  
– Z-ca Dyrektora ds. administracyj-
nych IITD im. Ludwika Hirszfelda 
PAN we Wrocławiu

Prof. Dr hab. Januszowi Boratyń-
skiemu – IITD im. Ludwika Hirsz-
felda PAN we Wrocławiu

Prof. Alicji Chybickiej – Senator 
RP, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego, Kierownik Katedry 
i Kliniki Transplantacji Szpiku, On-
kologii i Hematologii Dziecięcej AM 
we Wrocławiu

Joannie Mice Cortes – rodzinie 
profesora Ludwika Hirszfelda

Dr Hannie Węgrzynek – Głów-
nej Specjalistce ds. Naukowych  
– Muzeum Historii Żydów Polskich

Małgorzacie Naimskiej – Z-ca 
Dyrektora Biura Kultury m. st. War-
szawy

Mariuszowi Rutkowskiemu  
– pianiście 

Dr Joannie Arvaniti - Archiwum 
Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie 

Lenie Kaletowej – autorce filmu 
„Profesor Wrocław – Ludwik Hirsz-
feld” 

Bartłomiejowi Kuczyńskiemu  
– Kierownikowi Oddziału Udostęp-
niania Zasobu – NAC

Renacie Balewskiej – NAC
Ewie Wolniewicz Dżeljilji – Dy-

rektor TVP Oddział Wrocław 
Wojciechowi Malinowskiemu 

– Sekretarzowi Programu TVP Od-
dział Wrocław

Beacie Michalec – Prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Warszawy 

Krystynie Gott - Prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Saskiej Kępy 

Leszkowi Kurowskiemu –Prze-
wodniczącemu Dzielnicowej Komi-
sji Dialogu Społecznego Pragi Połu-
dnie

Monice Redlickiej – drukarnia 
P.H.U Krystel

Michałowi Szperlingowi – auto-
rowi projektu graficznego zaprosze-
nia i plakatu

Marii Juszczyk - Kierownik Klu-
bu Kultury Saska Kępa

Zespołom: TVP Wrocław,  
Miesięcznikowi Stolica, Saska Kępa 
z Pasją, Reporterowi.pl, Wiadomo-
ściom Sąsiedzkim.

Podziękowania za wsparcie  
we wspólnym pokłonienie Mistrzo-
wi Profesorowi Ludwikowi Hirszfel-
dowi mówią same za siebie… „Bank 
Dobrych Serc” rośnie!  

Z nadzieją na urodzinowe spotka-
nie z Wielkim Mistrzem z ul. Obroń-
ców 27, dziękuję Państwu wspólne 
wędrowanie! 

Jadwiga Teresa Stępień 
inicjator, organizator i koordynator projektu 

/Polska Szkoła Mistrzów  
- „Śladami Mistrzów …Wielkie Postacie 

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

ŚLADAMI MISTRZÓW …
WIELKIE POSTACIE NA SASKIEJ KĘPIE

Jadwiga Teresa Stępień

KTO CHCE ROZPALAĆ INNYCH, SAM MUSI PŁONĄĆ

ŚWIĘTO SASKIEJ KEPY 2014  
„SPOTKAJMY SIĘ NA SASKIEJ KĘPIE”

koncert  
pod honorowym patronatem 

Ambasady Republiki Argentyny  
w Polsce 

 „DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR – o MIŁOŚCI  
w rytmie WALCZYKÓW i TANG”

Wykonawcy
Jadwiga Teresa Stępień – głos,  
Mariusz Rutkowski – fortepian,  

Adam Szydłowski – klarnet

W programie zabrzmią  
utwory kompozytorów polskich  

i argentyńskich takich jak:

Witold Lutosławski – Derwid:  
 • 1. Milczące serce,  
 • 2. Daleka podróż,  
 • 3. Tylko to słowo  
  – wersja instrumentalna,  
 • 4. Cyrk jedzie,  
 • 5. Warszawski dorożkarz
Wiesław Machan:  
 • 6. Złoty pierścionek
Władysław Lidauer  
słowa St. Zdrojewski:  
 • 7. Graj skrzypku, graj
Artur Gold:  
 • 8. Pierwszy znak 
Jerzy Wasowski:  
 • 9. Jeszcze poczekajmy
Jerzy Petersburski:  
 • 10. Tango Milonga  
  czyli Oh, Donna Clara!,  
 • 11. To ostatnia niedziela  
  El Sol Sueno 
  (Hommage a Astor Piazzolla)  
Carlos Guastavino:  
 • 12. Milonga de Dos Hermanos,  
 • 13. Se equivocó la paloma 
Carlos Gardel:  
 • 14 Por una cabeza 
Astor Piazzolla:  
 • 15. Los pajaros perdidos,  
 • 16. Adios nonino,  
 • 17. Oblivion,  
 • 18. Libertango 
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Pierwsza z nich jest:

KONCERT KWARTETU ARUNDO
Na atrakcyjność koncertów Kwartetu ARUNDO składa się przede wszyst-

kim jego repertuar. Kompozytorzy nie często w swojej twórczości sięgają  
po instrumenty dęte. Pomimo tego zespół dysponuje utworami napisanymi 
specjalnie na ten wyjątkowy a także jedyny na polskiej scenie kwartet o ta-
kim składzie. Nazwa ARUNDO pochodzi od nazwy trzciny z której wytwarza 
się stroiki do instrumentów dętych drewnianych. Saksofon którego dodano  
do klasycznego tria stroikowego spowodował nowe, unikatowe brzmienie.

Dzięki specjalnie dla Kwartetu ARUNDO napisanym utworom Jerzego Derfla 
czy też zaaranżowanym tematom Duka Ellingtona, Chicka Corei czy Georgesa 
Bizeta jak również nietuzinkowym osobowościom członków kwartetu, ich kon-
certy poza znakomitym wykonawstwem, zawierają sporą dawkę dobrego humoru. 

Zespół tworzy grupa znakomitych i znanych artystów związanych  
z Filharmonią Narodową, teatrami oraz uczelniami muzycznymi. Osiągnię-
cia artystyczne zespołu zostały docenione nie tylko na terenie całego kraju,  
ale także poza jego granicami.

Tytus Wojnowicz – obój Alina Mleczko – saksofon
Leszek Wachnik – fagot Romuald Gołębiowski – klarnet

W programie koncertu znajdą się między innymi takie utwory jak:
F. Poulenc – Suita Villageoises
J. Ibert – Cztery Miniatury
J. Bizet / R. Borowski – Carmen
R. Nazelles – Pod dachami Paryża
J. Derfel – Rock & Trol -suita(muzyka teatralna, premiera 2002)
B. Carter – South Side Samba
Ch. Corea – La fiestD.Ellington-Take the a Train

Koncert odbędzie się na scenie przy pomniku Agnieszki Osieckiej,  
na skrzyżowaniu ulic Francuskiej i Obrońców o godzinie 15: 45

Drugą klasyczną atrakcją święta będzie występ duetu muzycznego 

„MUZYCZNE PODRÓŻE PO EUROPIE”
Joanna Gatniejewska – flet Michał Pindakiewicz – gitara

Oboje artyści to uznani muzycy związani od lat z Filharmonią Narodową 
i uczelniami muzycznymi, szeroko koncertujący na wielu scenach w Polsce  
i zagranicą.

Występują w różnych składach kameralnych i orkiestrowych, są laureatami 
wielu konkursów i festiwali. W swoim repertuarze wykorzystują rozmaitość 
stylów muzycznych i kompozytorów.

Tym razem zaprezentują wiele barw oraz stylów muzyki europejskiej i nie 
tylko...

Między innymi znajdą się usłyszymy utwory takich kompozytorów jak: 
G.Ph. Telemann, B. Bartok, A. Piazzolla.

Koncert odbędzie się w Klubie Kultury Saska Kępa przy ulicy Brukselskiej  
o godz. 16:00

SPOTKAJMY SIĘ NA SASKIEJ KĘPIE!
Elżbieta Sęczykowska, Fundacja Mecenat Sztuki

KWARTET ARUNDO  
GRA DLA SASKIEJ KĘPY!!! 

OGRÓDEK JORDANOWSKI ZAPRASZA
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa, waszych przyjaciół oraz znajo-

mych, niezależnie od wieku, do wzięcia udziału w tegorocznym Święcie Saskiej 
Kępy, które odbędzie się w sobotę 24.05.2014 r.

Już o godzinie 10:00 startujemy z programem artystyczno-rozrywkowym  
w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 2 im. dr Henryka Jordana przy ul. Nobla 18/26. 
Na scenie zobaczymy występy naszych młodychartystów, którzy reprezentują:

• Przedszkole Nr 295 „Kraina Bajek”
• Przedszkole Nr 296 „Bajkowy Parasol”
• Przedszkole Nr 292
• Przedszkole Antoine de Saint-Exupery
• Szkołę Podstawową Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
• Szkołę tańca Fast-Step
• Przedszkole Nr 392 „Wróbelka Elemelka”
• Przedszkole Happy Time
• Wonderful Years School
• Przedszkole Nr 180
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2
• Szkołę Podstawową Nr 168 im. Wiktora Gomulickiego
• Szkołę języka angielskiego Early Stage
Będzie można obejrzeć również pokaz iluzji oraz premierowe wykonanie 

piosenki o Saskiej Kępie napisanej specjalnie dla nas przez Pana Tomasza  
Bielińskiego.

Jordanek tego dnia wypełnią dodatkowo niezliczone atrakcje, z których  
od godziny 10:00 aż do godziny 18:00 będzie można korzystać bez ograniczeń  
i w dodatku całkiem za darmo. Zapraszam zatem do korzystania z następują-
cych stanowisk i stref:

Fundacja MECENAT SZTUKI na tegoroczną 
edycję Święta Saskiej Kępy przygotowała dwie 
świetne klasyczne propozycje muzyczne. 

• stanowiska malowania buziek i ozdabiania włosów 
 (zaplatanie warkoczyków, wplatanie koralików, malowanie włosów)
• fabryka papierowych kapeluszy
• strefa zabaw z chustą animacyjną Klanzy
• strefa mini footbalu (mini mecze, strzały na bramkę itp.)
• strefa gier i zabaw sportowych (tory przeszkód, skoki na piłkach itp.)
• strefa rodzinnej budowy z klocków
• strefa zabaw artystyczno-językowych
• strefa mini warsztatów artystycznych (ceramiczne, plastyczne, 
 ręczne wykonywanie ozdób itp.)
• strefa gier logicznych (warcaby, szachy, plenerowe kółko i krzyżyk).
Będą także dostępne, oczywiście również bezpłatnie, różnego rodzaju  
urządzenia rozrywkowe:
• kolejka elektryczna
• duża zjeżdżalnia pneumatyczna „Plastelina”
• bajkowy zamek pneumatyczny dla dzieci młodszych
• Eurobungy dla nieco starszych
• zamek pneumatyczny „Kot w butach”
Na przygotowanych stanowiska i w strefach będą organizowane konkursy  

z nagrodami a dla chętnych zapewnimy możliwość zakupu drobnych przekąsek 
takich jak popcorn, prażynki, wata cukrowa.

A zatem dla każdego coś miłego. Mam nadzieję, że podobnie jak w zeszłym 
roku nasz Jordanek stanie się najwspanialszą, kolorową wyspą rodzinnego 
świętowania i wypoczynku.

DO ZOBACZENIA  
„SPOTKAJMY SIĘ NA SASKIEJ KĘPIE – W JORDANKU”

Andrzej Kołodziejczyk
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Od paru lat podczas Święta Sa-
skiej Kępy otwieramy nasz 

ogród przy Obrońców 12, zaprasza-
jąc grupę zaprzyjaźnionych artystów 
malarzy i rzeźbiarzy zrzeszonych  
w Okręgu Warszawskim ZPAP.  
W ubiegłych latach można było 
przyglądać się pracy młodego artysty 
Marcina Hugo Badera malującego  
w plenerze na sztalugach, czy śledzić 
pracę początkującego twórcy Lecha 
Maślankiewicza, który tworzył MU-
RAL na betonowym płocie, doku-
mentując co jakiś czas etapy swojej 
pracy. Spotkania w ogrodzie i pra-
cowni Anny Foryckiej-Putiatyckiej 
dają możliwość ciekawych rozmów 
i wymiany doświadczeń na temat 
współczesnej sztuki polskiej. Artyści 
chętnie dyskutują o swojej twórczo-
ści, dzieląc się z gośćmi swoimi do-
konaniami. Szeroki wachlarz technik 
malarskich i rzeźbiarskich, podej-
mowane tematy i wyzwania dają wy-
obrażenie o współczesnej twórczości 
naszych kolegów, od typowego ma-

larstwa olejnego poprzez grafikę, ry-
sunek, mural, rzeźbę, aż po techniki 
grafiki komputerowej. W ogrodzie 
spotka się również ciekawych go-
ści, którzy tradycyjnie zaglądają do 
naszego domu, otwartego na ludzi 
kultury i nauki, gdzie przez wiele lat 
prowadziliśmy spotkania naukowo-
kulturalne w ramach Stowarzyszenia 
„Souvenir Napoleonien”, czy „Var-
sovie Accueil”. Przychodzą tu poeci, 
dziennikarze, naukowcy, muzycy,  
a wszystkim przewodniczą artyści  
z Okręgu Warszawskiego, odwie-
dzający swoich kolegów. Nasze 
Stowarzyszenie jednoczy świat ar-
tystyczny, naukowy, ale też świat biz-
nesu. Troską założycieli ZPAP sprzed  
100 lat było podniesienie rangi 
sztuki i wysoki poziom artystyczny 
wystaw z uwzględnieniem współ-
czesnych trendów oraz podejmowa-
nie wspólnych działań w sprawach 
artystycznych i ustawodawczych. 
Mając to na uwadze, artyści zaczęli 
intensywnie organizować się wo-
kół grup i wystaw oraz wychodzić  
na zewnątrz, by wreszcie być za-

GARDEN ART GALLERY 
Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków (OW ZPAP)
na ŚWIĘCIE SASKIEJ KĘPY w Ogrodzie Anny Foryckiej-Putiatyckiej

Anna Forycka-Putiatycka

uważonym, docenionym – również 
materialnie. Jesteśmy przedsta-
wicielami grup skupionych przy  
OW ZPAP, które rozwinęły szero-
ko swoją działalność artystyczną  
w ostatnich latach pod przewodnic-
twem mądrych menadżerów życia 
artystycznego. Nie można nie wspo-
mnieć w tym miejscu o zasługach 
prezesów prof. Marka Dzienkiewi-
cza i malarza Jacka Maślankiewicza 
mądrze zaangażowanych w rozwój 
naszego stowarzyszenia. Dobra 
współpraca z Prezesem Zarządu 
Głównego ZPAP rzeźbiarzem prof. 
Jackiem Kucabą jest dowodem na to,  
że razem można „przenosić góry”. 
Od kilku lat mówi się o naszym 
Stowarzyszeniu tylko dobrze i to 
nie tylko w Warszawie, ale również  
 
w środowiskach twórczych w Polsce 
i poza jej granicami. 

Związek Polskich Artystów Pla-
styków miał przed wojną swoją sie-
dzibę na Saskiej Kępie. Przez ostat-

nich kilka lat nasze biuro mieściło 
się przy ul. Gruzińskiej – tak więc 
kontynuując chlubne tradycje, nadal 
jesteśmy związani z dzielnicą arty-
stów, nie tylko egzystencjonalnie 
ale również emocjonalnie, gdyż na 
Saskiej Kępie wielu z nas ma swoje 
pracownie i mieszkania. 

W tym roku będę gościć w mojej 
Garden Art Gallery :

Malarzy:
Mareka Ałaszewskiego – malarza  
i muzyka, 
Wandę Badowską-Twarowską – 
malarkę, kuratorkę międzynarodo-
wych wystaw Visual Dance 
Barbarę Bielecką-Woźniczko  
– graficzkę i malarkę, kuratorkę  
wystaw w Galerii „U” 
Dom Kultury „Stokłosy”
Jolantę Caban – znaną malarkę 
Janusza Cegiełę – malarza  
i krytyka sztuki
Jana Brodziaka – wybitnego malarza 
Alinę Doradę – Krawczyk  
– ambitną malarkę, członkinię mul-

timedialnych grup twórczych  
i Międzynarodowego Ruchu  
Artystycznego „Interferance”
Edytę Dzierż – malarkę, przedsta-
wicielkę ruchu „Młodzi sztuką”
Bożenę Korulską – malarkę,  
scenografa teatrów w Warszawie  
i USA
Magdalenę Hajnosz – graficzkę  
i marlarkę 
Jana Kruche – malarza i architekta
Bogusława Lustyka – grafika o re-
nomie światowej, oficjalnego artystę 
Kentucky Derby
Jacka Maślankiewicza – znakomi-
tego malarza, Prezesa OW ZPAP
Mirosława Mirońskiego – grafika, 
malarza, krytyka sztuki i dziennikarza
Mareka Ruffa – malarza, założycie-
la Międzynarodowego Ruchu  
– Decentryzm

Rzeźbiarzy:
Katarzynę Bułkę Matłacz – młodą 
rzeźbiarkę, projektantkę statuetek, 
która uzyskała główną nagrodę  
na „Salonie d’Automne-Courbon”  
w Paryżu w 2013 r.
Jacka Müldnera-Nieckowskiego 
 – rzeźbiarza, zasłużonego Działacza 
Kultury. 

Otwarta będzie pracownia Anny 
Foryckiej – Putiatyckiej – malarki, 
założycielki Grupy Twórczej „Sym-
fonia” zajmującej się syntezą sztuk, 
malarstwem inspirowanym muzyką 
i literaturą.

Anna Forycka-Putiatycka

Krótka historia ZPAP
2011 rok 100-leciem ZPAP

Związek Polskich Artystów Pla-
styków jest największym, już stulet-
nim, stowarzyszeniem Twórców któ-

rzy aktywnie działa poprzez swoje 23 
okręgi na terenie całego kraju, a tak-
że za granicą. Jako Polski Komitet 
Narodowy International Association 
of Art /UNESCO/ posiada swego 

przedstawiciela w Światowym Ko-
mitecie Wykonawczym IAA; ZPAP 
jest reprezentowane również w Ra-
dzie Artystów Europy. 

Sama idea założenia ZPAP wy-
wodzi się od Tytusa Czyżewskiego  
i Zbigniewa oraz Andrzeja Pronasz-
ków. Ich celem było podejmowa-
nie wspólnych działań w sprawach 
artystycznych i ustawodawczych,  
a przede wszystkim starania o rangę 
sztuki. W tym czasie w Warszawie 
działało Towarzystwo Młoda Sztuka 
skupiające artystów, założone przez 
Tadeusza Pruszkowskiego. Prze-
kształciło się ono w Stowarzyszenie 
Artystów Polskich „Rytm”, którego 
członkami, byli m.in.: Maja Bere-
zowska, Leopold Gottlieb, Felicjan 
Szczęsny Kowarski, Roman Kramsz-
tyk, Henryk Kuna, Rafał Malczew-
ski, Tadeusz Pruszkowski, Włady-
sław Skoczylas, Zofia Stryjeńska,  
Jan Szczepkowski. Zdobywali oni 
liczne prestiżowe nagrody krajo-
we i zagraniczne. Głównym celem 
„Rytmu” było osiągnięcie wysokie-
go poziomu artystycznego wystaw, 
z uwzględnieniem współczesnych 
trendów artystycznych. „Rytm” 
przekształcił się, w 1933 r., w Od-
dział Warszawski Związku Polskich 
Artystów Plastyków.

W czasie II Wojny Światowej 
wielu artystów pełniło odpowie-
dzialne funkcje oficerskie w Okręgu 
Warszawskim AK, by wspomnieć 
choćby Andrzeja Rudzińskiego, czy 
Stanisława Miedzę -Tomaszewskie-
go, późniejszych profesorów ASP.

Niestety w czasie wojny, zginęło 
400 artystów z naszego środowiska  
– upamiętnia to tablica na dziedziń-
cu naszej siedziby.

W 1944 r. w Milanówku, w domu 
Jana Szczepkowskiego grupa arty-
stów skupionych wokół Jana Cybi-

sa reaktywowała Okręg Warszawski 
ZPAP. Zarząd w składzie: Jan Cy-
bis, Henryk Kuna, Janusz Podolski,  
Hipolit Polański i Artur Nacht-Sam-
borski urzędował w willi na Saskiej 
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Kępie, przy ul.Walecznych 28. Wła-
śnie tu na Saskiej Kępie, działała  
i istnieje do dzisiaj, pracownia lito-
graficzna ZPAP.

Po wojnie Okręg Warszawski sta-
nął wobec zadania reaktywowania  
i organizowania pracy „na gruzach” 
dawnego stowarzyszenia. Odbudo-
wywano wyższe szkolnictwo arty-
styczne, a 1946 r. zaczęła działać 
ASP. Na Wydziale Malastwa, działali 
tak wybitni koloryści jak: Jan Cybis 
i Eugeniusz Eibisch, zaś na Wydzia-
le Architektóry Wnętrz pracę orga-
nizował prof. Jastrzębowski, zwią-
zany dawniej ze Stowarzyszeniem 
„Rytm”. Z inicjatywy Wandy Tela-
kowskiej został utworzony później 
Instytut Wzornictwa Przemysłowe-
go. W roku 1952 OW ZPAP przyzna-
no siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 
wraz z dużą „Galerią MDM”.

Na początku lat sześćdziesiątych 
OW ZPAP otrzymał lokalizację bu-
dowlaną przy ul. Mazowieckiej 11a. 
A w 1964 r. został oddany do użytku 
budynek z dwukondygnacyjną gale-
rią wystawową. Pomysłodawcą i re-
alizatorem był architekt wnętrz, ów-
czesny prezes ZPAP, Andrzej Jonata. 
Siedziba OW została sfinansowana 
ze środków SFOS i spłacona z do-
browolnego opodatkowania człon-
ków Okręgu. Po wprowadzeniu się 
do nowej placówki w gestii Okręgu 
pozostała nadal „Galeria MDM”. 

W tym czasie ZPAP prowadził 
wspaniałą działalność artystyczną 
nie tylko w kraju, ale również a może 
przede wszystkim na forum między-
narodowym. Dość wspomnieć słynną 
na cały świat szkołę polskiego plaka-
tu, która była wynikiem twórczości 
i działalności dydaktycznej takich 
profesorów jak Henryk Tomaszew-
ski, Józef Mroszczak. Międzynaro-

dowe Biennale Plakatu, czy „Grafi-
ka miesiąca”, wystawy tematyczne  
i branżowe-malarzy, rzeźbiarzy, gra-
fików, konserwatorów i kopistów, 
grafiki telewizyjnej i projektantów 
znaczków pocztowych. W latach  
60 i 70-tych w Zachęcie odbywały się 
coroczne wystawy naszych artystów.

W stanie wojennym cały ZPAP 
nie poddał się decyzji o rozwiązaniu. 
Prezesem Okręgu Warszawskiego 
była rzeźbiarka Barbara Zbrożyna, 
której losy zostały opisane w wyda-
nej w podziemiu książce Ostatnie 
miesiące ZPAP. Przejmując cały 
ruchomy i nieruchomy majątek, 
utworzono przedsiębiorstwo pań-
stwowe „Sztuka Polska”. Dobytek 
roztrwoniono, zlikwidowano „Ga-
lerię MDM”. Szereg związkowych 
pracowni, w tym przedsiębiorstwo 
ART Okręgu Warszawskiego, zostało 
pozbawionych możliwości swobod-
nego działania. Wierni członkowie 
ZPAP przeszli do podziemia, uczest-
nicząc w wystawach, które organi-
zował mi. prof. Bogucki, takich jak  
„Znak Krzyża” oraz innych grupach 
twórczych.

W 1989 r. reaktywowano Okręg 
Warszawski ZPAP, odzyskano też 
siedzibę przy ul. Mazowieckiej 11a. 
Mimo trudności, kontynuowano 
działalność przerwaną stanem wojen-
nym. Okres ostatnich lat zaowocował 
licznymi wystawami i konkursami. 
Środowisko się zintegrowało. Corocz-
nie odbywają się wystawy laureata 
nagrody Jana Cybisa. Do najważniej-
szych ekspozycji należą: „Warszawski 
miesiąc malarstwa”, wystawy rzeźby 
poplenerowej „INTEGRAF”, „Sztu-
ka Książki’, wystawy tkactwa arty-
stycznego, organizowane wspólnie  
z Łodzią oraz „Supermarket Sztu-
ki” – wystawa najmłodszego poko-

lenia artystów. ekspozycje „Wilno  
w Warszawie – Warszawa w Wilnie”, 
”Kijów w Warszawie – Warszawa  
w Kijowie” oraz plenery rzeźbiarskie 
w Orońsku, Suchedniowie i w War-
szawie. Uczestniczymy też w takich 
wydarzeniach jak:„Tolosy sztuki”, 
„Wola Art”, targach, imprezach ar-
tystycznych oraz wystawach indy-
widualnych i zbiorowych na terenie 
Warszawy, kraju i Europy. W gale-
riach ZPAP odbywają się indywi-
dualne, zbiorowe, tematyczne i sek-
cyjne wystawy artystów zrzeszonych  
w naszym stowarzyszeniu.

Działalność gospodarcza prowa-
dzona jest pod szyldem ART OW 
ZPAP. 

Oferujemy: 
projektowanie wnętrz, aranżację 

wystaw, grafikę komputerową, grafi-
kę użytkową i wydawniczą, reklamę, 
malarstwo sztalugowe, pastelowe, 
olejne, gwasze, rysunek, malarskie 
techniki ścienne, pastisze obrazów 
religijnych, ilustracje, konserwację, 
kopie konserwatorskie z rekonstruk-

cją, rozpoznawanie falsyfikatów, 
tkanina użytkowa, ceramika, mo-
zaiki, konserwację rzeźby, architek-
tury, rzeźby monumentalne – brąz, 
kamień, drewno, rzeźby ogrodowe, 
rzeźby kameralne, pomniki, nagrob-
ki, płaskorzeźby, medale, tablice, 
szeroko pojęte nauczanie.

W naszym budynku na ul Mazo-
wieckiej 11a znajduje się kilka Ga-
lerii Sztuki Współczesnej: Galerie 
DAP, Galeria 022 oraz Galeria 3678, 
Galeria Pracownia Tkaniny oraz 
Galeria Art. na Krakowskim Przed-
mieściu 17, w których nasi artyści  

i zaproszeni goście wystawiają swoje 
prace( wystawy zmieniają się co dwa, 
trzy tygodnie ).

Mazowiecka 11a to również adres 
naszego sklepu specjalistycznego, 
można tu kupić profesjonalne ma-
teriały malarskie, blejtramy, płótna 
i ramy etc. 

Na podstawie udostępnionych  
dokumentów opracowała:

Anna Forycka-Putiatycka
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Święto Saskiej Kępy - PROGRAM
(na podstawie strony http://www.cpk.art.pl/)

SCENA AMBASAD Róg ul. Francuskiej i ul. Berezyńskiej Prowadząca: Marta Wardyńska
14:30 Koncert chóru CANTUS NOBILIS
15:15 CAFE CORTAO COMPANA FLAMENCA - koncert, pokazy tańca, mini-warsztaty z widzami. 

 Występują: Kinga Compa - śpiew, Magdalena Siwecka - taniec, Alicja Wołyńczyk- saksofon sopranowy,  

 Tomasz Skłodowski - gitara flamenco, Maciej Skórzewski - instrumenty perkusyjne, adeptki sztuki tańca Flamenco 

16:25 FRACESCO CHIARINI - koncert pieśni włoskich na głos i gitarę Występują: Francesco Chiarini - gitara

17:25 Występ Artystki z Bułgarii, Swietłany Żarczyńskiej

18:00 Artystyczne czytanie fragmentów trzech powieści w wykonaniu reżysera i aktora Redy Haddada (org. Wydawnictwo CLAROSCURO)

18:40 Występ zespołu Ambasady Indonezji
19:30 Szkoła Tańca „Perfekta” - pokaz tańca brzucha

20:00 Koncert TRIO JUGONOSTALGIA „Bałkańskie Zeszyty” 

 

SCENA WALECZNYCH Róg ul. Francuskiej i ul. Walecznych Prowadzący: Wojciech Wardyński 
Program:

14:45 Zespół DEUTER - koncert. Występują: Paweł „Kelner” Rozwadowski - wokal, Dariusz Kotuszewski - bass, Maciej Dłużniewski - gitara, Tomasz Kożuchowski - perkusja

16:00 Projekt WEST - pokazy tańca West Coast Swing 

16:35 Zespół THE HIPS Występują: Boska Naborowska - wokal, Katarzyna Wardyńska - wokal, Ryszard Grabowski - cajun, Hipolit Woźniak - gitara akustyczna 

17:55 Zespół LUCYNA UŚMIECHA SIĘ MIMO WOLI - koncert. Występują: Paweł - wokal męski, Karolina - wokal damski, Globus - gitara elektryczna, Paweł - gitara basowa,  

 Janek - perkusja, Miguel - kongi/bongosy/instrumenty perkusyjne, Wojtek - saksofon tenorowy, Piotrek - organetto

19:30 Formacja TANGO PARA TODOS Występują: chór i orkiestra (26 osób) - fortepian, smyczki, akordeon, basy, gitary, wokal, pianino elektryczne L, pianino elektryczne R, chór
 

SCENA W JORDANKU Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. Nobla 18/26 (w godz. 10-18)
W programie:

Występy dzieci z saskokępskich publicznych i prywatnych przedszkoli i szkół podstawowych, występy wychowanków Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 i innych ośrodków 

wspierających rozwój i organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży

BEZPŁATNE ATRAKCJE DLA DZIECI:

URZĄDZENIA ZABAWOWE (Kolejka elektryczna, Zjeżdżalnie pneumatyczne dla młodszych i starszych, zamki pneumatyczne małe i duże, Eurobungy),

KĄCIK LOGICZNY (szachy, warcaby, plenerowe kółko i krzyżyk)

MALOWANIE BUZIEK ORAZ OZDABIANIE WŁOSÓW ZAPLATANIE WARKOCZYKÓW

„FABRYKA papierowych kapeluszy”

ZABAWY Z CHUSTĄ ANIMACYJNĄ Klanza

ZABAWY SPORTOWE PROMUJĄCE ZDROWY TRYB ŻYCIA

MINI FOOTBALL

STREFA ZABAW DLA DZIECI (budowanie z rodzicami konstrukcji z klocków )

KONKURSY ZABAWY TURNIEJE Z NAGRODAMI

ZABAWKI PLENEROWE, TEREN REKREACYJNY

SCENA PRACOWNIA LITOGRAFII ul. Obrońców 28/30
15:30 Zespół LATAJĄCE PIĘŚCI - koncert 

17:15 Zespół BLUES TIME - koncert. Występują: Jacek Karpowicz - harmonijka, Włodek Tyl - klawisze, Zbyszek Jędrzejczyk - gitara akustyczna, śpiew,  

 Piotr Głudkowski - bas, Jacek Alka - perkusja, Przemek Chołody - gitara akustyczna

 

SCENA PRZY OSIECKIEJ Róg ul. Francuskiej i ul. Obrońców Prowadzący: Ryszard Rembiszewski
Program: 

14:30 Powitania, przemówienia, otwarcie Święta
14:40 Wspólne wykonanie „Małgośki” - hymnu Święta Saskiej Kępy Występują: Anna Tkaczyk - skrzypce, śpiew; Norbert Filipek - gitary; Krystian Sidor - gitara basowa,  

 kontrabas; Mikołaj Wielecki - instrumenty perkusyjne; Adam Tkaczyk - śpiew, gitara

14:45 Zespół WYSPY DOBREJ NADZIEI - koncert. Występują: Anna Tkaczyk - skrzypce, śpiew; Norbert Filipek - gitary; Krystian Sidor - gitara basowa, kontrabas;  

 Mikołaj Wielecki - instrumenty perkusyjne; Adam Tkaczyk - śpiew, gitara

15:45 KWARTET ARUNDO GRA DLA SASKIEJ KĘPY Występują: Tytus Wojnowicz - obój, Alina Mleczko - saksofon, Leszek Wachnik - fagot, Romuald Gołębiowski - klarnet

17:00 Recital piosenki francuskiej Występują: Wojciech Bardowski, Krzysztof Jaszczak, Magdalena Tunkiewicz

18:00 JERZY GRUNWALD - koncert przebojów. Występują: Jerzy Grunwald

19:00 Koncert OSHINSKI Oshinski to multikulturowy Artysta, który tworzy muzykę niedającą się zaszufladkować w jednym, konkretnym stylu

20:05 Zespół DIXIE WARSAW JAZZMEN - koncert jazzu tradycyjnego. Występują: Zygmunt K. Jagodziński, Włodzimierz Halik, Stefan Woźniakowski, Andrzej „Bigol” Bigolas
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SCENA SZKOLNA Róg ul. Paryskiej i ul. Szczuczyńskiej Prowadzący: Krzysztof Konrad
Występują: Gimnazjum im. Zawiszy Czarnego, Gimnazjum im. Niemena, Gimnazjum im. Paderewskiego, Gimnazjum im. Bohaterów Olszynki. Liceum im. Prusa,  
Liceum im. Mickiewicza, Liceum im. Osieckiej, Zespół Szkół im. Okulickiego, Polski Klub Szermierczy, Klub Kultury „Orion”, Klub Kultury „Gocław”,  
Teatr RĘCE I NOGI z CPK - spektakl „Gałczyński i już” 

 

KLUB KULTURY SASKA KĘPA ul. Bruskelska 23
14:30 TEATR MUZYCZNY PARADOX Hufca ZHP, spektakl „Cóż wiemy o miłości - Listy”. Występują: członkowie Muzycznego Teatru „PARADOX” Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe
16:00 Koncert MUZYCZNE PODRÓŻE PO EUROPIE,Występują: Joanna Gatniejewska - flet; Michał Pindakiewicz - gitara
18:00 Koncert „Dawnych wspomnień czar - o miłości w rytmie walczyków i tang” Występują: Jadwiga Teresa Stępień - głos, reżyseria; Mariusz Rutkowski - fortepian,  
  Adam Szydłowski - klarnet 
19:30 Zespół THE WISH - koncert coverów. Występują: Kaja Kaźmierczyk - wokal, Tomek Bogacki - gitara
21:00 Pedro y Mari „SASKA BOSSA NOVA” Występują: Maria Kudełka-Gonet - wokal/flet, Wojciech Lichtański - saksofon, Bogusław Kaczmar - fortepian, Piotr Kudełka - gitara,  
 Jakub Mielcarek - kontrabas, Tomas Celis Sanchez - instrumenty perkusyjne, Łukasz kurek - perkusja

 

WYSTAWY I INNE WYDARZENIA ul. Brukselska 23
Akcja „Przynieś swoje zdjęcie z Kępy” przy Klubie Kultury Saska Kępa
ul. Paryska, przy Rondzie Wolframa Wystawa motocykli 
ul. Paryska 26 Roman Filipowicz - wystawa akwareli. Artysta: Roman Filipowicz
ul. Meksykańska 3 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45 - animacyjne zajęcia z ksiażką dla dzieci
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 94 - prezentacja zbiorów Biblioteki dotycząca Saskiej Kępy
Pl. Przymierza ELLEFANTI - studio fotografii dziecięcej
ul. Zwyciezcow 11 przy ul. Katowickiej

14:00-22:00
„Wokół Plonu”- wydarzenia artystyczne na skwerze przy płaskorzeźbie „Plon” -m.in. „Syrenki Saskiej Kep” i wystawy rzeźb z muzyką i kawiarnią w tle.
(Stowarzyszenie ŁADna Kępa)
„Ożywienie pod Plonem” - pantomima. Spektakle: 17:00 i 17:30 (Młodzieżowy Klub Sportowy „Syrena”)
„Od Zakopanego do Saskiej Kępy - twórczość Stefana Momota” - instalacja plenerowa. (Fundacja Sztuka Stosowana)
„Rzeźbiarze Saskiej Kepy. Warto o nich pamiętać” - wystawa. (Maria Anna Rudzka)

Spacery:
15:00 - „Kolonia Włościańska”
18:00 - ulica Katowicka w towarzystwie ożywionych rzeźb

róg ul. Francuskiej i ul. Zwycięzców Wystawa „Historia Saskiej Kepy dla najmłodszych”
ul. Francuska 2-4 Wystawy „Obrona Warszawy 1939” i „Historia Saskiej Kępy dla Dzieci”
ul. Francuska 3-11 Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa Wystawa, gra miejska, stoisko promocyjne, punkt informacyjny, kurs pierwszej pomocy, konkursy
ul. Obrońców 28/30 Doświadczalna Pracownia Litografii - wystawa zbiorowa saskokępskich artystów plastyków  
Artyści: Ryszard Wojtyński, Bonawentura Ostrowski, Franciszek Maśluszczak, Joanna Czubak, Grażyna Kilianowicz, Andrzej Juchniewicz, Andrzej Newelski,  
Marcin Kokoszko, Agnieszka Dąbrowska-Woźniak, Przemysław Runo, Piotr Syski
ul. Francuska 16-20

14:00-22:00
„Stowarzyszenie ŁADna Kępa”- stoisko promocyjne i inne atrakcje
„Architekci i Architektura Saskiej Kępy” - wystawa. (Stowarzyszenie ŁADna Kępa)
ul. Francuska 22 Stoisko PTTK - mini wystawy „Historia Saskiej Kępy” i „Agnieszka Osiecka”, - punkt promocyjny, - gra terenowa
ul. Francuska 47 Grupa ECO-ARTE - wystawa fotografii Artyści: wystawa zbiorowa
Stowarzyszenie Saska Kępa przy SBM Pracowników Kultury, - wystawa „SBM Pracowników Kultury na Saskiej Kępie”, - konkurs Wiedzy o Saskiej Kępie,  
- Mini wystawa „Saska Kępa”, - Stolik debat o Saskiej Kępie -
ul. Francuska przy SBM Pracowników Kultury 
Al. Waszyngtona 2b Biblioteczny Punkt Informacji Kulturalnej - wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 3
Otwarcie wystawy „Ludzie i historyczne miejsca „Saskiej Kępy” z cyklu „Aktywny Senior”
Wystawa w ogrodzie zaprzyjaźnionych artystów OW ZPAP- Obrońców 12 
Sklep „Szperando”
Stoisko Punkt Przedszkolny
Polski Klub Szermierczy - pokazy walk szermierczych,  - turniej dla dzieci i dorosłych,  - stoisko promocyjne 
Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Warszawa Praga Południe - „Rozmowy przy herbatce na Saskiej” Francuska 47 
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