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Drodzy czytelnicy! Przed wami kolejny numer periodyku Saska Kępa, 
Ostatni w tym roku. Jak zwykle znajdziecie w nim Państwo wiadomo-

ści z okolic ratusza i teksty o samorządzie. Jest też o Świętach w ujęciu histo-
rycznym i tradycji z nimi związanej. Jest też wywiad „rzeka” z ambasadorem 
Krzysztofem Śliwińskim. Zapraszamy do lektury! Gorąco namawiamy Państwa 

do nadsyłania tekstów i zdjęć związanych z tematyka gazety, czyli z szeroko  
pojętymi sprawami Saskiej Kępy i jej mieszkańców. W przyszłym roku posta-
ramy się monitorować pracę naszych radnych by byli mniej bezradni. Przyj-
mijcie Państwo od redakcji życzenia pogodnych rodzinnych Świąt , wspaniałej  
noworocznej zabawy i udanego nowego 2015 (już) roku.                      Redakcja
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BUDUJMY RAZEM 
DIALOG SPOŁECZNY

Bardzo cieszę się z tego, 
że mogłem zorganizować  

w Centrum Promocji Kultury  
w dniu 27 października bieżące-
go roku wydarzenie pt. „Budujmy  
razem dialog społeczny”.

Debata, w której udział wzię-
li przedstawiciele władz dzielnicy, 
spółdzielcy, przedsiębiorcy, organi-
zacje pozarządowe i inni mieszkańcy 
była miejscem spotkania i wymianą 
doświadczeń pomiędzy przedstawi-
cielami różnych środowisk, które 
biorą aktywny udział w tworzeniu 
i umacnianiu naszej demokracji  
lokalnej.

Celem jego było przede wszyst-
kim zbadanie możliwości czy może-
my wspólnie wypracować a przynaj-
mniej stworzyć pola - obszary, które 
staną się płaszczyzną ponad podzia-
łami i doraźnymi interesami poli-
tycznymi do dialogu społecznego  
w naszej dzielnicy i Warszawie.

Chyba wszyscy podskórnie czu-
jemy, że po 25 latach wolności Pol-
ska rozwija się wolniej niż byśmy 
tego chcieli. Wydaje się, że potrze-
buje nowego impulsu rozwojowego  
zarówno w gospodarce, Państwie jak 
i życiu społecznym. O tym jak rozwi-
nąć skrzydła chciałbym z Państwem 
porozmawiać 

„Demokracja w przeciwieństwie do 
ustroju totalitarnego, nie oferuje mitu 
absolutnej szczęśliwości. Proponuje 
współuczestnictwo, współkształtowa-
nie, ciągłe reformowanie i poprawianie 
tego co złe. Czasem radykalne, zawsze 
niedostateczne” - Tadeusz Mazowiecki 
w „Czy demokracja musi przegrać?” 
rok 1989 i następne Wyd. 2012 .

Czy na obecne pokolenie prze-
niesiemy nazwę straconego po-
kolenia zawiedzionego wolnością  
i liberalizmem?

Wszyscy mamy poczucie potrze-
by zmian, wyrwania się z niemocy. 
Istnieje potrzeba wzbudzenia w lu-
dziach chęci do działania na rzecz 
lokalnej ojczyzny jako drogi do re-
alizacji własnych potrzeb.

I to nie może być konflikt pomię-
dzy rozwojem osobistym a rozwojem 
społecznym. 

Według badań CBOS przeprowa-
dzonych w 2013r co czwarty uczeń 
ostatniej klasy szkoły średniej uważa, 
że jego pokolenie jest stracone. Wyni-
ki pokazują, że sytuacja materialna nie 
jest zła. Ale jednocześnie nastolatko-
wie dawno nie czuli się tak źle. Coraz 
mniej z nich wierzy we własne siły. 
Coraz mniej zaangażowani są w ży-
cie publiczne i w coraz ciemniejszych 
barwach widzą swoją przyszłość.

Pokolenie urodzone w połowie 
lat 90 - tych to ludzie u których roz-
budzono ogromne aspiracje. Żyjcie, 
dorabiajcie się, pracujcie - tak im cią-
gle wmawiamy. Obietnice dobrobytu 
okazały się jednak nieprawdziwe. 
Dziś tych ludzi oskarża się o prze-
rost aspiracji konsumpcyjnych. Mają 
poczucie, że żadna z partii nie jest  
w stanie rozwiązać ich problemów. 
Aż 92% uważa polityków za dbają-
cych tylko o siebie i swoich najbliż-
szych, zaś 84% uważa, że partie służą 
jedynie do zdobywania władzy. 

Co trzeci badany przyzna-
je, że polityka go nie interesuje.  
A wśród młodych w porównaniu  
z 2010r ponad 20% więcej przyzna-
je się do poglądów radykalnych  
i wynosi to już ok. 60%. Młodzież się 
radykalizuje się. To prowadzi często 
do odrzucania demokracji / niechęć 
do wyborów /. 

To co martwi to , że tylko 5%  
/ trzy lata temu było to 37% / dekla-
rowało przynależność do organizacji 
czy stowarzyszeń. 

To zjawisko zwijania się aktyw-
ności społecznej odnosi się też do 
innych grup społecznych. Ludzie 
przestają wierzyć w to, że ich ak-
tywność społeczna ma jakikolwiek 
wpływ na działania władzy a raczej 
uważa, że może przysporzyć im  
jedynie kłopotów. 

Według socjologa zajmującego 
się od lat problemami młodzieży 
prof. Krzysztofa Wieleckiego dora-
sta pokolenie zawiedzione gospodar-
ką rynkową i mające poczucie braku 
perspektywy. Według profesora bę-
dzie narastał radykalizm, przestęp-
czość i narkomania. 

Stracone pokolenie to termin 
ukuty dla określenia pisarzy walczą-
cych w I wojnie światowej.

Ale zaczyna coraz częściej być 
używane dla określenie współcze-
snych pokoleń.

Premier Włoch Mario Monti na-
zwał pokolenie dwudziestolatków 
straconą generacją a „Newsweek” 
amerykański „spierdoloną genera-
cją”. Według tych młodych ludzi 
winę za to ponoszą ich rodzice - chci-
wi i krótkowzroczni. I to oni dopro-
wadzają kraj do przepaści. Problem 
więc jest.

Młodzież była i kiedyś radykal-
na. Ale od 25 lat Polska, Warszawa 
i nasza dzielnica rozwijają się jak ni-
gdy dotąd. Mamy czym się pochwa-
lić. Nasza sytuacja jest najlepsza  
w historii. Napływają do nas mi-
liardy Euro. Czy młodzież tego nie 
widzi ? Jest coraz bardziej przecież 
wykształcona i powinna wiedzieć  
co mówi.

Ale te napływające miliardy jak-
by nie do końca są zauważane przez 
Polaków. Zgoda – infrastruktura, 
ale jaka jest skuteczność środków 
przeznaczanych na stwarzanie oby-
watelom osobistych szans rozwoju. 
Bezrobotni na kolejne szkolenia  
a dalej bezrobotnymi. Fundusze  
z tzw. „Kapitał Ludzkiego” to często 
źródło dochodu dla wielu sprycia-
rzy mających poprzez tzw. „układy”  
dostęp do tych środków.

Co się stało z naszą demokracją? 
Mamy system, który nazwałbym 
„demokracją oligarchiczną”. Wy-
bieramy i dzielimy się władzą tylko 
spośród swojej grupy. Powstała kasta 
tzw. oligarchów wymieniających się 
władzą pod jedynie innymi szyldami.
Tak naprawdę politykom przestało 
zależeć na tym aby do wyborów szli 
wszyscy ale ważne aby jedynie czynił 
to ich elektorat. Bo takie są ustalone 
przez nich wspólnie reguły.

W relacjach Państwo a obywa-
tel - istnieje swoisty system represji 
i kontroli, wzajemna podejrzliwość, 
brak zaufania. Przenosi się to na re-
lacje obywatel - obywatel.

Następuje systematyczne upo-
litycznianie Państwa, w tym  
w ostatnich latach także samorządu  
lokalnego.

Społeczeństwo wyprzedziło wła-
dzę w rozwoju. Struktury Państwa 
i samorządu nie są dostosowane 
do oczekiwań społecznych. Bar-
dziej przeszkadzają niż pomagają  
obywatelom. 

Co w takim razie należy uczynić?
Najważniejszym warunkiem 

naszego sukcesu w kolejnych de-
kadach jest zmiana postaw, wzor-
ców myślenia i zachowań. To może 
nam dać nowoczesna edukacja  
i wychowanie. Potrzebne są też oczy-
wiście zmiany systemowe, tworze-
nia płaszczyzn porozumienia. Ich 
podstawę powinna stanowić dialog  
i edukacja. 

Ale co my możemy konkret-
nie zrobić na poziomie miasta czy  
dzielnicy.

Po pierwsze, mówić o tym gło-
śno, lobbować na rzecz zmian drążyć 
skałę.

Po drugie, proponować roz-
wiązania i dążyć do ich wdrażania  
w życie.

Po trzecie, tworzyć przyczółki 
zmian. Takim rozwiązanie byłoby 
tworzenia struktur dialogu społecz-

nego w dzielnicy. Taką płaszczyzną 
porozumienia może być w naszej 
dzielnicy zreformowana DKDS.

Szczebel dzielnicy:
Dzielnicowe Forum Spółdziel-

czości,
Młodzieżowa Rada Dzielnicy  

– 1.06. parlament szkolny, 
Dzielnicowe Forum Organizacji 

Pozarządowych, 
Dzielnicowe Forum Przedsię-

biorczości, 
Dzielnicowa Rada Seniorów, 
Przedstawiciele władz dzielnicy, 
Utworzenie Centrum Dialogu 

Obywatelskiego przy Mycielskiego 
20 / lokal po Holbudzie /. 

W dzielnicy powinny zostać 
wdrożone zasady współpracy i dia-
logu obowiązujące wszystkich bez 
wyjątku. A nadzór na nich przestrze-
ganiem powinna sprawować Rada 
Dzielnicy.

Należy wprowadzić w życie ta-
kie standardy jak: legalizm, dobro 
publiczne, pomocniczość, suweren-
ność stron jawność, partnerstwo,  
efektywność, uczciwa konku-
rencja / według Instytutu Spraw  
Publicznych 2007 /. 

Dokument Rządowy z 2002r  
pt. „Zasady dialogu społecznego” 
określa te zasady dialogu społeczne-
go w sposób następujący: partner-
stwo-równe traktowanie stron, dobra 
wiara stron, legitymizm, współodpo-
wiedzialność, dokument za główne 
celu dialogu stawia:

- uspołecznienie mechanizmów 
podejmowania decyzji 

- równoważenie interesów spo-
łecznych 

- przygotowanie lepszych rozwią-
zań 

- przygotowanie partnerów spo-
łecznych i społeczeństwa do lepsze-
go wdrażania programów polityki 
Państwa

- kontroli społecznej celu prze-
ciwdziałania alienacji administracji 
publicznej w stosunku do społeczeń-
stwa

W naszej dzielnicy tworzony jest 
kolejny tego typu dokument. Po co? 
Strata czasu i pieniędzy. Tak jest  
powszechna opinia organizacji  
aktywnych w DKDS.

Apeluję do p. burmistrza i jego 
partnerów biznesowych FRDL  
i CAL aby środki finansowe prze-
znaczone na ten projekt i wysiłek 
przeznaczyć na bardziej konkretny 
cel tj.: wypracowanie wspólnie wi-
zji rozwoju dzielnicy na najbliższe 
10 lat. Połączono by dotychczasowe 
programy i strategie w jeden. Doko-
nać należy przeglądu prawa w dziel-
nicy / szczególnie statutu /. Należało 
by zastanowić się nad odpolitycz-
nieniem administracji w dzielnicy. 
Zastanowić się można nad nową jej 
strukturą, w tym powołanie apoli-

Leszek Kurowski

.
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WIEŚCI Z SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW

NA SASKIEJ KĘPIE? - BEZ ZMIAN

tycznego fachowca Dyrektora Admi-
nistracyjnego tak jak np. w gminach 
mamy sekretarzy gmin. 

Budżet dzielnicy powinien 
stwarzać warunki do bardziej ak-
tywnego udziału obywateli w jego 
programowaniu, realizacji i roz-
wijającego ich przedsiębiorczość.  
W ogóle, decyzje w sprawie budżetu 
partycypacyjnego należy przenieść 
na szczebel osiedli. Uaktywnić oby-
wateli nie tylko w jego planowaniu 
ale i realizacji. Należy też znacznie 
zwiększać jego wysokość tak aby sta-
nowił docelowo za kilka lat ok. 5%  
środków miasta. 

Generalnie, w samorządzie lo-
kalnym należy uaktywnić lokalne 
możliwości społeczne. Przenieść jak 
najniżej decyzyjność. Więcej zdań 
publicznych zlecać aktywnym orga-
nizacjom społecznych i pozarządo-
wym działającym w dzielnicy.

Na szczeblu osiedla powinno 
działać Osiedlowe Centrum Dialogu 
w siedzibie Rad Osiedli.

Tam też powinny być siedziby 
organizacji pozarządowych, które 
dotąd nie mają lokali a ich siedzi-
by to najczęściej lokale mieszkalne. 
Zwiększyć kompetencje Rad osie-
dli np. w zakresie budżetu partycy-
pacyjnego, konsultacji inwestycji  
i ocenie funkcjonowania instytucji  
samorządowych na terenie osie-
dla np. Klubu Kultury, bibliotek,  
ZGN itp. 

Na szczeblu regionalnym powin-
no tworzyć się porozumienia dziel-
nic po prawej stronie, które mogłyby 
wywierać wpływ na władze Warsza-
wy ale też organizować współprace  
w dziedzinie kultury, oświaty czy 
bezpieczeństwa. 

Moje propozycje stanowią jedy-
nie pewien zalążek koncepcji zmian 
i przyczynek do publicznej debaty 
nad kondycją i przyszłością naszej 
demokracji lokalnej. 

Potrzeba jest ogólnodzielnico-
wa debata. Powinniśmy sobie od-
powiedzieć na pytanie jak włączyć 
tworzące się ruchy obywatelskie  
i aktywnych mieszkańców do współ-
pracy ponad podziałami polityczny-
mi. Ale nie na zasadzie tworzenia 
kolejnych „atrap demokracji” lecz 
poszanowania ich poglądów i na za-
sadach partnerstwa. Niebezpieczeń-
stwo - to kolejna pozorowana debata 
na którą nie możemy już sobie dalej  
pozwolić. 

Ale czy jesteśmy już na to gotowi 
aby ponad podziałami zastanowić się 
nad priorytetami dla naszej dzielni-
cy i osiedla. Czy możemy usiąść do 
stołu i odbyć poważną rozmowę?

Mam nadzieję, że odpowiedzi 
wkrótce udzielą nam przede wszyst-
kim nowe władze Dzielnicy i Samo-
rządy Osiedli. Czy jednak zadowolą 
się tym, że zdobyli władze i będą 
„dusić się” we własnym partyjnym 
sosie i prowadzić nieustannie walkę 
polityczną?

Czas pokaże. 

Mam też nadzieję że, aktywne ru-
chy, zwłaszcza młodych mieszkań-
ców, nadal będą się tworzyć i zmie-
niać na lepsze naszą rzeczywistość.

Leszek Kurowski

Za nami kolejne miesiące VI 
kadencji Samorządu Miesz-

kańców Saskiej Kępy. Miesiące nie-
typowe, bo przedwyborcze. Kam-
panię i wybory mamy już jednak za 
sobą, czekamy teraz na rozpoczęcie 
prac przez nową Radę Dzielnicy  
i powołanie Zarządu Dzielnicy.

W ostatnich tygodniach udało 
się przeprowadzić kolejne walne ze-
branie Rady. 21 października 2014 
w naszej siedzibie przy ul. Styki 
spotkaliśmy się w gronie 20 osób. 
W nieco ponad dwie godziny udało 
nam się omówić kilkanaście spraw, 
zaś wszystkie uchwały przyjęliśmy 
zdecydowaną większością głosów. 
Ten przykład dowodzi, że w krót-
kim czasie udało nam się wypraco-
wać dobre zasady współpracy – choć 
w wielu sprawach różniliśmy się, to 
szybko znajdowaliśmy kompromis. 
Dzięki temu udało się m.in. delego-
wać przedstawiciela do prac w Dziel-
nicowym Zespole ds. Budżetu Party-
cypacyjnego, czy upoważnić Zarząd 
do wystąpienia do Władz Dzielnicy 
z różnymi interwencjami (typu stan 
oświetlenia ulic, tablice informujące 
o dojeździe do szpitala, etc.). Wszyst-
kie szczegóły znaleźć można będzie 
w dokumentach, które – po otrzyma-
niu odpowiedzi z Urzędu Dzielnicy 
– zamieścimy na naszej stronie inter-
netowej (www.kepa.waw.pl). 

Coraz częściej korzystamy z moż-
liwości jakie daje nam Internet. Poza 
bieżącym aktualizowaniem stro-
ny staramy się także używać konta  

w portalu Facebook.com. Społecz-
ność zgromadzona wokół profilu 
„Samorząd Mieszkańców Saskiej 
Kępy” liczy już ok. 230 osób (stan na 
27.XI.2014). Co ważne – Mieszkańcy 
nie tylko przeglądają zamieszczane 
przez nas treści, ale też przysyłają do 
nas pytania. To pozwala dostrzec, że 
wielu Mieszkańców odczuwa brak 
dostępu do informacji, szczególnie 
na temat różnych bieżących działań 
podejmowanych na obszarze Saskiej 
Kępy (np. w zakresie prac prowadzo-
nych na ul. Brukselskiej czy zmian 
dot. parkowania na ul. Irlandzkiej). 
Sami też wykorzystujemy to narzę-
dzie nie tylko do dzielenia się infor-
macjami, ale też do aktywizowania 
mieszkańców – np. obecnie zachęca-
my byłych kandydatów na radnych, 
by jak najszybciej posprzątali swoje 
plakaty wyborcze.

W ostatnim czasie nasi przed-
stawiciele obecni byli na różnych 
spotkaniach odbywających się na 
terenie Saskiej Kępy. Zadawaliśmy 
pytania w czasie obu debat przed-
wyborczych (zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie Obywatelskie Saska 
Kępa oraz OSP Saska Kępa), zabie-
raliśmy głos na spotkaniu „Budujmy 
razem dialog społeczny” (spotkanie 
zorganizowane przez Dzielnicową 
Komisję Dialogu Społecznego). Naj-
większe emocje wzbudziło jednak 

Mieszkańcy Saskiej Kępy 
ponownie zaufali radnym, 

którzy reprezentowali nas w Radzie 
Dzielnicy w poprzedniej kaden-
cji. Piecioma mandatami podzieli-
ły się największe partie polityczne  
tj.: 3 - PO i 2 - P i S.

Naszymi reprezentantami w Radzie  
Dzielnicy w kadencji 2014-2018 zo-
stali: p. Małgorzata Rynkiewicz /osią-
gnęła najwyższy wynik /, p. Ryszard 
Kalkhoff i p. Hubert Zalewski – wszy-
scy przedstawiciele PO oraz p. Józef 
Karczmarek i p. Mirosława Terlecka 
-przedstawiciele P i S. Gratulujemy.

Szkoda, że nie udało się wprowa-
dzić nowych ludzi do Rady Dziel-
nicy. Ale być może Saskokępianie 
są zadowoleni i stwierdzili, że w/w 
radni sprawdzili się i nie trzeba do-
konywać zmian. Może też taki wybór 
na Saskiej Kępie wynika z faktu, iż 
nowe osoby startujące w wyborach 
są jeszcze mniej znane i miały mało 
przekonywującą kampanię wybor-
czą. Tu dla usprawiedliwienia nale-
ży dodać, iż partie polityczne mają 
większe możliwości finansowe, or-
ganizacyjne, doświadczenie w tego 
typu działaniach i korzystną dla 
nich ordynację wyborczą. Nowe, 
lokalne miejskie komitety powsta-
ły stosunkowo niedawno i opierają 
swoje działania jedynie na własnych, 
często osobistych, możliwościach 
samych kandydatów. Stąd z zadowo-
leniem należy przyjąć dobry wynik  
p. Jakuba Czajkowskiego ze Stowa-
rzyszenia „Nasze jest miasto”.

spotkanie dot. kwestii parkowania, 
które zorganizowały Władze Dziel-
nicy. Również i tam zaznaczyliśmy 
swoją obecność – nasza ośmiosobo-
wa delegacja zachęcała m.in. do or-
ganizacji parkingów przy Stadionie 
Narodowym i przy węźle „Marsa”. 
Pytaliśmy także o istotną dla wielu 
Mieszkańców kwestię przedłużenia 
ważności nalepek „SK”. Burmistrz 
Tomasz Kucharski odniósł się do 
tego postulatu pozytywnie.

Tadeusz Rudzki

Samorząd Mieszkańców (inaczej: 
Rada Osiedla) Saskiej Kępy jest jed-
nostką pomocniczą niższego rzędu  
w Dzielnicy Praga Południe m. st. War-
szawy. Mieszkańców zainteresowanych 
pracami Samorządu oraz włączeniem 
się w działania na rzecz Saskiej Kępy 
zapraszamy na nasze dyżury. Odbywa-
ją się we wtorki, w godz. 17.00-19.00 
w siedzibie Samorządu Mieszkańców 
przy ul. Jana Styki 25. 

PS. W nawiązaniu do artykułu 
p. Jacka Zbrzyznego z poprzedniego 
numeru chciałbym zwrócić uwagę, 
że choć większość kandydatów z po-
przedniego składu Samorządu jest 
w nim ponownie, to na 21 członków 
Rady aż 11 to osoby, które wybrano 
po raz pierwszy. Ma to również od-
zwierciedlenie w składzie Zarządu.

Wydaje się , że na razie nie ma 
przełożenia wsparcie jako uzysku-
ją zaangażowani lokalni aktywiści  
w działaniach akcyjnych np. „ratuje-
my Saski Zakątek” na dobry wynik  
w wyborach do władz samorządo-
wych. To zjawisko miało miejsce 
także w czerwcowych wyborach do 
Samorządu Osiedlowego, gdzie też 
największe poparcie uzyskali kan-
dydaci partyjni. A więc wbrew ha-
słu wielu niezależnych kandydatów 
„Odbierzmy samorząd politykom” 
nie udało się im przejąć władzy za-
równo w Radzie Osiedla jak i Radzie 
Dzielnicy. 

Saska Kępa jak widać na razie jest 
trwale podzielona na elektorat PO  
i PiS i obecnie trudno komukol-
wiek ten układ zmienić. Czy to 
jest dobre dla Saskiej Kępy? Być 
może tak, skoro od lat tak decydują  
mieszkańcy. 

Choć należy dodać, iż ta sytu-
acja zniechęca wielu bezpartyjnych 
/zwłaszcza młodych/ mieszkańców 
do aktywności. Chyba, że będą star-
towali z list partyjnych. Tak jak np.  
p. Rafał Kunicki czy p. Stefan Po-
pkowski, którzy wprawdzie nie do-
stali się do Rady Miasta czy Rady 
Dzielnicy ale uzyskali dobry wynik 
startując z listy PO. 

Hegemonia dwóch partii poli-
tycznych nastawionych na konflikt 

zawęża jednak pole do współpra-
cy i włączenia szerszych grup spo-
łecznych do procesu decyzyjnego.  
To zjawisko upartyjnienia samorzą-
du często nazywane jest „zwijaniem 
się demokracji”.

Po wyborach do Rady Dzielnicy 
gdzie PO utrzymało samodzielnie 
władzę / 13 mandatów/ i znacznie 
wzmocniło się PiS zwiększając licz-
bę swoich radnych z 7 do 11 kosztem 
SLD, który zachował jeden mandat, 
zacznie się zapewne kampania do 
kolejnych wyborów planowanych  
w 2015r. Nie rokuje to szans na spo-
kój w naszej dzielnicy bo ostatnie 
wybory samorządowe pokazały, iż 
polaryzacja sceny politycznej na dwa 
obozy PO i P i S jest korzystna dla 
obu tych formacji. Strony konfliktu 
mobilizują wówczas swój stały elek-
torat a to jak widać wystarczy jednej 
z nich do zwycięstwa przy frekwencji 
sięgającej ponad 40% uprawnionych.

Ale uważam, że jeśli aktywiści 
lokalni skupieni w obywatelskich ru-
chach miejskich nie załamią się tym, 
że nie mają swoich przedstawicieli we 
władzach i będą dalej konsekwentnie 
pracować oraz uda im się zachęcić 
do udziału w wyborach apatyczną do 
tej pory większość społeczeństwa to 
być może ten „zabetonowany” układ 
zmieni się za kolejne 4 lata. 

Jacek Zbrzyzny
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Minister Edukacji p. Joanna 
Kluzik -Rostkowska jako 

pracodawca wszystkich nauczycie-
li w ostatnim czasie napisała list do 
pedagogów przypominający, że po-
winni pracować. Od razu spotkało 
się to z niezadowoleniem środowiska 
nauczycielskiego i protestem dwóch 
związków zawodowych –ZNP i So-
lidarności. Takie zachowanie wy-
wołuje u mnie nie tylko śmiech ale 
i zażenowanie. Wyobraźmy sobie, 
że teraz wszyscy pracodawcy będą 

Ze swojego budynku przy ul. 
Finlandzkiej oglądałem bija-

tykę jak miała miejsce przy Rondzie 
Waszyngtona w dniu 11 listopada br. 
Potem konfrontowałem to z tym co 
pokazywały media. Powiem szczerze, 
że w zależności od sympatii politycz-
nej przekaz był inny. Po raz pierwszy 

Mieszkam na Saskiej Kępie 
od ponad 20 lat. Nie bardzo 

interesuję się polityką. Więc może 
moja wiedza jest niewielka w tej ma-
terii. Ale zauważyłam, że od kilkuna-
stu lat Saska Kępa wybiera te samy 
osoby do Rady Dzielnicy. Powiem 
szczerze, że słyszałam tylko o działal-
ności p. R. Kalkhoffa, którego często 

PO CO TEN SZUM? 

KRYZYS DEMOKRACJI CZY ZWYKŁE CHULIGAŃSTWO ?

CZY ZNACIE NASZYCH RADNYCH?

POMYSŁY WARTE 4 MILIONY ZŁOTYCH

pisać listy do swoich pracowni-
ków aby łaskawie wykonywali swo-
je obowiązki za, które otrzymują  
wynagrodzenie.

Takie listy właściwie powinna Pani 
Minister pisać nieustannie. Szcze-
gólnie do nauczycieli z Warszawy bo 
słyszę, że na tzw. prowincji te zjawiska 
występują marginalne. Za chwilę ferie 
zimowe, matury, majowy weekend, a w 
czerwcu to już w zasadzie dla niektó-
rych szkół i rozpoczynają się wcześniej-
sze wakacje. Często ci sami nauczyciele 

harują na prywatnych korepetycjach 
i kursach. Dlatego praca w szkole pu-
blicznej służy im do ubezpieczenia 
i przychodzą do niej zmęczeni szu-
kając pretekstu do wypoczynku. Nie 
tak dawno buntowali się nauczyciele,  
że p. Minister wprowadziła bezpłatne 
podręczniki czy dodatkową godzinę  
do pensum.

Tłumaczenie nauczycieli jest za-
wsze takie samo - dobro dziecka.

A zapewne nie o to niektórym 
chodzi. Problem w tym, że nie dosta-
ną prowizji od sprzedaży komercyj-
nych podręczników i ćwiczeń. Chyba 
komuś w głowie się poprzewracało. 
Dlaczego nikt wreszcie nie zrobi po-
rządku z przywilejami niektórych 

grup zawodowych. Czy praca leka-
rza, inżyniera nadzorującego budo-
wę mostu, kierowcy autobusu czy 
maszynisty nie jest trudna i mniej 
odpowiedzialna? 

Zgoda, że uczciwi i solidni pe-
dagodzy chcieliby dobrze zarabiać  
i być doceniani. A obecny system im 
tego nie gwarantuje.

To dobrze, że Ministrem Edu-
kacji została pani Joanna Kluzik  
– Rostkowska, która nie jest ze śro-
dowiska nauczycielskiego. Dzięki 
temu może spojrzeć na problemy 
oświaty bardziej obiektywnie i mam 
nadzieję, że przeprowadzi niezbędne 
zmiany w oświacie.

J.K 

na własne oczy zobaczyłem jak ten-
dencyjne i nieobiektywne są niektó-
re media. Ale to oczywiście, nie one 
są winne, że do takiej sytuacji do-
szło. To była zwykła ustawka. Policja 
czekała przy Rondzie Waszyngtona  
na grupę rozwydrzonych chuliga-
nów. Ich zachowanie nie mało nic 

wspólnego z manifestacją patriotycz-
ną. Chcieli się pobić z Policją. A jesz-
cze, kiedy wszystkie kamery będą na 
nich skierowane to przecież nie lada 
okazja. Niektóre media w pogoni  
za sensacją wolały transmitować tę 
bijatykę chuliganów z Policją niż pa-
triotyczny marsz.

Potem komentatorzy z prawa  
i lewa twierdzili, że mamy kryzys 
demokracji. Nie mamy żadnego kry-
zysu demokracji tylko kolejny rok 
przy okazji marszu patriotycznego 
mają miejsce chuligańskie ekscesy 
demolujące nasze miasto. Państwo 
(cokolwiek to znaczy) powinno dać 
temu zdecydowany odpór i okazać 
surowość równą co najmniej sprze-
niewierzonemu batonikowi.

Nazwisko znane redakcji

widzę i słyszę w Klubie Kultury Sa-
ska Kępa. Ale o tych pozostałych nie 
wiele wiem. Czy za pośrednictwem 
Państwa gazety moglibyśmy się coś 
dowiedzieć o działalności innych 
radnych z Saskiej Kępy?

W internecie można jeszcze coś do-
wiedzieć się o p. Hubercie Zalewskim 
czy p. M. Rynkiewicz. Za to nic mi nie 

wiadomo co robił i co robi od lat dla 
naszej Kępy radny p. J. Karczmarek. 

Wyczytałam na portalu Saska 
Kępa z Pasją, że tylko p. R. Kalko-
hoff udzielił odpowiedzi portalowi o 
swoich planach na kolejną kadencję. 
To dość niepokojące, że nasi przed-
stawiciele nie chcą kontaktować się z 
lokalnymi mediami.

Byłoby chyba wskazane aby np. 
raz w roku na łamach Waszej poczyt-
nej gazety czy popularnego portalu 
Saska Kępa z Pasją można było by 

przedstawić informację o tym co ci 
radni zrobili dla naszej lokalnej spo-
łeczności. Jak pracowali?

Anka z Francuskiej 

OD REDAKCJI:
To bardzo ciekawy pomysł. Obie-

cujemy przyjrzeć się temu problemo-
wi i wprowadzić cykliczną rubrykę 
prezentującą Radnych - ich doko-
nania - czy brak tychże, jak również 
postaramy się porównać wyborcze 
obietnice z ich realizacją.

Pierwsza edycja budżetu oby-
watelskiego w Warszawie oka-

zała się sporym sukcesem. Mieszkań-
cy zgłosili ponad 2200 pomysłów do 
zrealizowania na terenie całego mia-
sta, a w głosowaniach wzięło udział 
prawie 167 000 Warszawiaków.

Dla czytelników, którzy nie sły-
szeli jeszcze o budżecie obywatel-
skim, oficjalnie zwanym budżetem 
partycypacyjnym, krótkie wpro-
wadzenie. Jest to procedura, która 
daje mieszkańcom możliwość zde-
cydowania o sposobie wydania czę-
ści miejskiego budżetu. Mieszkańcy 
zgłaszają swoje pomysły (projekty), a 
następnie w drodze głosowania wy-
bierają te najciekawsze. Do realizacji 
przechodzą pomysły, który uzyskają 
najwięcej głosów.

Zmiany w edycji na rok 2016
Masz ciekawy pomysł, który 

można zrealizować na Saskiej Kępie? 
Zgłosiłeś projekt w tym roku, ale nie 
udało się zebrać wystarczającej ilości 
głosów? Przeczytaj o najważniejszych  
moim zdaniem zmianach w budżecie 
obywatelskim na rok 2016!

Do dyspozycji mieszkańców •	
będzie prawie dwa razy większy 
budżet niż w tym roku, dokład-
nie 4 171 462 zł.

Braki lub błędy w formula-•	
rzach będzie można uzupełnić 
i poprawić po ich złożeniu – 
na etapie weryfikacji ogólnej. 
Urzędnicy będą kontaktowali 
się z autorami i wskazywali na 
uchybienia, dając czas na po-

prawki, zamiast odrzucać od 
razu cały pomysł. 

Nowością będzie etap preselek-•	
cji. Jeżeli np. na Saskiej Kępie 
zostanie zgłoszonych więcej niż 
50 projektów (co może się zda-
rzyć), sami autorzy zdecydują, 
które pomysły przejdą do ko-
lejnego etapu. Zorganizowane 
zostaną spotkania, na których 
autorzy będą mogli zaprezento-
wać swoje pomysły, a następnie 
w drodze głosowania zostaną 
wybrane najciekawsze z nich. 
Samo głosowanie będzie intere-
sujące – poszczególnym projek-
tom będzie można przyznać od 
1 do 5 punktów. Do kolejnego 
etapu przejdzie 50 projektów  
z największą ilością punktów.

W 2016 roku będziemy mogli •	
wybrać dowolną liczbę pro-
jektów. W tym roku mogliśmy  
wybrać tylko 5.

Każdy autor będzie musiał •	
zebrać więcej podpisów po-
parcia pod swoim pomysłem 
– tym razem wymagane będzie  
30 podpisów.

Projekty będzie można skła-
dać od 17 stycznia 17 lutego 2015 r.  
Więcej informacji na stronie:  
www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Chętnie odpowiem na Państwa 
pytania związane z budżetem oby-
watelskim, pomogę przygotować 
wniosek, zebrać potrzebne doku-
menty i podpisy poparcia. Pozo-
staję do dyspozycji pod adresem:  
rafal@kunicki.warszawa.pl

Rafał Kunicki 
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Galeria van GOLIK powstała 
w grudniu 2007 jako autor-

ski projekt jej twórcy Janusza Go-
lika, absolwenta Wydziału Grafiki 
warszawskiej ASP. Dyplom w 1978 r. 
Lokal przy ulicy Berezyńskiej 27 w 
samym sercu Saskiej Kępy po wielu 
latach starań i przygotowań został 
zaadaptowany do potrzeb prezen-
tacji sztuki współczesnej. Galeria 
jest także Autorskim Studio Grafiki 
Użytkowej pod szyldem GRAFIK-
Janusz Golik. 

Autorska „Galeria van Golik” 
to miejsce gdzie wystawiane są naj-
lepsze projekty i prace graficzne z 
dorobku twórcy galerii. Ekspozycja 
jest stale uzupełniania i zmieniana 
w miarę powstawania nowych prac. 
Podstawowym zamierzeniem twór-

cy galerii było stworzenie miejsca 
otwartego, gdzie oprócz stałej eks-
pozycji jego prac znajdą się warunki  
i czas na spotkania z artystami, gdzie 
powstanie nowy salon artystyczny 
Warszawy, miejsce dyskusji i ar-
tystycznych konfrontacji. W 2008  
Janusz Golik uruchomił projekt pod 
nazwą „Janusz van Golik i przyja-
ciele”. Do swojej galerii zaprasza 
artystów na cykliczne wystawy pro-
mujące ich twórczość. „Przyjaciele” 
nie oznaczają w tym wypadku oso-
bistych przyjaciół Janusza Golika 
lecz artystów, których łączy z twórcą 
galerii podobny, rzetelny stosunek 
do sztuki i wysoki poziom artystycz-
ny ich prac. Galeria gości twórców 
należących do rożnych pokoleń  
i reprezentujących różne orienta-
cje artystyczne. Program działania 
galerii adresowany jest do wszyst-
kich, którzy interesują się polską 
sztuką współczesną, malarstwem, 
grafiką, rzeźbą, fotogtafiką, tkani-
ną art. jest także miejscem spotkań 
i artystycznych dyskusji z twórcą 
galerii i zaproszonymi artystami, a 
także miejscem promocji wydarzeń 
spoza obszaru sztuk plastycznych 
min. koncertów, wieczorów poetyc-
kich (poezja M. Machczyńskiego). 

W sierpniu tego roku odby-
ły się kolejne dwa spacery 

zorganizowane przez Muzeum War-
szawy w ramach cyklu „4 x Rzeź-
ba”. Jeden z nich poświęcony był 
rzeźbom na terenie Parku Skary-
szewskiego im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego, a drugi pracowniom rzeź-
biarskim znajdującym się na Saskiej 
Kępie. Obydwa spacery wywołały  
u uczestników ciekawą refleksję  
– spostrzegli oni, że tematyka ta w ogóle 
nie jest wykorzystywana ani jako na-
rzędzie promocji miasta ani jako na-
rzędzie do wzmacniania tożsamości  
lokalnej.

Słusznie zauważono, że tema-
ty rzeźbiarskie, obok architekto-
nicznych (i wielu innych, choćby 
muzycznych), mogłyby stać się wi-
zytówką naszej części miasta. Tym-
czasem informacje z tego zakresu 
są mocno rozproszone. Na stronie 
Urzędu Dzielnicy prezentowana 
jest przykładowa trasa spacerowa po 
Saskiej Kępie, ale wybór miejsc jest 
skromny. Z kolei w 2011 roku wy-
dano katalog wystawy „Rzeźbiarze 
Saskiej Kępy wczoraj i dziś”, ale jego 
nakład był tak mały (ok. 100 egzem-
plarzy), że większość mieszkańców 
nie miała szansy zdobycia tej pozy-
cji. W miejskich punktach informa-
cji turystycznej materiałów o Saskiej 

Kępie w ogóle nie ma. Dla porówna-
nia warto wspomnieć, że np. w Gdy-
ni czy w Łodzi bez problemu można 
otrzymać broszurki poświęcone tam-
tejszej architekturze modernistycz-
nej. „Lukę architektoniczną” czę-
ściowo zapełnił spacerownik „SAS” 
wydany w 2012 przez Centrum 
Architektury. Jest on o tyle cenny,  
że może służyć jako praktyczny prze-
wodnik dla osoby, która chciałaby 
odbyć spacer śladami interesujących 
miejsc na Saskiej Kępie. Pozycja ta 
nie ma jednak swoich odpowiedni-
ków w innych obszarach (np. rzeźby, 
historii czasów II wojny światowej 
czy wybitnych postaci świata muzy-
ki). Docenić należy świeżo wydaną 
przez Biuro Stołecznego Konser-
watora Zabytków broszurę pt. „Jak 
modernizować modernizm?”, ale nie 
wyjaśni ona większości mieszkań-
ców „dlaczego warto”. Wiele innych 
inicjatyw to przedsięwzięcia miesz-
kańców lub lokalnych organizacji, 
ale nie mają one narzędzi odpowied-
nich do właściwego zajęcia się tym 
tematem.

Tymczasem w całym mieście 
obserwować możemy rosnące zain-
teresowanie lokalną historią i war-
tościowymi, a często zaniedbanymi 
miejscami. W ostatniej edycji bu-
dżetu partycypacyjnego na Saskiej 

AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW W OPARCIU O LOKALNE DZIEDZICTWO?

GALERIA VAN GOLIK
W galerii prezentowano min. prace:  
B. Bigaj, W. Borowskiego, J. Golika, 
M Hoffmana, J. Johnsson, W. Ja-
nasza, I. Karkoszki, D. Krasickiej,  
R. Piotrowskiego, J. Rybczyńskiej, 
D. Savchenki, T. Sętowskiego,  
T. Semane, L.T Serafina, A. Trochim, 
A. Turalskiego, K. A. Wieczorka, 
K. Wyznera, W. Zandfosa, artystów 
z Francji, Łotwy, Portugalii Ukrainy 
i USA. 

„Galeria Van Golik” promuje 
najnowsze dokonania polskich twór-
ców. Działalność galerii skoncen-
trowana jest na wysokim poziomie 
artystycznym, stając się wolnym 
salonem sztuki prezentującym twór-
ców różnych postaw i dziedzin. Mot-
tem galeri jest „wszysko co najlepsze 
w Sztuce, przyjemność i... więcej“ 

Jeśli zachcecie zobaczyć i kupić 
dobrą sztukę jest na to najprostszy 

Kępie pojawiły się np. pomysły re-
witalizacji otoczenia płaskorzeźby 
„Plon” (ul. Katowicka) czy też kom-
pozycji „Ad Astra” (ul. Egipska). 
Są to ewidentne przykłady tego, że 
wiedza o swoim miejscu zamieszka-
nia może przełożyć się na silniejsze 
poczucie więzi z danym miejscem, 
a to z kolei aktywizuje mieszkań-
ców do działania na rzecz lokalnej 

społeczności. W popularyzowaniu 
wiedzy o danym obszarze nie chodzi 
zatem tylko o jego promocję wśród 
gości, ale także o to, by uświadamiać 
mieszkańcom wartość ich otoczenia, 
a tym samym zachęcać ich do aktyw-
nego działania na jego rzecz. Warto, 
aby nowe Władze Dzielnicy zastano-
wiły się nad tym zagadnieniem.

Tadeusz Rudzki

sposób odwiedzajcie „Galerię van 
Golik” na Berezyńskiej 27.

kontakt: Galeria Van GOLIK  
ul. Berezyńska 27/6, Warszawa,  

tel. (0 22) 616 04 46,  
mobile: 0 608 445 000,  

E-mail: grafik@grafik.com.pl  
www.grafik.com.pl. Galeria  

czynna: pn. - pt. 11.00 - 19.00  
sob. 11.00 - 15.00,  
po wcześniejszym  

umówieniu się telefonicznym.
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Wybrane wydarzenia programowe na najbliższe tygodnie 
GRUDZIEŃ 2014 r.

16.12 wtorek
godz.19:00 „Cały ten jazz! LIVE!” 

– Grażyna Auguścik/Andrzej Jagodziński „Świąteczny Jazz”
/bilety 20 zł/

19.12 piątek
godz.19:00 Teatr Twojej Wyobraźni: Marcin Troński 

„Podróż sentymentalna”
Słuchowisko Teatru Polskiego Radia 
Po emisji spektaklu spotkanie  
z Władysławem Kowalskim i Marcinem Trońskim
/wstęp wolny/ 

20.12 sobota
godz.11:00 Smyki na Kępie

Zajęcia muzyczne dla dzieci i rodziców odkrywające świat dźwięków 
/bilet rodzinny 20 zł/

21.12 niedziela
godz.17:00 Opowieści świąteczne z różnych stron świata

- Grupa Studnia O.
Spotkanie dla dorosłych i dzieci od lat 7
/wstęp wolny/

31.12 środa
godz.21:00 – 4:00 Sylwester na Saskiej Kępie 

/karta wstępu 280 zł. os./

STYCZEŃ 2015 r.
03.01 niedziela
godz.17:00 Koncert Noworoczny „Nad pięknym modrym 

Dunajem” Kwartetu Smyczkowego PRIMA VISTA 
W programie utwory:Johanna i Józefa Straussów, Louisa Gregha,  
George’a Gershwina, Scotta Joplina/bilety 10 zł/

06.01 wtorek
godz.15:00 „Tej nocy Anioł...” – koncert kolędowy Teatru N.O.R.A 

Koncert w ramach programu Szkolna Sztuka/wstęp wolny/

10.01 sobota
godz.19:00 „Bieszczadem malowane” - wernisaż wystawy 

malarstwa Agnieszki Słowik-Kwiatkowskiej
Wernisażowi towarzyszy koncert w wykonaniu Natalii Kwiatkowskiej

11.01 niedziela
godz.16:00 Uroczysty koncert kolęd patriotycznych w wykonaniu 

Filharmonii im. Romualda Traugutta/wstęp wolny/

20.01 wtorek
godz.19:00 Cały ten jazz! LIVE! 
– Maciej Obara/Dominik Wania/bilet 20 zł/

25.01 niedziela
godz.16:00 „Od Bacha do Gershwina” 

- koncert charytatywny na rzecz stypendiów dla młodzieży artystycznie 
uzdolnionej pod opieką Lions Club Warszawa Nike
Filip Wojciechowski – fortepian, Paweł Pańta - kontrabas/cegiełki 25 zł/

w czasie dwóch tygodni ferii zimowych w każdy wtorek, środę, czwartek i piątek  
(20,21,22,23,27,28,29,30 stycznia)
godz.10:00 oraz 11:30 Dziecięce Ogrody Muzyczne - magiczny świat muzyki „SYMFOLLIES”

Program dla dzieci z udziałem zespołu kameralnego w składzie: skrzypce, altówka, wiolonczela i fortepian.  
W programie klasyka mistrzów - od Vivaldiego, Haydna, Beethovena, Straussa, Mendelsohna po Schuberta i Bizeta

Spotkania odbywają się w ramach programu „Zima w mieście”/wstęp wolny/

UCZNIOWIE TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH
Mamy do dyspozycji trzy nowoczesne  

i bardzo dobrze wyposażone pracownie fryzjerskie.  
Zgodnie z życzeniem klientów wykonujemy  

bezpłatnie zabiegi fryzjerskie takie jak:

strzyżenie włosów q
mycie, czesanie i pielęgnacja włosów q
trwała ondulacja q
rozjaśnianie i farbowanie włosów q

Prosimy o zapisywanie się na zabiegi fryzjerskie: 
poniedziałek – piątek od 8.30 do 14.00 tel. 791 460 575 

wtorek – piątek tel. 22 617 33 74

Zapraszają na ul. Saską 78 
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na ławce na francuskiej, z Bilem Kacperskim

Z Bilem Kacperskim  
róg Francuskiej i Obrońców1960

wsiadam do cytryny ojca

Mój ojciec miał w tym czasie 
samochód marki Citroën 

BL 11. Był to stary model czarnej 
popularnej po wojnie Cytryny. Przy 
okazji naszych letnich wyjazdów na 
niedzielne pikniki lub też gdzieś 
dalej na wakacje, ojciec dawał mi  
z dala od miasta kierować tą Cytry-
ną. Będąc więc młodym chłopakiem 
umiałem już jeździć samochodem. 
Kiedy w wieku 15 lat uzyskałem pra-
wo jazdy (podając na kursie w Pałacu 
Kultury o rok wcześniejszą datę uro-
dzenia) rozbijałem się tą Cytryną po 
Kępie. Pamiętam jak pewnego dnia 
przyjechałem samochodem do Sułta-
na i zobaczyłem tam zaparkowanego 
pięknego, czerwonego, sportowego 
Mercedesa 190 SL. Okazało się, że 
przyjechał nim młody Roman Po-
lański z ówczesną żoną - najładniej-
szą wówczas polską aktorką - Barba-
rą Kwiatkowską-Lass. Gdy Polański 
z żoną siedzieli w kawiarni my, stali 
bywalcy Sułtana, przyglądaliśmy się 
temu Mercedesowi. Kiedy oni już 
odjeżdżali, to ja z jednym ze swych 
ówczesnych kolegów szkolnych 
Leszkiem Grupińskim postanowili-
śmy odeskortować ich z Kępy czarną 
Cytryną mego ojca. Nowy Mercedes 
Polańskiego był jednak dużo szyb-
szy i sprawniejszy od starej Cytryny, 
więc u wylotu Francuskiej na Ron-
do, Polański z piskiem opon skręcił 
w prawo, aby objechać je dookoła,  
a my z Lesiem przepędzlowaliśmy je 
w poprzek zatrzymując się dopiero na 
Zielenieckiej. Na tym zakończyło się 
nasze eskortowanie z Kępy tej zna-
nej dwójki. Tą Cytryną ojca woziłem 
też po Kępie wszystkich możliwych 
kolegów i koleżanki. Co ładniej-
sze dziewczyny wywoziłem czasem 
Wałem Miedzeszyńskim gdzieś nad 
Wisłę, na bardziej intymne spotka-
nia. Ojciec trzymał tę swoją Cytrynę  
w wynajmowanym garażu na ulicy 
Styki przy rogu Obrońców. Na prze-
ciwnym rogu tych ulic mieszkała 
wraz z rodzicami i młodszą siostrą 
Iwoną jedna z moich koleżanek Jola, 
która chodziła wówczas do żeńskiej 
szkoły imienia Marii Curie-Skło-
dowskiej, mieszczącej się na rogu 
Obrońców i Poselskiej. Wtedy nie 
wiedziałem jeszcze, że za kilka lat 
Jola zostanie moją żoną i spotykałem 
się luźno z różnymi dziewczynami  
z Kępy miedzy innymi z Magdą  
Łukawską i Irenką Kracer. 

Na Saskiej Kępie, która uznawa-
na była za jedną z najładniejszych 
dzielnic Warszawy znajdowało się 
wiele rezydencji ambasadorów róż-
nych krajów, a także pracowników 
ambasad. I tak np. rezydencja am-
basadora tureckiego mieściła się na 
Aldony przy Obrońców, izraelskiego 

też na Aldony, ale bliżej Walecznych, 
a francuskiego na Obrońców przy 
samym Wale Miedzeszyńskim. Jak 
byłem jeszcze dzieckiem to bawiłem 
się z dziećmi ówczesnego izraelskie-
go ambasadora, które mówiły po 
polsku (pamiętam, że dziewczynka 
miała na imię Ada) i odwiedzałem 
je nawet czasem w ich domu. Am-
basadorzy wydawali w swych rezy-
dencjach okazjonalne przyjęcia dla 
przedstawicieli innych misji dyplo-
matycznych, którzy przyjeżdżali na 
nie swoimi służbowymi limuzynami 
z szoferami. Szoferzy czekali oczywi-
ście na gości aż przyjęcie się skoń-
czy. Dla nas, chłopaków z Kępy, były 
to okazje do podziwiania z bliska 
najnowszych modeli samochodów 
znanych zachodnich marek, które  

w Polsce były wówczas rzadko-
ścią. Pamiętam jak parę lat później  
(w 1967 roku) Polskę odwiedził ów-
czesny Prezydent Francji generał 
Charles de Gaulle i ambasador fran-
cuski w Warszawie wydał z tej oka-
zji przyjęcie, to kawalkada limuzyn 
łącznie z najnowszym Citroënem DS 
generała de Gaulle’a oraz milicyj-

ną ochroną przejeżdżała Francuską  
i skręcała w Obrońców w drodze do 
rezydencji Ambasadora. My, chłopa-
ki z Kępy, odbieraliśmy całą tą defi-
ladę stojąc na rogu.

Na Zakopiańskiej u wylotu 
Szczuczyńskiej mieszkał jeden z pra-
cowników Ambasady Francuskiej, 
który miał syna trochę młodszego 
ode mnie. Nazywał się on Jean, mó-
wił trochę po polsku i stał się jednym 
z naszych kolegów. Jean podkradał 
ojcu jego służbowy samochód, no-
woczesną jak na tamte czasy Simcę 
Vedette, którą też ujeżdżaliśmy. Ta 
Simca była oczywiście zaopatrzona w 
dyplomatyczne numery rejestracyj-
ne i znak CD (Corps Diplomatique), 
więc warszawska policja przymy-
kała oko na nasze drogowe wybry-

ki. Zauważyliśmy jednak, że szarą, 
niepozorną Warszawą jeździ ciągle 
za nami trzech tajniaków ówczesnej 
bezpieki, czyli polskiego Urzędu Bez-
pieczeństwa (UB). Zaczęliśmy więc 
wypuszczać ich na różne zwariowa-
ne rajdy po Warszawie, a także i poza 
miastem. Simca Jeana miała mocny 
silnik V8 i była dużo szybsza od War-
szawy tajniaków, którzy nas śledzili. 
Tak więc podczas tych rajdów dość 

łatwo gubiliśmy tę UB-ecką Warsza-
wę, z czego mieliśmy zawsze dużo 
radochy. Polski MSZ zgłosił chyba 
jednak do Ambasady Francuskiej  
 w Warszawie jakąś skargę na nas i 
nasze wybryki drogowe, bo po jakimś 
czasie ojciec Jeana zaczął pilnować 
bardziej swego służbowego samocho-
du i Jean nie miał już do niego do-
stępu. Ciekawostką w tym epizodzie  
z mego sasko-kępskiego życia jest to, 
że kilkanaście lat później ja z Jolą, 
już jako małżeństwo, zamieszkali-
śmy w mieszkaniu na Zakopiańskiej, 
w którym mieszkał wówczas Jean ze 
swym ojcem. Do dziś na boku we-
wnętrznych drewnianych schodów 
wejściowych widnieje tam wyryte 
przez niego scyzorykiem imię Jean.

Krótko przed maturą nasza szko-
ła wraz z komitetem rodzicielskim 
zorganizowała nam wycieczkę au-
tobusową do Oświęcimia. Ja jednak 
poprosiłem ojca, żeby dał mi poje-
chać na tą wycieczkę swoją Cytryną. 
Ojciec się zgodził pod warunkiem, 
że mama pojedzie ze mną. Tak więc, 
gdy cała klasa, oprócz mnie, mego 
najlepszego klasowego kolegi Krzy-
sia Kobylińskiego oraz dwóch kole-
żanek Joli Boreckiej i Zosi Połujkis 
jechała autobusem, my wraz z moją 
mamą jechaliśmy za nimi czarną 
Cytryną mego ojca. Z tej wycieczki 
pamiętam najlepiej pewną zabawną 
sytuację, która miała miejsce w dro-
dze powrotnej do Warszawy, kiedy 
to zatrzymaliśmy się na szosie idącej 

przez las dla zaspokojenia potrzeb 
fizjologicznych. Dziewczyny miały 
iść siusiać w las po prawej stronie 
szosy, a chłopcy po lewej. Był to 
już wieczór i było zupełnie ciemno 
więc każdy swobodnie robił swoje. 
Ojca Cytryna miała jednak zamon-
towany na dachu tzw. szperacz, czyli 
reflektor, który z wnętrza samocho-
du można było skierować gdzie się 
chciało. Nam z Krzysiem przyszedł 

Z PAMIĘTNIKA CHŁOPAKA 
ZE STAREJ KĘPY, 

KTÓRY RUSZYŁ W ŚWIAT 

Witold Wilewski

CIĄG DALSZY WSPOMNIEŃ
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bal maturalny, 
wręczenie świadectw

Poniżej drukujemy tekst, jaki 
ukazał się na Forum Ochoty, a który 
dotyczy tekstu Witolda Wileckiego, 
„Wspomnienia chłopaka” zamiesz-
czonego w październikowym nume-
rze periodyku Saska Kępa.

Myślę, że wiele błędów młodości 
można wybaczyć i nie można wypo-
minać komuś niewłaściwego zacho-
wania w szkole. Ale jeżeli ktoś jest 
dumny z dokuczania nauczycielowi 
po latach, to nie można milczeć. 

Po pierwsze, kto decyduje, że 
ktoś jest Żydem, a kto nie? Prze-
cież Magnuszewski nie miał na imię 
Mordechaj, ale Tadeusz. Jeżeli on był  
Żydem, to, kto nim nie był? 

Tadeusz Magnuszewski nie-
zwykle miły nauczyciel, nieśmiały 
człowiek, znerwicowany może przez 
pobyt w obozie. Kto to wie? ·Był nie-
duży, drobny. Bardzo dobrze prowa-

więc do głowy łobuzerski pomysł 
skierowania go na prawą stronę dro-
gi, gdzie do lasu weszły właśnie za 
potrzebą nasze dziewczyny. Tym za-
świeconym szperaczem wywołaliśmy 
popłoch wśród kucających koleża-
nek oraz oburzenie towarzyszących 
nam nauczycielek. Po tym incyden-
cie jedna z nich jechała już do końca 
podroży ojca Cytryną razem z nami, 
jako przyzwoitka. Kierownikiem ca-
łej tej wycieczki był ówczesny wi-
cedyrektor szkoły, a jednocześnie 
nasz nauczyciel fizyki, były wiezień 
Oświęcimia, bardzo równy i dow-
cipny stary belfer profesor Surdy-
kowski. Nie zrobił on z tego nasze-
go wybryku żadnej wielkiej sprawy  
i komentując później wrażenia z od-
bytej wycieczki pochwalił jedynie 
moje umiejętności kierowcy. Pro-
fesor Surdykowski zmarł niestety 
dość krótko przed moją maturą. Na 
warszawskich Powązkach odbył się 
jego pogrzeb, podczas którego wraz 
z innymi szkolnymi kolegami nio-
słem dumnie jego trumnę. Niedłu-
go potem zdałem u Prusa maturę.  
Po niej odbył się w sali gimnastycz-
nej naszej szkoły tradycyjny Bal Ma-
turalny. Uczestniczyli w nim wszy-
scy maturzyści oraz nauczyciele,  
a także rodzice uczniów. Bal rozpoczął 
się odegraniem Poloneza, w takt któ-
rego uczniowie tanecznym krokiem 
weszli parami do sali. Ten formalno-
uroczysty nastrój balu szybko jednak 
ustąpił swobodnej zabawie, szcze-

gólnie że mimo oficjalnego zakazu 
prawie każdy z chłopaków przyniósł 
ze sobą jakaś flaszkę, z której dys-
kretnie i w większości przypadków  
z umiarem, popijał swój trunek. 

Ten maturalny bal u Prusa  
w czerwcu 1961 roku zakończył mój 
sasko-kępski okres szkolny. Pamię-
tam jednak, że będąc już studentem 
zaliczyłem jeszcze kilka takich ba-
lów zapraszany na nie przez młodsze 
koleżanki z Kępy.

Witold Wilewski

dził lekcje niemieckiego, dużo się od 
niego nauczyłem. 

Jak wyglądało to dobrotliwe prze-
komarzanie się z Magnuszewskim? 

Kilku osiłków z najstarszej klasy 
w LO B. Prusa wkraczało na lekcję 
Magnuszewskiego w mojej klasie  
o kilka roczników młodszych. 

Napisy Jude Raus, gwiazda Da-
wida przekreślona, presja fizyczna na 
Tadeusza Magnuszewskiego to była 
codzienność, z którą ten udręczony 
człowiek zmagał się latami. 

Uniemożliwiano mu prowadze-
nie lekcji w mojej klasie. 

Była to ciemna strona w historii 
LO im. Bolesława Prusa. 

Dyrektor Zubkiewicz, jak czy-
tam, zawiesił ucznia inspirującego te 
wybryki. Ale to go nic nie nauczyło. 
Skąd ta zapiekłość po latach? 

Jerzy Słomczyński 

Kot Horacy zawsze chciał zo-
stać politykiem. Nie kiero-

wała nim żądza władzy. Absolutnie 
nie. Miał głęboką potrzebę utworze-
nia ugrupowania broniącego praw 
jego braci błąkających się, tak jak on, 
po dachach, piwnicach, podwórkach. 
W pewnym momencie swego życia 
postanowił wszystkie za i przeciw. 
Miał pewne dyspozycje do zostania 
politykiem. Po pierwsze miał coś  
z posłów sejmowych podczas wyko-
nywania swoich obowiązków: lubił 
spać w fotelu, a budzić się tylko na 
czas posiłków. Przepadał też za hucz-
nymi bankietami (najchętniej spon-
sorowanymi ) w towarzystwie znajo-
mych kotów, a zwłaszcza kocic. I co 
dalej? Z przerażeniem stwierdził, że 
innych predyspozycji nie dostrzega! 
Było za to całe mnóstwo argumentów 
przeciw. Po pierwsze nie lubił miał-
czeć po próżnicy. Zwykł też znaczyć 
swój teren nie koniecznie wrzeszcząc 
i wymachując łapami. Nie lubił gro-
madzić dóbr tylko po to by je mieć. 
Wystarczyło mu tyle mleka, ile aku-
rat potrzebował. Nie praktykował 
obmiaukiwania swoich towarzyszy, 
gdy są chwilowo po drugiej stronie 
dachu. Gdy któryś z kolegów miał 
inne zdanie nie miauczał na jego 
temat kalumnii aż na całym osiedlu 

było słychać. Wolał poleżeć sobie na 
słońcu a potem omruczeć z kolegą 
odpowiednie kwestie. Nie potrafił 
podgryzać łap kolegom, gdy ci aku-
rat śpią i co najważniejsze nie było 
absolutnie w jego zwyczaju rzucanie 
się na współtowarzyszy z zamiarem 
podrapania im nosa by wspiąć się na 
wyższy komin w dachowej hierarchii. 
Stwierdził, że wielka polityka nie jest 
dla niego. Uważnie przyjrzał się ko-
tom po prawej i lewej stronie dachu. 
A jeśli ci po lewej stronie podwórka 
nie do końca mają czyste łapki? On, 
Horacy, był przecież estetą i arysto-
kratą ducha. A ci z prawej? Mówią 
co prawda ładnie i głośno, ale jakby 
zupełnie nie rozumieli, że mleczko  
i tak zawsze będzie białe. Kot Ho-
racy spojrzał też na koty pośrodku. 
Rzeczywiście tacy spokojni i roz-
ważni… Ale czy potrafią podarować 
miskę mleka wszystkim kotom na 
dachach i w piwnicach? Horacy nie 
był pewien. Postanowił tedy co na-
stępuje: będzie obserwował. A kiedy 
zobaczy coś ciekawego zamiauczy. 
Albo zamruczy. Należy przypusz-
czać, że będzie czynił to dość często. 
Bo w piaskownicy na podwórku bar-
dzo dużo się dzieje.

Horacy
Wł. Elżbiety Seczykowskiej 

TADEUSZOWI  
MAGNUSZEWSKIEMU  

Z WYRAZAMI 
WDZIĘCZNOŚCI 

KOTA HORACEGO MIAUCZENIE Z DACHU … 
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Drodzy czytelnicy,
Saska Kępa jest miejscem wy-

branym przez świat dyplomacji, 
sprzyjającym owocnym międzyna-
rodowym kontaktom. 

19 października b.r. w Klubie 
Kultury Saska Kępa bohaterem spo-
tkania Śladami Mistrzów ... Wielkie 
Postacie na Saskiej Kępie był Amba-
sador Krzysztof Śliwiński. Konty-
nuator tradycji, kiedy polska dyplo-
macja była wzorem dla świata. Czasy 
Stefana i Rajnolda Przeździeckich, 
Jerzego Tarnowskiego, Stefana Lu-
bomirskiego, to dawne pojęcie misji. 
Dziś ważnym jest wspomnieć choć-
by Krzysztofa Skubiszewskiego czy 
Jana Kułakowskiego.

U każdego z nas jest źródło, 
gdzie zaczyna kiełkować decyzja  
o wyborze drogi życiowej. To ży-
ciowa baza a baza to dom, rodzina, 
szkoła i uczelnia. 

O wierze i rozterkach, o życio-
wych wyborach i o spełnionych mi-
sjach rozmawiam z Ambasadorem  
Krzysztofem Śliwińskim. 

Jadwiga Teresa Stępień: Panie 
Ambasadorze, w słynnej szkole Gór-
skiego uzyskał Pan świadectwo doj-
rzałości. Czytając o jej wychowankach 
zdumiałam się, jak wiele znanych i ce-
nionych postaci pobierało nauki tamże! 
Czym dla Pana Ambasadora jest  
wspomnienie szkoły Górskiego? 

Ambasador Krzysztof Śliwiń-
ski: Należałem do ostatniego roczni-
ka, który (matura w 1956 roku) uwa-
żał, że jest ze szkoły Górskiego. Już 
kolejne klasy mówiły o sobie szkoła 
Zamojskiego. Wzięło się to z historii 
wojennej bo fundacja Górskiego po 
wojnie odbudowała gmach dawnej 
szkoły Zamojskiego. Później przez 
jakiś czas to była prywatna szkoła 
Górskiego, a potem po prostu była to 
szkoła Smolna 30. Jak ja zaczynałem 
chodzić do tej szkoły w 1946 roku, 
to było jeszcze wielu nauczycieli 
a przede wszystkim dyrektor oraz 
woźny z przedwojennej dawnej szko-
ły Górskiego. 

Ponieważ dawny budynek Szko-
ły Górskiego na ul. Hortensji – (teraz 
ulicy Wojciecha Górskiego) był zu-
pełnie zniszczony, a z dawnej szkoły 
Zamojskiego na ul. Smolnej jedna 
oficyna została, to fundacja imienia 
Wojciecha i Anieli Górskich, która 
się odrodziła po wojnie, odbudowy-
wała przez parę lat gmach szkoły 
Zamojskiego. Potem wszystko zmie-

niono, upaństwowiono. Nauczycieli 
poprzenoszono gdzieś i szkoła sta-
ła się po prostu zwyczajną szkołą  
Smolna 30. 

Strasznie z jej tradycją walczono. 
Między innymi nie wolno było nosić 
charakterystycznych czapek podob-
nych do kepi wojska francuskiego. 
Dla nas przejawem buntu i odwagi 
było noszenie czapki. 

JTS: piękna ta czapka! 

Ambasador Krzysztof Śliwiń-
ski: Tak! Czapkę jako przejaw buntu 
ostatni raz pamiętam, w 1968 roku, 
kiedy studenci zaczęli nosić czapki 
uniwersyteckie Czapka studencka 
stała się znakiem i wszyscy z dumą 
nosili białe czapki uniwersyteckie 
albo brązowe politechniki. Ciągłość 

NAUKA – WIARA – SOLIDARNOŚĆ
Rozmowa z Ambasadorem Krzysztofem Śliwińskim 

Jadwiga Teresa Stępień
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tradycji szkoły Górskiego zostałaby 
zupełnie przerwana, gdyby imie-
niem Górskiego nie nazwano z cza-
sem innej szkoły.

Natomiast Wojciech Górski jest 
pamiętany z wielu powodów – był 
to wspaniały pedagog. Szkołę, zawód 
nauczyciela uważał za rodzaj misji, 
powołania. W czasie okupacji, zespół 
nauczycieli prowadził nauczanie 
podziemne. I często ci sami ludzie 
uczyli potem nas, pierwsze roczniki 
powojenne. Pamiętam, ze dwie przy-
najmniej nauczycielki powróciły  
z obozów koncentracyjnych. Potem 
tradycję niszczono, ale nie do końca 
skutecznie.

Co mnie ta szkoła dała? Dzię-
ki kilku zaledwie nauczycielom do 
których mieliśmy zaufanie i nie-
którym kolegom przeszliśmy dosyć 
bezpiecznie przez strasznie trudny 
okres stalinizmu w szkole. Ja robiłem 
maturę w 1956 roku. Teoretycznie 
to była szkoła gdzie uczono religii.  
Krzyż wisiał zawsze. Ale później 
nie było księdza prefekta, bo go 
aresztowali. Więc niektórzy z nas 
chodzili na religię do kościoła, w 
atmosferze jednak zagrożenia. Nie 
było to tak niebezpieczne, jak ucze-
nie się po polsku w czasie okupacji,  
ale dawało nam chociaż rodzaj po-
czucia wspólnoty, której nie wolno 
zdradzić. 

A publicznie wszyscy rytuały 
owych czasów musieli wypełniać. 
Zbieraliśmy się na apele, śpiewy re-
wolucyjne pieśni, obchodzili żałobę 
po śmierci Stalina i jako szczegól-
ne wyróżnienie całą szkołą zosta-
liśmy poprowadzeni przed trumnę  
Bieruta. Budynek szkoły na Smolnej 
był bowiem bardzo blisko budynku 
KC, gdzie wystawiono otwartą trum-
nę i normalnie trzeba było czekać w 
ogromnych kolejkach. Mówiło się, 
ze tak wielu ludzi przychodzi, bo 
podobno Bierut, który umarł w Mo-
skwie został otruty i widać na jego 
twarzy plamy powstałe pod działa-
niem trucizny. 

I już dalej bym o tym nie opowia-
dał, ale moja znajoma Ludka Wujec 
po latach uczyła w szkole na Sado-
wej razem z moją dawną wychowaw-
czynią ze szkoły na Smolnej, Panią 
Marią Sitowicz. W roku 1950 na 
przykład Pani Maria Sitowicz mówi-
ła zaufanym uczniom kiedy i gdzie 
są dla nich rekolekcje. Opowiedzia-
ła też Ludce taką historię: kiedy 
przyszła na jej lekcję wizytacja, była 
bardzo zdenerwowana. Podszedł do 
niej jeden uczeń, i powiedział: Pro-
szę Pani, niech się Pani nie denerwuje, 
my wiemy jak odpowiadać na wizytacji.  
I nawet jeszcze pamiętam jego na-
zwisko: Krzyś Śliwiński. 

Po 30 latach ucieszyłem się, że 
jako 11, czy 12 letni chłopiec miałem 
taką orientację i przytomność umy-
słu w tych mrocznych czasach.

JTS: Czy tamte spotkania odegrały 
rolę w Pańskim życiu i na ile te szkolne 
przyjaźnie są trwałe do dziś? 

Ambasador Krzysztof Śliwiński: 
Najdawniejszym moim znajomym  
z tych lat jest Krzyś Zanussi. Jesz-
cze przed rozpoczęciem roku szkol-
nego, ale już dumni w czapeczkach 

od Górskiego, na początku września  
w Łazienkach rozpoznaliśmy się 
jako koledzy ze szkoły. I potem na-
sze matki opowiadały taką śmiesz-
ną historię: jakaś obca pani, która 
też siedziała na ławce powiedziała,  

że już powinna wracać, ale nie odcho-
dzi, bo z przyjemnością słucha jak ci 
chłopcy inteligentnie ze sobą rozma-
wiają. Nasza skłonność do intelek-
tualizowania, która trwała przez lata 
zaczęła się w 46 roku, czyli lat temu 
tak blisko 70! 

Potem już dalej jest trudno opo-
wiadać dlatego, że tego rodzaju wie-
loletnia znajomość w moim pojęciu 
bliska jest pewnego rodzaju więzi 
rodzinnej, jest wiec dosyć prywat-
na. Na przykład Pani Wanda, Matka 
Krzysztofa, przed śmiercią ciężko 
chorowała, a ja byłem, na końcu 
świata. Kiedy ja z tego końca świa-
ta to znaczy z Afryki Południowej 
telefonuję, to pani Wanda mówi do 
mnie Krzysiu! w sposób, w jaki już 
nikt od dawna do mnie nie mówi  
i nie powie… A ponieważ Krzysztof  
Zanussi jest osobą publiczną, bardzo 
znaną i wybitną, to nie sposób da-
lej opowiadać o takich dziecinnych 
wspomnieniach. Niezwykłe jest,  
że się znamy od prawie siedemdzie-
sięciu lat.

A o czym rozmawialiśmy w dzie-
ciństwie, w szkole i w młodości? 
On na studia wybrał się na fizykę, 
ja na biologię. Szkoła była stali-
nowska, ideologicznie wpajała tak 
zwany światopogląd naukowy, a my 

rozmawialiśmy poważnie o nauce  
i wierze, o filozofii i religii, o historii 
i literaturze. Pamiętam na przykład, 
że Krzysztof w rozmowie ze mną 
zamiast obowiązującego w Związku  
Radzieckim mówił zawsze: w sowie-
ciech. Nauczył się tego od swojej 
ciotki. Rozmawialiśmy też dużo  
o barwach ochronnych i w ogóle o 
poszukiwaniu prawdy i sensu, na ile 
to możliwe w zakłamanym i niebez-
piecznym świecie…

JTS: Po maturze wybrał Pan stu-
dia biologiczne na Uniwersytecie War-
szawskim ze specjalizacją Fizjologia. 
Pierwsze lata po studiach to praca jako 
adiunkt w Katedrze Fizjologii Insty-
tutu Zoologii UW. Był Pan także wy-
kładowcą na Uniwersytecie Kisangani 
w Zairze w latach 1974–1979. Jaki 
wpływ miało Kongo na Pańskie 
 wybory drogi zawodowej? 

Ambasador Krzysztof Śliwiński: 
Pracę na uniwersytecie, a więc także 
pracę naukową, skończyłem w roku 

1980, praktycznie wraz wydarzenia-
mi na Wybrzeżu i powstaniem Soli-
darności. Od wydarzeń na uniwersy-
tetach w marcu 1968 co raz bardziej 
wciągały mnie sprawy publiczne: 
działalność w środowisku skupio-
nym wokół Tygodnika Powszechnego 
i w KIK-u (Kluby Inteligencji Ka-
tolickiej) a także co raz ściślejsze 
związki z kształtującą się wtedy opo-
zycją demokratyczną, która z czasem 
stworzyła miedzy innymi środowisko 
KOR-u. Czytałem, trochę pisałem 
i trochę wspomagałem różnorodne 
wydawnictwa i publikacje należące 
do tak zwanego drugiego obiegu, czyli 
ukazujące się poza zasięgiem cenzu-
ry. W latach 1974-1979 wykładałem 
na wydziale przyrodniczym uni-
wersytetu w Kisangani (wtedy był 
to Zair, dziś powróciła nazwa Kon-
go). Naturalnie możliwości pracy 
naukowej w laboratorium były tam  
w Afryce szalenie ograniczone. Moż-
liwości pracy ze studentami mają-
cymi bardzo ograniczony dostęp do 
książek i innych źródeł informacji 
były wielkie i łączyły się z większą 
niż w normalnych warunkach od-
powiedzialnością. Oprócz zajęć na 
uniwersytecie mogłem nawet dzie-
lić się praktycznym doświadczenia-
mi duszpasterstwa akademickiego  
w Polsce i podejmować tam choć czę-
ściowo tematy omijane w oficjalnych 
programach i publikacjach. 

 W Polsce żyliśmy wtedy  
w pewnej izolacji od świata podzie-
lonego ostro na dwa bloki: komu-
nistyczny i zachodnich demokracji. 
Ale miedzy tymi blokami był jesz-
cze Trzeci Świat, teren rywalizacji 
ale i kontaktów, świat dla nas wte-
dy bardzo egzotyczny. Wielu rzeczy 
nauczyły mnie te lata, ale właściwie 
praktycznie odsunęły od pracy na-
ukowej, wymagającej skupionego 
wysiłku, rozsądnej specjalizacji, sta-
łych kontaktów z ośrodkami badaw-
czymi (choćby przez nowe książki  
i czasopisma naukowe) oraz oczywi-
ście możliwie dobrze wyposażonego 
laboratorium. Dały mi też te lata  
w Afryce pewien zakres niezależno-
ści trudnej do wyobrażenia w PRL-u, 
gdzie jedynym prawie pracodawcą 
było państwo. Represje w PRL-u 
były stopniowalne, miały różne na-
silenie, naprawdę nie za wszystko 
groził proces i aresztowanie, ale wy-
rzucenie z pracy albo studiów już 
były realnym zagrożeniem. Większa 
niezależność od pracodawcy istotnie 
poszerzała zakres wolności. 

 Publikacje środowisk kato-
lickich związane z ruchem Znak, ale 
także wydawnictwa kościelne, mia-
ły ograniczone nakłady i podlegały 
kontroli cenzury ale przynajmniej 
nie podlegały dyktatowi oficjalnej 
propagandy. Wydawnictwa niezależ-
ne miały dużo bardziej ograniczony 
zasięg odbiorców, ale mogły być cał-
kowicie wolne od panującej doktryny 
(o dyktaturze proletariatu, o kierow-
niczej funkcji PZPR i o przywódczej 
roli Związku Radzieckiego). Do tego 
były jeszcze mniej lub bardziej in-
wigilowane spotkania niezależnych 
środowisk, różnorodne inicjatywy 
duszpasterskie siłą rzeczy wyrażają-
ce troskę o sprawy publiczne i dające 
możliwość podejmowania rozma-
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itych działań. Jeśli dodać do tego 
olbrzymi wpływ na stan umysłów  
i ducha, jaki miała w Polsce pierwsza 
wizyta Jana Pawła II w roku 1979, 
to po moim powrocie z Afryki je-
sienią 1979 co raz bardziej mój czas, 

wyobraźnie i energię pochłaniały 
sprawy nie dające się pogodzić z dys-
cypliną pracy naukowej. Myślałem 
więc, żeby zamiast naukowcem zo-
stać raczej działaczem i publicystą.

I wtedy przyszedł sierpień 1980. 
Z powstaniem Solidarności otworzyło 
się olbrzymie pole do podejmowania 
rozmaitych działań, które były prze-
dłużeniem moich wcześniejszych za-
angażowań. Wtedy jak i później są-
dziłem, że bardziej niż bezpośrednia 
działalność związkowa czy politycz-
na może być przydatna moja pomoc 
prawdziwym przywódcom związko-
wym, a potem przywódcom politycz-
nym, z którymi gorąco sympatyzo-
wałem nie wchodząc bezpośrednio  
w tworzenie programów i nieunik-
nioną między nimi rywalizację. 

Dlatego w Solidarności byłem 
współorganizatorem struktur i biura 
NSZZ regionu Mazowsze, odpowiada-
łem za kontakty zagraniczne, utrzy-
mywałem kontakty z dyplomatami  
i korespondentami prasy. Tłuma-
czyłem stanowisko zajmowane przez 
Solidarność, zabiegałem o wszelkiego 
rodzaju wsparcie i podtrzymywanie 
sympatii, jaką świat okazał polskim 
przemianom i nadziejom. Po stanie 
wojennym w Polsce i po moim inter-
nowaniu podjąłem w zmienionych 
warunkach podobne zadania, tylko 
moim pracodawcą było nie państwo 
i nie nielegalny wtedy Niezależny 
Związek Zawodowy, ale katolicki 
miesięcznik Znak.

Ponieważ Pani podjęła temat 
służby dyplomatycznej, która była 
przez kilkanaście lat moim no-

wym doświadczeniem, to o tym te-
raz chciałbym trochę powiedzieć.  
Po ponad roku bycia dziennikarzem, 
od początku tworzenia w Polsce 
niezależnej prasy codziennej (tutaj 
też potrzebni byli nowi ludzie, na-

wet bez zawodowego doświadczenia  
w gazetach wydawanych oficjal-
nie w PRL-u) zostałem dyplomatą. 
Znalazłem się w korpusie służby 
dyplomatycznej. Bardzo świadomie 
wybrałem drogę służby publicznej 
ale nie bycia politykiem. Uważałem, 
że są zawody i powołania (sędziego 
i wojskowego, duchownego i dyplo-
maty, w pewnej mierze dziennikarza 
i w znacznym zakresie urzędnika),  
w których trzeba ograniczyć, wziąć  
w nawias albo odłożyć na kiedy in-
dziej realizację swoich osobistych 
sympatii politycznych lub upraw-
nionych politycznych ambicji. 

Zaczynałem służbę dyploma-
tyczną od razu jako ambasador  
(w Maroku) w roku 1990. W związ-
ku z ogromnymi zmianami w Polsce, 
z wielką transformacją trzeba było 
znaleźć szybko pewną liczbę ludzi, 
którzy mogli nową Polskę reprezen-
tować. No ale oczywiście byliśmy 
bez żadnego prawie (poza znajomo-
ścią języków obcych i trochę świata 
polityki) przygotowania zawodowe-
go. A przecież dyplomacja jest to też 
w pewnym stopniu rzemiosło, które 
wymaga fachowych kwalifikacji. 

Początkowo wydawało mi sie,  
że nie mam prawie zupełnie w tym 
zawodzie doświadczenia. Ale nie 
było aż tak źle. To, za co byłem od-
powiedzialny w Solidarności aż do 
wprowadzenia stanu wojennego po-
krywało się ze znacznym obszarem 
obowiązków dyplomaty, tyle że nie 
na zagranicznej placówce. Jak wspo-
mniałem wcześniej zajmowałem się 
kontaktami z zagranicznymi związ-

kami zawodowymi, organizowałem 
wizyty działaczy związkowych i spo-
tkania z politykami, wywiady z ko-
respondentami. Nie kształtowałem 
polityki związku. Moim zadaniem 
było tłumaczyć decyzje, przedsta-

wiać stawiane sobie cele, zyskiwać 
zrozumienie, poparcie i pomoc dla 
Solidarności. Od swego powstania So-
lidarność była obiektem zaintereso-
wania całego świata, a zarazem związ-
kiem zawodowym, wydarzeniem 
historycznym, masowym ruchem 
trudnym (nie tylko z zewnętrznej  
perspektywy) do zrozumienia. 

Podczas stanu wojennego i przez 
wszystkie następne lata to zaintere-
sowanie na szczęście nie wygasło.  
A informowanie światowej opinii 
publicznej i podtrzymywanie kon-
taktów były tym bardziej ważne. 
Ograniczało to zakres represji do ja-
kich mogła uciekać się władza pań-
stwowa. Moje możliwości i margines 
bezpieczeństwa w kontaktach z za-
granicznymi dziennikarzami, dyplo-
matami i wysłannikami i zwiększa-
ło zaangażowanie w środowiskach 
katolickich i kościelnych. A był to 
przecież pontyfikat Jana Pawła II  
i jego kolejne pielgrzymki do Polski. 

Gdy od momentu swojego po-
wstania Solidarność znalazła się  
w strefie zainteresowania dzienni-
karzy, dyplomatów, środowisk aka-
demickich, oczywiście związków 
zawodowych i polityków w wielu 
bardzo krajach, nawet bardzo dla 
nas egzotycznych, ja zacząłem sta-
wiać pierwsze kroki w dziedzinie 
spraw mających wymiar międzyna-
rodowy. I wtedy od początku moim 
w pewnym sensie przewodnikiem, 
często doradcą i zawsze przyjacie-
lem był ówczesny ambasador Indii 
w Warszawie, pan M.R. Shivarama-
krishnan. Indie w tamtym podzielo-

nym na wrogie obozy świecie dbały 
o swoją pozycję kraju neutralnego  
i demokratycznego. Ale nam wtedy 
i później życzliwego. Gdy premier 
Indira Ghandi zginęła w zamachu, 
złożenie kondolencji ambasadoro-
wi Indii było powodem, dla któ-
rego pierwszy raz od swojego in-
ternowania Lech Wałęsa, (zwany 
wtedy oficjalnie prywatnym obywatelem,  
ale którego swobodę silnie ograni-
czano) przekroczył próg zagranicz-
nej placówki dyplomatycznej. 

Ambasador Shivaramakrishnan 
studiował w Anglii, ale Warszawa 
była jego pierwszą placówka w Eu-
ropie po pobycie w Hong-Kongu  
i Wietnamie. Był niezwykle kultural-
nym i utalentowanym człowiekiem. 
On uczył mnie, że dyplomata, aby 
lepiej wypełniać swoją misję powi-
nien nie tylko uczyć się o układach 
politycznych, problemach gospodar-
czych a nawet o historii i kulturze 
kraju urzędowania, ale powinien sta-
rać się o szerszą i głębszą perspekty-
wę, poznając choćby elementy języ-
ka i tradycji duchowej. Dlatego dbał  
o to, żeby i on i inni pracownicy 
ambasady oprócz kontaktów urzędo-
wych odwiedzali także choć czasami 
miejsca święte albo szczególnie upa-
miętniające historię. Na przykład 
Jasną Górę. 

JTS: Bardzo piękne! To buduje mosty! 

Ambasador Krzysztof Śliwiń-
ski: Byliśmy na przykład w Chełm-
nie, gdzie był pierwszy na terenach 
okupowanej Polski obóz zagłady dla 
Żydów. Chodziliśmy na warszaw-
skie cmentarze na Wszystkich Świę-
tych i w rocznicę Powstania. Byli-
śmy też gośćmi w prawosławnym 
klasztorze nad Bugiem i w pustelni  
kamedulskiej. 

Pan Shivaramakrishnan szybko 
uczył się polskiego. Potrafił oprócz 
lekcji wykorzystywać do nauki wiele 
sposobów, na przykład zapamiętu-
jąc i recytując polskie wierszyki dla 
dzieci. Słowa w takiej poezji są łatwe 
i krótkie, ale pozwalają uchwycić ton 
i podstawową melodię języka. Trze-
ba, dla nauki języka starać się dawać 
sobie rade przy zakupach czy w ka-
wiarni. I oczywiście oglądać wiado-
mości w dzienniku telewizyjnym, bo 
wiedząc skąd inąd co akurat dzieje 
się na świecie, łatwo domyślić się 
niektórych słów i zwrotów.

Nie będąc katolikiem pan am-
basador często chodził do kościoła 
świętego Aleksandra, wsłuchując się 
w polskie recytacje i śpiewy i potem 
próbując po trochu sam uczestniczyć. 
Wszystko to zostało ukoronowane 
olbrzymim sukcesem, gdy Czesław 
Miłosz wyraził prawdziwe uznanie 
dla dokonanego przez ambasadora 
Indii tłumaczenia na angielski kilku 
jego wierszy.

Dziś, po latach z wdzięcznością 
wspominam tę wspaniałą, choć we 
współczesnym świecie trochę sta-
roświecką szkołę dyplomacji. Bo 
świat współczesny stwarza inne 
niż dawniej praktyczne możliwości 
utrzymywania stosunków między-
narodowych, kontaktów i współ-
pracy, wyznacza dyplomacji często 
inną niż dawniej rolę. Stwarza też 
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nowe i inne wyzwania. Nowe środki 
i sposoby łączności także w praktyce 
funkcjonowania służby zagranicznej 
wprowadziły w stosunkowo krótkim 
czasie olbrzymią rewolucję. Proszę 
sobie wyobrazić, jak długo trwało  
i jak skomplikowane było przekazy-
wanie i zdobywanie informacji jesz-
cze nie wiele lat temu, gdy nie było 
telefonów komórkowych, kompu-
terów i Internetu. Jak długo trwały 
i jak kosztowne były podróże. Żeby 
tego doświadczyć podróżowałem 
kiedyś po zakończeniu misji w Afry-
ce statkiem, jako pasażer. Od Kapsz-
tadu do Rotterdamu płynęliśmy 
szesnaście dni; na początku ubie-
głego wieku taka podróż parowcem 
trwała tylko o dwa dni dłużej. Dzi-
siaj radykalnie odmieniły to samo-
loty. Nie tak dawno temu większość 
delegacji na doroczną sesję Narodów 
Zjednoczonych płynęła przez ocean. 
Dziś przywódcy państw i politycy 
odpowiedzialni za sprawy publicz-
ne mogą osobiście łatwo rozmawiać 
przez telefon lub na każdym prawie 
szczeblu spotykać się bezpośrednio, 
prawie bez pośrednictwa zawodo-
wych dyplomatów. 

W legendzie istnieje ostatni praw-
dziwy, nadzwyczajny i pełnomocny 
ambasador, którym był w XIX wieku 
wysłannik Wielkiej Brytanii. Zgod-
nie z otrzymanymi instrukcjami  
i pełnomocnictwami wypowiedział 
na piśmie pewnemu krajowi wojnę 
i potem poinformował swój rząd,  
że ich oba kraje są już formalnie  
w stanie wojny. 

Obraz obcych krajów kształtują 
bardziej media niż raporty i pamięt-
niki ambasadorów; internet i telewi-
zja o wiele szybciej i pełniej ukazują 
rozwój sytuacji niż (w dodatku tra-
dycyjnie szyfrowana!) koresponden-
cja dyplomatyczna. Oczywiście am-
basady mają obowiązek i możliwość 
ułatwiać i kształtować wzajemne 
kontakty i komentować wydarzenia 
mające wpływ na sytuację między-
narodową i rozmaite (często gospo-
darcze) interesy poszczególnych 
państw. 

Ale placówki dyplomatyczne co-
raz częściej funkcjonują jak urzędy 
i ministerstwa, które oprócz adresu 
centrali maja swoje oddziały w in-
nych miejscowościach, przeważnie 
zagranicą. I od dyplomatów dzisiej-
sza rzeczywistość wymaga bardziej 
tego, czego należy oczekiwać od 
sprawnych i profesjonalnych urzęd-
ników. Ale dobrze jest sądzę, gdy 
oprócz tytułów dyplomatycznych, 
form korespondencji i protokołu 
pozostają jeszcze i dziś żywe inne 
elementy zawodowej tradycji i nawet 
pewnego etosu tego zawodu.

Dla mnie szczególnym dziś pro-
blemem jest to, co i jak kształtu-
je dziś obraz całego świata islamu  
i krajów arabskich w Europie i Ame-
ryce. Jest zrozumiałe, że brutalne, 
(zwłaszcza domowe ) wojny, moty-
wowany religijnie terror i zaślepiona 
nienawiść przesłaniają dziś często 
inną perspektywę, z której trzeba tez 
widzieć islam i Arabów. I potrzeb-
ne jest koniecznie świadectwo ludzi 
(klasycznych dyplomatów, podróż-
ników znających język, religię, kul-
turę i obyczaje), które zmniejszało-

by groźbę niszczących konfliktów. 
Każda wojna to także porażką tra-
dycyjnej dyplomacji i jej wielkiego 
zadania, jakim jest odebranie krwa-
wego i niszczycielskiego wymiaru 
nawet głębokiej rywalizacji między 
państwami, narodami, plemionami  
i wyznaniami. 

JTS: Wspomnieniem wraca mi po-
żegnanie przyjaciela Polski, byłego Am-
basadora Szwecji Jeana-Christophe’a 
Öberga, który wspierał nasz proces 
przekształceń politycznych i budowanie 
demokracji. Lato 1992 roku – Laski. 
Msza za duszę świętej pamięci Amba-
sadora Szwecji z udziałem Premiera 
Tadeusza Mazowieckiego, Hanny Su-
chockiej, Krzysztofa Skubiszewskie-
go, Piotra Nowiny-Konopki, Janusza 
Onyszkiewicza. Tego dnia i świat ar-
tystów oraz świat nauki żegnał wiel-
kiego człowieka. Po mszy spotkaliśmy 
się w ogrodach Krzysztofa Zanussiego 
by wspomnieć szwedzkiego dyplomatę, 
który tyle dla budowania naszej demo-
kracji uczynił! Tam spotkałam siostrę 
franciszkankę Blankę Wąsalankę. Sio-
stra Blanka całe życie związana była 
ze znanym na świecie Towarzystwem 
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. 
Pan zainicjował ośrodek w RPA 
dla dzieci niewidomych pod opieką 
sióstr z Lasek czy tak? 

Ambasador Krzysztof Śliwiń-
ski: Praktycznie ta inicjatywa wzięła 
się stąd, że we współczesnym świecie 
Polska coraz bardziej podejmuje swo-
ją część współodpowiedzialności za 
wspólne problemy świata. Do nich 
należy także przychodzenie z pomocą 
tam, gdzie pomoc jest szczególnie po-
trzebna. Nikt sam nie może sobie pora-
dzić w przypadku klęsk żywiołowych, 
kataklizmów będących wynikiem wo-
jen i konfliktów, długotrwałego głodu 
lub załamania się gospodarki. I oczy-
wiście wielkich epidemii. Zwłaszcza 
epidemie i konflikty wojenne maja 
tendencje do rozprzestrzenia się na 

nowe obszary i nie są dla nich zawsze 
przeszkodą granice państw i odległo-
ści geograficzne. 

Przed wyjazdem do RPA wie-
działem oczywiście jak wielki pro-
blem stanowi tam epidemia AIDS 
i sądziłem, że Polska powinna się 
przyłączyć do międzynarodowych 
programów i wysiłków w zwalczaniu 
tej epidemii i jej skutków. Będąc tam 
mogłem dostrzec jak dramatycznie 
zaczyna podupadać cały system 
opieki i szkolnictwa dla osób i dzieci 
niepełnosprawnych. Jak topnieją do-
stępne fundusze i personel w wyniku 
zrozumiałego kierowania wysiłku 
przede wszystkim na walkę z naj-
większym niebezpieczeństwem. 

Gdy dowiedziałem się, że jedy-
nej w całym państwie katolickiej 
szkole dla niewidomych grozi likwi-
dacja przede wszystkim z powodu 
braku personelu o odpowiednich 
kwalifikacjach, pomyślałem o szu-
kaniu pomocy w Polsce. Od dawna 
znałem Laski i ich świetną tradycję  
a także naprawdę światowy poziom  
tego ośrodka. 

Później był pewnego rodzaju cu-
downy zbieg okoliczności. W wigilię 
Zesłania Ducha Świętego, byłem 
akurat krótko w Polsce i zatelefono-
wałem do klasztoru franciszkanek 
na Piwnej, aby spytać o której godzi-
nie będzie tam odprawia liturgia tej 
wigilii. Akurat na furcie dyżurowa-
ła siostra Rafaela, wspaniała osoba, 
która miała już za sobą doświadcze-
nie organizowania takiej placówki  
w Indiach, energii pragnienia. Za-
cząłem z nią rozmawiać i ona uznała, 
że to warty rozważenia projekt. Niech 
Pan porozmawia z Matką Przełożoną! 
– powiedziała mi. No i ja porozma-
wiałem z Matką Przełożoną, a potem 
ona i siostra Rafaela przyjechały do 
RPA na rekonesans. Gdy piszę dziś 
te słowa (27 września) mija akurat 
dwanaście lat od dnia, kiedy siostry 
z Lasek rozpoczęły pracę w Siloe,  
w północnym Transwalu.

Potem drugi ważny i duży ośro-
dek kształcenia niewidomych i kolej-
na placówka sióstr z Lasek powstała 
w Kibeho, w Rwandzie. Jego budo-
wa została w znacznej mierze sfinan-
sowana przez polskie ministerstwo 
spraw zagranicznych. Ale stworzyła 
go przede wszystkim najpierw pra-
wie w pojedynkę – siostra Rafaela.

JTS: Precyzyjnie zaplanowany 
przypadek Pana Boga 

Ambasador Krzysztof Śliwiński: 
Jest zaplanowany przez Opatrzność, 
ale dla nas samych udział jako ma-
leńkie ogniwo w realizacji wielkiego 
projektu a czasami, jak w okresie So-
lidarności, historycznych wydarzeń, 
jest też zawsze niespodziewanym  
i z pewnością niezasłużonym darem. 
Myślę o tylu wspaniałych ludziach, 
którzy płacili w życiu wielką cenę, 
składali wielkie a ofiary i nigdy sami 
nie ujrzeli tego owoców.

JTS: Panie Ambasadorze, Pańskie 
spojrzenie na świat poprzez Pańską mi-
sję dyplomatyczną - na budowanie po-
kojowych mostów, ma wielkie odniesie-
nie do dnia dzisiejszego! Przy rozwoju 
cywilizacji stale nie potrafimy skutecz-
nie zbudować pokoju. Agresje, konflik-
ty, wojny, głód, bezrobocie nie znikają 
wraz z rozwojem cywilizacji. Nieznane 
budzi często agresję – są przestrzenie na 
świecie, gdzie dzieci znają świat przez 
ataki terrorystyczne, wojny. 

Dziękuję za dar wspólnego wę-
drowania drogą, która przybliża do 
człowieka. 

Niech będzie siłą i dla tych,  
którzy wędrują z nami.

Jadwiga Teresa Stępień
inicjator, organizator i koordynator  
projektu „Polska Szkoła Mistrzów” 

 - „Śladami Mistrzów ...Wielkie Postacie  
na Saskiej Kępie”

jadwiga.teresa.stepien@gmail.com 
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Święta Bożego Narodzenia to 
święta rodzinne. Przeważnie 

spędzane są w gronie najbliższych 
ludzi i sięgają tradycjami dawnych 
czasów.

Trudno ustalić kiedy chrześcija-
nie zaczęli świętować tę uroczystość. 
Biblia dokładnie nie wskazuje na 
czas narodzin Chrystusa. Niektórzy 
twierdzili, że urodził się on wiosną 
. Możemy jedynie przypuszcza, iż 
Kościół rzymski celebrował uroczy-
stość Bożego Narodzenia od roku 
313. Jest to o tyle zasadne, że święto 
to obchodzono jako dziękczynienie 
za zwycięstwo cesarza Konstanty-
na Wielkiego nad Makasencjuszem. 
Inna hipoteza mówi nawet o roku 
275, kiedy chrześcijanie zaczęli czcić 
narodzenie Jezusa Chrystusa w od-
powiedzi na ustanowienie przez ce-
sarza Aureliana święta państwowego 
Natalis Solis Inviciti / narodzin boga 
Słońca / obchodzonego w dniu prze-
silenia zimowego tj. 25 grudnia .

Ostatecznie, datę 25 grudnia jako 
dzień narodzin Jezusa Chrystusa po-
stanowił oficjalnie uznać papież Ju-
liusz I w IV wieku. 

Dla chrześcijan nie znających 
dokładnie daty narodzin Zbawiciela 
data ta miała znaczenie symboliczne. 
Chrystus - światłość przychodząc na 
świat przezwyciężyć ciemność grze-
chu podobnie jak słońce przezwycię-
ża ciemność nocy.

Najważniejszym i najbardziej 
wzruszającym wydarzeniem świąt Bo-
żego Narodzenia jest i była Wigilia.

Wieczerza rozpoczyna się wraz 
pojawieniem się na niebie pierw-
szej gwiazdki. Ma to symbolizować 

gwiazdę betlejemską, która wskazy-
wała pastuszkom drogę do stajenki - 
miejsca narodzin Dzieciątka . 

Dawniej na wsi stawiano często 
niewymłócone snopy zboża w czte-
rech kątach izby w której odbywał 
się wigilijna wieczerza. Pod lniany 
obrus kładziono siano. Stół zastawia 
się postnymi potrawami. W wielu 
regionach pojawia się dwanaście dań 
– tyle ilu było apostołów .Wcześniej 
było skromniej. Na dworach ma-
gnackich było to jedenaście potraw, 
u szlachty - dziewięć a w domach 
chłopskich - pięć.

Zgodnie ze zwyczajem przed roz-
poczęciem wieczerzy należy podzielić 
się opłatkiem. Jest to najważniejszy 
i najbardziej wzruszający moment 
Wigilii. Przełamanie opłatka jest 
symbolicznym gestem pojednania  
i miłości, a spożywanie ma zapewnić 
szczęście i pomyślność. Dlatego też 
wielu przechowuje resztki opłatka 
przez cały następny rok. 

.Staropolskie opłatki były różno-
kolorowe i bardzo ozdobne. Nazwa 
pochodzi od ‘oblatum’. Tak kiedyś 
nazywano chleb ofiarny, spożywany 
przez pierwszych chrześcijan. Opła-
tek to cienki prostokąt przaśnego 
chleba upieczonego z maki pszennej 
i wody. 

Używany był wyłącznie do Mszy 
Świętej. W Polsce był bardziej zna-
ny dopiero od XV wieku. Natomiast 
obyczaj dzielenia się opłatkiem  
w Wigilie przyjął się na naszych zie-
miach w XVIII wieku. Tradycja pol-
ska nakazywała aby opłatek dla ludzi 
był biały. Kolorowe opłatki były 
przeznaczane dla zwierząt gospodar-

skich. Zielone powstawały poprzez 
barwienie żytem i dodawano je do 
karmy dla bydła. Żółte podawano 
mlecznym krowom aby dawały do-
bre mleko, a czerwone dostawały  
konie aby uchronić je przez zołzami 
i rzucaniem uroku.

Dla dzieci wieczór wigilijny jest 
chyba najpiękniejszym wieczorem 
w roku. Pod pięknie ubrana choin-
ką, w świetle kolorowych światełek 
znajdują prezenty o których marzyły 
przez cały rok.

Dzisiejszą tradycję wręczania 
świątecznych prezentów w wigilijny 
wieczór zawdzięczamy Marcinowi 
Lutrowi, który w 1535r domagał się 
aby protestanci zaniechali zwyczaju 
św. Mikołaja a dawali prezenty jako 
dar samego Dzieciątka Jezus. Jak wi-
dać obie okazje wręczania prezentów 
tj. 6 grudnia i 24 grudnia przyjęły 
się, przy zapewne uciesze dzieci. 

Każda rodzina umieszcza w swo-
im mieszkaniu i dekoruje choinkę. 
Choinka po raz pierwszy pojawiła się 
w Niemczech. W XV wieku świerk, 
którego igły nie opadają miał sym-
bolizować rajskie drzewo życia. 
Wieszano na nim jabłka jako przy-
pomnienie, iż grzech pierworodny 
został odkupiony. Zerwany przez 
Ewę owoc powrócił na swoje miej-
sce. Wieszano także świeczki symbo-
lizujące światło Chrystusa. Czubek 
drzewska wieńczyła gwiazda betle-
jemska ów tajemniczy zwiastun na-
rodzin Zbawiciela. W Polsce choin-
ka pojawiła się dopiero w XIX wieku 
za sprawa kolonistów niemieckich. 
Na wsi choinki znane były od okresu 
międzywojennego XX wieku.

O północy w Wigilię Bożego  
Narodzenia wszyscy domownicy szli 
i jeszcze obecnie wielu idzie do ko-
ścioła na pasterkę.

Obchodzi się nią już od IV wieku. 
W VI wieku w Rzymie wierni gro-
madzili się nawet na trzech paster-
kach odprawianych w nocy, o świ-
cie i 25 grudnia. Kiedyś na pasterce  
w kościele było wesoło i gwarno. 
Przynoszono także potrawy wigilijne. 
W tę noc wybaczano wszystko. Paster-
ka to pierwsza msza inaugurująca Boże 
Narodzenie. W trakcie mszy zgroma-
dzeni wierni składają sobie życzenia. 
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu paster-
ka była punktem obowiązkowym Bo-
żego Narodzenia. Dzisiaj wybiera się 
na nią tylko część świętujących.

Szczególne miejsc w kościele 
zajmuje szopka bożonarodzeniowa. 
Pierwsza powstała już w 330 r. To 
wtedy cesarzowa Helena poleciła aby 
w Betlejem wybudowano marmuro-
wy żłóbek, który miał upamiętnić 
narodziny Jezusa Chrystusa. Pomysł 
ten spodobał się św. Hieronimowi  
i tak szopka stała się nieodłącznym 
elementem Świąt Bożego Narodze-
nia. Żywa szopka po raz pierwszy 
została odtworzona w 1224 r przez  
św. Franciszka z Asyżu.

Po pasterce wszyscy wracają do 
swoich domów aby przespać się 
i rano 25 grudnia znowu spotkać 
przy świątecznym śniadaniu w gro-
nie najbliższych. Bo Święta Bożego 
Narodzenia to najbardziej rodzin-
ne święta, którym pod tym wzglę-
dem mogą dorównać jedynie Święta  
Wielkiej Nocy .

Leszek Kurowski

MAGICZNY WIECZÓR 24 GRUDNIALeszek Kurowski
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Odkąd pamiętam Święta Bożego 
Narodzenia, kojarzą mi się one za-
wsze z wielką radością, choć w różny 
sposób je spędzałam i przeżywałam. 
W dużym domu, który nam pozo-
stawili znajomi Dziadka Mogilnic-
kiego (ofiara katyńska), wyjeżdżając 
do Stanów Zjednoczonych. Na wsi, 
pod Poznaniem gdzie po wojnie zna-
leźliśmy się z Mamą i Bratem, święta 
były okazją do zjazdów rodzinnych. 
Przyjeżdżała wtedy rodzina z War-
szawy i Łodzi, która otrząsała się  
z różnych przeżyć wojennych i trage-
dii powojennych. U nas, na łonie na-
tury był spokój i pewna dostojność, 
do której wszyscy bardzo tęsknili. 
Na wsi żyło się lepiej, bezpieczniej 
- tu panowała przestrzeń wolności, 
bo pociąg, jedyny oprócz koni śro-
dek lokomocji, dojeżdżał na szczę-
ście rzadko. Ludzie organizowali się 
przy ogniskach rodzinnych, gdzie 
było sporo żywności, którą dostar-
czali sąsiedzi lub chłopi z pobliskich 
wsi. Kobiety jeździły rowerami, koń-
mi lub chodziły pieszo i po domach 
rozwoziły zdrową żywność ze swoich 
skromnych gospodarstw. Dosłownie 
przez płot dostawaliśmy świeże, cie-
płe mleko prosto od krowy.

Przygotowania do Świąt trwały 
co najmniej miesiąc. Piekliśmy cia-
sta i robiliśmy zaprawy, aby przez 
okres świąteczny starczyło jedzenia 
dla wszystkich. Dom był duży, piw-
nice chłodne, więc żywność się nie 
psuła. Ogrzewanie typu centralne, 
opaliliśmy koksem, który zawsze 
można było dostać. Trzeba też do-
dać, że w latach 50-tych i 60-tych 
zimy były bardzo mroźne, co dla nas 
dzieci stanowiło dodatkową atrakcję. 
Rzeka zawsze zamarzała, jeździliśmy 
na łyżwach, a za domem na sankach. 
W czasie między świętami a Sylwe-
strem dorośli i młodzież organizo-
wali wielogodzinne, niezapomniane 
leśne kuligi. Życie jakby zamierało 

na okres miesiąca. Jedyny sklepik 
w miejscowości był zamknięty. Lu-
dzie organizowali swoje życie w pie-
leszach domowych, zaś pogoda za-
chęcała i kusiła do wyjścia na mróz, 
aby poszaleć na śnieżnym puchu. 

W wolnym czasie dorośli grywali  
w brydża.

Przygotowania do świąt to było 
również generalne sprzątanie, czysz-
czenie srebra trwające prawie cały 
dzień, bo czyściło się pastą do zębów 
z domieszką amoniaku. Ważnymi 
przygotowaniami dla dzieci było ro-
bienie zabawek na choinkę w czym 
uczestniczyła cała rodzina, często 

również goście. Choinka była trady-
cyjnie duża, aż do sufitu, kupowana 
u leśniczego. Na choince umiesz-
czało się świeczki, co stanowiło 
duże niebezpieczeństwo, bo nieraz 
trzeba było gasić ogień. Zabawki 

robiliśmy z papieru (srebrne i złote 
papierki zbieraliśmy z odwiniętych 
cukierków, bo foli jeszcze nie było), 
wydmuszek i słomy, malowaliśmy 
orzechy złotą i srebrną farbą jesz-
cze z zapasów Mamy absolwentki 
warszawskiej ASP. Takie zabawki 
przechowywało się potem latami, 
dodając nowe. Tylko bombki szkla-
ne kupowane były (a raczej wystane  
w kolejkach) w Poznaniu, niestety 
bardzo łatwo się tłukły. Na choince 
wieszaliśmy gwiazdę Betlejemską, 
też własnej roboty, wzbogaconą wło-
sami anielskimi z przezroczystego 
celofanu. Te celofanowe dekoracje, 
były wtedy główną ozdobą wielu cho-
inek, szczególnie tych w kościołach. 
W naszym kościółku-kaplicy była 
zawsze piękna duża szopka przywie-
ziona z Francji przez Misjonarzy,  
a przed szopką aniołek skarbonka, po 
wrzuceniu pieniążka kiwał wdzięcz-
nie głową w podziękowaniu. Szopka 
się od tego czasu bardzo rozbudowa-
ła, bo rodzimi rzemieślnicy dobudo-
wywali piękne drewniane budowle 
na wzór szopek krakowskich. Stoi 
teraz w czasie świąt przed głównym 
ołtarzem w dużym kościele. Postacie 
jednak pozostały z dawnych lat i ten 
sam aniołek zbiera pieniądze od mo-

ich wnuków, które cieszą się bardzo 
jak kiwa pociesznie głową.

Najważniejsze przygotowania od-
bywały się w kuchni. Pieczenie ciast, 
głównie strucli z makiem, których 
musiało być sporo, aby ugościć przy-

jeżdżających na okres ponad dwóch 
tygodni przyjaciół i gości. Robienie 
pasztetów z zająca i pieczenie mięs 
na całe długie święta to osobny roz-
dział przygotowań. Zdobywało się 
karpia żywego, który pływał w wan-
nie czym szczególnie zainteresowany 
był nasz kot, wysiadując godzinami 
i obserwując to dziwne stworzenie, 
którego w żaden sposób nie mógł 
złapać, bo ilekroć łapką chciał go do-
tknąć napotykał na „mokrą wodę”, 
po czym otrząsał łapkę i rezygnował 
z dalszych łowów. Pływający karp 
bardzo go fascynował. Potem karpia 
zabierano do kuchni i tam kończył 
tragicznie swój karpi żywot.

 Główną potrawą w Wigilie, kie-
dy pościło się cały dzień, był barszcz 
z uszkami. Uszka lepiliśmy pół dnia, 
bo musiały być małe i koniecznie 
z prawdziwkami. A że lasów wo-
kół było sporo i zbieractwo kwitło, 
to co nazbieraliśmy latem, w zimie 
zjadaliśmy z dużym apetytem. Dru-
gie danie to karp z patelni, niestety 
pamiętam tyko zapach smażeniny, 
bo wiadomo jakie były wtedy ole-
je, nie lubiłam tak przygotowanego 
karpia.. Potem kapusta z grzybami  
i na deser kompot z suszu dla dobrego  
trawienia. 

ŚWIĘTA 
W POLSKIEJ TRADYCJI RODZINNEJ

Anna Forycka-Putiatycka
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Gdy już wszystko było gotowe, 
wychodziliśmy się przebrać w stroje 
odświętne, by zasiąść do wieczerzy. 
Oprawą Świąt Bożego Narodzenia 
była biel, za oknem mroźna zima  
w domu czysty biały obrus, dobrze 

wykrochmalony, pod obrusem sian-
ko symbol żłóbka, serwetki z mate-
riału przy każdym talerzu, lśniące 
srebra i piękna porcelana (kto miał), 
którą używało się tylko dwa razy w 
roku. Punktem kulminacyjnym była 
wieczerza, przed którą łamaliśmy się 
opłatkiem składając sobie nawzajem 
życzenia. Potem dostojnie siadaliśmy 
do stołu. Przy kompocie i ciastach 

następowało już pewne rozluźnie-
ni, bo my czyli dzieci wyczekiwa-
liśmy na sygnał od Gwiazdora (to 
poznańskie określenie Mikołaja). 
Ktoś dzwonił dzwoneczkami i na-
gle wszyscy pod choinką znajdywali 

prezenty, były one skromne, w miarę 
praktyczne, nigdy nikt nie był po-
minięty. Oczywiście dzieci, czyli my  
z Bratem dostawaliśmy najwięcej.  
Z radością siadaliśmy wtedy pod cho-
inką i, zapalając świeczki, śpiewali-
śmy kolędy . Moja babcia Funieczka 
z Warszawy, z Saskiej Kępy, strasznie 
fałszowała, ale bardzo lubiła śpiewać 
więc śmiechu było co niemiara. Jak 

wyczerpał się repertuar, trzeba było 
posprzątać i tak czas mijał aż do 
Pasterki. Lubiliśmy chodzić na Pa-
sterkę po skrzypiącym śniegu, mia-
ło to coś z dostojeństwa i tajemnicy 
tej świętej nocy. Nastrój w kościele,  
a właściwie kaplicy, wtedy nie-
wielkiej, był bardzo przyjacielski 
i rodzinny, bo wszyscy się znali  
i ta wspólnota Puszczykówka, gdzie 
spotykali się dawni właściciele,  
inteligencja i arystokracja, żyjąca  
w symbiozie z rodzimą ludnością  
robiła wrażenie, dawała nadzieję 
przetrwania...

W naszych świętach rodziny Fo-
ryckich staram się zachować trady-
cję wyniesioną z domu rodzinnego. 
Święta spędzaliśmy różnie i w róż-
nych domach. Gdy dzieci były małe 
przeważnie na Obrońców. Były to 
bardzo miłe święta. Też przygotowa-
nia trwały tygodniami z pieczeniem 
ciast, w czym zawsze uczestniczy-
ły dzieci. Do strucli doszło ciasto 
mojej teściowej wileński placek  
z makiem, robiliśmy pierogi z ka-
pustą i kulebiaka. Zamiast smażo-
nego karpia wprowadziliśmy karpia  
w szarym sosie, potrawę z poznań-
skiej tradycji moich Wujostwa (Cio-
cia ma obecnie 104 lata!), którą przy-
gotowujemy wspólnie z mężem dwa 
dni wcześniej. Dzieci wolały zawsze 
rybę w galarecie, w czym wyspecja-
lizował się mój Syn Maciek. Zawsze 
przed świętami jest generalne sprzą-
tanie, potem przygotowujemy wspól-
nie wieczerzę. Przed wigilią czytamy 
fragment Pisma św. i łamiemy się 
opłatkiem. 

 Gdy dzieci były małe i cho-
dziły do przedszkola do Sióstr Nie-
pokalanek, a potem do szkoły na 
Zwycięzców, czasy były trudne nie 
bardzo nas było stać na prezenty, więc 
były symboliczne, skupialiśmy się 
raczej na posiłku. Za to dzieci urzą-
dzały nam Jasełka. Dostawaliśmy  
z mężem pod choinką zaproszenia  
na przedstawienia oraz różne ksią-
żeczki z własnymi bajkami. Zabawy 
było co niemiara bo dzieci przy-
gotowywały teksty przez kilka dni  
w tajemnicy, wymyślały stroje, gi-
nęły nagle z szafy kożuchy… Najle-
piej wypadły Jasełka, gdy najmłod-
szy Michał był maleńki mógł leżeć  
w żłobku. Czasem mylili role i wte-
dy była zabawa, że aż ho ! Kończyło 
się śpiewaniem kolęd i sprzątaniem. 
Dni świąteczne dzieci spędzały na 
sankach pod Mostem Poniatowskie-
go a potem, na zabawie w „kolesiów” 
(to słowo z poznańskiej tradycji) roz-
kładając wszystkie klocki w dwóch 
pokojach i podróżując samochodami 
z lego - oczywiście nie wolno było 
tych budowli ruszać. 

Spędzając święta Bożego Naro-
dzenia z dziećmi we Francji pozna-
liśmy inne zwyczaje. Pracowaliśmy 
jak Francuzi również w wigilię. 
Trudno było wtedy zdobyć polską 
żywność, więc święta były skrom-
niejsze. Zawsze jednak był barszcz 
z uszkami i kapusta z grzybami no 
i ryba, ale inna niż tradycyjny karp. 
Był problem bo Francuzi jadają po-
siłek wigilijny po północy, a my szli-
śmy na Pasterkę najedzeni. Było to 
jednak ciekawe przeżycie, równie 
wzniosłe. Zauważyliśmy, że ta radość  

z Narodzenia Pańskiego jest podob-
na chociaż u nich przy szampanie  
i foie gras, ale też po Mszy o północy 
jedzą ostrygi - co kraj to obyczaj. Za-
miast strucli z makiem mają niezbyt 
dobre Büche de Noël, no i tylko je-
den dzień Świąt. Za to uroczyście ob-
chodzą Święto Trzech Króli, zawsze 
jest to dzień wolny od pracy. Mają 
na to święto specjalne ciasto Galette 
du roi ze znakomitą masą w środku  
i z niespodzianką tzw. Santosami, 
czyli postaciami ze żłóbka. Jeśli jest 
to tradycyjne ciasto, wypieczone 
przez dobrego piekarza, zbiera się 
te santosy i z roku na rok żłobek się 
rozrasta. Z Francji przywieźliśmy 
szopkę ceramiczną, którą od lat sta-
wiamy pod choinką ku radości naj-
młodszych z trzeciego pokolenia. 

Przez ostatnie dziesięć lat ze 
względu na „wiekową” Ciocię, 
uczestniczkę Powstania Warszaw-
skiego, święta spędzamy pod Pozna-
niem. Początkowo przygotowywa-
łam wszystko w Warszawie i gotowe 
produkty woziłam do Puszczyków-
ka. Ale stopniowo mi tej pracy uby-
wa, bo dzieci, które już mają swoje 
życie tak się nauczyły, że znakomicie 
same organizują całe święta, rozpisu-
jąc na role co kto ma zrobić. Nawet 
prezenty są losowane żeby było spra-
wiedliwie. Święta trwają kilka dni. 
Jest to jedyny moment, dwa razy do 
roku, żeby spotkać się rodzinnie, na 
Boże Narodzenie i na Wielkanoc,  
a rodzina się przecież stale powięk-
sza i rozwija. Wigilia jest najważ-
niejszym dniem w roku. Spotykamy 
się najpierw u Syna, na poznańskim 
śledziku, bardzo misternie i na róż-
ne sposoby przyrządzonym, a potem, 
gdy wzejdzie pierwsza gwiazda i Cio-
cia się przygotuje, by zasiąść do sto-
łu rozpoczynamy wieczór wigilijny.  
W naszych świętach uczestniczą 
również nasze psy Chappe i Lou, 
które mają prawo w tym czasie być 
z nami. Czy mówią w tym dniu ludz-
kim głosem, nie wiem, na pewno 
jednak rozumieją i oczekują Bożego 
Narodzenia. Przy stole ze wszystkimi 
tradycjami, siankiem i dużą, praw-
dziwą choinką dziś spotyka się nas 
ponad 20 osób. Dzieci pilnują, aby 
zostawić jedno nakrycie dla niespo-
dziewanego gościa, co jest w polskim 
zwyczaju. Czytaniem Pisma zajmują 
się Wnukowie, oni też pomagają po-
dawać przy stole i sprzątać. Czekają 
jednak zawsze z niecierpliwością na 
Aniołka i wtedy jest wesoło. Prezen-
ty robione są czasem własnoręcznie, 
lub ktoś podarowuje wydaną swoją 
książkę, czy płytę i te są najcenniej-
sze. Potem przychodzą bratanko-
wie z dziećmi i kolędujemy prawie 
do północy, oni świetnie śpiewają,  
ale i nasza młodzież muzykują-
ca nie przynosi wstydu. Jest komu  
przekazywać tradycje.

 Acha! zapomniałam wspomnieć, 
że główną potrawą Cioci jest kupo-
wana specjalnie w pawilonach przy 
Niekłańskiej kaszka krakowska; 
tylko z tego, jedynego do zaakcep-
towania młyna nasza sto czterolatka 
uznaje kaszkę. Wszelkie próby „oszu-
stwa” Ciocia kwituje gorzką uwagą: 
„nie ten młyn, nie ten smak!”.

Anna Forycka-Putiatycka
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