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„Azyl” uratował
od zapomnienia moją matkę str. 8

„Azyl” uratował
od zapomnienia moją matkę
foto: Marcin Gruza

Antonina i Jan Żabińscy zyskali międzynarodową
sławę bohaterów ratujących Żydów w warszawskim
ZOO podczas okupacji. Ich historia została opowiedziana w filmie „Azyl”.
Rozmowa z Teresą Żabińską, córką Jana i Antoniny
Żabińskich

Z jakimi emocjami ogląda pani ten film?
„Azyl” widziałam kilka razy, ale z największymi emocjami
oglądałam film podczas marcowego pokazu, kiedy do Warszawy przyjechała Jessica Chastain, odtwórczyni roli mojej
matki. Ściskało mnie wtedy za gardło. Największe wrażenie
robi na mnie scena, kiedy Jessica stoi w klatce, przekonana o
tym, że jej syn został zastrzelony. Bardzo podobna sytuacja
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Jakub Opara, prezes spółki PL.2012+, opowiada
o filozofii biznesu operatora najnowocześniejszej
areny wielofunkcyjnej w kraju - PGE Narodowego
PGE Narodowy - najważniejszy adres dla biznesu w
Polsce, to jedno z Państwa haseł. Czy najnowocześniejsza arena wielofunkcyjna w kraju, na której odbywają się
wielkie widowiska sportowe i rozrywkowe, sprzyja rozwojowi biznesu?
PGE Narodowy dla naszych klientów i partnerów biznesowych to przede wszystkim miejsce, które skutecznie pomaga rozwijać działalność. Centrum Konferencyjne, Biznes Klub, Galeria, Loże VIP na PGE Narodowym
są magnesem dla przedsiębiorców, wystawców i organizatorów eventów, ponieważ my nie tylko sprzedajemy
miejsce umożliwiające organizację wydarzenia, ale również sprzedajemy frekwencję. Przyczyniamy się do sukcesu wydarzeń, ponieważ mamy silną markę i nasz adres
na zaproszeniu stał się synonimem udanego wydarzenia.
Brand „PGE Narodowy” w krótkim czasie stał się jednym
z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych w Polsce.
Nasz wizerunek pozytywnie wpływa na wizerunek naszych klientów. Tu działa tzw. efekt aureoli, który ma bezpośrednie przełożenie na marketing i sprzedaż oferty naszych partnerów biznesowych.
Przez ostatnie 5 lat PGE Narodowy gościł tysiące wydarzeń. Czy w Państwa portfolio jest jeszcze miejsce na
nowe formaty wydarzeń, nowe wyzwania?
Skalą imprez pokazujemy, że ciągle się rozwijamy. Gościliśmy najważniejsze międzynarodowe konferencje w tym
COP-19, EBOR i oczywiście Szczyt NATO. W 2016 roku
przy okazji Szczytu NATO na płycie powstało gigantyczne
centrum kongresowe z salami obrad. Loże VIP i centrum
prasowe PGE Narodowego zamieniły się w przestrzeń biurową o powierzchni ok. 15 tys. mkw. Korzystały z niej delegacje z ponad 40 krajów.
Skala i różnorodność wydarzeń po pierwsze pokazują potencjał i elastyczność naszego obiektu. Po drugie ukazują
setki możliwości aranżacyjnych przestrzeni, możliwości łączenia ich ze sobą. Dzięki temu na PGE Narodowym można zorganizować konferencje, targi i wydarzenia dla najbardziej wymagających klientów. Nie ma dla nas rzeczy
niemożliwych i wiem, że nie osiągnęliśmy jeszcze pułapu
naszych możliwości.
Jak wygląda pozycja PGE Narodowego na polskim rynku konferencyjno-kongresowym?
Rynek konferencyjno-kongresowy w Polsce na przestrzeni
ostatnich lat bardzo się rozwinął. Cieszę się, że jakość oferowanych przez PGE Narodowy usług jest na coraz wyższym poziomie, ponieważ to właśnie ona jest czynnikiem
decydującym o wyborze przestrzeni targowej, konferencyjnej czy na spotkanie B2B. PGE Narodowy daje inne
możliwości niż hotele i typowe centra kongresowe. Na-

Zakątek PRL
Rozmowa z Rafałem Patlą, założycielem muzeum „Czar PRL”

szą przewagą jest wielofunkcyjność. Kongresy i targi odbywają się w unikalnym otoczeniu obiektu sportowego,
który znalazł się w elitarnej grupie UEFA Elite Stadium.
Wszystkie wydarzenia na naszym obiekcie – mecze piłkarskie, siatkarskie, żużlowe, koncerty światowych gwiazd
– są świetnym tłem, a często też pretekstem do spotkań
biznesowych, podczas których uczestnicy nawiązują i pielęgnują trwałe kontakty.
Duże znaczenie ma także fakt, że posiadamy bardzo dogodną lokalizację i unikatową infrastrukturę, w tym jeden z
największych w Warszawie parkingów podziemnych. Nasze
doświadczenie gwarantuje kompleksową obsługę na najwyższym poziomie. Zapewniamy organizatorom nie tylko
powierzchnie, ale także zabezpieczenie wydarzenia oraz po-
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moc w jego organizacji na każdym etapie jego produkcji.
Co ważne, zapewniamy także kompleksowe wsparcie komunikacyjne.
Na czym opiera się filozofia biznesowa operatora PGE
Narodowego – spółki Pl.2012+?
Każdy klient jest naszym Partnerem biznesowym. Każdemu gwarantujemy elastyczną formę współpracy, która pozwala wypracować najlepsze rozwiązania. Współpracujemy
z największymi, ale pomagamy też wejść na rynek nowym
graczom, którzy czują, że na PGE Narodowym mogą jeszcze bardziej niż dotychczas rozwinąć skrzydła. Zależy nam
na partnerach, którzy wspólnie z nami będą współtworzyć
wyjątkowość PGE Narodowego.
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24.04.2017 r. godz. 17.30 oraz 25.05.2017 r. godz. 11.00

Warsaw / Praga/ ul. Sokola 2
Restauracja posiada dwie sale
sala I 80 – 100 os.
sala II 30-40 os.
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Jest takie miejsce w Warszawie,
gdzie czas zatrzymał się w miejscu.
Jak na warszawskie muzea jest dość
niezwykłe.
Powiedziałbym nawet, że to miejsce alternatywne, offowe, położone
trochę na uboczu, w dawnej fabryce PZO. Alternatywne, ponieważ temat, o którym tu opowiadamy, nie
doczekał się dotąd muzealnego opracowania w Warszawie. Może dlatego,
że ludzie się boją tych spraw? Miejsce może być również odbierane
jako kontrowersyjne, ponieważ nazwaliśmy je „Czar PRL”. Ktoś mógłby pomyśleć, że promujemy tu jakąś
ideologię, ale tak nie jest. Nazwa muzeum jest raczej prześmiewcza.
Jesteś zakochany w PRL-u?
Jestem raczej zafascynowany tym,
jak dalece ta epoka była inna od
dzisiejszej. Różnorodność tamtych
czasów, w sumie nieodległych, powoduje, że muszę je odkryć, poznać, próbować wyjaśnić i opowiedzieć. Gdy kończył się PRL, miałem
cztery lata. Epokę znam z opowieści rodziców i m.in. filmów Stanisława Barei. Uważam siebie za łącznika
między czasami PRL a dzisiejszymi
Zbiory przedmiotów z tamtej epoki są pokaźne. Jak się tu znalazły?
P.O. Redaktor Naczelny
Olga Kędzierska tel.: 663739759
Grafika i Skład:
Michał Stolarz
Główny Handlowiec
Michał Stolarz tel.: 663 739 759
Dział Marketingu i Reklamy
Marcin Gruza tel.: 606 641 909
m.gruza@kurierpraski.pl

Eksponatów szukaliśmy w piwnicach,
schronach, mieszkaniach znajomych
na bazarach oraz u rodziny i w Internecie. Dużo przedmiotów ludzie sami
przynoszą do nas, ale kiedy szukaliśmy konkretnych rzeczy, musieliśmy
je „wychodzić” po różnych instytucjach. Najcenniejszy z naszej kolekcji jest saturator. To jedyne tego typu
zachowane urządzenie w Polsce. Nie
słyszałem, żeby ktoś miał jeszcze podobny egzemplarz. Dostaliśmy go od
pana z Rembertowa i remontowaliśmy przez trzy miesiące, bazując na
dwóch starych zdjęciach. Saturator
niestety nie jest na chodzie. Gdyby
znalazł się ktoś, kto potrafi go uruchomić, z chęcią zatrudnimy go u siebie.
Większość eksponatów jest znana
tym, którzy mieli styczność z PRL.
Tak, ale wartością tego miejsce jest zebranie tych pojedynczych przedmiotów i stworzenie z nich kolekcji, muzealnej ekspozycji, w tym przypadku
mieszkania. Zwiedzający mogą zobaczyć u nas całe lokum w wystroju z
epoki PRL i przejść przez przedpokój,
kuchnię oraz zobaczyć, jak wyglądał
typowy salon z tamtych lat.
Nie wszyscy mieszkańcy tej części
Warszawy wiedzą o istnieniu tego
miejsca, ale wieści o waszej działalności dotarły do zagranicznych mediów.
Tak, była u nas m.in. ekipa BBC, którą
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Wydawca
Grupa Project sp. z o.o.
kurier@kurierpraski.pl
www.kurierpraski.pl
www.grupaproject.pl
https://www.facebook.com/kurierpraski
nakład: 12000 egz.

wieźliśmy naszymi nyskami i oprowadzaliśmy po Warszawie jako „Adventure Warsaw”. To, obok „Czaru PRL”,
druga działalność, jaką prowadzimy.
Zagraniczne media doceniły nas, ponieważ mamy nietypowe podejście
do opowiadania o mieście. Pokazujemy Pragę i przedwojenną Warszawę,
ale nie skupiamy się na datach, tylko
na „doświadczaniu miasta”. Nie bez
znaczenia jest to, że wycieczki odbywają się nyskami. Każdy samochód to
inna historia - jeden znaleźliśmy na
polu, drugi w górach, jeden w Łodzi,
kolejny tu, w Warszawie. Dzięki zaangażowaniu wielu osób przywracamy je do życia. Na szczęście są jeszcze fachowcy, którzy pomagają nam
z naprawami.
Zaczynaliście od małego garażu, w
którym gromadziliście przyszłe eksponaty, potem był niewielki pokój w
Soho Factory. Teraz muzeum mieści
się w dawnej fabryce PZO. Są plany,
aby dalej rozwijać to miejsce?
Mamy więcej eksponatów niż moglibyśmy pomieścić w skromnych
progach naszego muzeum, dlatego
chcemy je rozbudować. Staramy się
uzyskać od miasta lokal o większej
powierzchni, gdzie moglibyśmy rozwinąć ekspozycję. Mamy mnóstwo
pomysłów, jak uatrakcyjnić to miejsce, ale czekają jeszcze na realizację.

Rozmawiał Marcin Gruza

SZEWC
Grzegorz Paszkowski
Grochów, ul. Kinowa 23

600-855-713

PON. - PT. 10-18
szybko, tanio, solidnie
Na hasło: Kurier Praski 10% rabatu.
KURIER@KURIERPRASKI.PL
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Nowa szkoła
dla Gocławia

31
Willa Jana i Antoniny Żabińskich
miała miejsce w rzeczywistości. Mama stała pod ścianą ze
mną na rękach, kiedy oficer kazał mojemu bratu pójść za
dom i padł strzał. Po chwili oficer wrócił, trzymając zabitego koguta w ręku, i prowadząc przed sobą brata. Proszę
sobie wyobrazić, co wtedy czuje matka.
Czy, oglądając film, nie ma pani wrażenia, że rola pani
ojca, została zepchnięta na drugi plan? Tak było w rzeczywistości?
Rzecz jasna, w życiu nie było tak, że ojciec był gdzieś na uboczu. Był zbyt silną osobowością, żeby sobie na to pozwolić.
Proszę również pamiętać, że to nie jest dokument, tylko hollywoodzka opowieść. Jeżeli mówiło się o willi Żabińskich,
mówiło się do tej pory głównie o nim. Historia matki była
pomijana, dlatego jestem wdzięczna, że dzięki „Azylowi”
historia Antoniny Żabińskiej została ocalona od zapomnienia, ponieważ jej rola była nie do przecenienia. Ona były tą,
która zapewniała bezpieczeństwo, robiła atmosferę i zapewniała wyżywienie w willi, w ZOO. Ojciec działał głównie
„na zewnątrz”. Zajmował się wyciąganiem Żydów z getta,
załatwianiem rzeczy związanych z dokumentami oraz adresami do przesiedlania przechowywanych osób. Ustalali
wszystko razem, ale to matka musiała reagować na wszystkie zagrożenia pod nieobecność ojca w ogrodzie. Relacje są
takie, że gdyby nie Antonina, nie udałoby się wszystkiego
sprawnie przeprowadzić. Była bohaterska w taki codzienny, niezwykły sposób. Na jej barkach spoczywało bezpieczeństwo tych ludzi, ale to była gra na jednym instrumencie, na dwie pary rąk.
Czy w kreacji Jessiki Chastain odnalazła pani podobieństwa do matki?
Była inna, niż pokazała to Jessica Chastain w filmie. Była
bardziej dowcipna, figlarna. Miała siłę tarana, nie stwarzając przy tym takiego wrażenia. Sprawiała wrażenia trochę
rozkojarzonej i naiwnej. Scenariusz powstał na podstawie
książki „The ZOOkeeper’s Wife” Diane Ackerman, która główną bohaterką uczyniła Antoninę Żabińską. I chyba
dzięki temu ta historia znalazła uznanie w oczach Hollywood. Nie szukam podobieństw w kreacji Jessiki Chastain.
Poza tym wiele ze scen pokazanych w filmie, w rzeczywistości się nie wydarzyło albo zostały one pokazane w inny
sposób. Nie to jest najważniejsze w tym filmie. Chodzi w
nim o przesłanie humanitaryzmu, o to, kim powinniśmy
być dla innych, w chwili zagrożenia. Uważam, że to zostało dobrze ukazane.
Czy ekipa filmowa konsultowała z panią szczegóły dotyczące pani rodziców?
W W W. K U R I E R P R A S K I . P L

Byłam jeden dzień na planie w Czechach, gdzie kręcony
był film. Cała ekipa była niezwykle zaangażowana w produkcję. Na temat matki rozmawiałam z Jessicą, która chciała
poznać jej charakter. Pytała, czy się malowała i jak chodziła
ubrana. Powiedziałam jej, że miała oszczędny makijaż, ponieważ ojciec nie akceptował pomalowanych paznokci i nie
lubił, gdy była umalowana. Matka nigdy nie nosiła spodni,
zawsze była w sukience. Dzięki wizycie w Czechach miałam okazję „wystąpić” w filmie o moich rodzicach, mimo,
że nie było mnie jeszcze na świecie, gdy większość z wydarzeń opowiedzianych w filmie miała miejsce. Widać mnie
przez dwie sekundy w pierwszej scenie na przyjęciu w willi. Taki żart ekipy filmowej.
Ile osób znalazło schronienie na terenie ogrodu zoozogicznego?
Są dane, które mówią, że w willi znalazło schronienie
około 300 osób, ale to jest właściwie niepoliczalne. Jedni
byli tylko kilka godzin, inni przez dzień lub dwa przebywali w pomieszczeniach w ZOO. Chciałabym podkreślić, że
nikt nie był ukrywany w klatkach, tylko w pomieszczeniach
po zwierzętach. Była to dobrze zorganizowana konspiracja.
Ojciec i matka starali się przewidywać, co może się wydarzyć. Na początku zastanawiali się, czy ZOO i willa to dobre miejsce do ukrywania Żydów i osób związanych z podziemiem, którzy potrzebowali schronienia. Ciekawe jest to,
że nie wszyscy, będąc jednym dachem, o sobie wiedzieli. W
filmie pokazana jest scena, kiedy dwie kobiety, matka i córka, opuszczają teren ogrodu, bo gdzieś indziej - jak twierdziły - miały lepszą kryjówkę. Później zginęły. Wszyscy, którzy
mieszkali w domu krócej lub dłużej, przeżyli.
Jak potoczyły się losy państwa rodziny?
Po wojnie pozbawiono mojego ojca stanowiska dyrektora
ZOO i musieliśmy wyprowadzić się z willi. Ojciec przez lata
wygłaszał pogadanki radiowe o zwierzętach, matka zajmowała się domem. ZOO było jej życiem, dlatego to był trudny dla niej okres. Mój brat nie był związany ze zwierzętami.
Był elektronikiem, pracował nad falami ultradługimi. Jego
stan zdrowia nie pozwala na to, aby uczestniczył w spotkaniach promujących film. Ja też byłam związana z radiem,
gdzie pracowałam jako lektor. Później przez 27 lat mieszkałam w Danii, gdzie pomagałam prowadzić firmę mężowi. Nigdy nie odwiedziłam tam ogrodu zoologicznego. Dziś
większość czasu spędzam w Polsce i kiedy wracam czasami
do ZOO, to wiem, że wracam do domu
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marca na nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy
Praga Południe jednym z dwóch merytorycznych punktów była informacja dotycząca stanu
zaawansowania nowej inwestycji na Gocławiu - budowy
szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Jana NowakaJeziorańskiego. W tej sprawie jedna z ogólnopolskich gazet podała, że budowa tej inwestycji jest zagrożona, ponieważ władze dzielnicy nie doszły do porozumienia z Polskim
Związkiem Działkowców, do którego należy część terenu,
na którym jest planowana budowa. Podczas obrad byli
obecni mieszkańcy Gocławia, w tym działkowcy użytkujący ogródki na terenie przyszłej inwestycji.
Ogródki działkowe w tej części dzielnicy istnieją od lat
50. ubiegłego stulecia i wielu osobom trudno rozstać się z
pracą całego życia, ponadto propozycje zamiany działek na
miejsca położone daleko od Gocławia mogą być niepraktyczne dla starszych osób. Usytuowanie inwestycji na rogu
ulic Jana Nowak-Jeziorańskiego i Fieldorfa jest dla wielu
mieszkańców osiedla dość kłopotliwe, ponieważ są to ulice
o dużym natężeniu ruchu. Ponadto w ostatnich miesiącach
na Gocławiu zdarzyło się kilka groźnych wypadków komunikacyjnych, w których ofiarami byli piesi, a w tym dzieci.
Nowe szkoły na Gocławiu są potrzebne natychmiast mowa zarówno o szkołach podstawowych oraz szkole średniej. Gocław to dziś jedno ogromne osiedle, które swoim
zaludnieniem przypomina samodzielną dzielnicę dużego
miasta. Nadal nie ma ono przyjętego planu zagospodarowania, co pozwala mnożyć nowe inwestycje mieszkaniowe
na jego terenie. Miasto, czy - w tym wypadku – dzielnica
Praga Południe posiada na terenie osiedla tylko przestrzeń
pod placówkami oświatowymi i wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych, cała reszta obszaru Gocławia jest własnością spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, a także
w mniejszości skarbu państwa i innych podmiotów. Czyli urząd dzielnicy ma bardzo zawężone pole do inwestycji.
O ile jeden z wyżej wymienionych podmiotów nie zechce
sprzedać swoich terenów, to jedyną przestrzenią do inwestowania jest teren na którym są ogródki działkowe.
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ul. Targowa

C

odziennie przemierzamy kilometry ulicami Pragi.
Czasem są to spacery, czasem pośpieszny bieg za odjeżdżającym autobusem do pracy. Czy jednak wiemy cokolwiek o ulicach naszej dzielnicy? W tym cyklu artykułów przedstawię znane i te mniej znane fakty o praskich
ulicach. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z pierwszym z artykułów, w których będę przybliżał Państwu historię oraz ciekawostki „naszych ulic”.
Praga Północ posiada 104 nazwane ulice, 3 aleje, 3 place
i 1 rondo. Jedną z głównych, najbardziej znanych ulic jest
Targowa, wcześniej nazywana Rynkową. Nazwa pochodzi
od osady Targowe Wielkie, która znajdowała się w okolicy ulicy.
Pierwotnie, jako droga, łączyła Pragę ze Skaryszewem i
była podzielona na trzy ulice: Rynkową, Zarwańską i Wałową. W 1791 roku Rynkową oraz Zarwańską połączono
w jedną i nadano nazwę Targowa. Wśród wielu budynków
drewnianych znajdował się tylko jeden dom murowany.
Ulicę Targową dotykało wiele zniszczeń, w trakcie insurekcji kościuszkowskiej czy budowy napoleońskich fortyfikacji
nad Wisłą, gdy w związku z potrzebą pozyskania materiałów na budowę rozebrano w Warszawie wiele budynków,
łącznie z ratuszami.
W II połowie XIX wieku rozpoczęła się rozbudowa Targowej, która stała się główną ulicą Pragi, między innymi
dzięki budowie dworca Petersburskiego (obecnie Wileńskiego) i mostu Kierbedzia. Na ulicy znajdowało się targowisko, na którym można było nabyć bydło czy konie. W
1901 roku został otwarty Bazar Różyckiego, a przy ulicy
zaczęły powstawać kamienice. Dopiero w 1916 roku do ul.
Targowej przyłączono Wałową. Ulica była często nazywana
„Praską Marszałkowską”. Ulicę Targową ominęły działania
powstania warszawskiego, dlatego stała się siedzibą władz
miasta, które dopiero po wojnie zaczęły przenosić swoje

urzędy na lewą stronę Warszawy. Także tu wybudowano
pierwszą powojenną linię tramwajową. W 2011 roku rozpoczęła się budowa II linii metra i stacji Warszawa Wileńska, która trwała do jesieni 2014 roku. Na końcu zostawiam
Państwu tekst piosenki Janusza Kondratowicza, wykonywanej przez Krystynę Konarską, gwiazdę muzyki lat 60`.
Dla ciebie to słońce i chmury na niebie
Dla ciebie przez Pragę pójdziemy przed siebie
A może uśmiechniesz się wtedy i ty
Na szczęście, nieszczęście, na dobre, złe dni

Ulica Targowa, ulica Targowa
Tu swego uśmiechu przed nim nie schowasz
Tu nic nie ukryjesz w zaułku dnia
Ulica Targowa - to ta, właśnie ta
Ulica Targowa - to ta
Bulwary nad Wisłą i świateł obłoki
Wiatr przebiegł ulicą, zapalił sto okien
Nas dwoje na wietrze, nas dwoje i cień
.........
wiecej na: www.kurierpraski.pl

Grzegorz Jakielski

Sklep myśliwski, repliki broni, odzież termoaktywna, militaria.
Zapraszamy do naszego sklepu w Rembertowie!
Oferujemy sprzedaż broni, amunicji, tarcz strzeleckich oraz optyki,
odzieży taktycznej, kabur oraz innych akcesoriów myśliwskich.
Prowadzimy profesjonalne usługi rusznikarskie w zakresie naprawy
i konserwacji broni myśliwskiej, bojowej, sportowej oraz fachowy
serwis Air Soft Guns (ASG).
Gun-Center Wiesław Woźnica
Al. Gen. A.Chruściela „Montera” 67/69
04-414 Warszawa
NIP 532-113-99-22
Godziny otwarcia:
poniedziałek- piątek: od 11:00 do 18:00
sobota- niedziela: nieczynne

www.gun-center.pl

Krzysztof Wysocki
Radny Dzielnicy Praga Południe

Zdrowych i rodzinnych
Świąt Wielkiej Nocy
i wszelkiego błogosławieństwa
od Zmartwychwstałego Pana
- życzy Krzysztof Wysocki,
Radny Dzielnicy Praga Południe
KURIER@KURIERPRASKI.PL
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Wielka uczta teatralna w PROM-ie kultury na Saskiej Kępie
Już w maju na Saskiej Kępie odbędzie się pierwsza edycja festiwalu
„Mocium Panie”. Poza popularyzacją
twórczości Aleksandra Fredry celem
festiwalu jest odkrywanie młodych
talentów.
Rozmowa z Władysławem Szelągiem, prezesem Towarzystwa Historycznego im.
Szembeków.
Za sprawą festiwalu fredrowskiego Saska Kępa znajdzie się wkrótce w teatralnym centrum na mapie Warszawy. Proszę
powiedzieć o szczegółach tego wydarzenia.
Finał I Mazowieckiego i Warszawskiego
Festiwalu „Mocium Panie” odbędzie się 28
maja w PROM-ie Kultury na Saskiej Kępie o godz. 15. Oprócz finalistów konkursu
na scenie wystąpią wtedy grupy teatralne z
Kępna oraz Nowego Dworu Mazowieckiego. Zaprezentuje się także grupa teatralna
Laury Łącz, która wystawi „Damy i huzary”. Festiwal odbędzie się pod patronatem
prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Organizatorem
jest Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie.
Kto może wziąć udział w festiwalu?
W festiwalu mogą wziąć udział szkoły i
domy kultury z Warszawy i Mazowsza.
W finale wystąpią trzy grupy teatralne. Młodzi aktorzy będą mieli 15 minut
na zaprezentowanie się przed publicznością i jury. W jego składzie zasiądą profesor sztuk teatralnych Jarosław Gajewski,
teatrolog i wykładowca Akademii Teatralnej prof. Lech Śliwonik oraz aktorka Laura
Łącz i radna Anna Nehrebecka-Byczewska.
Do 14 kwietnia czekaliśmy na zgłoszenia.
Pod koniec tego miesiąca w Centrum Pro-

mocji Kultury przy Podskarbińskiej odbędą się półfinały.
To będzie pierwszy festiwal sztuk teatralnych inspirowanych twórczością
Aleksandra Fredry. Myśli pan już o kolejnych?
Tak, chcemy, aby ten festiwal stał się cykliczny, żeby odbywał się co dwa lata. Naszym celem jest, aby festiwal nie tylko był
kojarzony z Warszawą, z Mazowszem, ale
żeby zyskał rangę ogólnopolską i odbywał
się w różnych miejscach. Nie ma w Polsce
festiwalu fredrowskiego. Byłem w zeszłym
roku w Suchorowie, gdzie hrabia Aleksan-

Teatr Oratorium zaprasza na premierę

H

istoryja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim to najstarsze zachowane polskie misterium
rezurekcyjne. Ten staropolski tekst w formie dialogowego widowiska zredagował i
spisał ok. 1580 r. Mikołaj z Wilkowiecka prowincjał oo. Paulinów w Częstochowie.
Teatr Oratorium przygotowuje własną inscenizację tego misterium w reż. Mateusza
Olszewskiego. Czy uda mu się zaintrygować współczesnego Widza?
Dlaczego współczesny teatr chce inscenizować XVI wieczny tekst? Czy ktoś dziś
zrozumie tamtejszą polszczyznę? A może o
prawdach ponadczasowych należy mówić
właśnie ponadczasowym językiem teatru.
Bo taką prawdą jest bezwzględnie Wielka
Noc - a w niej zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa. Reżyser stawia kluczowe pytaW W W. K U R I E R P R A S K I . P L

nie o obecność Zmartwychwstania dzisiaj
w naszej kulturze, życiu, rodzinie. Pytanie
nie jest bezpodstawne, bo wszechobecny
konsumpcjonizm oferuje Święta Wielkanocne bez Zmartwychwstałego lub chociaż symbolicznego Baranka, zastępując go
słodkimi kurczakami i króliczkami.
Pomostem do wejścia w przestrzeń misterium, jest wylot na pielgrzymkę-wycieczkę do Ziemi Świętej - tam gdzie dokonało się najważniejsze wydarzenie w
dziejach ludzkości. To tam właśnie bohaterowie spektaklu tworzące współczesne
bractwo misteryjne, chce odtworzyć misterium rezurekcyjne. Droga, którą pokonuje każda postać, jest równoległa do historii zbawczych wydarzeń. Jak mówi reżyser:
„Chcę, aby zaczynając od sytuacji wykreowanej teatralnie, dojść finalnie do wspólnej refleksji i spotkania ze Zmartwychwstałym. Chodzi więc nie tyle o misterium
współczesne, ale raczej MISTERIUM KU
WSPÓŁCZESNOŚCI.”
O niezwykłej jakości tego teatralnego wydarzenia świadczą jej 3 wyjątkowe cechy:
WSPÓLNOTOWOŚĆ - rozumiana jako integracja i interakcje z widownią, POCZUCIE HUMORU - obecne zarówno w formie
ludycznej jak i jeden z przymiotów bosko-ludzkich i wreszcie MISTERYJNOŚĆ czyli zbliżanie się do tajemnicy, próba jej
zrozumienia i sama wartość poszukiwania.
Zapraszamy na to wspólne poszukiwanie
do Teatru Oratorium.
Premiera „Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” odbędzie się 22 i
23 kwietnia, natomiast 21 kwietnia pokaz
przedpremierowy. Teatr Oratorium powstał przy Bazylice NSJ, przy ul. Kawęczyńskiej 53

KURIER@KURIERPRASKI.PL

der Fredro się urodził. O festiwalu upamiętniającym tego wielkiego komediopisarza
ani widu, ani słychu.
Festiwal, który pan organizuje, to
pierwszy krok, ale nie jedyny, w kierunku
upamiętnienia hrabiego Fredry. Jaki będzie kolejny?
Moim celem jest upamiętnienie Aleksandra
Fredry, dlatego marzy mi się postawienie
jego pomnika przy ulicy Fredry w Warszawie. W Polsce jest kilka pomników Fredry,
m.in. we Wrocławiu i w Krakowie, przy teatrze J. Słowackiego. W Warszawie są pomniki Adam Mickiewicza, Juliusza Słowac-

kiego, Henryka Sienkiewicza. Dlaczego nie
ma w Warszawie pomnika tego wielkiego
komediopisarza? W listopadzie 2016 roku
w zawiązku ze 140. rocznicą śmierci hrabiego Aleksandra Fredy Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę o upamiętnieniu tego
poety i komediopisarza oraz upoważniła
Towarzystwo Historyczne im. Szembeków
do powołania Komitetu Budowy Pomnika.
W następnym roku przypada 225. rocznica
urodzin Fredry, zatem nadarza się okazja,
aby wtedy uczcić Fredrę pomnikiem.

Rozmawiał Marcin Gruza

Kurier Praski
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Upamiętnić
Władysława Sebyłę

W

2017 roku przypada 115. rocznica urodzin Władysława Sebyły. Odpowiedź na pytanie, dlaczego
większość Polaków nie wie, kim był Władysław
Sebyła oraz czemu ten jeden z najwybitniejszych poetów
międzywojennych został całkowicie wymazany z historycznej mapy literackiej, jest prosta, choć wstrząsająca. Sebyła został zamordowany przez NKWD w Piatichatkach pod
Charkowem w kwietniu 1940 roku, a ta data dla cenzury
PRL-u praktycznie nie istniała.
Władysław Sebyła urodził się 6 lutego 1902 roku w Kłobucku. Tutaj dopiero w 1992 roku, w 90. rocznicę jego urodzin, doprowadziłem najpierw do nadania miejscowemu
Ośrodkowi Kultury imienia Władysława Sebyły, potem
przyczyniłem się do zmiany patrona tamtejszej szkoły podstawowej z M. Nowotki na Władysława Sebyłę.
Mimo wcześniejszych starań dopiero w 1985 roku, jako
prezes Niezależnego Klubu Literackiego „FRIEND” imienia Haliny Poświatowskiej, zorganizowałem spotkanie literackie poświęcone twórczości Sebyły w Kłobucku, rodzinnych stronach poety. Organizowałem również podobne
spotkania w kilku miastach Polski, a w 2012 roku doprowadziłem do odsłonięcia pamiątkowej tablicy przy ulicy Brzeskiej 5, na Pradze Północ. Dzięki przychylności Rady m. st.
Warszawy jedna z ulic na Bielanach otrzymała imię Władysława Sebyły. Z tej okazji odbyła się również sesja literacka
przygotowana przez profesora Andrzeja Makowieckiego na
Uniwersytecie Warszawskim. Druga sesja, również na Uniwersytecie Warszawskim, została zorganizowana pod kierunkiem profesora Tomasza Wójcika i Pauliny Urbańskiej
pod tytułem „Władysław Sebyła - głos poety, głos epoki. Relektury”. Serdecznie dziękuję wyżej wymienionym osobom
za zaangażowanie się w zorganizowanie sesji naukowej.
Władysław Sebyła zaczął publikować wiersze dopiero w
1924 roku. Trafił do koła literackiego „Złocień”, gdzie zaprzyjaźnił się Konstantym Gałczyńskim i Aleksandrem
Maliszewskim. W 1926 roku Stanisław Ryszard Dobrowolski z Mieczysławem Bibrowskim założyli grupę literacką
„Kwadryga”, do której później dołączył Władysław Sebyła.
W 1929 roku, po służbie wojskowej, przyjechał do Warszawy. Zamieszkał najpierw na ulicy Wilczej 21, gdzie również działała „Kwadryga”, potem mieszkał przy ulicy Brzeskiej 5. Tutaj w mieszkaniu poety tętniło życie literackie,
tutaj przychodzili poeci m.in. Kamil Baczyński.
Ten - w mojej ocenie - wybitny poeta jest znany mieszkańcom Pragi, dlatego dziękuję władzom dzielnicy Praga
Północ za to, że Władysław Sebyła będzie mieć niedługo
swoją pamiątkową „gwiazdę” w Alei Sław, która powstanie
na jednej z ulic warszawskiej Pragi Północ.
W tym roku przypada 115. rocznica urodzin Władysława Sebyły, dlatego z tej okazji pragnę, aby również przy ulicy Wilczej 21 w Warszawie powstała pamiątkowa tablica. W
2016 roku zorganizowałem w Muzeum Warszawskiej Pragi

Kamienica przy ul. Brzeskiej 5 w Warszawie, gdzie mieszkał Władysław Sebyła

Tablica upamiętniająca Władysława Sebyłę

wieczór literacko-muzyczny jako przypomnienie, że w 2017
roku przypada rocznica urodzin Sebyły. Wcześniej też zorganizowałem dla młodych poetów I Ogólnopolski Konkurs
Literacki imienia Władysława Sebyły. Powołałem również
przy Towarzystwie Historycznym im. Szembeków klub literacki „Pegaz” imienia Władysława Sebyły, którego przewodniczącą jest młoda poetka Agnieszka Żądło.

Poeta Władysław Sebyła nie powinien zostać zapomniany. Zachęcam lokalne władze dzielnicy Praga Północ do popularyzowania jego życia i twórczości.

Władysław Ryszard Szeląg
Prezes Zarządu Towarzystwa Historycznego im.
Szembeków

KURIER@KURIERPRASKI.PL
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Sękacz Królewski
niezastąpiony na każdą okazję!
Do kupienia
w najlepszych sklepach

Sekacz Krolewski tradycyjny 70g

W W W. K U R I E R P R A S K I . P L

Sękac Królewski kostka w polewie mix 70g

KURIER@KURIERPRASKI.PL

Sękacz Królewski tradycyjny 300g

Praski

