
Drodzy Saskokępianie

Przedstawiamy pierwszy numer czasopisma o naszej dzielnicy. Nazwaliśmy 
go po prostu Saska Kępa. Uznaliśmy, że potrzebne jest forum, na którym 

spotkamy się wszyscy, by spierać się i  dyskutować. A przede wszystkim chodzi 
o to, abyśmy mogli się lepiej poznać, być siebie ciekawym, wzajemnie się sobą 
interesować i sobie pomagać.

Saska Kępa jest niewielką wyspą w wielkiej Warszawie. Niegdyś była 
wyspą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Choć dzieje tej saskiej wyspy są 
dłuższe, to w latach dwudziestych  i trzydziestych XX wieku stała się dzielnicą 
warszawskiej inteligencji, artystów, naukowców i  pisarzy. 

Mimo powojennych przemian Kępa utrzymała swój charakter. Takie 
dziedzictwo zobowiązuje. Będąc mieszkańcami dzielnicy jesteśmy też 
obywatelami i pragniemy aktywnie zajmować się tym,  co nas otacza  
i uczestniczyć w decyzjach dotyczących naszej Kępy. 

W naszym piśmie nie będzie miejsca na wielką politykę. Wiemy jednak,  
że od polityki nie można uciec, jeśli rozumiemy  przez nią wspólne 

podejmowanie decyzji, które wpływają bezpośrednio na nasze życie w miejscu 
naszego zamieszkania. Taka dzielnicowa polityka będzie nas jak najbardziej 
zajmowała. Saska Kępa jest częścią Pragi Południe, dlatego nasza uwaga będzie 
musiała często być skierowana na ratusz przy ul. Grochowskiej. Nie możemy 
być obojętni wobec spraw całego miasta, jeśli dotykają naszych lokalnych 
problemów. 

Ową lokalność traktujemy z najwyższą powagą. Pragniemy zwracać uwagę 
na to co jest blisko nas:  podwórko, bar, kawiarnia, kiosk szkoła, przychodnia, 
bazarek itp.  W naszym wyobrażeniu, jeśli sprawy małe nie są załatwiane 
poważnie, nie lepiej będzie z większymi. Jesteśmy więc przekonani, że 
poświęcając uwagę naszym sprawom lokalnym, nie zamykamy się w sobie, 
lecz przyczyniamy się do tworzenia  dobra ogólnego. 

Chcemy pomagać tym, którzy przejmują inicjatywę w imię wzmocnienia 
naszej lokalnej wspólnoty i sami chcemy takie inicjatywy podejmować.

  Zapraszamy wszystkich do współtworzenia naszego pisma.
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Leszek Kurowski: Czy Twoje 
doświadczenie zdobyte w pracy  jako  
samorządowca w Warszawie  pomaga 
Ci w byciu posłem w Europarlamencie?

Jolanta Hibner: Doświadcze-
nie zdobyte w samorządzie war-
szawskim jest dla mnie bazą, którą 
wykorzystuję w codziennej pracy  
w Parlamencie Europejskim.  
Podobny jest też charakter pra-
cy w komisjach w samorządzie  
i w europarlamencie. Prawo lokal-
ne (uchwały) przyjmowane przez 
Radę Warszawy jest obowiązujące 
dla wszystkich jej mieszkańców, zaś  
dyrektywy i rozporządzenia uchwa-
lane przez Parlament Europejski 
jest dla wszystkich jej mieszkańców 
w krajach Unii. Rozpatrując skutki 
wprowadzenia dyrektywy czy roz-
porządzenia konieczne jest rozpa-
trywanie ich wpływu na społeczność 
danego kraju lub podmiotu dzia-
łającego na jego obszarze. Podob-
nie Rada Warszawy wprowadzając  
dany przepis powinna uwzględ-
nić wpływ jego na rozwój lokalnej  
społeczności i ich codzienne życie. 

LK: Jest takie przekonanie,  
że Unia Europejska jest bardzo daleko 
od swoich obywateli. Czy istotnie spra-
wy lokalne nie wchodzą w zakres zain-
teresowań parlamentu europejskiego?

JH: Nieprawdą jest, że Unia 
Europejska „działa w oderwaniu  

od swoich obywateli”. Jest dużo 
spraw o charakterze lokalnym podej-
mowanych na forum europejskim. 
Przykładem takim są sprawy zwią-
zane z zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych czy rejestracja regio-
nalnych produktów żywnościowych 
(oscypek z Podkarpacia, śliwowica). 
Wiele przepisów wprowadzanych  
w Unii wręcz nakazuje uwzględnie-

nie opinii obywateli. Brak takowych 
w wielu obszarach np. inwestycji 
drogowych czy komunalnych (spa-
larnie śmieci), wręcz uniemożliwia 
ich realizację. My Polacy mieliśmy 
przykład takiego pominięcia opinii 
lokalnej społeczności w inwestycji 
drogowej wytyczonej przez rzekę 
Rospudę. Lekceważenie głosów 
społecznych na etapie projektowa-
nia doprowadziło do zatrzymania 
tej inwestycji w trakcie realizacji 
i na nowo zbudowaną jej w innym 
przebiegu. Ostatnio problemy mieli 
Włosi z regionu Florencji w związ-
ku ze złym zarządzaniem odpadami 
komunalnymi. Oprócz nałożonych 
kar na ten region, zmuszeni zostali 

do przedstawienia w trybie natych-
miastowym programu naprawczego 
dla odpadów komunalnych.

LK: Jest też przekonanie odwrotne, 
że Unia Europejska tłumi narodowe 
tożsamości a tym samym i lokalne?  
Czy istotnie tak jest?

JH: Nie możemy mieć poczucia 
tłumienia narodowej tożsamości 
przez istnienie dobrego, spraw-
dzonego prawa obowiązującego we 
wszystkich państwach UE. Tożsa-
mość narodową tworzymy w oparciu 

o rozwój wspólnot na szczeblu lokal-
nym poprzez szeroki udział społe-
czeństwa we wszystkich decyzjach 
ich dotyczących biorąc pod uwagę 
dorobek historyczny i kulturowy.

LK: Przebywasz dużo w Brukseli. 
Znasz dobrze  naszą dzielnicę tutaj. 
Która cześć Brukseli najbardziej przy-
pomina Ci Saską Kępę?

JH: Jak na dwuletni prawie 
pobyt, to przyznam, że stosunko-
wo słabo znam Brukselę. Pracę  
w Parlamencie kończę przeciętnie  
ok 19.00-20.00. Z krótkiego objazdu 
po Brukseli wydaje mi się, że naj-
bardziej zbliżona do Saskiej Kępy  

jest dzielnica St-Pieters-Woluwe. 
Niskie domy wielorodzinne, duża 
ilość ambasad oraz podobne domy 
jednorodzinne położone w zieleni 
są w niej dominujące i charakterem 
przypominają naszą dzielnicę. Tutaj 
też ma swoją siedzibę Przedstawi-
cielstwo Polskie przy EU.

LK: Najczęściej praca Europosła 
kojarzy się z debatami, wywiadami  
czy  licznymi podróżami. Czy  mogła-
byś podać konkretne sprawy jakimi się 
obecnie zajmujesz ?

JH: Moja praca przebiega  
w cyklach tygodniowych poniedzia-
łek - czwartek, Bruksela lub Stras-
burg. Powrót do Polski w piątek i praca  
w biurach (mam ich 6) lub w te-
renie. Jestem członkiem dwóch  
komisji parlamentarnych:

ENVI - (Komisja Środowiska, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeń-
stwa Żywności) 

ITRE - Komisja Przemysłu,  
Badań Naukowych i Energii)

Ostatnie tematy, którymi się  
zajmuję dotyczyły:

- Zielonej Księgi. Ochrona la-
sów i informacji o lasach w Unii  
Europejskiej: przygotowanie lasów 
na zmianę klimatu

- Rezolucja w sprawie bench-
marków (przyznawanie darmowych 
uprawnień do emisji dla przemysłu)

- Żywność genetycznie modyfi-
kowana GMO

- Informacje dla konsumentów 
dotyczących znakowania żywności 
(m.in. kraju jej pochodzenia, ilości 
kalorii czy stosowania GMO).

W najbliższym czasie będę  
odpowiedzialna za temat komuni-
katu Komisji Europejskiej i Rady, 
który będzie opiniował Parlament 
Europejski, pod tytułem „Prioryte-
ty w odniesieniu do infrastruktury 
energetycznej na 2020 r. i w dalszej 
perspektywie”.
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W tym roku Święto Saskiej 
Kępy odbędzie się w dniu 

21. maja. Tematem przewodnim 
będą „lata dwudzieste, lata trzy-
dzieste”. Organizatorem została 
Stołeczna Estrada oraz Burmistrz 
Dzielnicy Praga Południe. 

Obchody Święta Saskiej Kępy 
zdążyły stać się już wyczekiwanym 
przez mieszkańców wydarzeniem. 
Niestety, w tym roku przygotowa-
nia do tej imprezy odbywają się  
w atmosferze skandalu.  Miejscowi 
artyści odmawiają wzięcia w nim 
udziału. Stowarzyszenia krytykują 
zarówno tematykę jak i scenariusz. 
Władze dzielnicy zaś uważają kry-
tykę za prowokację i brak wdzięcz-
ności. Czy to już ostatnie Święto 
Saskiej Kępy organizowane przez 
Warszawską Estradę i Burmistrza 
Dzielnicy? Czy artyści, samorząd 
i organizacje działające na Saskiej 
Kępie zdecydują się na to, aby  
w 2012 roku wspólnie z dzielnicą 
zorganizować tę imprezę? 

Pierwsza edycja święta Saskiej 
Kępy odbyła się 13 maja 2006 r. 
Motywem przewodnim była po-
stać Agnieszki Osieckiej. Wystąpili 
między innymi Maryla Rodowicz  
i Stanisław Sojka. W roku następ-
nym motywem przewodnim była 
promocja kultury francuskiej. Jako 
hasło wybrano „ Vive la France”.

W 2008 roku Święto zorganizowa-
no pod hasłem „Piękni Dwudziesto-
letni - lata 60-te”. Następne obchody 
w latach 2009 i 2010 to jazz i latino. 
Obywały się koncerty, kiermasze  
i wystawy. Nie tylko pogoda i remont 
Francuskiej  stały się przyczyną,  
że od 2008 r. w obchodach Święta 
brało udział  coraz mniej  miesz-
kańców i gości. Poziom artystyczny 
znacznie się pogorszył. Święto za-
częło przypominać bardziej jarmark 
niż imprezę kulturalną, na której 
można by zaprezentować dorobek 
kulturalny mieszańców dzielnicy. 

Wyraźnie zarysowywać zaczął 
się rozdźwięk poglądów pomiędzy 
Estradą Warszawską -głównym or-
ganizatorem Święta i wspierającymi 
ją władzami dzielnicy a mieszkańca-
mi skupionymi w stowarzyszeniach 
działających na terenie Saskiej Kępy. 
W tym roku swoje niezadowolenie 
wyrazili też zamieszkali tu artyści.

Tegoroczne święto organizo-
wane jest praktycznie z marszu.  
Być może Burmistrz w ogóle nie po-
wołałby Rady Programowej Święta 
Saskiej Kępy gdyby nie inicjatywa 
czterech stowarzyszeń, które wspól-
nie wystosowały apel w tej sprawie. 
Rada została powołana zaledwie na 

trzy miesięcy od ustalonego termi-
nu imprezy. A jej przewodniczą-
cego w osobie radnego p. Ryszarda  
Kalkhoffa wskazał p. Burmistrz. 

Co ciekawe, z nazwania tej Rady 
programową nie wynika, że ma ona 
jakiekolwiek kompetencje w tworze-
niu programu imprezy. Burmistrz 
przedstawił arbitralnie Radzie temat 
‘Lata dwudzieste, lata trzydzieste”, 
zaś dyrektor Estrady Warszawskiej 
p. J. Szurmiej projekt scenariusza 
imprezy. Członkowie Rady na ko-

lejnych spotkaniach wyrażali swoje 
coraz bardziej krytyczne opinie, py-
tali o budżet, ale wnioski i pytania 
nie miały żadnego wpływu na dzia-

łania organizatorów. Zdecydowany 
protest w sprawie leitmotivu tego-
rocznego święta wyraziła między 
innymi p. Teresa Skupień – od lat 
przewodnicząca Towarzystwa Przy-
jaciół Saskiej Kępy, stwierdzając 
między innymi, że ten temat był już 
przy organizacji poprzednich świąt 
odrzucany.  

Kuriozalne było to, że burmistrz 
dzielnicy tłumacząc się brakiem 
środków finansowych poinformował 
artystów z Saskiej Kępy, iż honora-
ria będą tylko dla artystów, którzy 
zostaną zaproszeni z innych dziel-
nic Warszawy lub innych miast. To 
zapewne zostało przez nich uznane  
i słusznie, jako jawna dyskrymina-
cja. Oburzyło to też część stowarzy-
szeń, które uznały, że czara goryczy 
przelała się. Przewodniczący Sto-
warzyszenia Saska Kępa p. Leszek 
Kurowski zaapelował do Burmistrza  
i Stowarzyszeń Saskiej Kępy, aby 
podjąć działania zmierzające do 
wspólnego zorganizowania Świę-
ta Saskiej Kępy w przyszłym roku. 
Kwota, jaką dysponuje Estrada War-
szawska na tę imprezę w wysokości 
blisko 450.000 zł to niemała sumka 
i Saska Kępa dysponuje znakomi-
tymi artystami, menagerami i ani-
matorami kultury, którzy pozwolą 
abyśmy mogli wreszcie sami zorga-
nizować to nasze święto stwierdził 
p. Leszek Kurowski na jednym  
z posiedzeń Rady. Zarówno Bur-
mistrz dzielnicy jak i Dyrektor 
Centrum Promocji Kultury nie 
wykluczają, że tym razem poprą 
tę inicjatywę. Niedawno na swoim 
posiedzeniu Dzielnicowa Komisja 
Dialogu Społecznego na Pradze Po-
łudnie także wsparła tę inicjatywę. 
Czy władze dzielnicy i miasta ze-
chcą prowadzić dialog i współpracę  
ze lokalną społecznością?.

  JAKIE ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY?

KĘPA GÓRĄ
„Saskokępskie klimaty”

21 maja w ramach Święta Saskiej Kępy
Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa

Zaprasza wszystkich uczestników Święta Saskiej Kępy
W godz. 14 do 19

Na plac przed Liceum im. B. Prusa (róg ul. Zwycięzców i Katowickiej) na

Piknik mieszkańców Saskiej Kępy
W programie:

Pchli Targ
Kiermasz ciast

Akcja „zrób sobie zdjęcie z Bolesławem Prusem”
Edward Lutczyn rysuje

Kącik retro
Strefa malucha

Wystawa „Saska Kępa wczoraj i dziś” i „Ludzie Saskiej Kępy”
Gra miejska „Poznaj Saską Kępę” (pocz. g. 15, rozdanie nagród g. 16.30)

Przedstawienie „Na Arce” Teatru Piątek Wieczorem (teatr uczniów Liceum im B. Prusa - godz. 17)
I inne atrakcje
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Leszek Kurowski
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ulica Obrońcówwilla rodziny Lachert 
przy ul. Francuskiej 12

willa rodziny Wolskich 
przy ul. Obrońców 12

willa Felicji Trębickiej  
przy ul. Obrońców 25

Czasami ludzie zadają  pyta-
nie: „kiedy właściwie po-

wstała Saskiej Kępy.
Jest na to kilka dobrych odpo-

wiedzi. Jedni mówią, że w XVI wie-
ku, gdy ogromna powódź przesunęła 
koryto Wisły i Kępa Solecka znalazła 
się po prawej stronie głównego nur-
tu rzeki. Inni twierdzą, że w wieku 
XVII, kiedy to podmokłą wysepkę 
zaczęli osuszać pierwsi osadnicy ho-
lenderscy, zwani wówczas „Olędra-
mi”. Jest też dobra odpowiedź, że za 
czasów Augusta III, bo to wtedy za-
częto naszą Kępę zwać Saską. Król 
bowiem właśnie ten, gęsto już wów-
czas porośnięty, a prawie bezludny  
i bliski zamku teren, upodobał sobie 
dla polowań i innych plenerowych 
rozrywek dla całego dworu. Tak było 
i za czasów Stanisława IV Augusta, 
co wspaniale uwiecznił Canaletto  
(w tym również i swój wykwintny wi-
zerunek) na pierwszym planie słyn-
nej  Panoramy Warszawy z Praskie-
go Brzegu. Dopiero w XIX wieku 
Saska Kępa się „zdemokratyzowała” 
i aż do lat 20-tych ubiegłego stulecia 
była popularnym miejscem niedziel-
nego wypoczynku dla spragnionych 
rozrywki warszawiaków. Zabawy 
skupiały się wówczas głównie wokół 
dwóch popularnych gospód: „Pod 
Dębem”, rosnącym wówczas na tere-
nie dzisiejszego ogrodu posesji przy 
ulicy Francuskiej 2 i „Prado” przy 
dzisiejszej ulicy Meksykańskiej. 

Wszystko to zmieniło rozpoczę-
cie w 1915 roku budowy „Trzeciego 
Mostu” zwanego wówczas „Mikoła-
jewskim”.   W osi mostu, nazwane-

go wkrótce imieniem księcia Józefa 
Poniatowskiego, wytyczono szeroką 
aleję wraz z gwiaździstym układem 
ulic i alejek na planowanych tu te-
renach wystawowych. Po północnej 
stronie alei, zwanej od 1928 roku 
Aleją Waszyngtona,  Franciszek 
Szanior założył Park Skaryszewski, 
uznany w 2009 roku najpiękniej-
szym parkiem w Polsce i trzecim 
w Europie. Po południowej stronie 
Alei rozpoczęto wówczas parcelację 
działek pod zabudowę mieszkanio-
wą Saskiej Kępy, która w założenia 
miała być pierwszą w Warszawie  
z prawdziwego zdarzenia dzielnicą 
willową. To był początek zabudowy 
dzielnicy w kształcie, jakim zna-
my ja dzisiaj. Szybko wytyczono 
siatkę ulic na osi ulicy Francuskiej  
i już w 1926 roku oddano do użytku, 
zaprojektowane przez Włodzimie-
rza Galla, stylowe budynki Kolonii 
Łaskiego w kwartale ulic Obroń-
ców, Dąbrowieckiej i Katowickiej. 
Równolegle ruszyła budowa domów 
wzdłuż ulic Krynicznej i Zakopiań-
skiej. Początkowo budowano w sty-
lach historycznych ale atrakcyjne 
położenie dzielnicy szybko przycią-
gnęło czołówkę polskich architek-
tów i Saska Kępa stała się swoistym 
„poligonem doświadczalnym” pol-
skiej architektury.  Już w 1928 roku 
Bohdan Lachert i Józef Szanajca za-
projektowali przy ulicy Katowickiej 
9 dom odpowiadający wszystkim 
pięciu punktom funkcjonalizmu  
Le Corbusiera. W sąsiednim, mo-
dernistycznym domu Avenariusów 
(projektu niezwykle zasłużonego 

dla Saskiej Kępy architekta Stani-
sława Barylskiego) kilka lat póź-
niej dobudowali niezwykłą klatkę 
schodową ze szkła i betonu.  I tak w 
ciągu lat trzydziestych powstały na 
Kępie kolejne wybitne dzieła archi-
tektury modernistycznej: willa Fe-
licji Trębickiej projektu Stanisława  
Nowickiego przy Obrońców 25,  
dom własny Heleny i Szymona Syr-
kusów przy Katowickiej 26, dom pro-
jektu tych samych architektów przy 
Walecznych 12, willa rodziny Za-
lewskich projektu Bogdana Pniew-
skiego przy Wale Miedzeszyńskim, 
willa rodziny Romanów przy Kato-
wickiej 19, kolejne realizacje duetu 
Lachert- Szanajca przy Francuskiej 
12 i Berezyńskiej 28, dom Juliana 
Ambroziewicza przy Obrońców 26, 
czy willa rodziny Łepkowskich,  
zaprojektowana  przez Lucjana 
Korngolda przy Francuskiej 2. Ten-
że architekt wybudował dla siebie 
w 1938 roku sąsiednią willę przy 
Królowej Aldony 3. Równocześnie 
wciąż powstawały również piękne 
realizacje w stylach historycznych. 
Do najciekawszych należą wille 
Grzegorza Fitelberga przy Elster-
skiej 3, Bronisława Kopczyńskiego 
przy Genewskiej 38, Apolinarego 
Przybylskiego przy Katowickiej 12 
i rodziny Wolskich przy Obrońców 
12. Z perspektywy czasu widać jed-
nak wyraźnie, że to właśnie moder-
nizm odcisnął najsilniejsze piętno 
na charakterze dzielnicy i stał się 
niejako „wizytówką” Saskiej Kępy.

Jest przy tym Saska Kępa chyba 
jedyną dzielnicą Warszawy, w której 

zachowała się nie tylko wartościowa 
substancja zabytkowej architektury 
budynków i układu urbanistyczne-
go, ale i ciągłość kilku pokoleń jej 
mieszkańców. Nadaje to temu frag-
mentowi miasta unikalną atmosferę. 
Dzięki niej ściągają tu najbardziej 
twórczy i dynamiczni przedsta-
wiciele młodego pokolenia świata 
kultury, nauki i przedsiębiorczości. 
Daje to naszej dzielnicy wyjątkowy 
kulturowy potencjał, w niewielkim 
dotychczas stopniu wykorzystywa-
ny, poza niezwykle pożyteczną dzia-
łalnością społecznych stowarzyszeń 
mieszkańców i organizatorów Świę-
ta Saskiej Kępy. 

Można śmiało powiedzieć,  
że wyjątkowe nagromadzenie,  
na stosunkowo niewielkim obszarze, 
wybitnych dzieł architektury oraz 
kilkudziesięciu miejsc związanych 
z wybitnymi mieszkańcami dziel-
nicy czyni z Saskiej Kępy obszar 
zupełnie wyjątkowy w skali całej 
Warszawy. Wymaga to szczególne-
go podejścia i wyeksponowania dla 
dobra nie tylko mieszkańców na-
szej dzielnicy. Jednym ze sposobów 
na popularyzacje naszej dzielnicy  
i utrwalenie jej wizerunku mogłoby 
być konsekwentne rozwijanie idei 
„SZLAKU KULTUROWEGO SA-
SKIEJ KĘPY”. Idea ta kształtuje 
się już od pewnego czasu samoczyn-
nie dzięki inicjatywie stowarzyszeń 
mieszkańców i najbardziej aktyw-
nych spośród nas. Znakomitym  
początkiem tego „szlaku” jest choć-
by rzeźba Agnieszki Osieckiej przy 
kawiarni „Rue de Paris” przy ulicy 

„SZLAK KULTUROWY 
SASKIEJ KĘPY”

Czesław Biliński
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willa rodziny Romanów
 przy ul. Katowickiej 9

willa rodziny Łebkowskich 
przy ul. Francuskiej 2

willa Grzegorza Fitelberga 
przy ul. Elsterskiej 3

willa rodziny Zalewskich 
przy ul. Rzymskiej 13

Znali Go Ci co mieszkali  
na Saskiej Kępie od lat. Był 

naszym dobrym wspólnym znajo-
mym. Swoim życiorysem mógł ob-
darować kilku ludzi. 

Swoją wczesną młodość spędził 
na kresach jak to teraz współcześni 
określają. Tam gdzie różnorodne 
społeczeństwo tam takie znajomości 
i przyjaźnie.

Mieszkając we Lwowie przed 
wojną przyjaźnił się z Ukraińcem  
i Żydem, bywał u nich obu w domu, 
nawet na posiłkach szabasowych. 

Urodził się 27 lutego 1922r.  
w Krakowie, we wczesnym dzieciń-
stwie mieszkał z rodzicami w ma-
jątku  ojca Zaborcach w powiecie  
hrubieszowskim.

Wojna zmieniła wiele ludzkich 
losów w tym i Aleksandra, chciał  
w przyszłości studiować i zostać za-
wodowym żołnierzem

Po rozwodzie rodziców w roku 
1933 młody Alik( tak nazywali  
go przyjaciele) często przebywał  
w pobliskim majątku Podhorce.  

Jego właścicielką  była Wanda Sę-
kowska –Wielowieyska, matka Ste-
fana Sękowskiego, z którym przy-
jaźń przetrwała aż do sędziwego 
wieku obu Panów. 

W 1940r. Alik zamieszkał w Pod-
horcach na stałe. Mieszkało tam wie-
le młodzieży inteligenckiej. Wszyscy 
wychowani w duchu patriotycznym 
rwali się do walki z okupantem.  
W dzień pracowali w majątku,  
natomiast noce przeznaczone były 
na działania konspiracyjne. 5 stycz-
nia 1941r. zostali zaprzysiężeni  
w ZWZ (Związek Walki Zbrojnej). 
Następnie było AK i podchorążów-
ka, akcje zbrojne, z których naj-
sławniejsza przeprowadzona została  
w noc sylwestrową 1942/43 w ramach 
ogólnopolskiej „akcji wieniec”. 
Wszystkie poczynania młodzieży  
z majątku były bacznie obserwowa-
ne przez miejscową ludność ukra-
ińską co doprowadziło do wpadki  
23 marca 1943r.

Alik i Stefan jesienią 1943 spo-
tkali się w Warszawie w Batalionie 

Pancernym „Golski”. Jako wyszko-
leni żołnierze brali udział w Po-
wstaniu Warszawskim, które dla 
nich obu skończyło się obozem  
jenieckim.

Po wyzwoleniu obaj przyjacie-
le dostali się do 1 Polskiej Dywizji 
Pancernej generała Maczka okupu-
jącej północno-zachodnie Niemcy. 
Kapral podchorąży Horodyski słu-
żył w Szwadronie Sztabowym. Tam 
poznał swoją przyszłą żonę Teresę. 
Stefan też w podobnych okolicz-
nościach poznał Olę, swoja przy-
szłą żonę. Wspólne spędzanie czasu   
na obczyźnie zmobilizowało ich 
do powrotu. Już w 1947r. przyje-
chali do kraju. Paczka trzymała się 
razem, Alik z Teresą pobrali się w 
1950r. Rozpoczęli studia jednocze-
śnie pracując, Alik - prawo, a Teresa  
anglistykę. W latach 60-tych  
zamieszkali na Saskiej Kępie na  
w małym mieszkanku przy Francu-
skiej. Nie mieli dzieci, ale ich życie 
wypełnione było pracą zawodową  
i społeczną. Wspólnie z żoną szyb-

ko stali się działaczami opozycji. 
Najpierw był to kolportaż paryskiej 
„Kultury” i zaraz pierwsze proce-
sy. Następnie rozpoczęli współpra-
cę z podziemnym wydawnictwem 
Nowa.

Po zawiązaniu się KOR-u (Komi-
tet Obrony Robotników), rozpoczęli 
pracę w Biurze Interwencyjnym.  
Po ogłoszeniu stanu wojennego sta-
li się współzałożycielami Pryma-
sowskiego Komitetu Pomocy Oso-
bom Pozbawionym Wolności i ich  
Rodzinom.

Oboje pracowali społecznie w 
Warszawskim Kole Towarzystwa 
Brata Alberta. Żona Teresa była 
tam prezesem a Alik pełnił funkcję 
skarbnika.

Kiedy został sam po śmierci 
żony w 1996r. nie zamknął  się na 
potrzeby innych, jeszcze wiele lat  
pracował w Zarządzie Środowisk 
AK Obszaru Lwowskiego, w War-
szawskim Kole Towarzystwa Brata 
Alberta, w SBM Pracowników Kul-
tury przy ul. Francuskiej. Zmarł  
28 czerwca 2009r. Na pogrzebie 
człowieka, który dosłużył się Krzy-
ża Komandorskiego z Gwiazdą Or-
deru Odrodzenia Polski, była asysta 
wojskowa, ludzie z którymi współ-
pracował, sąsiedzi - mieszkańcy  
Saskiej Kępy. Na starych Powązkach 
pożegnaliśmy skromnego, a jedno-
cześnie aktywnego człowieka, który 
myślał głównie o innych.

WSPOMNIENIE: ALEKSANDER HORODYSKI  
– „4” , „HERMES”

Francuskiej. Uzupełnieniem, wciąż 
jednak niewystarczającym, jest ist-
nienie kilkudziesięciu tablic poświę-
conym wybitnym „saskokępianom”. 
„Miejsca Kulturowe” będą poświę-
cone nie tylko ludziom i budynkom, 
ale też wydarzeniom i sytuacjom, 
które miały wpływ na życie miesz-
kańców. Dla przykładu, zatrzymu-
jący się przy instalacji upamiętnia-
jącej barykadę z września 1939 roku 
przy ulicy Francuskiej 4 będą mogli 
posłuchać historii obrony dzielnicy 
w kampanii wrześniowej, zobaczyć 

jedyną pompę wodną działającą na 
Kępie w okresie Powstania War-
szawskiego i zobaczyć zdjęcia inte-
grujących się przy niej mieszkańców. 
Przy ulicy Dąbrowieckiej będzie 
można posłuchać, jak „pachniała  
w maju” Kępa w piosenkach Agniesz-
ki Osieckiej, przy Meksykańskiej 
zobaczyć jak wyglądał dwór rodziny 
Plechanowów, stojący w dwudzie-
stoleciu międzywojennym w miej-
scu dzisiejszego ośrodka zdrowia,  
a na zapleczu Domu Kultury, w miej-
scu, gdzie dziś jest MPWiK, poznać 

historię Edmunda Wolframa, dzięki 
któremu Saska Kępa i duża część 
Warszawy otrzymała wodociągi. 

Można sobie wyobrazić grupy 
warszawiaków idące „szlakiem”  
w niedzielne popołudnia, zorgani-
zowane z przewodnikiem, ruszają-
ce spod nowo otwartego, pięknego 
Domu Kultury przy istniejącym już, 
a jeszcze nie nazwanym „Rondzie 
Rodziny Wolframów” lub też grup-
ki przyjaciół czy całe rodziny ko-
rzystające na „szlaku” z informacji 
zawartych w specjalnie na tę okazję 

wydrukowanym folderze oraz (wol-
no pomarzyć) możliwy do ściągnię-
cia na telefon komórkowy link ze 
strony www.saskakepa  z mapą, zdję-
ciami, objaśnieniami i proponowaną 
trasą „Szlaku”. Jest to wizja całkiem 
realna i niedroga w realizacji dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych technik 
audiowizualnych i aktywnej współ-
pracy na przykład z filią Centrum 
Promocji Kultury na Saskiej Kępie.

Do zobaczenia na „Szlaku”, miej-
my nadzieję, że już podczas przy-
szłorocznego Święta Saskiej Kępy.

Elżbieta Piasecka
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Czy nam się to podoba czy nie, 
Saska Kępa jest nierozerwal-

nie związana z Wisłą. Działalności 
rzeki zawdzięczamy powstanie tego 
uroczego zakątka Warszawy. Już  
od XIV w. pozyskiwano tu wikli-
nę i drewno, a za panowania Sasów  
doceniano rekreacyjne walory tej 
położonej na środku rzeki wyspy. 
Miała ona jednak także pewne wady: 
słabą dostępność i powtarzające się 
powodzie, które niszczyły powstają-
ce zabudowania. Z czasem problem 
dostępności rozwiązano. Początko-
wo, dzięki przeprawom łodziami  
i statkami, następnie dzięki stałym 
mostom. Wisła nieustannie zmie-
niała przebieg swojego głównego 
nurtu tak, że w pewnym czasie kępa 
zyskała stałe połączenie z prawym 
jej brzegiem. Przestała zatem być 
wyspą. W 1885 r. rozpoczęto trwa-
jącą prawie 100 lat regulację Wisły 
w Warszawie. Zbudowano opaski, 
ostrogi i wały – m.in. Wał Miedze-
szyński (początek budowy w 1903 r.). 
W jej wyniku wyprostowano koryto 
rzeki oraz zespolono i utrwalono 
kępy na jej miejskim odcinku. Od 
Saskiej Kępy rozpoczyna się wy-
raźne zwężenie rzeki do szerokości 
400 – 600 m, które nazwano „gorse-
tem warszawskim”. Ciągnie się ono 
aż do Bielan. Jedną z pozostałości 
starego koryta Wisły jest obniżenie 
terenu, powstałe po jego zarośnięciu 
lub zasypaniu. Stanowi ono częścio-
wo naturalną wschodnią i północną 
granicę Saskiej Kępy. Znajdują się 
w nim m.in. część osiedla „Las”, 
część osiedla Gocław z Jeziorkiem 
Gocławskim i Jeziorkiem Balaton, 
ogródki działkowe między ul. Kino-
wą i ul. Międzynarodową, fragment 
Parku Skaryszewskiego, Jeziorko 
Kamionkowskie i część budowanego 
na sztucznym wzniesieniu „Stadio-
nu Narodowego” (patrz rysunek).

Rysunek: Cyfrowy model terenu 
okolic Saskiej Kępy na podstawie 
przetworzonego zdjęcia radarowego 
SRTM (Shuttle Radar Topographic 
Mission) wykonanego przez NASA 
(źródło: www.glcf.umd.edu); im 
ciemniejsza barwa tym niżej położo-
ny jest teren.

Po wydarzeniach wiosny 2010 r. 
i doświadczeniach z przechodzącą 
bardzo długo falą wezbraniową moż-
na zadawać sobie pytanie czy Saska 
Kępa jest bezpiecznym miejscem 
zamieszkania. Odpowiedź na to py-

tanie nie jest prosta. Jeżeli weźmie-
my pod uwagę pomiary geodezyjne, 
historyczne zapiski i przeszłość geo-
logiczną tego terenu to nie ma co 
ukrywać, że cała Saska Kępa to tzw. 
równina zalewowa, czyli fragment 
doliny, na który wylewają się wody 
rzeczne, które nie mieszczą się w 
korycie. Na podstawie wieloletnich 
obserwacji stwierdzono, że może 
to następować dwukrotnie w ciągu 
roku: wiosną, kiedy Wisłą spływają 
wody z topiącego się w górach i na 
wyżynach śniegu oraz wczesnym la-
tem, podczas intensywnych opadów. 
Obliczono także, że różnica między 
najwyższym i najniższym położe-
niem zwierciadła wody w Wiśle się-
ga 8 m. Czy zatem Saska Kępa jest 
w wystarczającym stopniu zabez-
pieczona przed skutkami wezbrań? 
Jeszcze do początku XX w. takich 
zabezpieczeń nie było. Wszystkie 
większe powodzie na Wiśle dotykały 
ten teren. Od rozpoczęcia systema-
tycznych pomiarów w 1799 r. było 
ich blisko 50. Największe z nich to 
powodzie opadowe. Miały one miej-
sce w wyniku intensywnych wio-
sennych i letnich opadów, głównie 
w południowej części naszego kra-
ju. Największa fala pod względem 
wysokości wystąpiła w 1844 r., zaś 
największy zasięg powodzi odnoto-
wano w 1813 r. Inne znaczące powo-
dzie wystąpiły jeszcze w latach 1838, 
1855, 1889, 1891 (roztopowe) oraz 
1839, 1845, 1867, 1884 i 1903 (opa-
dowe). Powódź z lipca 1884 roku, 

kiedy ucierpiała znaczna część mia-
sta na lewym i prawym brzegu rzeki, 
a Saska Kępa była zalana całkowi-
cie na powierzchni blisko 28 km2, 
stała się impulsem do rozpoczęcia 
regulacji Wisły. Kolejne powodzie 
w 1924 i 1934 roku nie były już  
w Warszawie tak dotkliwe, cho-
ciaż odnotowano straty material-
ne, mimo istniejącego już systemu  
obwałowań. Wał Miedzeszyński 
sprawił, że co prawda Saska Kępa  
jest na równinie zalewowej, ale zna-
lazła się na tzw. zawalu, czyli tej jej 
części, którą wały chronią przed 
powodzią. Niemniej, nasi starsi  
sąsiedzi pamiętają zapewne powo-
dzie z 1960 i 1962 r., kiedy pojawi-
ły się liczne podtopienia m.in. na 
ul. Jakubowskiej, czy w okolicach 
ul. Zwycięzców. Wysokość fali wez-
braniowej w 1962 r. była niemal 
identyczna z tą, która przechodziła 
w maju 2010 r. Obie te fale należą 
do 10 największych jakie nawie-
dziły Warszawę w ciągu ostatnich  
200 lat. Inne obserwowane w ostat-
nich latach wezbrania nie były już 
tak groźne jak te w XIX w. i poja-
wiły się w latach 1979, 1997, 2001, 
2005 i 2010 (dwukrotnie).

Czy analizując historyczne po-
wodzie można stwierdzić, że obecne 
zabezpieczenie Saskiej Kępy przed 
powodzią jest wystarczające? Prace 
ziemne, w wyniku których powstał 
m.in. Wał Miedzeszyński i liczne 
kanały odprowadzające nadmiar 
wód zakończono tuż po I wojnie 

światowej. Po dziś dzień wał ten 
stanowi główną ochronę Saskiej 
Kępy przed powodzią. Niestety, jak 
wskazują liczne ekspertyzy, nie jest 
on w dobrym stanie technicznym. 
Przez lata jego konstrukcja osiadła 
i są odcinki, na których jego wy-
sokość jest niewystarczająca. Co 
więcej, miejscami jest zbudowany 
z gruzów i innych przypadkowych 
materiałów, co nie daje gwarancji 
stabilności i szczelności, szczególnie 
wtedy, kiedy wezbranie trwa długo. 
Potwierdzają to działania prewen-
cyjne w trakcie wezbrań w maju  
i czerwcu 2010 r., polegające  
na zamykaniu wału dla ruchu ko-
łowego. Słaby punkt stanowi także  
zaniedbany i popadający w ruinę 
port praski, w którym przerwa-
nie zabezpieczeń może skutkować  
wlaniem się wód wezbraniowych 
poza wały także w stronę Jeziorka 
Kamionkowskiego.

Istnieją także inne uwarunkowa-
nia decydujące o bezpieczeństwie 
Saskiej Kępy, a niezależne od stanu 
obwałowań. Należy zawsze brać pod 
uwagę fakt, że mimo wybudowania 
wałów i ostróg rzeka i jej dolina za-
wsze stanowią całość. Woda płynie 
nie tylko rzeką, ale też całą szero-
kością doliny w piaskach i żwirach, 
które ją wypełniają. Ten ukryty przed 
naszymi oczami strumień wody 
równoległy do koryta jest bardzo 
istotny w czasie wezbrania. Reagu-
je on na wzrost ilości wody w rzece  
na zasadzie naczyń połączonych. 

CZY SASKĄ KĘPĘ CZEKA 
POTOP?
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Maciej Lenartowicz
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W dniu 22 sierpnia 1957 r. 
odbyło się walne zebranie 

członków Spółdzielni, na którym 
zostały wybrane pierwszy Zarząd 
oraz Rada Nadzorcza. Prezesem  
Zarządu został p. Henryk Czechow-
ski a przewodniczącym Rady Nad-
zorczej p. inż. Zdzisław Derlicki.

W roku 1959 rozpoczęto budo-
wę pierwszych trzech budynków 
mieszkalnych: przy ul. Finlandz-
kiej 12 (tzw. „Z”), przy ul. Francu-
skiej 49 (tzw. „Ł”) od strony Ronda  
Waszyngtona oraz przy ul. Fran-
cuskiej 47 (tzw. „F”). Generalnym 
projektantem powstającego osiedla 
był prof. Tadeusz Zieliński. W tym 
okresie została również zbudowana 
stacja transformatorowa od strony 
ul. Lipskiej, oraz plac do składowa-
nia węgla od ul. Finlandzkiej. Ko-
tłownia zasilająca budynki mieściła 
się przy ul. Finlandzkiej 10, w bu-
dynku Pracowni Sztuk Plastycznych 
i przystosowana była do ogrzewania 
czterech domów. Teren Spółdzielni 
po ukończeniu został ogrodzony z 
bramami wjazdowymi od ulic Fin-
landzkiej i Lipskiej. Przy istnieją-
cym wówczas odcinku ul. Jakubow-
skiej znajdowała się zlikwidowana 
później furtka.

Osobnym przedsięwzięciem była 
budowa dziewięciu pojedynczych 
segmentów mieszkalnych oraz jed-
nego bliźniaka, przeznaczonych dla 
członków Spółdzielni, którzy utwo-
rzyli tzw. „Grupę Kaniowską”(od 
nazwy ulicy), która wyodrębniła się 
po ukończeniu domów jako osobna 
spółdzielnia. Projektantem tego ze-
społu był p. inż. T. Iskierka.

W tym czasie prezesem Zarządu 
został p. Mieczysław Marszycki, zaś 
przewodniczącym Rady Nadzorczej 
prof. Andrzej Kempisty. W dalszych 
latach skład Zarządu i Rady ulegał 
zmianie w kolejnych kadencjach.

 W okresie od 1963 do 1989 zo-
stały zbudowane również boksy ga-
rażowe w liczbie 15. Ich konstrukcja 
przewidywała nadbudowę drugiej 
kondygnacji. Powstał także budy-
nek magazynowy oraz zmodernizo-
wano kotłownię.

W parterze budynku „Ł” od 
strony Ronda znajdowały się lokale 
użytkowe. Inaczej było z pomiesz-
czeniami wysokiego parteru oraz 
części przyziemnej budynku „F”. 
Oba budynki posiadały fundamenty 
z okresu lat 50-tych i były przewi-
dziane jako siedziba Domu Plastyka 
z pracowniami i halą wystawową  
(w budynku „F”) oraz mieszkaniami 
dla pracowników w budynku „Ł”. 
Jednak na wyraźne polecenie ówcze-
snego Ministra Gospodarki p. Lesza 
(na skutek życzenia I Sekretarza  
Wł. Gomułki), w dwóch kondygna-
cjach budynku „F” umieszczono 
- pomimo protestów mieszkańców 
oraz władz Spółdzielni - restaurację 
II kat., zaś w łączniku pomiędzy tymi 
budynkami bar samoobsługowy.

Kilka lat później budynek „F” 
został ocieplony wełną mineralną, 
pokrytą tzw. blachami trapezowymi.

Na początku lat 90-tych lokale re-
stauracji zostały zakupione od WSS 
przez firmę „Damis”, zaś w łączniku 
powstał oddział Banku Gospodarki 
Żywnościowej. Prezesem Zarzą-
du Spółdzielni pozostawał do 1998 
roku p. M. Marszycki. Wiceprezesa-
mi po śmierci p. inż. Z. Derlickiego 
byli min. P. Zbigniew Osiński oraz 
p. Ryszard Gurne. Kolejnymi prze-
wodniczącymi Rady - pp. Krzysztof  
Dąbrowski, Andrzej Kempisty,  
Jerzy Fellmann, Ryszard Gurne, 
Tadeusz Kurmanowicz i Andrzej 
Karczewski. Obecnym przewodni-
czącym jest p. Grzegorz Zatryb.

Po ustąpieniu w dniu 20.02.1998 r.  
p. M. Marszyckiego ze względów 

zdrowotnych, po blisko 40-tu latach 
pełnienia funkcji, prezesem Zarzą-
du został wybrany p. Leszek Ku-
rowski. Ze względu na pojawiające 
się potrzeby członków Spółdzielni 
i ich rodzin, powstały kolejne trzy 
budynki mieszkalne. Pierwszy, przy 
ul. Finlandzkiej 12a mieści także 
nową kotłownię gazową zapewnia-
jącą ogrzewanie i ciepłą wodę kilku 
budynkom, co uniezależniło Spół-
dzielnię od P.S.P. Następnie powstał 
budynek pod adresem Lipska 15, 
wzniesiony na terenie dawnych bok-
sów garażowych oraz podjazdu do 
górnej ich kondygnacji. Budynek ten 
posiada dwie kondygnacje garaży (na 
poziomie -1 i -2) mieszczące łącznie 
61 miejsc postojowych. Rozwiązało 
to w dużej mierze problem parkowa-
nia samochodów. Powstały również 
mieszczące się w budynku „Ł” lokal 
Administracji oraz Klub Spółdziel-
cy (na miejscu siłowni przeniesionej 
do budynku „Z”). Urządzony został 
także na terenie pomiędzy budynka-
mi Lipska 15 i „Ł” plac zabaw dla 
dzieci, wraz z wyposażeniem. Zbu-
dowano też pawilon handlowy przy 
szczycie bud „Ł” wraz z zabudową 
przejścia od ul. Jakubowskiej. Naj-
nowszym obiektem jest trzykondy-
gnacyjny budynek przy ul. Lipskiej 
15A posiadający w podziemiu garaż 
na 9 miejsc postojowych oraz własną 
kotłownię i lokal użytkowy od stro-
ny ulicy.

 W latach dziewięćdziesiątych 
dokonano również termomoder-
nizacji starszych budynków. Ocie-
plono dwa budynki („Z” i „Ł”)  
oraz ocieplono i wymieniono po-
krycia dachów w trzech budynkach.  
W budynku „Z” założono instalację 
centralnego ogrzewania w miejsce 
piecyków gazowych z połączeniem 
do istniejącej kotłowni. Wymie-
niono również okna w starszych  
budynkach. Osiedle otrzymało  
nowe ogrodzenie z zastosowaniem 
bram samoczynnych. Teren jest 
chroniony i monitorowany przez 
całą dobę.

 Działalność ostatnich lat została 
zauważona przez władze Miasta, co 
znalazło wyraz w podziękowaniach 
od Prezydenta Miasta za dbałość o 
utrzymanie porządku i podnoszenie 
estetyki m. st. Warszawy.

Pamiętając o zaszczytnych trady-
cjach, władze Spółdzielni dokładają 
wszelkich starań w celu dalszej inte-
gracji naszego środowiska wokół roz-
wiązywaniu wspólnych problemów 
dnia codziennego. Jednym z przeja-
wów tej działalności jest powołanie 
Stowarzyszenia „Saska Kępa”, które 
wydaje niniejszy periodyk. 

HISTORIA SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO 
– MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW KULTURY
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Przejawami tej reakcji były podto-
pienia w Wawrze w czasie ostatniej 
powodzi w 2010 r. Podnoszące się 
wraz z wodą w rzece wody podziem-
ne podtapiały piwnice domów i za-
lewały ulice teoretycznie chronione 
przez wał przeciwpowodziowy. Tego 
typu przypadki są ściśle związane 
z występowaniem i czasem trwania 
wezbrań. Znacznie poważniejsza 
jest kwestia tzw. „pamięci rzeki”. 
W badaniach systemów rzecznych 
często odkrywano, że po katastro-
falnych wezbraniach zdarzały się 
powroty rzek do ich porzuconych 
koryt. Nie trzeba chyba nikogo prze-
konywać, że niewyobrażalny byłby 
powrót Wisły do jej starego koryta  
opisanego powyżej. Trzeba zatem 
robić wszystko co w naszej mocy,  
by do tego nie doszło.

Czy możemy działać na rzecz 
ochrony Saskiej Kępy przed powo-
dzią? Oczywiście tak, i to na wielu 
płaszczyznach. Ważne jest wywie-
ranie nacisku na odpowiedzialne 
organy administracji samorządo-
wej i rządowej w celu poprawy sta-
nu technicznego obwałowań oraz 
uporządkowania międzywala. Tego 
typu działania są bardziej skuteczne 
jeśli prowadzi się je za pośrednic-
twem organizacji samorządowych 
czy stowarzyszeń. Inna sprawa  
to codzienna czujność i obserwacja 
naszego otoczenia. Nawet dziura  
w jezdni czy gromadzące się po opa-
dach nadmierne ilości wody mogą 
być niepokojącymi sygnałami.  
W czasie powodzi w 2010 r. w wielu 
miejscach zaczęła zapadać się na-
wierzchnia ulic w sąsiedztwie Wału 
Miedzeszyńskiego (np. Obrońców, 
Zwycięzców). Nie ma sygnałów,  
że przeprowadzono w związku  
z tym szczegółowe badania gruntu, 
by wykluczyć jego rozmycie przez 
podpiętrzone przez Wisłę wody pod-
ziemne. W przyszłości może być to 
źródłem kłopotów. Na tego typu zja-
wiska w sąsiedztwie wałów przeciw-
powodziowych trzeba zawsze zwra-
cać baczną uwagę, dokumentować  
i w miarę możliwości interwenio-
wać. No i wreszcie aktywność i dys-
cyplina w stanie zagrożenia. Pospo-
lite ruszenie mieszkańców, którzy  
w maju 2010 r. wspomagali stra-
żaków w podwyższaniu workami  
z piaskiem wału pod Mostem Ponia-
towskiego jest tym co powinno wielu 
osobom dać do myślenia. Nie liczmy 
na to, że skoro specjaliści określili 
falę na Wiśle z 2010 r. jako „stulet-
nią” to następna tak duża pojawi  
się za 99 lat, że będziemy bezpiecz-
ni i nie trzeba dbać o urządzenia 
przeciwpowodziowe. Jak dowiodły 
tego wydarzenia z zeszłego roku  
to tylko statystyka, a dwie duże  
fale powodziowe mogą pojawić się 
nawet w odstępie miesiąca.

Maciej Lenartowicz
Dr nauk o ziemi w zakresie geografii ,

adiunkt Wydziału Geografii Studiów 
Regionalnych UW

Leszek Kurowski
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Galeria MILANO na stałe 
wpisała się w pejzaż Saskiej 

Kępy. Usytuowana przy ruchliwym 
Rondzie Waszyngtona wprowadza 
artystyczny klimat znajdującej się 
obok ul. Francuskiej.

Niektórzy mieszkańcy Saskiej 
Kępy pamiętają, że zanim powstała 
galeria funkcjonowała tu kawiarnia 
MILANO, w której można było się 
napić pysznej kawy wracając ze spa-
ceru z Parku Skaryszewskiego. Pro-
wadził ją dziadek obecnej właści-
cielki Elżbiety Kochanek-van Dijk. 

Pomysł na galerię zrodził się pod 
koniec lat 80., w dobie transformacji 
ustrojowej, która sprzyjała powsta-
waniu nowych inicjatyw. 

Galeria od początku swojej dzia-
łalności przyjęła określony profil – 
postawiła na klasyków sztuki współ-
czesnych takich jak: Sempolińki, 
Sienicki, Markowski, nie rezygnu-
jąc przy tym z prezentacji uznanych 
twórców średniego pokolenia, a jed-
nocześnie promując młodych i obie-
cujących artystów. Przez lata pro-
wadzenia swojej działalności, jako 
jedna z pierwszych galerii komercyj-
nych, MILANO wypracowało swoją 
określoną renomę. Wernisaże połą-

czone z ciekawymi akcjami, niewy-
muszony klimat galerii stworzony 
przez osoby ją prowadzące, a przede 
wszystkim ciekawi ludzie odwiedza-
jący galerię ukształtowały atmosferę 
tego miejsca. 

Ale MILANO to nie tylko sztu-
ka współczesna, to także miejsce,  
w którym prezentowana jest biżute-
ria najlepszych polskich projektan-
tów. Co więcej, charakterystyczne dla 
galerii stały się coroczne, grudniowe 
konkursy na najlepszy projekt biżu-
terii artystycznej, często organizo-
wane pod zabawnym, przewrotnym 
tytułem, jak np. ostatni „W tym Ci 
będzie ślicznie kochanie”. 

Galeria prowadzi także doradz-
two w zakresie tworzenia kolekcji 
sztuki współczesnej.

MILANO włącza się w rozmaite 
imprezy kulturalne organizowane 
w Warszawie. Na tegoroczną „Noc 
Muzeów” galeria przygotowała wer-
nisaż wystawy Jacka Ziemińskiego 
„Prawo linii”, który będzie połączo-
ny z akcją malowania obrazów przez 
artystę, a na publiczność będzie  
czekała niespodzianka. 

Z początkiem czerwca plano-
wana jest wystawa Marii Kiesner, 
malarki znanej m.in. z obrazów mo-
dernistycznych willi Saskiej Kępy, 
odwołująca się do projektu „Tu było, 
tu stało” (realizowanego przez Sto-
warzyszenie MASŁAW) odnoszą-
cego się do wyburzanego dziedzic-
twa architektonicznego Warszawy  
po 1989 r. Ostatnim pokazem przed 
wakacjami będzie wystawa prac de-
biutującego artysty Rafała Domini-
ka. Pod koniec sierpnia w ramach 
Warszawskiego Festiwalu Sztuki 
Galeria MILANO pokaże wystawy 
dwóch artystów: HET oraz Pawła 
Borkowskiego „le fafe”. 

 Artyści galerii to m.in.: Magda 
Bielesz, Andrzej Bielawski, Paweł 
Borkowski, Teresa Cebrian, Ewa 
Ciepielewska, Edward Dwurnik, 
Krzysztof Gliszczyński, Jerzy Gro-
chocki, HET, Jarek Jeschke, Leo de 
Jong, Maria Kiesner, Marta Kocha-
nek-Zbroja, Piotr Kotlicki, Mariusz 
Łukasik, Eugeniusz Markowski, 
Robert Motelski, Anna Orbaczew-
ska, Anna Pabiś, Stefan Paruch, 
Włodzimierz Pawlak, Maksymilian 
Rigamonti, Jacek Sempoliński, Ja-
cek Sienicki, Tadek Sobierajski, Ma-
rek Sobczyk, Teresa Starzec, Tomasz 
Struk, Grzegorz Szyma, Ewa Trafna, 
Marzena Turek-Gaś, Małgorzata 
Wielek-Mandrela, Rafał Wilk, Olga 
Wolniak, Ryszard Woźniak, Krzysz-
tof Wróblewski, Jakub Wyganowski, 
Hanna Zawa, Jacek Ziemiński.

Galeria Milano 
Warszawa 

Rondo Waszyngtona 2a 
tel. 48 22 617 54 03
www.milano.arts.pl 

milano@milano.arts.pl

GALERIA 
MILANO

Elżbieta Kochanek-van Dijk

Do końca czerwca z Parku 
Skaryszewskiego musi 

zniknąć stajnia Fundacji Pocie-
chom prowadzącej bezpłatną hi-
poterapię dla niepełnosprawnych 
dzieci. Klub Sportowy Drukarz 
wymówił dzierżawę. Najwyraźniej 
zajęty krzewieniem kultury fizycz-
nej niechętnie patrzy na niepełno-
sprawne dzieci. Włodarze dziel-
nicy nie chcą pomóc, nie widzą  
dla takiej formy rehabilitacji miej-
sca ani na Saskiej Kępie ani na 
całej Pradze Południe. Ratusz przy  
Placu Bankowym zbywa apele 
Fundacji wyniosłym milczeniem. 
Komu na drodze stoi hipoterapia ?

Wszyscy znamy i lubimy Park 
Skaryszewski. To miejsce unikalne, 
jedyny taki park w naszym mieście. 
Można tu spacerować, jeździć na ro-
werze, także wodnym, rozłożyć się  
z piknikiem, zagrać w tenisa i pojeź-
dzić konno. To jedyny warszawski 
park, który przypomina wspaniałe 
londyńskie parki – parki ze ścież-
kami dla koni i trawą, po której 
można biegać bez groźby sankcji 
administracyjnych. Wiele jednak 
wskazuje na to, że taki obraz Par-
ku Skaryszewskiego nie wszystkim  
pasuje. To, że dla władz dzielnicy  
to wspaniałe miejsce jest raczej pro-
blemem niż chlubą, widać od daw-
na. Bo choć „Skaryszaka” chwalę, to 
nie sposób zignorować faktu, że jest  
to jedyny chyba w Warszawie park 
bez placu zabaw z prawdziwego zda-
rzenia, o braku toalet nie wspomina-
jąc (przepraszam – jakiś czas temu 
postawiono trzy niebieskie plastiko-
we budki). Natomiast mityczna już 
„rewitalizacja” została po raz kolej-
ny odłożona ad calendas grecas, tym 
razem pod pretekstem Euro 2012.

Ostatnio włodarze dzielnicy  
postanowili, że z parku mają znik-
nąć także konie. Właściwie, to mają 
w ogóle zniknąć z naszej dzielnicy. 
Chodzi o Stajnię „Pociecha”, prowa-
dzoną przez Fundację Pociechom, 
która wciąż jeszcze znajduje się na 
terenie dzierżawionym od Klubu 
Sportowego „Drukarz”, gdzie funk-
cjonuje od 2004 roku. Działająca 
od 1997 roku Fundacja Pociechom 
zajmuje się prowadzeniem bezpłat-
nej hipoterapii dla dzieci. Tylko  
w zeszłym roku odbyło się ponad 
7000 zajęć z dziećmi niepełnospraw-
nymi. W znacznej mierze zajęcia 
prowadzone są przez wolontariuszy. 
Twórca Fundacji, Pan Piotr Ko-
łodziej postawił sobie szlachetny 
cel niesienia pomocy dzieciom do-
tkniętym przez los: borykającym się  
z dysfunkcjami narządów ruchu, 
niedowidzeniem czy zespołem Do-
wna. Nigdy nie korzystał z pomocy 
finansowej Miasta czy Dzielnicy lecz 
i tak on i jego Fundacja stali się nie-
mile widziani na Pradze Południe.

Umowa dzierżawy niewielkiego, 
zadrzewionego fragmentu terenu 
dzierżawionego przez KS „Dru-
karz”, położonego w rozwidleniu 
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dróg, tuż obok rozsypujących się 
trybun sportowych, została wymó-
wiona, podobno w związku z prze-
jęciem Klubu przez Miasto. Teren 
zajmowany obecnie przez stajnię 
ma zostać wynajęty prywatnej oso-
bie z przeznaczeniem pod plac  
zabaw. Jeżeli jednak weźmiemy 
pod uwagę, że zbliża się Euro 2012,  
zaś teren ma wynająć osoba  
prowadząca obecnie bar „Pstrąg”, 
nie trzeba wielkiej wyobraźni aby 
przewidzieć jakie jest prawdziwe  
przeznaczenie tego miejsca. Zwłasz-
cza, że jak się mówi, „Pstrąg” dostał 
wymówienie obecnej dzierżawy...

Choć to dość przygnębiające, to 
wynik starcia hipoterapii i inicja-
tyw obywatelskich z taką żyłą złota 
jak budka z piwem podczas Euro 
2012 jest łatwy do przewidzenia. 
Ze schlebianiem gustom kibiców 
mieliśmy przecież ostatnio do czy-
nienia w Poznaniu, gdzie Prezydent 
miasta stanął w obronie bandytów 
stadionowych. Znacznie większe 
zdumienie budzi postawa władz Pra-
gi Południe i Warszawy. Oczywiście 
Pan Burmistrz Kucharski ma czyste 
sumienie, bo zaproponował Funda-
cji aż dwie lokalizacje: za „Prome-
nadą” i na Koziej Górce. Pierwsza, 
interesująca, ma poważną wadę: 
teren docelowo przeznaczony pod 
cele edukacyjne stajnia dostałaby  
na… dwa lata. Najwyraźniej Pan 
Burmistrz uważa, że Fundacja cier-
pi na nadmiar gotówki i może co 
dwa lata budować nowe stajnie,  
przygotowywać ujeżdżalnie i całą 

infrastrukturę. Druga lokalizacja to 
klasyczny przykład, jak można dać, 
nic nie dając. Pomijając nieciekawą 
okolicę, dojazd przez kilkanaście 
przejazdów kolejowych praktycznie 
eliminuje dotarcia tam przez mło-
dych ludzi.

Rozwiązanie problemów Funda-
cji leży tymczasem w zasięgu ręki  
i w kompetencjach władz. Mam  
namyśli teren znajdujący się po dru-
giej stronie ul. Międzynarodowej, 
vis a vis obecnej lokalizacji. Notabe-
ne ten kawałek trawnika był już kie-
dyś wynajmowany przez Fundację 
ale z niewiadomych względów umo-
wa została rozwiązana. Także teraz 
burmistrz naszej dzielnicy nie chce 
słyszeć o hipoterapii w tym miejscu. 
Oficjalny powód to... miasteczko na-
miotowe na czas mistrzostw Europy 
w piłce nożnej. Jeżeli weźmie się 
pod uwagę, że Euro potrwa cztery 
tygodnie, zaś kawałek dalej znajdują 
się rozległe trawniki, trudno uznać 
stanowiska dzielnicy za coś więcej 
niż wymówkę. Być może rozwiąza-
nie jest jeszcze prostsze. Jak niesie 
wieść gminna, umowa dająca  tytuł 
do użytkowania terenu Klubowi 
Sportowemu już wygasła bądź też 
wygaśnie wkrótce. Jeśli tak jest, 
to może jest to dobry moment aby 
Miasto wydzierżawiło ten kawałek 
zajmowany przez stajnię bezpośred-
nio Fundacji Pociechom. Tu jednak 
wchodzimy w kolizję z interesami 
Klubu – wszak bar z wyszynkiem 
będzie w stanie płacić za dzierża-
wę znacznie więcej niż organizacja 

non-profit. Warto w tym miejscu  
dodać, że od pewnego czasu Fun-
dacja zmuszona jest płacić czynsz 
dwa razy większy niż poprzednio – 
najwyraźniej władze Klubu uznały,  
że niepełnosprawne dzieci, które  
są beneficjentami działalności Fun-
dacji nie są tu najważniejsze, piłka-
rzy z nich pewnie nie będzie...

Fundacja musi wynieść się  
do końca czerwca. Miasto milczy, 
dzielnica demonstruje niechęć. 
Stajnia gdzieś się w końcu przenie-
sie – zapewne na dalekie przedmie-
ścia. Każdy, kto w godzinach szczy-
tu musi jeździć do Piaseczna czy  
Łomianek, doskonale wie, że wielu 
rodziców nie zdecyduje się na cza-

sochłonne dowożenie dzieci wyma-
gających hipoterapii. My będziemy 
mieli w Parku pewnie kolejny bar.  
A wizja stworzenia na wzór lon-
dyński ścieżek dla koni (otwartych 
na przykład do 8 rano, aby nie ko-
lidować z innymi użytkownikami) 
rozwieje się w nicość, jeszcze jeden 
problem ze strudzonych barków 
urzędników mniej. 

Chciałoby się zakończyć słowa-
mi Agnieszki Osieckiej „tylko koni,  
tylko koni żal...” lecz tak napraw-
dę to chodzi tu o niepełnosprawne 
dzieci i stosunek wybieranej przez 
obywateli administracji do inicja-
tyw obywatelskich. Coś tu jest bar-
dzo nie tak …

KOMU PRZESZKADZA 
HIPOTERAPIA ?

Grzegorz Zatryb
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Powinien mieć trwałe miejsce 
w annałach Warszawy. Nie zo-

stał obrazem, który majaczy w pamię-
ci. Posiada nadal materialny kształt. 
Solidny, szary, niezbyt ładny budy-
nek z tarasem widokowym na Wisłę. 
Dolną kondygnację zajmują warszta-
ty, hangary. Od brzegu pomost, przy-
stań jachtów i motorówek. Dymią 
niedalekie Siekierki, huczy Trasa Ła-
zienkowska, jednak swojskie zakola 
Wisły, łachy i zielone brzegi dają wy-
tchnienie. Niektórzy niezmiennie od 
lat podążają tutaj, oparci o balustradę 
tarasu patrzą na rzekę.

W sezonie wiosennym rozlega się 
nieustanny stukot młotków, warkot 
silników, palników. Właściciele łodzi 
sposobią swoje jednostki do wodo-
wania. Skrobią, malują, uszczelnia-
ją, przebudowują. Dla kilku pokoleń 
wodniaków Jachtklub przy Wale 
Miedzeszyńskim na Saskiej Kępie 
posiada charakter drugiego domu i 
zbiera się tu stałe grono bywalców.

Do niedawna jeszcze pojawiał się 
starszy pan o łysej, jak wypolerowa-
nej głowie, barczysty, muskularny. 

Był to jeden z nestorów żeglarstwa, 
pan Leon Jensz, olimpijczyk z 1936 
roku w klasie łodzi jednoosobowych, 
uczestnik wielu krajowych i między-
narodowych zawodów. W czasie oku-
pacji Jachtklub urządził konspiracyj-
ne regaty na trasie Warszawa-Świder i 
pan Jensz był zwycięzcą. W ostatnich 
latach brał jeszcze udział w żeglar-
skich wyprawach na Karaiby i jego 
obecność dawała poczucie ciągłości. 
Dbał o właściwą atmosferę w klubie, 
jego ocenie podlegały maniery, i za-
chowanie gości. Kiedyś pewien jego-
mość, rozprażony i zanarchizowany 
upałem, zdjął nie tylko koszulkę, ale 
i spodnie, i pozostał w niezbyt este-
tycznych gaciach. Pan Leon Jensz na-
tychmiast zwrócił mu uwagę, mrożąc 
go pełnym nagany spojrzeniem. Był 
to prawdziwy żeglarz i dżentelmen. 
Zmarł kilka lat temu. Jego barczysta, 
wyniosła sylwetka, ogorzała twarz 
i pański sposób bycia już na zawsze 
będą kojarzyć się z przystanią. 

Jachtklub Polski, bo taka jest 
pełna nazwa, nie miał łatwego życia  
w PRL-u. Trzykrotnie zmieniał swo-
je siedziby, wyrzucany bezpardonowo 
przez władze. Pierwsza, przedwojen-
na przystań znajdowała się blisko 
mostu Poniatowskiego, ale po wojnie 
miejsce to przejęła Legia. Wiadomo, 

klub sportowy LWP. W 1952 roku 
Jachtklub, jako relikt przeszłości, zo-
stał zlikwidowany, zdawało się, że już 
ostatecznie. Przed wojną honorowym 
komandorem był prezydent Mościcki 
i ten fakt również ciążył jako odium. 
Jednak w 1956 roku nastąpiło uro-
czyste wznowienie działalności i klub 
zdobył ostatecznie stałą siedzibę. Trwa 
tutaj już 40 lat i kawiarnia w budyn-
ku ( raz lepsza, to znów gorsza, zależy  
do ajentów, dzierżawców, właści-
cieli) jest czynna nieprzerwanie  
i odwiedzają ją mieszkańcy miasta, 
spragnieni wytchnienia i oderwania 
się choćby na chwilę od kłopotów 
codzienności. Popijają kawę, wycho-
dzą na taras i patrzą na zielone brzegi 
Wisły, łachy złotego piasku i stada 
białych ptaków. Patrzą w dal rzeki, 
obserwują motorówki i żaglówki, 
oczekują na zmrok i tajemniczą grę 
reflektorów światła na wodzie.

Tutaj zajeżdżał w pogodne dni 
zawołany cyklista i penetrator da-
lekich przedmieść Warszawy i jej 
okolic, Stefan Kisielewski, stawiał 
rower pod murem i popijając her-
batę z cytryną rozprawiał o swoich 
początkach, jako publicysty, w Poli-
tyce Jerzego Giedroycia przed wojną  
i z upodobaniem zadawał prowoka-
cyjne pytanie piszącemu te słowa: 

Twórcą Księgi Szkockiej  
w pierwszy rzędzie była żona 

wybitnego polskiego matematyka 
Stefana Banacha, Łucja (życiorys 
jego naukowy jest bardzo niezwy-
kły), stolik marmurowy, alkohol, 
kawa, papierosy, coś na ząb i kawiar-
nia Szkocka w Lwowie oraz kilku 
młodych matematyków. 

Niejedna osoba może zadać py-
tanie jak ma się taki dziwny zbiór: 
ludzi przedmiotów i artykułów spo-
żywczych do powstania najsłynniej-
szej Księgi w świecie matematyki.  
I tu trzeba powiązać te osoby i wszyst-
kie przedmioty w jedną całość.

1. Miejscem akcji miasto Lwów 
i znajdująca się w tym mieście Ka-
wiarnia Szkocka leżąca przy daw-
nym Placu Akademickim obecnie 
Prospekt Szewczenki 27 u zbiegu 
ulic Fredry i   Hercena, W tej ka-
wiarni znajdowały się stoliki z mar-
murowymi blatami.

2. Drugim członem tej układan-
ki są ludzie nauk matematycznych 
tej miary jak Stanisław Ulam, Ste-
fan Banach, Stanisław Mazur, Pa-
weł Schauder, Władysław Orlicz, 
Hugo Steinhaus oraz wielu innych 
naukowców i studentów. Ludzie ci 
spotykali się przy marmurowym sto-
liku. Według słów prof. Stanisława 
Ulama „Ważną cechą matematyk no-
woczesnej, która została w pełni roz-
winięta we Lwowie, jest współpraca 

między różnymi indywidualnościa-
mi, a nawet całymi szkołami mate-
matycznymi. Wbrew rosnącej      róż-
norodności i specjalizacji, a nawet 
hiperspecjalizacji badań matema-
tycznych, kierunki i wątki badawcze 
pochodzące z różnorodnych i nieza-
leżnych źródeł częstokroć zbiegają 
się”. Dlatego dyskusje i spory przy 
stoliku, powodowało stawianie no-
wych pytań z różnych dziedzin ma-
tematyki. W trakcie tych dyskusji 
robiono zapisy nowych problemów 
matematycznych na blacie stolika, 
jakże musiały być fascynujące i po-
rywające tematy dla tych wybitnych 
umysłów, bo dyskusje potrafiły się 
zaczynać po południu a kończyły 
się następnego dnia późnym popo-
łudniem (plotka głosi, że jedno spo-
tkanie trwało 17 godzin), tę grupę 
ludzi nazywano Szkołą Lwowską 
Szkoła ta miała silne więzy nauko-
we z tak zwaną Szkołą Warszawska. 
Spotkania miedzy szkołami odbywa-
ły się nie tylko na uniwersytecie, ale 
również w Kawiarni Szkockiej I tu 
wchodzi trzeci element układanki. 

3. Trzecim elementem tych spo-
tkań były kawa, papierosy. W trak-
cie dyskusji matematycznych pito 
również duże ilości alkoholu. Bar-
dzo często po burzliwym wieczorze 
rano panowie budzili się i jeszcze z 
dymiącymi głowami kojarzyli, że 
rozmawiali o matematyce i pisali na 

blacie stolika ołówkiem, ale co było 
zapisane przypomnieć sobie nie mo-
gli. Jedynym ratunkiem był ogląd 
marmurowego blatu stolika, ale 
rano. Rano, kiedy panowie chcieli 
zobaczyć swoje złote myśli, blat był 
umyty a myśli zniknęły jak sen złoty. 
I tu do opowieści wchodzi kobieta.

4. Kobietą tą była żona Stefana 
Banacha pani Łucja. Nie wiadomo, 
co, czy kto podsunął pani Łucji po-
mysł zakupienia zeszytu do bieżącego 
notowania. „Z pewnością wiedziała, 
jak  wiele notatek – szczegółowych 
dowodów twierdzeń zapisywanych 
ołówkiem bezpośrednio na marmu-
rowym blacie małego, wiedeńskiego 
stolika – jest ścieranych przez samych 
uczonych, szukających wolnego miej-
sca do zapisu, bądź czyszczonych bez-
ceremonialnie przez sprzątających w 
kawiarni. By nie marnować owoców 
twórczej pracy zakupiła zeszyt w 
marmurkowej oprawie za 2,50. To 
on zapoczątkował powstanie „Księgi 
Szkockiej”. Do tego momentu wszy-
scy się zgadzają, ale kto miał wydawać 
zeszyt tu już są rozbieżności, czy kel-
ner czy szatniarz a może osoba trzecia. 
Przyjmijmy, że zeszyt miał być wyda-
wany przez kogoś z obsługi kawiarni 
zawsze jak pojawiali się panowie ma-
tematycy. Za ten pomysł matematycy 
całego świata powinni postawić po-
mnik żonie Stefana Banacha.

Księga Szkocka jest czymś nie-

spotykanym w historii matematyki. 
W niej można poznać tok rozumo-
wania matematycznego ludzi zwią-
zanych tą księgą, oraz ich poczucie 
humoru (fundowało oryginalne 
nagrody za rozwiązywanie proble-
mów). Jest w niej 193 problemy ma-
tematyczne, część z nich do dzisiaj 
nie jest rozwiązana. Bardzo często 
były przyznawane nagrody za roz-
wiązanie: małe piwo, flaszka wina, 
pudełeczko kawioru, szampan, w 
trakcie okupacji sowieckiej nagrodą 
Np. były dwa pudełka zapałek. 

Jedna z nagród ma ścisły związek 
z Saską Kępą. Kiedy młody matema-
tyk ze Szwecji Per Enflo rozwiązał w 
roku 1972 jeden z problemów (nr 
153) nagrodą była żywa gęś. Nagro-
dę wręczył prof. S. Mazur. Niestety 
młody naukowiec nie mógł jej zabrać 
do domu. Postanowiono dokonać 
egzekucji i późniejszej konsumpcji 
zwierzęcia w domu prof. Wiesława 
Żelazko mieszkającego przy ul. Ra-
perswilskiej na Saskiej Kępie.

W Księdze Szkockiej pierwsze-
go wpisu dokonał Stefan Banach w 
dniu17 lipca 1935 roku a ostatniego 
Hugo Stainhaus w 31 maja 1941. W 
uznaniu dla twórców i dla Księgi 
Szkockiej w roku odbyła się kon-
ferencja matematyczna jej poświe-
cona w mieści Dentona w Teksasie 
w roku, 1976 w której wzięli udział 
prof. Ulami i Birnabaum.

MARTWA GĘŚ NA RAPERSWILSKIEJ. Z DZIEJÓW POLSKIEJ MATEMATYKI NA KĘPIE

„No, to jak uważasz, jesteś lepszy  
od Tyrmanda czy nie?”

W końcu lat siedemdziesiątych 
na tarasie klubu żeglarzy nieraz 
pojawiał się Adam Pawlikowski, 
nękany chorobą psychiczną, któ-
ra przybierała postać złowrogiego 
osaczenia. Przychodził tutaj z księ-
gami ojców kościoła i szukał opar-
cia w rzece i mądrości św. Tomasza  
z Akwinu. Nieraz unosił głowę znad 
księgi i mówił pełnym udręki gło-
sem: „Wszędzie się czają! Pełzną  
w krzakach, są na dachu!”

Tutaj także spotykałem Andrzeja 
Zakrzewskiego, reżysera radiowego 
i filmowego. Andrzej jest kopalnią 
wiedzy o Warszawie i nikt tak jak 
on nie pamięta, gdzie był „Hura-
gan” i jak przebiega ulica Wielka.  
On to opowiadał mi o panu Jenszu, 
który był kolegą jego ojca.

Należy jeszcze nadmienić dys-
kretnie, że w Jachtklubie nieźle 
leczyć kaca i taki trudny dzień 
szczególnie zapadł mi w pamięć. Sie-
działem w cieniu wiklin, moczyłem 
nogi w rzece, wdychałem łapczywie 
wiaterek od wody i powtarzałem: 
„Zawiej mocniej! No, mocniej!”. 
Przyszła wiosna, nadchodzą sło-
neczne dni i trzeba wybrać się do 
Jachtklubu.

Marek Nowakowski

JACHTKLUB

Krzysztof Żelazko
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