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Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer periodyku „Saska Kępa”  
- z niesłabnącą nadzieją na „czytelniczy sukces”.

Wpisujemy się w Rok Papieski wspomnieniami Tadeusza Burchackiego  
o osobistych spotkaniach z Papieżem Św. Janem Pawłem II, którego osoba  
i dziedzictwo łączy współczesnych Polaków.

Jadwiga Teresa Stępień podsumowuje rok spotkań z wielkim postaciami-mi-
strzami, którzy zamieszkiwali Saską Kępę i emocjonalnie są ciągle wśród nas.

Podróż sentymentalną proponuje nam również Przemysław Popkowski 
oprowadzając nas po saskokępskich uliczkach, prezentując unikatowe zdjęcia 

przywołujące historię - wspomnienie ludzi i miejsc magicznych - dziedzictwo, 
które trzeba chronić.

Dzięki Annie Foryckiej-Putiatyckiej spotykamy się ze sztuką w czystej formie. 
Sekundujemy poszukiwaniom kodów, pozwalających przełożyć malarstwo na mu-
zykę, a w „Galerii Licorne” spotykamy nieodżałowanego Mistrza Konwickiego.

Skrzypiąca codzienność wychyla się z „Listów do redakcji”. Natomiast 
optymistycznie nastrajają wieści z Samorządu.

Zapraszamy do lektury i gorąco namawiamy do współpracy.
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KOGO OBCHODZI  
STEFANIA NIESOŁOWSKA?

GDZIE SĄ RADNI?

FRANCUSKA – BUBEL TECHNICZNY

Po kilku latach debat Sejm RP 
przyjał tzw. Konwencję anty-

przemocową. Ma ona chronić kobie-
ty i dzieci przed przemocą domową.
Rocznie w Polsce według raportu 
Najwyższej Izby Kontroli wobec 700 
tys. do 1 mln kobiet stosowana jest 
przemoc fizyczna i seksualna. Należy 
więc pozytywnie przyjąć każdy doku-
ment zwracający uwagę na ten ważny 
problem społeczny. Ale z przemocą 
w rodzinie należy walczyć nie tylko 
konwencjmi. Rodzinie należy stwa-
rzać przede wszystkim warunki eko-
nomiczne do egzystencji.Bo często 
przemoc tak jak niska edukacja wy-
nika po prostu z biedy. 

Posłowie debatują i zastanawiają 
się nad tym jak po ratyfiakcji kon-
wencji będzie wyglądał jeden ze zna-
nych posłów partii władzy w nowym 
wcieleniu jako Stefania Niesołowska. 
A tymczasem bez poważnej dyskusji 
i dość szybko Sejm zwiększa obciąże-
nia fiskalne obywateli. Nie podnosi 
się od 5 lat kwoty wolnej od podatku. 
Co uderza głównie w najniżej zara-
biających. Media podają, że ta kwota 

np. na Cyprze jest 21 razy większa.  
W Hiszpanii, ogłaszanej przez na-
szych polityków jako kraj w strasznym 
kryzysie, blisko 20 razy do obowiązu-
jącej stawki w naszym kraju. W tej 
Hiszpanii, w której opieka zdrowotna 
uważana jest za jedną z najlepszych w 
Europie. Partie polityczne nie mając 
pomysłu na rozwój Polski toczą spory 
ideologiczne. Bo na tym nie trzeba się 
znać. Wystarczy trochę pokrzyczeć  
i misja spełniona. Prowokują tym śro-
dowiska religijne. Po co takie spory, 
kiedy trzeba wykorzystywać te dobre 
czasy jakie dla Polski nastały.

Politycy na razie nie martwią się 
o kasę bo jest duża z Unii. Problem 
pojawi się po 2020r, kiedy Polska bę-
dzie odprowadzała więcej składek do 
budżetu UE niż otrzymuje wsparcia. 
I co wtedy będziemy prosić opatrz-
ność o mannę z nieba? Czy dalej będą 
debatować o Stefanii Niesołowskiej? 
Myślę, że obywatele im na to wtedy 
już nie pozwolą. Rozliczyć i zagonić 
ich wreszcie do uczciwej pracy.

Krystyna K.
Francuska

Remont ulicy Francuskiej 
kosztował ponad 26 mln.zł. 

To nie mało. Nie przyczepiałbym 
się do tego wydatku gdyby wydano 
te pieniądze z sensem. Dla mnie to 
co zrobiono z nasza ulicą to bubel. 
Wyjazdy z uliczek bocznych utrud-
nione przez źle zaprojektowane par-
kingi. Nie wspominając o wyjazdach 
z posesji na ul.Francuską, charakte-
ryzujących się całkowitym brakiem 
możliwości oceny włączenia się do 
ruchu (zero widoczności z powodu 
zaparkowanych pojazdów) - przypo-
mina rosyjską ruletkę. Zwężenie uli-
cy doprowadziło to większego zakor-
kowania Francuskiej w godzinach 
szczytu. Dlaczego nie uczyniono z 
niej Saskopępskiego Nowego Świata 
a ruchu nie puszczono przez szeroką 
ulicę Saską?

Bez sensu wytyczno na niej ścież-
kę rowerową z której niewiele osób 
korzysta. Bo rowerzystom służą 
chodniki na Francuskiej . Dochodzi 
często do kolizji z pieszymi.

Te barierki chroniące ponoć zie-
leń też nie spełniają swoich funkcji. 

PAN WITOLD WILEWSKI ODPOWIADA 
Od redakcji:
Kierując się dziennikarskim obo-

wiązkiem poszanowania prawa do 
obrony osobistego punktu widzenia, 
wynikającego z własnych zasobów 
pamięci, z drugiej strony do zupełnie  
odmiennych konstatacji, wynikających  
z analogicznych przesłanek, dotyczą-
cych tych samych wydarzeń - zamiesz-
czamy (tym razem) wyjaśnienie Pana 
Witolda Wilewskiego.

W ostatnim, grudniowym wyda-
niu gazety Saska Kępa w 2014 roku 
ukazał się komentarz zatytułowany 
‘’Tadeuszowi Magnuszewskiemu  
z wyrazami wdzięczności’’ napisany 
przez Pana Jerzego Słomczyńskiego, 
po przeczytaniu przez niego odcinka 
moich saskokępskich wspomnień, 
opublikowanego w poprzednim 
(październikowym) wydaniu Ga-
zety. Chciałbym tu wyjaśnić kilka 
zasadniczych spraw poruszonych 
przez Pana Słomczyńskiego w jego  
komentarzu a mianowicie:

W okresie kiedy Pan Magnuszew-•	
ski uczył mnie języka niemiec-
kiego (lata 1957 do 1961) używał 
on oficjalnie imienia Mordechaj 
(czy tez Mordehai) a nie Tadeusz, 
co można sprawdzić w archiwach 
szkoły. Może zmienił on póź-
niej swoje imię na Tadeusz ale ja  
o tym nie wiedziałem;
Nasze uczniowskie przekomarza-•	
nie się z Panem Magnuszewskim 
czy nawet kpiny na lekcjach nie-
mieckiego, które z perspektywy 
czasu można oczywiście nazwać 
„błędami młodości” nie przy-
bierały nigdy tak drastycznych 
form czy rozmiarów jak w przy-
kładach przedstawionych przez 
Pana Słomczyńskiego w jego 
komentarzu i nie miały podłoża  
antysemickiego;
Ja po ukończeniu liceum i zda-•	
niu matury u Prusa rozstałem się  
z Panem Magnuszewskim, mimo 
wcześniejszych „zgrzytów”, w 
poprawnych stosunkach i gdy 
spotkaliśmy się po roku czy 
dwóch przypadkowo na Saskiej 
Kępie to sobie miło porozma-
wialiśmy. Nie ma więc tu mowy  
o żadnej insynuowanej przez 
Pana Słomczyńskiego „zapiekło-
ści” z mojej strony strony. 
W moich wspomnieniach zobra-•	
zowałem jedynie zdarzenia z daw-
nych lat tak jak je zapamiętałem.

Witold Wilewski

Są mało widoczne i za niskie. Kie-
rowcy wjeżdżają na nie, niszczą je 
i uszkadzają także swoje pojazdy. 
Konstrukcja tychże jest zbyt słaba, 
umocowanie w podłożu śmiesznie 
płytkie a połączenie płotków spa-
wami na tzw. „grubośc lakieru“  
- maksymalna bezmyślnośc i tandeta. 
Jest to wyłącznie „ziemia obiecana“ 
dla złomiarzy. Widzę też ja matki z 
wózkami czy starsze osoby z zakupa-
mi z trudnością przechodzące przez 
wybrukowane części chodników. 
Lampy, ławki to jakiś potworny styl.

Gdzie byli architekci, organizacje 
porząrządowe, samorząd, że taki bu-
bel przeszedł. Być może byli i prote-
stowali ale może nikt ich nie słuchał. 
Teraz pewnie nie da się już wiele 
naprawić. Ale to nauka dla nas na 
przyszłość. My mieszkańcy Saskiej 
Kępy musimy być bardziej aktywni 
i skuteczniej reagować na wszelkie „ 
dobrodziejstwa“jakimi obdarza nas 
władza. Bo nie zawsze to co dobre 
dla niej jest też dobre dla mieszkań-
ców. Niestety.

Paweł K.

Droga Redakcjo!
Jestem stałą czytelniczką Waszej 

Gazety i stąd zwracam się do Was.
Zatroskana jestem wieloma spra-

wami związanymi z moją osobistą 
egzystencją, jak również bulwersują 
mnie problemy związane z funk-
cjonowaniem mojej „małej Ojczy-
zny” - teoretycznie banalnie proste  
do rozwiązania, często niemal 
bezkosztowo, pod warunkiem, że 
kogokolwiek to interesowałoby 
i gdyby włodarze naszego osie-
dla skażeni byli owym lokalnym  
patriotyzmem.

Osobiście, bez ociągania się,  
biorę udział we wszystkich wybo-
rach - niemal ochoczo podchwytując  
hasła wyborcze, że bierzemy wszyst-
ko w swoje ręce, że miasto (może 
osiedle też...) jest nasze i generalnie 
wszystko od nas zależy.

No a jak wygląda powyborcza 
konfrontacja z rzeczywistością ?

A no tak...bezskutecznie po-
szukuję informacji: KTO, KIEDY  
i GDZIE - mam na myśli rad-
nych (niezależnie od opcji) - wciela  
w życie te wyborcze fatamorgany, 
które m.in. miały spacyfikować ma-
razm i inercję urzędniczą w tej to  
naszej małej Ojczyźnie (?!).

Realia są takie, że od szeregu mie-
sięcy nie jestem w stanie „zdobyć” 
adresów tych tajemnych miejsc oraz 
ew. telefonów.

Z różnych powodów nie mogę  
sobie pozwolić na „obywatelską tury-
stykę” i penetrować zaułki dzielnicy 
bądź okupować n/dzielnicowy ratusz 
w poszukiwaniu tej wiedzy.

GAZETO liczę na ciebie!
Nazwisko i adres znane redakcji

Od redakcji:
Droga Czytelniczko,
Oczywiście będziemy drążyli ten  

temat. Aktualnie możemy podzielić się  
z Panią w miarę świeżymi informacjami. 
A mianowicie: nasz Kolega redakcyjny, 
biorący udział w styczniowym posiedze-
niu Komisji Kultury Rady Dzielnicy 
Praga - Południe podniósł znany temat 
braku stałych dyżurów radnych, pod-
kreślając jednocześnie, że ewentualne 
pośrednictwo Wydziału Obsługi Rady 
utrudni bądź uniemożliwi wręcz star-
szym mieszkańcom ten kontakt.

Przewodniczący Rady M. Kluś  
odpowiadając dziennikarzowi wyja-
śnił, że nie ma uprawnień narzucania 
radnym sposobu kontaktowania się  
z mieszkańcami.

Nie komentując powyższego - obie-
cujemy monitorować ten problem i mamy 
nadzieję (jesteśmy optymistami) w ko-
lejnym numerze Gazety SK umieścić  
grafik dyżurów naszych Wybrańców.

.
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SASKA KĘPA - WSPÓLNE DOBRO

BURMISTRZ WSPIERA PRZEDSIĘBIORCÓW  
W DZIAŁANIACH KULTURALNYCH

Dzięki dociekliwości p. Mar-
ka Borkowskiego - radnego Prawa  
i Sprawiedliwości możemy dowie-
dzieć się, że w naszej dzielnicy spół-
dzielnie mieszkaniowe i inni przed-
siębiorcy, którzy mają w swoich 
celach zapisy o prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej mogą otrzymy-
wać wsparcie finansowe na projekty 
kulturalne. Takie informacje zawiera 
odpowiedź burmistrza p. Tomasza 
Kucharskiego na interpelację radne-
go. Z pisma dowiadujemy się o tym, 
iż przyznawanie środków finanso-
wych dla podmiotów, które mają 
osobowość prawną a chcą prowadzić 
między innymi działalność kultural-
ną na terenie naszej dzielnicy odby-
wa się w następujący sposób. Wnio-
ski na wsparcie działań do realizacji  
w I półroczu powinny być składa-
ne do końca października roku po-
przedzającego dany rok. Natomiast 
projekty, których realizacja przy-

padałaby na drugą połowę winny 
być składane do końca pierwszego 
kwartału danego roku.Nie oznacza 
to,że poza tymi terminami nie moż-
na aplikować o dotację przez cały 
rok. Środkami dysponuje Zespół 
Kultury. Jest to o wiele łatwiejsza 
ścieżka otrzymania środków finan-
sowych niż w przypadku organizacji 
pozarządowych. Nawet te, których 
głównym celem jest działalność 
kulturalna muszą przejść całą dość 
skomplikowaną procedurę konkur-
sową. A w tym przypadku wystarczy 
aby przedsiębiorca np.spółdzielnia 
czy nawet restaurator wśród wielu 
zadań wpisał, że prowadzi też dzia-
łalność kulturalną, złożył wniosek 
i przekonał do niego Zespół Kultu-
ry i już ma pieniądze publiczne. Co 
ciekawe, według p. Burmistrza ten 
schemat postępowania został wpro-
wadzony od czasów Gminy Centrum 
a więc obowiązuje od kilkunastu 

Z tego chaosu nikt więc nie jest 
zadowolony. A przecież wystarczy 
wykorzystać obowiązujące prawo 
aby temu chociaż częściowo zara-
dzić. Ustawa o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami zobowiązu-
je samorząd do sporządzania raz na  
4 lata lokalnego programu opieki 
nad zabytkami. Nie znam takie-
go odrębnego programu dla War-
szawy i jej części tj. Saskiej Kępy. 
Dość ogólne zapisy uwzględniono 
w programie rozwoju Warszawy do 
2020. Może organizacje pozarzą-
dowe i Samorząd Osiedla Saskiej 
Kępy zainicjowałby przygotowanie 
takiego programu. Mógłby on po-
wstawać z zastosowaniem szerokich 
konsultacji społecznych. Zgodnie  
z ustawą program zawierałby między 
innymi: wyeksponowanie poszcze-
gólnych zabytków oraz walorów kra-
jobrazu kulturowego Saskiej Kępy, 
określenie warunków współpracy  
z właścicielami zabytków, eliminu-
jąc sytuacje konfliktowe związane  
z wykorzystaniem tych zabytków 
czy określenie zasad finansowania 
rewitalizacji zabytków.

Zgodnie z zapisem art. 87 pkt. 
5 ustawy prezydent miasta ma obo-
wiązek/ raz na 2 lata/ sporządzania 
sprawozdań z realizacji programu  
i przedstawiania ich Radzie miasta. 
Nie słyszałem aby miało to miejsce.

A czy w naszej dzielnicy nie 
można byłoby opracować takiego 
dzielnicowego lokalnego programu 
ochrony zabytków? Prawo przecież 
tego nie zabrania. To mój postulat, 

głównie do.burmistrza p. Tomasza 
Kucharskiego i radnych z Komisji 
Kultury aby rozważyli ten pomysł.

Ustawa o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami wprowadza 
możliwość powoływania społecz-
nych opiekunów zabytków. Przecież 
na naszej Kępie mogliby oni działać. 
Mamy wielu profesjonalnych archi-
tektów. Zgłaszani przez organizacje 
pozarządowe i grupy mieszkańców, 
wybierani w drodze konkursów, 
akceptowani społecznie, mogliby 
spełniać bardzo ważną rolę zarówno 
mediatora pomiędzy urzędem kon-
serwatora zabytków a właścicielem 
budynków jak i też wspierających 
służby ochrony zabytków.

Jak widać możliwości kompromi-
sowego rozwiązywania istniejących 
problemów jest dużo. Trzeba jedynie 
z nich skorzystać. Niestety, na chwi-
lę obecną w naszej rzeczywistości 
najłatwiej napisać doniesienie czy 
protest a urzędnikom wydać właści-
cielowi decyzję negatywną. 

Mnie pozostaje o tym pisać  
i ponownie apelować do Samorzą-
du Saskiej Kępy i stowarzyszeń 
działających na Kępie o podjęcie 
inicjatywy uporządkowania spraw 
związanych z ochroną zabytków. 
Dialog i współpraca - do tego nama-
wiam stołecznych i dzielnicowych 
urzędników, przedsiębiorców, or-
ganizacje pozarządowe i właścicieli  
nieruchomości.

Saska Kępa to wspólne dobro.

Jacek Zbrzyzny

W 15 numerze periodyka w ar-
tykule pt. “Blaszak nie będzie za-
bytkiem?” poruszyłem problem 
ochrony zabytków na Saskiej Kępie. 
Zakończyłem go apelem do właści-
cieli, spółdzielni, wspólnot, orga-
nizacji pozarządowych, samorządu, 
stołecznego konserwatora zabytków 
i władz dzielnicy o to aby wszelkie 
problemy rozwiązywać nie poprzez 
konfrontację ale dialog i współpra-
cę. Wskazywałem też na ważną rolę 
edukacji. 

I czy od tamtego czasu coś zmie-
niło się? Czy na mój apel ktokolwiek 
zareagował. Niestety, z przykrością 
muszę stwierdzić, że na Saskiej Kępie  
w sprawie ochrony zabytków bez 
zmian. Nadal panuje dość duża dowol-
ność decyzyjna stołecznego konser-
watora zabytków i organów nadzoru 
budowlanego. Jedni otrzymują zgody 
na ocieplanie swoich budynków czy 
na ich rozbudowę. Innym konserwa-
tor zabytków każe ocieplać budynki 
ale od środka i nie wyraża zgody na 
żadne zmiany. Zdaniem st. konser-
watora zabytków i przedstawicieli 
Stowarzyszenia Ładnej Kępy dołoże-
nie ok.15 cm ocieplenia budynku to 
zmiana jego gabarytu i uszczerbek na 
zabytku. Dotyczy to również budyn-
ków, które nie są zabytkami ale zosta-
ły posadowione w strefie chronionej. 
Czy te 15 cm ma wpływ na zmianę 
kształtu budynku? Moim zdaniem 
to przesada, zwłaszcza wobec budyn-
ków które powstały w latach 60-tych 
XX wieku i były budowane w dość 
oszczędnej technologii. Należy też 

zastanowić się komu ten budynek 
służy? Przede wszystkim jego właści-
cielowi. Należy więc znaleźć rozsądny 
kompromis a nie ciągle utrudniać ży-
cie mieszkańcom wykorzystując dość 
nieprecyzyjne przepisy. 

Gdyby włąściciele ocieplali swo-
je lokale zgodnie z opinią konser-
watora to ich i tak małe mieszka-
nia zmniejszały by sie przeciętnie 
o kilka metrów kwadratowych a to 
przełożyłoby się na spadek wartości 
lokalu. Dlatego takie decyzje konser-
watora właściciele lokali uważają za 
absurdalne. Przecież gołym okiem 
widać jak jedni w ramach remontów 
modernizują swoje budynki, inni 
nie mogą otrzymać zgody na drobne 
naprawy elewacji.Coś więc jest nie 
tak. Zapisy miejscowego planu za-
gospodarowania w zakresie ochrony 
zabytków dają możliwość dość swo-
bodnej ich interpretacji przez kon-
serwatora zabytków. Co w odczuciu 
wielu mieszkańców daje pretekst do 
twierdzenia, że obowiązuje „zasada 
po uważaniu“. Rozbudowują się ke-
baby, banki, a właściciele budynków 
w których żyją zwykli mieszkańcy 
mają problemy. Milczy też samorząd 
osiedlowy. Miejscowi radni też jakby 
nie bardzo przejmują się problemem 
mieszkańców. Bezradnie rozkładają 
ręce i mówią - nic nie da się zrobić. 
Radna p. Mirosława Terlecka ostat-
nio pisze prośby do konserwatora 
zabytków w sprawie docieplenia 
budynku z ulicy Saskiej, ale zapew-
ne, jak zwykle w tego typu sprawie,  
spotka się z odmową.

lat. Ale niestety, nie przytacza tre-
ści tego dokumentu. Może to po 
prostu ustny zwyczaj przekazywany 
sobie przez kolejnych burmistrzów?  
A to byłoby dość ryzykowne dzia-
łanie bo stwarzałoby niepotrzeb-
nie wrażenie u tych, którzy nie 
otrzymaliby wsparcia, że publiczne 
pieniądze rozdawane są po uwa-
żaniu. Lepiej należałoby stworzyć 
jakieś zasady czy regulamin roz-
działu tych środków. I to obowią-
zek przede wszystkim radnych  
z Komisji Kultury.

Bo to bardzo interesująca for-
ma wsparcia przedsiębiorców. Ale 
niewielu zapewne wie o tych moż-
liwościach. Nie można znaleźć też 
informacji na stronie interenowej 
Urzędu.Do tej pory nie słyszeliśmy 
aby urzędnicy Zespołu Kultury in-
formowali przedsiębiorców o tych 
możliwościach. Skoro radny, b. wi-
ceprzewodniczący Rady i członek 

Komisji Kultury pisze interpelację 
to też do tej pory o tym nie wiedział.

Szkoda, że ta informacja nie 
przebiła się od lat do publicznej  
wiadomości. 

Teraz już wiemy i zachęcamy 
spółdzielnie mieszkaniowe i innych 
przedsiębiorców, którzy chcą prowa-
dzić działalność w sferze kultury aby 
zwracały się o dotację do burmistrza 
jeśli brakuje im środków finansowych 
na ciekawe pomysły. To może dopro-
wadzić do wzbogacenia oferty kultu-
ralnej dla mieszkańców dzielnicy. 

Ciekawe czy takie możliwości są 
też w zakresie edukacji, sportu czy 
rekreacji? Mamy nadzieję, że takie 
informacje ukazywać się będą przede 
wszystkim na stronie internetowej 
Urzędu. I wtedy radny p. Marek  
Borkowski nie będzie tracił cza-
su na pisanie kolejnej interpelacji  
a p. Burmistrz na odpowiadanie na nią.

Andrzej K.

Jacek Zbrzyzny
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OBRONA PRZED PODWYŻKĄ  
OPŁATY ROCZNEJ  

ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

WIEŚCI Z SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami, za oddanie nieruchomości  
gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę  
i opłaty roczne. Opłaty za dany rok wnosi się w terminie  
do dnia 31 marca każdego roku. Ewentualna podwyżka opłaty 
rocznej wynikać może z faktu wzrostu wartości nieruchomości.  
Nowa wycena oparta będzie na operacie szacunkowym  
sporządzonym na wniosek Skarbu Państwa, jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związku. Choć podwyżki tej opłaty znajdują 
uzasadnienie w przepisach prawa, można je czasem skutecznie 
zakwestionować.

Mija pół roku od rozpoczęcia 
prac w ramach VI kaden-

cji Samorządu Mieszkańców Sa-
skiej Kępy (1. spotkanie odbyło się 
8 września 2014). Za nami kolejne 
walne zebranie, które pozwoliło nam 
na omówienie spraw bieżących oraz 
wystąpienie z nowymi inicjatywami. 
Jeszcze w zeszłym roku zabieraliśmy 
głos w takich sprawach jak rozsze-
rzenie strefy winiet (naklejek SK) 
na teren całej Saskiej Kępy, remont 
nawierzchni ulicy Peszteńskiej czy 
oświetlenie ulic (m.in. ul. Walecz-
nych). Zabiegaliśmy też o organi-
zację ogólnodostępnego parkingu 
przy Stadionie Narodowym – ten 
postulat doczekał się realizacji, ale 
niestety dopiero w bardzo trudnych 
dla nas wszystkich okolicznościach 
(zamknięcie Mostu Łazienkowskie-
go). Ponadto zajęliśmy stanowisko 
ws. zmian w przestrzeni publicznej  
ul. Katowickiej – doceniając współ-
pracę Mieszkańców z Władzami 
Dzielnicy zachęcaliśmy do więk-
szej dbałości o estetykę publiczną 
także innych skwerów na terenie  
Saskiej Kępy.

Rok 2015 rozpoczęliśmy inten-
sywną pracę nad kolejnymi interwen-
cjami. Większość z nich jest inicja-

tywą członków Samorządu, część to 
odpowiedź na bezpośrednie sygnały 
od Mieszkańców. Od początku roku 
podjęliśmy m.in. temat bezpieczeń-
stwa ruchu (róg ul. Ateńskiej i Wału 
Miedzeszyńskiego), organizacji ruchu 
(przebieg ul. Złoczowskiej), ale też 
otoczenia Promu Kultury (oświetlenie 
pobliskich ulic, ciągłość chodnika). 
Ponadto zwróciliśmy się do Władz 
Dzielnicy w sprawach organizacji 
festiwalu fajerwerków na Stadionie 
Narodowym, planowanych działań po 
zakończeniu konsultacji dot. solenia 
ulic, miejsc odbioru odpadów zielo-
nych oraz planów budowy dróg rowe-
rowych w al. Waszyngtona i al. Sta- 
nów Zjednoczonych. Tragiczny los 
żoliborskiej mozaiki Krzysztofa He-
nisza skłonił nas do wystąpienia w 
obronie mozaik zachowanych na tere-
nie Saskiej Kępy. Poza tym zabraliśmy 
głos ws. równego traktowania całego 
obszaru Saskiej Kępy oraz ws. za-
sad budżetu partycypacyjnego (m.in.  
w związku z brakiem limitów kosztów 
projektów zgłaszanych do realizacji).

Zaraz po otrzymaniu kore-
spondencji należy oszacować 

szanse zakwestionowania podwyżki. 
W pierwszym rzędzie należy ustalić:

Czy minęły 3 (trzy) lata od ostat-•	
niej aktualizacji opłaty rocznej, 
bowiem aktualizacja nie może 
być dokonywana częściej niż raz 
na trzy lata;
Czy list polecony (z wypowie-•	
dzeniem dotychczasowej opłaty 
i ofertą przyjęcia opłaty w nowej 
wysokości) został doręczony przed 
31 grudnia. Jeśli doręczony został 
później, to nowa stawka obowią-
zuje adresata od 1 stycznia roku 
następującego po roku, w którym 
doręczone zostało wypowiedzenie 
dotychczasowej opłaty;
Czy faktycznie od ostatniej ak-•	
tualizacji wartość nieruchomo-
ści wzrosła proporcjonalnie do 
wzrostu stawki za użytkowanie 
wieczyste;
Czy organ wskazał w wypowie-•	
dzeniu sposób obliczenia nowej 
wysokości opłaty i pouczył adre-
sata o sposobie zakwestionowania 
otrzymanego wypowiedzenia;
Czy organ dołączył do wypo-•	

wiedzenia informację o wartości 
nieruchomości oraz o miejscu, 
w którym można zapoznać się  
z operatem szacunkowym, na 
podstawie którego zaktualizowa-
no opłatę roczną.
Odpowiedzi na wskazane wyżej 

pytania należy ustalić niezwłocz-
nie, gdyż adresatowi wypowiedze-
nia opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste przysługuje prawo do 
odwołania się do właściwego Sa-
morządowego Kolegium Odwoław-
czego. Termin na złożenie odwoła-
nia wynosi tylko trzydzieści dni od 
doręczenia pisma poleconego za-
wierającego wypowiedzenie opłaty. 
Odwołanie takie jest de facto wnio-
skiem o ustalenie, że zaktualizowa-
na opłata jest nieuzasadniona lub 
jest uzasadniona w innej wysokości.  
W każdym przypadku warto jest 
przedstawić na tę okoliczność stosow-
ne dowody, np. alternatywny operat 
szacunkowy sporządzony przez rze-
czoznawcę majątkowego z zakresu 
wyceny nieruchomości. Odwołanie 
musi być poparte merytorycznymi 
argumentami, w tym argumentami 
wskazanymi powyżej. Wniosek do 

Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego składa się przeciwko od-
powiedniemu organowi, a organ ten 
będzie musiał dowieść, iż wartość 
gruntu rzeczywiście uległa zmianie. 
Jeśli wartość nieruchomości faktycz-
nie wzrosła, adresatowi wypowiedze-
nia opłaty rocznej trudno będzie wy-
kazać, że opłata w ogóle nie powinna 
ulec zmianie. W takim przypadku 
istnieje jednak często szansa na wy-
kazanie, że opłata powinna wzro-
snąć do kwoty niższej niż wskazana  
w otrzymanej korespondencji. Usta-
wa o gospodarce nieruchomościami 
dopuszcza bowiem różnorodne me-
tody wyceny, które stosować mogą 
rzeczoznawcy majątkowi.

Konsekwencją złożenia we wska-
zanym wyżej terminie do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego 
wniosku o ustalenie, że zaktualizo-
wana opłata jest nieuzasadniona lub 
jest uzasadniona w innej wysokości 
jest ponoszenie przez adresata wy-
powiedzenia opłaty rocznej za użyt-
kowanie wieczyste nieruchomości  
w dotychczasowej wysokości.

Orzeczenie, które po rozpozna-
niu wniosku wyda Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze nie musi 
zamykać jeszcze sporu. W ciągu 
14 dni od dnia doręczenia orze-
czenia, każdej ze stron przysługu-
je prawo do wniesienia sprzeciwu.  
Wniesienie sprzeciwu jest równo-
znaczne z żądaniem przekazania spra-

wy do sądu powszechnego (nie do wo-
jewódzkiego sądu administracyjnego) 
właściwego ze względu na miejsce 
położenia nieruchomości. Kolegium 
przekazuje wówczas właściwemu są-
dowi akta sprawy wraz ze sprzeciwem.  
Od tej chwili, złożony do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego 
wniosek o ustalenie, że zaktualizo-
wana opłata jest nieuzasadniona lub 
jest uzasadniona w innej wysokości 
traktowany jest jak pozew do sądu 
powszechnego. W razie wniesienia 
sprzeciwu w terminie, orzeczenie 
Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego traci moc, a adresat wy-
powiedzenia opłaty rocznej uiszcza 
opłatę za użytkowanie wieczyste 
w dotychczasowej wysokości aż do 
uprawomocnienia się wyroku sądu 
powszechnego.

Przed zakwestionowaniem pod-
wyżki opłaty rocznej należy jednak 
uwzględnić fakt, iż mimo skutecz-
nego opóźnienia terminu, od które-
go adresat podwyżki zobowiązany 
będzie płacić (w razie przegrania 
sporu) wyższą stawkę, to postępowa-
nie generuje koszty sądowe i koszty 
zastępstwa procesowego. Koszty te 
można jednak uprzednio oszacować 
i podjąć racjonalną decyzję co do ak-
ceptacji lub nie nowej opłaty za użyt-
kowanie wieczyste. 

Michał Snitko-Pleszko
aplikant radcowski Frączyk & Partnerzy

Kancelaria Prawna

W miarę możliwości nasi przed-
stawiciele uczestniczą w ważnych 
spotkaniach organizowanych przez 
inne podmioty. 5 lutego udało nam 
się wziąć udział w „spotkaniu mię-
dzysamorządowym”, tzn. zebraniu 
przedstawicieli rad osiedli z terenu 
całej dzielnicy, zainicjowanym przez 
Radę Osiedla „Grochów Północny”. 
Podczas spotkania wymienialiśmy 
pomysły dotyczące np. sposobu wy-
miany informacji między radami 
osiedli oraz konieczności wybrania 
kilku tematów, w których wspólny 
interes wszystkich części dzielni-
cy umożliwiłby solidarne działanie 
różnych rad osiedli. Wierzymy, że 
podjęcie kilku wspólnych inicja-
tyw mogłoby wzmocnić nasz głos  
i zwiększyć skuteczność naszej pracy.

Wszystkim Mieszkańcom przypo-
minamy, że treść naszych stanowisk, 
interpelacji (wraz z odpowiedziami 
nie) udostępniana jest na stronie 
www.kepa.waw.pl. Zachęcamy do za-
glądania na profil „Samorząd Miesz-
kańców Saskiej Kępy” w portalu Fa-

cebook.com – zgromadzona wokół 
naszego profilu społeczność liczy już 
ok. 260 osób (stan na 23.II.2015). Za-
praszamy również na nasze dyżury, 
podczas których można np. zgłosić 
problem wymagający interwencji, 
ale też odebrać drukowaną wersję 
publikacji „Niezbędnik aktywnych 
mieszkańców”, którą pozyskaliśmy 
specjalnie dla Państwa.

Na zakończenie jeszcze jedna 
informacja – od 3 lutego 2015 nasz 
Samorząd posługuje się własnym 
logotypem. Jego autorce, Ewie Bry-
kowskiej, która inspirowała się pra-
cą Wojciecha Czerwosza, serdecznie 
dziękujemy!

Tadeusz Rudzki
Samorząd Mieszkańców (inaczej: Rada Osie-

dla) Saskiej Kępy jest jednostką pomocniczą 
niższego rzędu w Dzielnicy Praga Południe m. 
st. Warszawy. Mieszkańców zainteresowanych 

pracami Samorządu oraz włączeniem się  
w działania na rzecz Saskiej Kępy zaprasza-

my na nasze dyżury. Odbywają się we wtorki, 
w godz. 17.00-19.00 w siedzibie Samorządu 

Mieszkańców przy ul. Jana Styki 25.
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Wpływ limitów na ilość projektów wybranych do realizacji

Ilość projektów

Wysokość limitu [% kwoty na obszar]
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Wpływ limitów na sumę oddanych głosów na projekty
wybrane do realizacji

Suma głosów

Wysokość limitu [% kwoty na obszar]
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CZY ZMIENIAĆ ZASADY BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO?

KOTY NA STADIONIE NARODOWYM DZIWNA ORGANIZACJA RUCHU  
NA BEREZYŃSKIEJ

W Warszawie twa druga edycja 
budżetu partycypacyjnego. 

Przypomnijmy – w zeszłym roku  
w wyniku głosowania mieszkańców 
Saskiej Kępy do realizacji wybra-
no trzy projekty: budowę sportowej 
hali łukowej przy Szkole Podstawo-
wej nr 143 (390 000 PLN), budowę 
domków dla pszczół (504 PLN) oraz 
ustawienie poręczy gimnastycznych 
przy rogu ul. Międzynarodowej  
i Zwycięzców (3 000 PLN). Ponieważ 
nie przewidziano specjalnych limi-
tów kosztów poszczególnych projek-
tów, to projekt zwycięski pochłonął 
ok. 99,9% całej kwoty przeznaczonej 
dla naszego „obszaru”, a dwa kolej-
ne „dobrano” tak, aby maksymalnie 
wyczerpać pozostałe środki. Tym 
sposobem do realizacji skierowano 
projekty, które w głosowaniu zajęły 
miejsca nr 1, 11 i 16, co wzbudziło 
liczne komentarze.

Reguły były znane przed głoso-
waniem, ale zrozumiałe jest, że sytu-
acja, w której do realizacji kierowany 
jest projekt poparty przez 350 osób 
(16. wynik), a odrzuca się np. projekt 

poparty przez 1152 osoby (2. wynik), 
to budzi to zniechęcenie u miesz-
kańców zaangażowanych w działa-
nia wokół budżetu partycypacyjne-
go. Tego typu sytuacje zauważalne 
były w skali całej Warszawy – np. na 
Mokotowie wybrano do realizacji aż 
pięćdziesiąt siedem projektów, zaś na 
Ursynowie tylko jeden. Władze Mia-
sta dostrzegły ten problem i w dru-
giej edycji umożliwiły dzielnicowym 
zespołom wprowadzanie specjalnych 
limitów kosztów projektów. Niestety 
w naszej dzielnicy nie zdecydowano 
się na to rozwiązanie. A szkoda.

Przyjrzyjmy się, jak mogłyby wy-
glądać wyniki, gdyby już w pierwszej 
edycji wprowadzono limit np. 80% 
całej kwoty przeznaczonej dla Saskiej 
Kępy (przy założeniu, że złożono by 
takie same projekty i oddano by na 
nie tyle samo głosów). Otóż wtedy 
do realizacji skierowano by nie 3 pro-
jekty, ale 8, poparte łącznie nie przez 
2923 osoby, ale przez 5823. Gdyby li-
mit zmniejszyć do 40%, to wybranych 
projektów byłoby aż 14, a łączna suma 
oddanych na nie głosów wyniosłaby 

6997. Różnica byłaby zatem bardzo 
wyraźna, można przypuszczać, że taki 
system sprzyjałby większemu zaanga-
żowaniu mieszkańców.

Warto zwrócić uwagę, że w tym 
roku na wprowadzenie limitów zde-
cydowało się pięć dzielnic (Białołęka 
– 60% kwoty na obszar, Ochota – ok. 
70%, Targówek – ok. 70%, Ursynów 
– od ok. 60% do ok. 70% oraz Wawer 
– 90%). Czy w kolejnym roku dołą-
czy do nich i nasza? Zachęca do tego 
m.in. Samorząd Mieszkańców Sa-
skiej Kępy (Stanowisko nr 2/VI/2015 
z dnia 2 lutego 2015 r.), ale decyzja 
należeć będzie prawdopodobnie do 
dzielnicowych zespołów ds. budżetu 
partycypacyjnego. Póki co pozostaje 
nam przyglądać się rozpoczętej już 
drugiej edycji, a po jej zakończeniu 
wyciągnąć wnioski na przyszłość  
i ewentualnie zmodyfikować zasady 
na kolejny rok.

Przy okazji warto zwrócić uwagę 
na inną kwestię związaną z budże-
tem partycypacyjnym. W wynikach 
pierwszej edycji na Saskiej Kępie nie 
było żadnych projektów związanych 

z organizacją imprez masowych. 
Mieszkańcy zgłosili natomiast wie-
le pomysłów dotyczących drobnych 
poprawek w infrastrukturze, po-
prawy estetyki przestrzeni publicz-
nej oraz zadbania o tereny zielone.  
Wydaje się, że wnioski z tej sytuacji 
powinny być uwzględniane przez 
Władze Dzielnicy przy uchwalaniu 
„zwykłego” budżetu.

Tadeusz Rudzki

Z okazji obchodów Światowego 
Dnia Kota 21 i 22 lutego odbyłasię 
XXXI i XXXII Międzynarodowa 
Wystawa Kotów Rasowych. Zor-
ganizowana została na Stadionie 
Narodowym przez Elitarny Klub 
Kota Rasowego. O certyfikaty i ty-
tuły ubiegały się koty reprezentu-
jące najlepsze Polskie i Europejskie 
hodowle. Międzynarodowy skład 
sędziowski zarówno w sobotę jak  
i w niedzielę wyłonił wielkie-
go zwycięzcę wystawy. Finaliści 
otrzymali puchary i nagrody rze-
czowe, ale nie zapomniano też  
o mieszkańcach Schroniska Dla 
Bezdomnych Zwierząt Na Palu-

chu, dla których zorganizowana 
była zbiórka darów. Publiczność nie 
zawiodła. Już od godzin rannych  
zwiedzający mogli podziwiać kocią ary-
stokrację, kupić akcesoria zoologiczne 
i pamiątkowe drobiazgi. Frekwencja 
była wyższa niż się spodziewano co 
zaskoczyło zarówno organizatorów 
jak i zwiedzających. Mamy nadzieję, 
że wystawa kotów rasowych na sta-
dionie narodowym na stałe wejdzie 
do kalendarza imprez kulturalnych 
Saskiej Kępy. Na co dzień naszą „osie-
dlową” kocią arystokrację możemy 
także oglądać na wystawach, ale tych  
księgarnianych.

Agata Reppel-Cichecka
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Technikum Nr 27 przy ul. Saskiej 78, 
wcześniej znane było jako Technikum 
Chemiczne Nr 3, powstało na początku 
dwudziestego wieku jako wydział szko-
ły inżynierskiej Wawelberga i Rotwonda  
i było pierwszą szkołą chemiczną w Polsce.

Po II wojnie światowej przez 20 lat 
szkoła mieściła się przy ulicy Hożej 88.

W październiku 1965r szkoła przeniosła 
się do obecnej siedziby przy ul. Saskiej 78,  
do budynku przejętym po szkole pod-
stawowej. 1 września 1993 r. - powstał 
Zespół Szkół Nr 21, w którego skład  
wchodziły: Technikum Chemiczne nr 3, 
LXXXVII LO, Zasadnicza Szkoła Zawo-
dowa oraz Policealne Studium Zawodowe.

Od września 2010 r uruchomiono 
nowy kierunek kształcenia –technik usług  
fryzjerskich.

Szkoła jest dobrze wyposażona w no-
woczesne pomoce dydaktyczne, środki 
audiowizualne, laboratoria chemiczne, 
pracownie fryzjerskie. W szkole znajduje 
się biblioteka multimedialna, gabinet me-
dyczny oraz dobrze wyposażone sale gim-
nastyczne, siłownia i fitness.

Nauczyciele i uczniowie technikum 
chemicznego organizują konkursy i pro-
wadzą wykłady ciekawej chemii dla gim-
nazjalistów, przybliżając uczniom gimna-

50 lat na Saskiej 

Zapraszamy  
na DNI OTWARTE 

12 marca 2015 godz. 17.00  
oraz  

09 kwietnia 2015 godz. 17.00
www.technikum27.edu.pl 

zjów tajniki „trudnej” chemii. Pokazują im 
ciekawe doświadczenia chemiczne.

Uczniowie Technikum Usług Fryzjer-
skich w ciągu roku szkolnego Zgodnie  
z życzeniem klientów wykonują bez-
płatnie zabiegi fryzjerskie. Wykazują się  
wiedzą, umiejętnościami i ciekawymi po-
mysłami podczas konkursów fryzjerskich 
takich jak: Konkurs Fryzur Historycznych  
„Fryzjerska Odyseja” czy w konkursie kre-
atywnych stylizacji „Cztery pory roku”.  
W marcu nasi „fryzjerzy” zaprojektują  
i wykonają fryzury aktorom do musica-
lu „Chicago”, który będzie wystawiony  
w teatrze Komedia.

Szkoła, współpracuje z: Wojskową 
Akademią Techniczną, Politechniką War-
szawską oraz Uniwersytetem Warszaw-
skim. Szkolne Koło Chemiczne współpra-
cuje z Kołem Naukowym studentów WAT  
w zakresie uczestnictwa w konferencjach, 
seminariach, wykładach i ćwiczeniach  
laboratoryjnych. 

Ponadto szkoła współpracuje z firma-
mi: Framesi, FaleLokiKoki, Silog, Artego, 
Joanna co zapewnia młodzieży kształcącej 
się w zawodzie technik usług fryzjerskich 
kontakt z nowościami w dziedzinie styli-
zacji fryzur.

W roku 2015 będziemy obchodzili  
50 lecie istnienia Technikum przy Saskiej 78 
i 70 lecie szkoły chemicznej w Warszawie.

SASKA KĘPA marzec 2015 r.   Nr. 1 (19)6. SASKA KĘPASzkoły Saskiej Kępy
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W tym roku, 25 lutego Gimnazjum nr 20  
im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej obchodzi-
ło 184 rocznicę patrona. Jako szkoła z tradycjami, 
która od lat cieszy się mianem bardzo dobrej pla-
cówki oświatowej, Gimnazjum może poszczycić się 
bogatą ofertą edukacyjną.

Powodów do dumy dostarcza nie tylko histo-
ria, ale przede wszystkim lista absolwentów, bo to 
właśnie tu uczyło się wielu wybitnych sportowców  
i olimpijczyków m.in.: św.p. Kamila Skolimowska, 
Robert Sycz czy Kajetan Broniewski.

GIMNAZJUM  
PRZY AFRYKAŃSKIEJ  

OBCHODZI ŚWIĘTO PATRONA

Dyrekcja Gimnazjum zaprasza 
rodziców i uczniów klas szóstych szkół podstawowych  

na DZIEŃ OTWARTY  
25 marca 2015 r. o godz.18, ul. Afrykańska 11

Poszanowanie dla tradycji to jedna z kluczo-
wych wartości propagowanych przez nauczycie-
li i uczniów Gimnazjum nr 20. Obchody dnia  
patronów szkoły to co roku okazja do uczcze-
nia pamięci Bohaterów Olszynki Grochowskiej  
poprzez uczestnictwo w uroczystościach pod  
pomnikiem bohaterów Olszynki Grochow-
skiej oraz organizację uroczystego apelu i pre-
lekcji dla uczniów. To także wyjątkowa okazja  
do świętowania z mieszkańcami prawobrzeż-
nej Warszawy - 2 marca 2015 roku, w sali wido-

Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej to szkoła, która dba o indywidualny rozwój uczniów.

wiskowej PROM „Saska Kępa”, odbył się spek-
takl „Samotnik” Teatru „Baobab” przygotowany  
pod kierunkiem p. Agnieszki Dudek, we współpra-
cy ze znanym aktorem, Waldemarem Obłozą. 

Nie należy zapominać o osiągnięciach na 
polu naukowym. Co roku, wielu uczniów Gim-
nazjum zostaje laureatami i finalistami konkur-
sów międzyszkolnych oraz otrzymuje stypendia  
Prezydent m. Stołecznego Warszawy.
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Drodzy czytelnicy,
Minął 2014 rok, jakby wczoraj 

składaliśmy sobie życzenia nowo-
roczne, a już ku końcowi ma się 
luty 2015! Potrzebą mego serca jest 

pokłonić się i tym Mistrzom, z któ-
rymi spotykałam się przez ostat-
nich dwanaście miesięcy, i wspo-
mnieć o tych, którzy tak licznie 
przecie zamieszkiwali Saską Kępę 

i stale są między nami, z nadzieją,  
że dane nam będzie się z nimi choć na  
moment spotkać. 

To wyraz respektu, który przecie 
wspólnie dla Nich dzielimy. Szacun-

ku dla drugiego człowieka uczyła 
mnie moja Matka Stanisława Stę-
pień. To nade wszystko Jej zawdzię-
czam siłę do dzielenia się miłością 
do Mistrzów. 

ŚLADAMI MISTRZÓW… 
WIELKIE POSTACIE NA SASKIEJ KĘPIE

Jadwiga Teresa Stępień

Mijających dwanaście miesięcy z Mistrzami – nasze wspólne wędrowanie

SASKA KĘPA marzec 2015 r.   Nr. 1 (19)8. SASKA KĘPAŚladami Mistrzow
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autorka podczas spotkania z ambasadorem Krzysztofem Śliwińskim
fot. Beata Poznańska

Na początku roku pod naciskiem 
przyjaciół postanowiłam podsu-
mować nasze wspólne wędrowanie.  
I powstał ogromny dokument na 
więcej niż 25 stron. To suche fakty, 
nie oddające ogromu radości, wzru-
szeń, inspiracji, współdzielenia war-
tości z naszych wspólnych spotkań.

 Wzięłam na siebie zadania nie-
wyobrażalne, sama nie wiem, skąd ta 
siła, która doprowadziła do dzisiej-
szego dnia. Jako Gospodyni wydarzeń, 
będąc jednocześnie – autorką, inicjator-
ką, organizatorką i koordynatorką pro-
jektu w okresie od października 2012 do 
lutego 2015 prowadziłam 24 cykliczne 
spotkania „Śladami Mistrzów… Wiel-
kie Postacie na Saskiej Kępie” – pierw-
szego elementu projektu „Polska Szkoła 
Mistrzów”. W trosce dbałości o edu-
kację, o rozwój młodych, o szerze-
nie wartości szacunku do drugiego 
człowieka, budowanie mostów po-
koleniowych, podkreślanie wartości 
naszego dziedzictwa kulturowego i 
dzielenie się nim jako partnerzy ze 
Światem podjęłam działania na rzecz 
projektu, który wyszedł w swym 
rozwoju poza dzielnicę Pragi-Połu-
dnie, objął zakresem działań wiele 
dzielnic Warszawy, zyskał akcepta-
cję osób prywatnych oraz instytucji 
w Polsce, rozprzestrzeniając się w 
2014 roku także poza granice Polski: 
via SKYPE łączyłam się z Rwan-
dą, Nowym Jorkiem, z Krakowem 
czy ostatnio via telefon komórkowy  
z Londynem!. 

Spotkania przybliżały sylwetki 
Mistrzów, Autorytetów ze świata: 
kultury, nauki, medycyny, dyplo-
macji, wielkich Polaków, na których 
ponad czasowo mogą się oprzeć nie 
tylko dorośli, lecz nade wszystko 
młodzi. Z racji edukacyjnego cha-
rakteru, działania na rzecz dziedzic-
twa narodowego, odbyte do lutego 
2015 roku spotkania były Pro Pu-
blico Bono. Na każde spotkanie był 
wstęp wolny.

Drodzy czytelnicy, to także dzię-
ki wam, przybywającym, siadającym 
i w wygodnych fotelach i na scho-
dach, przepływało DOBRO. Mogło 
się ono dziać dzięki wsparciu insty-
tucji współtworzących oraz gości 
specjalnych. 

Tak było i w 2012, 2013, 2014 
roku – i tak zaczęliśmy 2015 rok!

Nie starczy kolumny, by wszyst-
kich wymienić, więc wspomnę tyl-
ko ostatnie, dedykowane Maria-
nowi Hemarowi z dnia 21 lutego 
2015 r., o którym tylko nieliczni 
Saskokepianie wiedzą, że mieszkał  
tu do 1939 roku. 

„Urzeczony Polskością  
i Lwowem”

MARIAN HEMAR  
- poeta, satyryk, komediopisarz,  

autor tekstów piosenek

Wieczór był dedykowany: po-
ecie, satyrykowi, twórcy tekstów 
dla teatrzyku Qui Pro Quo. Lwo-
wianinowi. Żołnierzowi Samodziel-
nej Brygady Strzelców Karpackich  
w Palestynie i w Egipcie (m.in. pod 
Tobrukiem), który w 1942 został 
przeniesiony do Londynu. Mariano-
wi Hemarowi, który do śmierci two-
rzył na emigracji. 

Idea spotkania: Wiele dróg pro-
wadzi do Mistrzów z Saskiej Kępy. 
Szukając śladów Mariana Hemara  
w 2015 r. trafiłam na stronę Muzeum 
Historii Żydów Polskich - Polscy 
Sprawiedliwi – przywracanie pa-
mięci… A przecie znam go z dzie-
ciństwa! Jego Karpacką Brygadę 
śpiewała moja Matka, mój wuj, moja 
rodzina, powracająca z tułaczki wo-
jennej z Afryki do ukochanej Polski. 
21 lutego 2015 r. dzięki gościom 
specjalnym, instytucjom, którym 
Marian Hemar jest stale symbolem 
polskości odbył się szczególny wie-
czór. Był on pierwszym na Saskiej 
Kępie dedykowanym Mistrzowi. 
Jego geniusz znają artyści, publicz-
ność, słuchacze polskiego radia. 
Jego twórczość podtrzymywała serca 
tych, którzy opuścili Polskę - rozpro-
szonych po świecie, wywiezionych  
i uciekinierów. Mistrz kochał Oj-
czyznę, na wygnaniu podtrzymy-
wał serca tych, co nie mogli wrócić  
do kraju. Misja Mariana Hemara sta-
le jest siłą w przekazie! 

Moja gorąca miłość nie może się 
pogodzić z inną Polską, tylko najlep-
szą, najszlachetniejszą, najuczciwszą  
w świecie. 

Uczyli mnie tej miłości Słowacki, 
Żeromski i Piłsudski. 

Marian Hemar

Goście specjalni: 
Irena Delmar-Czarnecka – Pre-

zes Związku Artystów Scen Polskich 
zagranicą, 

Minister Dr hab. Andrzej K. 
Kunert – Sekretarz Rady Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa,  
Prof. nadzw. Akademii Obrony Na-
rodowej, 

Tadeusz Samborski – Przewod-
niczący Rady Krajowej Ruchu Sto-
warzyszeń Regionalnych RP, Członek 
Zarządu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, 

Zbigniew Rymarz – kompozytor, 
pianista, 

Dr hab. Stanisław Górka – Prof. 
Akademii Teatralnej w Warszawie, 

Filip Borowski – Twórca kabare-
tu Filip z konopi.

Wydarzenie mogłam poprowa-
dzić dzięki Gościom Specjalnym 
wieczoru a także dzięki: 

Leszkowi Patta – TVP Polonia, 
autor scenariusza filmu „Tu mówi 
Hemar”

Łukaszowi Kardas – Dyrektor - 
Redaktor Naczelny TVP Polonia, 

Jolancie Adamiec Furgał – Sekre-
tarz Programu TVP Polonia, 

Bartłomiejowi Kuczyńskiemu – 
Kierownikowi Oddziału Udostęp-
niania Zasobu NAC, 

Monice Krawul – Kierownik Pra-
cowni Dokumentacji Teatru - Insty-
tut Teatralny, 

Magdalenie Krzykała – Sekreta-
riat Biura ZASP, 

Krystynie Gott – Prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Saskiej Kępy, 

Beacie Michalec – Prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Warszawy, 

Ewie Kielak-Ciemniewskiej – Re-
daktor Naczelny miesięcznika Sto-
lica, 

Oldze Łęckiej – Redaktor „Wiado-
mości Sąsiedzkie”, 

Monice Redlickiej – drukarnia 
P.H.U Krystel, 

Michałowi Szperlingowi – autoro-
wi projektu graficznego zaproszenia 
i plakatu, 

Marii Juszczyk – Dyrektor Prom 
Kultury Saska Kępa.

Drodzy czytelnicy,
Na łamach periodyku pragnę 

podziękować za tak nieoczekiwanie 
liczne przybycie na lutowe wydarze-
nie z Marianem Hemarem!

W swej serdecznej frazie Pan 
Minister Andrzej Krzysztof Kunert 
- Sekretarz Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa powiedział: Je-
śli pyta mnie Pani, co znaczy dla mnie 
słowo „Pamięć”... to wieczór nie dał 
by się zamknąć w czterech godzinach...  
a mamy … tylko dwie!

Za wspólną podróż z Mistrzem 
...choć dwu godzinną całym sercem 
dziękuję Gościom Specjalnym i Pu-
bliczności. Za wzruszenia, za radość 
i za refleksję. Mam nadzieję, że dane 
mi będzie dalej współdzielić mą mi-
łość do Mistrzów, jak Opatrzność po-
zwoli. Państwa obecność jest siłą do 
dalszego wędrowania! Bądźmy jak 
Kulikowski Chlib – Mariana Hemara! 
On jest tak blisko... Chleba ... Adama 
Chmielowskiego.

21 marca poprowadzę wieczór: 
„PŁONĄCE SERCE” - JERZY 
WALDORFF - pisarz, publicysta, 
krytyk muzyczny i działacz społecz-
ny 

Wierzę w Opatrzność, dlatego nie 
martwię się „co będzie, kiedy ktoś zade-
cyduje, że spotkałam się już ze wszyst-
kimi Mistrzami z Saskiej Kępy”….

Nie każdy z nas wie, jak wielu 
zamieszkiwało i stale mieszkają, są 
pośród nas. 

Nie jest zarzutem nie wiedzieć  
o Nich – wręcz odwrotnie! To za-
chęta do dalszych wędrówek z Au-
torytetami! Złożony harmonogram, 
proponowany wybór wydarzeń de-
dykowanych Mistrzom na początku 
stycznia 2015 roku na ręce Dyrektor 
Promu Kultury Saska Kępa Pani 
Marii Juszczyk – to stała potrzeba 
spotkania się z kolejnymi dwudzie-
stoma dwoma Postaciami – wybra-
nymi z pośród wybranych… 

 
http://www.prezydent.pl/witry-

na-obywatelska/witryna-obywatel-
ska/projekt,411.html

Z głębokim respektem

Jadwiga Teresa Stępień
autorka, inicjatorka, organizatorka  

i koordynatorka projektu 
/”Polska Szkoła Mistrzów” - „Śladami 

Mistrzów ...Wielkie Postacie na Saskiej 
Kępie”/ 

jadwiga.teresa.stepien@gmail.com  
mobile +48 600 519 065
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“syrenka” Wojciecha Czerwosza 
- szkoła im. B. Prusa 

Kolonia Łaskiego rok 1927

Katowicka rok 1946

Saska 100 rok 1940

Willa Brzezińskich Obrońców 10
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Dokąd szanowny Pan życzy? 
– pyta mnie taksówkarz na 

Nowym Świecie.
Saska Kępa – odpowiadam. 
Saska Kępa zielenieje, he, he, 

he… – rzuca taksiarz. 
Tańczą k… i złodzieje – wygła-

szam odzew.
I wszystko jasne. Mkniemy jego 

gablotą na „tamtą stronę, naprze-
ciwko”, nie zawracając sobie głowy 
jakimiś licznikami czy papierkami.  
Się dogadamy, co nie?

Zieleń, ogrody, przyroda – od 
zawsze znaki rozpoznawcze naszej 
Dzielnicy. Jej historię, mniej lub 
bardziej, zna chyba każdy czytelnik 
tego periodyku.

Byli Sasi, Olędrzy, „imprezownia” 
dla mieszkańców Warszawy, czyli 
dzisiejszej lewej strony Wisły, oparta 
na działalności słynnych karczm jak 
„Prado”, czy „Pod Dębem”. 

W końcu też ukuto przytoczone 
wyżej słynne powiedzenie. 

Na początku XX wieku obie 
strony Wisły połączył most im. cara 
Mikołaja II, zwany Mikołajewskim 
lub po prostu Trzecim Mostem.  
W 1916 roku Pragę, wraz z terenami 
dzisiejszej Kępy, dołączono oficjal-
nie do granic Warszawy, a przepra-
wę przez Wisłę rok później nazwano 
Mostem im. Księcia Józefa Ponia-
towskiego.

I tak tereny dzisiejszej Saskiej 
Kępy, słabo zaludnione, o strukturze 
wręcz wiejskiej, stały się atrakcyj-
nym obszarem do kolonizacji.

Pojawili się pierwsi przedsiębior-
czy pośrednicy, głównie pochodze-
nia żydowskiego, handlujący na tym 
terenie działkami, nazywani przez 
lokalną ludność Jakubowiczami.  
To właśnie na ich pamiątkę pierwsza 
ulica Kępy od strony Alei Poniatow-
skiego została nazwana Jakubowską, 
a teren ten i okolice uważa się za naj-
starszą część Dzielnicy. 

Początkowe „nowe” osadnictwo 
było bardzo chaotyczne i tak na-
prawdę dzielnica ukształtowała się w 
pełni dopiero po II wojnie światowej, 
a całkowicie w czasach już zupełni 
współczesnych. Niemniej jednak 

wszystkim tu planującym się osie-
dlić oraz ówczesnym „developerom” 
przyświecała ta sama idea. Nowa 
dzielnica miała być zielona, pełna 
drzew i roślinności, w której mają 
tonąć powstałe tu domy, zarówno te 
reprezentacyjne, jak i mniejsze.

Pierwszym budowniczym nowej 
Kępy okazał się niejaki Jan Łaski, 
posiadający parcele przy dzisiejszych 
ulicach Dąbrowieckiej, Obrońców  
i Katowickiej. Zatrudniony przez 
niego architekt Włodzimierz Gall 
zaprojektował tu kolonię szerego-
wych willi, nazwaną później od na-
zwiska właściciela Kolonią Łaskiego.  
Segmenty zostały zaprojektowane  
w „podkowę”, na ich froncie zapla-
nowano małe frontowe ogródki, na 
tyłach zaś powstało coś w rodzaju 
wielkiego patia, podzielonego także 
na przynależne do domów dość wą-
skie, ale długie ogródki, z wewnętrz-
ną uliczką gospodarczą, z czasem za-
budowaną kolejnym domem wolno 
stojącym (ale „w stylu”) oraz liczny-
mi garażami. Po dziś dzień Kolonia 
Łaskiego jest zatopiona w zieleni 
mniej lub bardziej zadbanych ogro-
dów i ogródków. 

Przy ulicy Obrońców, uznawa-
nej w latach 20. i 30. XX wieku za 
główną w dzielnicy, powstawały 
kolejne domy, tym razem wolnosto-
jące, jak Willa Wolskich pod nume-
rem 14, Willa Łepkowskich (nr 1), 
Willa Ołdakowskich przy Obroń-
ców 2, Willa Filarewiczów (nr 33)  
czy Willa Brzezińskich pod nume-
rem 10. Wszystkie te nieruchomości 

charakteryzowały ogrody o niespo-
tykanych rozmiarach w miejskiej 
zabudowie. Z czasem, z różnych po-
wodów, ogrody te były rozparcelo-
wywane i powstawały w nich kolej-
ne wielo- lub jednorodzinne domy. 
Jednak i te prawie zawsze zachowały 

odpowiednie proporcje terenów zie-
lonych do zabudowanych.

Ulica Obrońców to przykład ko-
lonizacji stadnej. Byli jednak śmiał-
kowie, którzy decydowali się na 
kupno gruntu na totalnym wówczas 
odludziu. 

Willa Szyllerów powstała na skra-
ju (nawet dzisiejszej) Kępy – przy 
ulicy Miedzeszyńskiej, późniejszym 
Wale Miedzeszyńskim 756, pod 
koniec lat 30., Willa Zalewskich  
– w niedalekim sąsiedztwie przy  
ul. Rzymskiej 13. Na dziewiczym te-
renie zdecydował się osiedlić malarz 
Bronisław Kopczyński, który w 1934 
roku zaczął kolonizację ulicy Genew-
skiej (pod dzisiejszym numerem 38). 

Wszystkie te budowle zaprojek-
towali wybitni architekci (Lachert, 
Szanajca, Pniewski), uwzględniając 
sielski, z czasem ogrodowy charakter 
okolicy.

W latach 30. zaczęto zabudo-
wywać dalszą część Saskiej Kępy.  
Na wytyczonej ulicy Francuskiej po-
wstawały pierwsze kamienice (choć 
ulica przez wiele lat nie była droż-
na z powodu trudności związanych  
z wywłaszczeniem pewnego gospo-
darstwa znajdującego się na jej dzi-
siejszym środku, przy skrzyżowaniu 
z ulicą Lipską). 

Prawie wszędzie powstawały 
domy, czynszówki, mniej lub bar-
dziej okazałe wille i domki. Przy 
ulicach Zakopiańskiej i Krynicznej 
oraz Szczuczyńskiej i Czeskiej zdecy-
dowano się na zabudowę szeregową, 
choć niejednorodną i niekoniecznie 
jednorodzinną. 

Wszystkie te nieruchomości łą-
czył jednak wspólny mianownik: 
zieleń, ogrody, drzewa. 

Każda posesja miała co najmniej 
jeden spory ogród służący ogółowi 
mieszkańców domu, na ulicach zaś, 
obok jezdni i trotuarów, starano się 
projektować zieleńce, a na nich sa-
dzić drzewa i krzewy (a w czasie oku-
pacji – owoce i warzywa).

Na szczególną uwagę zasługuje 
zabudowywana od końca lat 20. ulica 
Katowicka. Pod numerem 9-11 po-
wstała sztandarowa modernistyczna 
budowla według projektu Bohdana 
Lacherta i Józefa Szanajcy, najcie-
kawszy chyba wolno stojący dom w 
dzielnicy – Willa Walerego Romana 
(nr 10), Willa Apolinarego Przybyl-
skiego pod numerem 16 oraz wiele 
innych bardzo ciekawych zabudo-
wań. Oczywistym jest, że proporcja 
zieleni została tu także właściwie  
zachowana.

Po II wojnie światowej na Ka-
towickiej mieścił się oddział Biura 
Odbudowy Stolicy, z czynnie działa-
jącym w nim Bohdanem Lachertem. 
To właśnie temu słynnemu archi-
tektowi udało się nadać w latach 40. 
XX wieku ulicy Katowickiej niepo-
wtarzalny charakter. Lachert zadbał, 
aby frontowe ogródki domów nie 
były odcięte od ulicy i poszatko-

wane (poza nielicznymi wyjątkami  
– parkany z czerwonej cegły ułożo-
nej ażurowo). 

Zaprojektowano małą architek-
turę, od charakterystycznych okrą-
głych latarń ulicznych, przez beto-
nowe ławki osadzone na cokołach  
z kamienia polnego, po rzeźby ulicz-
ne takie jak „Chłopiec z żaglówką”, 
„Niedźwiadek”, czy płaskorzeźbę 
„Plon” Jerzego Jarnuszkiewicza na 
fasadzie kamienicy na rogu z ulicą 
Zwycięzców. 

Na przeciwległym rogu powstał 
monumentalny gmach Zespołu 
Szkół im. B. Prusa, z płaskorzeźbą 
„Syrenki” autorstwa Wojciech Czer-
wosza. W 1983 roku na betonowym 
dziedzińcu szkoły odsłonięto po-
piersie Bolesława Prusa ozdobione 
dwiema donicami, które miały nieco 
ocieplić tę cementową „pustynię”. 
Wszystko to jednak stanowiło jed-
ną spójną całość i pasowało do idei  
miasta-ogrodu. 

Katowicka była publiczną, zie-
loną przestrzenią z różnorodną 
małą architekturą i wspaniałymi 
ogrodami na tyłach dobrze zapro-
jektowanych domów. Niestety mała  
architektura prawie nie przetrwa-
ła do dnia dzisiejszego. Dzięki sta-
raniom saskokępskich organizacji  
i hojności mieszkańców renowacji 
doczekał się jedynie „Plon” oraz trzy 
kamienne ławki. Ulica straciła swój 
wyjątkowych charakter, ale mimo 
tego jest nadal urokliwa.

W latach 30. dzielnica zagęsz-
czała się, mieszkańców przybywało, 
a że w większości byli oni katolika-
mi, brakowało im kościoła. Pierwot-
nie planowano ulokować świątynię 
na przedłużeniu ulicy Francuskiej, 
czyli na obecnym Placu Przymierza-
Paryskiej, finalnie zdecydowano się 
na wybudowanie jej na środku uli-
cy Obrońców na wysokości Nobla.  

SASKA KĘPA: MIASTO - OGRÓD Przemysław Popkowski
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Wyburzanie kina Sawa rok 2000

Plac Przymierza lata 40/50

Kanałek Wystawowy przy działkach

Kryniczna 6 ( w tle Zakopiańska 
11) rok 1940
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Na środku – bowiem według pla-
nów kościół miał stanąć na zielonej 
wyspie z obydwu stron otoczonej 
ulicą Obrońców, która miała do-
chodzić aż do Międzynarodowej 
(tak jak Walecznych i Zwycięzców). 
Po tej koncepcji pozostał krótki, 
pieszy odcinek Obrońców pomię-
dzy Saską a Niekłańską (dalszy jej 
bieg zablokowała budowa szpitala  
dziecięcego). 

Kościół ukończono już po II woj-
nie światowej. Koncepcja jego lo-
kalizacji się nieco zmieniła, jednak 
pozostaje on jedną z najbardziej „zie-
lonych” świątyń w Warszawie. Zaś 
Ogródek Jordanowski oraz skwerek 
przy ulicy Nobla to pozostałość po 
pierwotnych planach.

PRL nie należała do najbardziej 
kolorowego okresu także i dla Kępy. 
Jednak szarość i niedoskonałości 
były w naszej dzielnicy zawsze ka-
muflowane zielenią. Odpadał tynk, 
lało się z dachu, ale mieniąca się bu-
telkowa zieleń pnącego wina zasła-
niała te niedogodności. 

Na krzywe parkany czy trotuary 
nie należało zwracać uwagi, bo bzy 
kwitły jak szalone, ogrodowe przebi-
śniegi, prymulki, stokrotki czy bar-
dziej okazałe tulipany, żonkile i pi-
wonie cieszyły każde oko. A jesienią 

wielobarwne liście ozdabiały drzewa, 
a potem pokrywały chodniki i zieleń-
ce. Saska Kępa cały czas zieleniała.

Niestety w owym okresie popeł-
niono kilka gwałtów na architekturze 
krajobrazu, jak wybudowanie wie-
żowców w ogrodach willi przy ulicy 
Krynicznej. Dziś na szczęście bloki 
te wtopiły się w krajobraz, drzewa 
urosły i wszystko wygląda tak, jakby 
ktoś to pierwotnie zaplanował i za-
projektował. Zbyt duże i niepasują-
ce do okolicy wydawały się w owym 
czasie także wybudowane na rogu 
Placu Przymierza i Meksykańskiej 
dziesięciopiętrowe bloki. Jednak po 
latach ta zabudowa okazała się wręcz 
filigranowa w porównaniu z tym, co 
powstało po zlikwidowaniu bazarku 
przy Zwycięzców i kina Sawa przy 
Placu Przymierza (po którym pozo-
stała tylko nazwa). 

W latach 50. i 60. powstały nowe 
osiedla przy ulicach Wandy, Niekłań-
skiej, Angorskiej i Międzynarodo-
wej, jednak także z poszanowaniem 
proporcji zieleni do budynków. Na-
stępna dekada to zabudowa drugiej 
strony ulicy Międzynarodowej. Osie-
dle Młodych (dziś Międzynarodo-
wa) powstało po likwidacji znacznej 
części umiejscowionych tu działek 
pracowniczych. Nowopowstałe wie-
żowce stały się zwieńczeniem Saskiej 
Kępy i na szczęście zostały zaprojek-
towane tak, aby przestrzeń pomiędzy 
nimi także tonęła w zieleni i była 
kontynuacją miasta-ogrodu, choć w 
wersji nieco wyższej i na owe czasy 
nowoczesnej.

Po 1989 roku Saska Kępa – for-
malnie osiedle będące częścią dziel-
nicy Praga Południe – była całko-
wicie ukształtowana. Pozostały tu 
jednak pewne „dziury”, na które za-
kusy miały spółdzielnie mieszkanio-
we, prywatni inwestorzy, duże firmy 
developerskie.

Pierwszą najbardziej spektaku-
larną inwestycją była zabudowa po-
łudniowego terenu ulicy Zwycięz-
ców pomiędzy wylotem ulic Nobla 
i Saskiej. Był to pewien szok dla 
mieszkańców, ale nowe, nieźle za-
projektowane osiedle zyskało sym-
patię i amatorów. 

Potem powstało osiedle jednoro-
dzinnych domków przy Trasie Ła-
zienkowskiej. Szybko okazało się, że 
szeregowce wybudowane na „psiej 
łączce” niekoniecznie nadają się do 
mieszkania, i w ten sposób powstało 
saskokępskie biurowe zagłębie pomię-
dzy ulicami Wąchocką a Genewską. 

Równolegle znikały kolejne oka-
załe ogrody, z przedszkolnym przy 
ulicy Walecznych róg Gruzińskiej na 
czele. Cóż – signum temporis. Jest 
ziemia, droga ziemia, są inwestorzy, 
są i nabywcy. Wszystko jednak do 
pewnego momentu trzymało się ja-
kichś reguł i wtapiało się w dzielnicę 
ogrodową, choć w coraz mniejszym 
procentowo stopniu.

Klęska przyszła wraz ze zbu-
rzeniem kina Sawa i postawieniem 
na jego miejscu „apartamentowca”  
– olbrzymiego, wysokiego betonowe-
go budynku, de facto likwidującego 
Plac Przymierza, architektonicz-
nie mającego się nijak do okolicy.  
Potem zlikwidowano sąsiedni ba-
zarek na rogu Zwycięzców i tam 
umieszczono budowlę podobną do 
sąsiada. Kwadrat ulic Zwycięzców, 
Plac Przymierza, Meksykańska, 
Wandy stał się sztandarowym przy-
kładem miasta-antyogrodu. Duże, 
wysokie, ciężkie domy mogły zostać 
wybudowane w każdej dzielnicy,  
w każdym mieście czy miasteczku. 

W latach 2000. wybudowano jesz-
cze ciąg domów przy dalszej połu-
dniowej części ulicy Zwycięzców, 
na odcinku od Saskiej do Międzyna-
rodowej, gdzie zieleni wokół także  
nie uświadczymy. 

Temu gwałtowi na Saskiej Kępie 
zawdzięczamy wszakże jedno – Miej-
scowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego ( regulujący m.in. mak-
symalną wysokość zabudowy oraz 
konieczność zachowania odpowied-
niej ilości terenów zielenych ). 

Wydaje się, że już nigdy na Kępie 
nic takiego nie będzie mogło powstać. 

Saska Kępa to wyjątkowy, zielony 
obszar, inny niż reszta dzielnic War-
szawy. Ale i jej otoczenie jest niezwy-
kłe. Od zachodu Wisła z pięknymi, 
rewitalizowanymi co roku plażami  
i ścieżkami rowerowymi, od połu-
dnia luźna zabudowa Gocławia, od 
północy jedyny w swoim rodzaju 
Park Skaryszewski im. I.J. Paderew-
skiego, a od wschodu Ogródki Dział-
kowe i Kanałek Wystawowy. 

Dla dobra Kępy należy bronić 
także jej otoczenia. O ile Wisły zabu-
dować się nie da, również Park Pade-
rewskiego raczej jest nie do ruszenia, 
o tyle zielone tereny działek są stale 
zagrożone. 

Ogrody Działkowe powstały  
w 1939 roku, służyły i służą wielu 
pokoleniem działkowców oraz oko-
licznym mieszkańcom. Dla seniorów 
to przedłużenie życia, dla młodych 
odskocznia od codziennej walki  
o przeżycie. 

Tereny te są łakomym kąskiem 
dla developerów, choć kompromi-
tująca sprawa „reprywatyzacyjna” 
sprzed lat chyba na długi czas zablo-
kowała ich zabudowę. Niestety ob-
szar ten nie jest uregulowany Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, 
wobec czego nic pewne nie jest.

Od jakiegoś czasu forsowane są 
inne zagrażające temu miejscu inwe-
stycje. Najpierw była planowana Tra-
sa Tysiąclecia – przez środek działek, 
nieco oddalona od Kępy. Ta inwe-
stycja ostatecznie została porzucona. 
Od lat mówi się jednak o tramwaju 
na Gocław, dziś plany te chce się za-
stąpić ekologicznym autobusem.

Jednym z najbardziej prawdo-
podobnych miejsc, gdzie miałaby 

powstać ta inwestycja, są właśnie 
skrajne saskokępskie tereny dzia-
łek wzdłuż Kanału Wystawowe-
go. Wiązałoby się to z likwidacją  
kilkudziesięciu lub ponad setki 
działek, a także ze skazaniem na są-
siedztwo tramwajów lub autobusów 
mieszkańców ulicy Międzynarodowej  
oraz pozostałych działkowców  
i ich gości.

W imię połączenia 60-tysięcznego 
Gocławia z lewą stroną Wisły część 
naszych włodarzy chce zupełnie 
zmienić ten rejon Kępy, wprowadza-
jąc tu całkowity chaos urbanistyczny. 
A także hałas. Mieszkańcy Osiedla 
Międzynarodowa są przyzwyczajeni 
do zaciszności i zieleni tego miejsca. 
Urokliwy i unikatowy w skali Warsza-
wy kanałek stałby się krawężnikiem 
arterii komunikacyjnej, do którego 
można by wyrzucać śmieci z okien 
tramwaju lub autobusu, zamiast stać 
się tym, co planowali pomysłodawcy 
jego rewitalizacji, czyli przepięknym 
deptakiem ulokowanym na skraju 
dzielnicy – oświetlonym, monitoro-
wanym, z ławeczkami dla spacerowi-
czów i zakochanych. Dzikie kaczki  
i inne ptactwo tu się gnieżdżące rów-
nież pożegnamy, a uwielbiane przez 
wielu Kępian spacery po zawsze  
dostępnych dla ogółu ogrodach 
działkowych przejdą do historii.

W zamian nasi sąsiedzi z Go-
cławia otrzymają linie tramwajową 
(coraz mnie prawdopodobne) lub 
autobusową, która w jakiś cudow-
ny sposób połączy się z dość wąską 
i zakorkowaną, nie tylko w godzi-
nach szczytu, Aleją Waszyngtona,  
by w końcu równie zatłoczonym 
Mostem Poniatowskiego dowieźć 
ludność do Centrum.

Niestety rozwiązania te nie po-
mogą Gocławianom, a na pewno 
zaszkodzą Saskokępianom. Jedy-
nym rozsądnym wyjściem wydaje 
się ulepszenie połączenia Gocławia 
z lewą stroną Wisły Mostem Łazien-
kowskim, który w wyniku ostatniego 
pożaru przejdzie remont generalny,  
a praktycznie zostanie odbudowany 
– można więc przy okazji wprowa-
dzić sporo modyfikacji. 

Saska Kępa to nasza zielona wy-
spa. Dbajmy o nią w każdy możliwy 
sposób. Uprawiajmy przydomowe 
ogródki i trawniki, nie bacząc na 
to, czy jesteśmy ich właścicielami, 
czy tylko (lub aż) użytkownikami.  
A jeśli już nie chce nam się o to 
dbać, to przynajmniej szanujmy pra-
cę innych, nie niszcząc zachowanej 
zieleni koleinami aut lub nie sprzą-
tając po naszych czworonogach.  
W skrajnych i bezczelnych przypad-
kach zawiadamiajmy Straż Miej-
ską o dewastacji naszych uliczek  
i skwerków. 

Bądźmy po prostu gospodarzami 
naszej Dzielnicy, szanujmy nasze 
otoczenie i siebie nawzajem!

Przemysław Popkowski
Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa

PS. Artykuł ten napisałem na pod-
stawie mojej najlepszej wiedzy i mo-
ich obserwacji, a także wiedzy moich 
bliskich, oraz lektur książek o Saskiej 
Kępie, w szczególności autorstwa pani 
Hanny Faryny-Paszkiewicz. 
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Mój kontakt z grafiką sięga 
najmłodszych lat. Niestety 

urodziłam się akurat w czasie, gdy 
zabierano mojej rodzinie z trudem 
przez Dziadka i Ojca zbudowane Za-
kłady Graficzne w Poznaniu. Firma 
istniała od początku XX wieku na 
poznańskich Garbarach jako „Za-
kłady Graficzne Piliczek i Putia-
tycki”. Po pożarze w 1937 r. została 
odbudowana i zmodernizowana na 
Jeżycach już jako samodzielna, ro-
dzinna firma o nazwie „Zakłady 
Graficzne M. T. Putiatycki” i szyb-
ko zaczęła zyskiwać renomę. Duży 
budynek na rogu ulic Bukowskiej  
i Polnej w Poznaniu posiadał bardzo 
nowoczesne jak na tamte czasy ma-
szyny offsetowe i rotacyjne. Ojciec 
mój kształcił się w Niemczech i we 
Francji; jego siostra Alina na wy-
dziale grafiki PWSSP w Poznaniu 
- dodam, że moja Matka ukończyła 
ASP w Warszawie. Rodzina przy-
gotowywana była wszechstronnie 
do pracy w Zakładach Graficznych, 
gdzie zajmowano się drukiem ksią-
żek, map, plakatów itp. Po wybuchu 
wojny zakłady przejęte zostały przez 
Niemców, a potem upaństwowione 
przez władze PRL. Wegetując na 
wsi, zastraszeni (a raczej zaszczuci), 
w bardzo trudnych warunkach, moi 
Dziadkowie, Ojciec i Matka szybko 
zmarli - zostałam sierotą. Wtedy coś 
we mnie się zagotowało, wzburzyło, 
narosło w formie twardego posta-
nienia, aby kontynuować tradycje 
rodzinne. Podjęłam studia plastycz-
ne w PWSSP w Poznaniu (nota bene 
wszystkie prace graficzne, o czym 
dowiedziałam się później, robione 
przez studentów drukowane były  
w naszych Zakładach - wówczas Po-
znańskich Zakładach Graficznych 
im. Kasprzaka). Dostałam się na 
Architekturę Wnętrz, gdzie trafiłam 
na wybitnych profesorów: Tadeusza 
Brzozowskiego, Stanisława Zamecz-
nika, Andrzeja Kurzawskiego i nie-
zapomnianego Rektora Stanisława 
Teissera. Wszyscy jak jeden mąż sta-

rali się i robili wszystko, abym jak 
najwięcej skorzystała na studiach. 
Życzliwość z jaką się spotkałam 
jako córka nieżyjącej malarki, ale też 
jako jedna z rodziny Putiatyckich, 
zobowiązywała mnie i motywowała  
podwójnie do pracy artystycznej.

To prawda, że o grafice myśla-
łam ciągle, ale los pokierował mnie  
w inną stronę - nie mając nigdy do-
stępu do pracowni graficznej zaczę-
łam robić monotypie. Prowadząc 
„Galerię Licorne” na Saskiej Kępie 
jedną z pierwszych wystaw, którą 
urządziłam była wystawa prac Al-
freda Lenicy i jego córki Danuty  
Lenicy-Konwickiej. Ponad 50 prac 
Alfreda Lenicy starannie oprawio-

nych dostałam z Galerii ABC i Ar-
senału w Poznaniu. Były to głównie 
dzieła na papierze, monotypie i akwa-
rele, ale też malarstwo figuratywne. 
Kontakt na codzień z autentyczny-
mi dziełami tego malarza i muzyka, 
który głównie zarabiał na życie kon-
certując, nasunął mi myśl połączenia 
tych dwóch dziedzin sztuki. Tak się 
zrodził pomysł powołania do życia 
Grupy Twórczej „Symfonia”. Poza 

tym wielkie marzenie zajmowania się 
grafiką mogło zostać wreszcie zreali-
zowane, bowiem moja technika nie 
wymaga pras graficznych (dawniej 
nie było wszak możliwości korzysta-
nia z komputera). Wciągnęłam się 
bez reszty w tę pracę, kontynuując  
i rozwijając pomysły mojego Mistrza. 
Wszystkie moje prace wykonane na 
papierze są unikatowe i, aby ich nie 
można było powielić, są sygnowa-
ne stemplem suchym z symbolem  
jednorożca: Licorne *ANNA*FO-
RYCKA*PUTIATYCKA*. 

Podejmując tematy muzyczne 
zaczęłam poszukiwać kodów, dzięki 
którym malarstwo można przełożyć 
na muzykę - malarstwo rozgrywa 
się w czasie, a w muzyce ważny jest 
element ruchu. Dla mnie muzyka 
to abstrakcja, więc eksperymen-
towałam. Rozwiązanie znalazłam  
w formie monotypii. Na czym polega 
monotypia?

Monotypia – (z greckiego mo-
nos – jeden, typos – odbicie) – to 
artystyczna technika graficzna wy-
różniająca się tym, że pozwala na 
uzyskaniem tylko jednej odbitki. 
Rysuje się farbami na metalowej, 

bądź szklanej płycie, do której przy-
kłada się papier. Trzeba to zrobić  
w miarę szybko, żeby farba na pły-
cie nie zdążyła wyschnąć. Można  
w bardzo różnorodny sposób wyko-
rzystywać tą technikę : od jednobarw-
nych, tonalnych odbitek, do złożo-
nych, wielowarstwowych i barwnych 
kompozycji. Mistrzem rysunku, 
który zajmował się problemem ciała  
w ruchu był Edgar Degas. Jego wkład  

MONOTYPIE  
I INNE KARTY PAMIĘCI

Wystawa prac graficznych
Anny Foryckiej-Putiatyckiej

Anna Forycka-Putiatycka

w rozwój monotypii jest ogromny. 
Stosując tę technikę znakomicie 
oddawał ruch. Gotową odbitkę pod-
malowywał pastelem nadając pracy  
kolor i urozmaicając jej fakturę.

Aby uszlachetnić moje mono-
typie postanowiłam odbijać je tak 
jak odbija się grafikę warsztatową,  
z zachowaniem wszystkich norm, 
stosując też farbę drukarską. Nie-
które prace wzbogacam akwarelami, 
lub pastelami, aby dopełnić je kolo-
rystycznie. Jak wiaomo, od dawna 
trwa spór: czy monotypie należy za-
liczyć do grafiki, czy do malarstwa? 
Ten akademicki dylemat pozosta-
wiam krytykom sztuki. Natomiast 
intuicja mówi mi, że wszystko zależy  
od sposobu wykonywania odbitki 
oraz rodzaju użytych farb.

Post scriptum
W środę 7 stycznia br. zmarł  

Tadeusz Konwicki, wielki pisarz  
i reżyser filmowy, uroczy człowiek, 
wierny przyjaciel Andrzeja Łapic-
kiego, Gustawa Holoubka i ... ulicy 
Nowy Świat. W 2001 r. przyszedł 
skromnie do mojej galerii „Licorne” 
na Saskiej Kępie i zaproponował wy-
stawę prac swojej zmarłej żony Da-
nuty Lenicy-Konwickiej. Uważał, 
że za mało doceniał jej twórczość 
rysunkową dla dzieci (ilustrowała 
„Świerszczyk” i „Płomyczek” - bar-
dzo popularne wówczas pisemka 
dla dzieci). Powiedziałam ku jego 
radości: „zgoda” i... zaraz zostałam 
obsypana mnóstwem prac Pani Da-
nuty: rysunkami, misternie wyko-
nanymi akwarelami, które zresztą 
chętnie oprawiłam i przygotowałam 
do wystawy. Nie ukrywał swojego 
szczęścia. Nazajutrz otrzymałam też  
z poznańskiej Galerii ABC i Arse-
nału depozyt ponad 40 obrazów, 
monotypii i i akwarel jego teścia,  
a jej Ojca, Alfreda Lenicy, którymi 
pięknie i dostojnie ozdobiłam patio 
Galerii. Wystawę otwierał osobiście 
Tadeusz Konwicki w asyście Wojt-
ka Makowieckiego. Przybyły tłumy 
gości z aktorami i ludźmi kultury. 
Pisarz był rozpromieniony, dumny 
i wzruszony takim uhonorowaniem 
prac jego Żony i Teścia.

Po kilku latach, gdy otwierałam 
moją wystawę „Paryskie pejzaże” na 
Mazowieckiej, na wernisażu pojawił 
się niespodziewanie Mistrz Konwic-
ki. Nie ukrywam, że byłam dumna. 
Wspominaliśmy dawne czasy, boje  
z cenzurą, trudności materialne arty-
stów niezależnych, trudne początki 
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Otwarcie wystawy Leniców rok 2002

Mój ostatni wernisaż

Węzeł gordyjski 2014

Moje boje 2014

Jaskinia Eola 2014
Taneczny wir 2014
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debiutantów. Cieszył się, że - podob-
nie jak jego Danusia - maluję. Wte-
dy też poprosił mnie, abym wspo-
magała pracą oraz zapałem ZPAP; 
rodzina bowiem Leniców zakładała 
ten Związek w Poznaniu i walczyła  
o jego przetrwanie w trudnych cza-
sach. Szkoda by było zmarnować tyle 
pracy, zapału i poświęcenia - mówił, 
patrząc na mnie swoim „szelmow-
skim”, wileńskim spojrzeniem. To był 
piękny Człowiek. Pomyślałam wtedy, 
że zrobię wszystko co w mojej mocy, 
aby uszanować Jego słowa i życzenia, 
które - obok bolesnych tradycji ro-
dzinnych - stały się dla mnie dzisiaj 
imperatywem i bodźcem do działania 
oraz moralnym testamentem. 

Anna Forycka-Putiatycka
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Spotkanie w Castel Gandolfo

PUŁK LEGII AKADEMICKIEJ 
POZDRAWIA OJCA ŚWIĘTEGO 

To już trzydzieści kilka lat 
obecności Jana Pawła II  

w naszym życiu i obecność ta trwa 
nadal, mimo Jego odejścia...

Dla milionów Polaków obecność 
ta zaczęła się od historycznego ko-
munikatu „HABEMUS PAPAM”, 
co zrelacjonował nam w Dzienniku 
Telewizyjnym red. Andrzej Koze-
ra pamiętnego dnia 16 październi-
ka 1978 roku. Powszechna radość  
z treści komunikatu zatarła w naszej 
pamięci wyraz wzruszenia z jakim 
redaktor przekazał nam wiadomość 
o wyborze Polaka na tron Piotrowy.

Dobrze to zapamiętałem, również 
dlatego, że Andrzej był moim młod-
szym kolegą z Gimnazjum im. Kró-
la Władysława IV na warszawskiej 
Pradze. Dlaczego później nie udało 
mi się go oglądać na ekranie jedynej 
wówczas naszej telewizji? Odpowie-
dzią na to pytanie niech będzie frag-
ment wspomnień Bohdana Toma-
szewskiego, opublikowanych w roku 
1995 w zbiorze Moje spotkania z Janem 
Pawłem II. Bohdan Tomaszewski tak 
opisał ten fakt: Akurat wybierałem się 
do telewizji, by przeprowadzić ze studia 
w Warszawie relację z dużej międzyna-
rodowej imprezy sportowej rozgrywanej 
za granicą. Goliłem się w łazience, gdy 
nagle z pokoju doszedł mnie okrzyk  
żony:”Jezus Maria!”. Wbiegłem do po-
koju. Stała przy radiu rozświetlona ra-
dością i wzruszeniem. „Kardynał Woj-
tyła został papieżem!” powiedziała.

(....) W Telewizji zastałem nastrój 
pełen zaskoczenia a nawet konsternacji 
u ludzi. Swoją relację miałem rozpo-
cząć po Dzienniku z ciasnego pomiesz-
czenia, gdzie stał mikrofon „sportowy”, 
skąd miałem podgląd na monitorze tego,  
co dzieje się w studiu dziennika. Pano-
wała tam panika. Czyjeś ręce zawiesiły 
w pewnym momencie krzyż na ścianie. 
Za chwilę inne ręce krzyż zdjęły. Roz-
począł się Dziennik i wtedy jeden ze 
spikerów podał tę wiadomość, nie umie-
jąc powstrzymać wzruszenia. Zdaje 
się, że to niekorzystnie odbiło się potem  
na jego dalszej karierze.

POSŁANNICTWO ŚWIĘTEGO  
- SŁUŻBA BOGU  
I CZŁOWIEKOWI

Przez cały długi pontyfikat Jana 
Pawła II starałem się nadążać za Jego 
przesłaniem. Śledziłem nie tylko 
decyzje papieskie, jego słowa i ge-
sty, również relacje, analizy i oceny 
Jego Osoby i Jego pasterskiej służby  
- służby Bogu i człowiekowi.

Dla mnie Jan Paweł II był WIEL-
KIM PAPIEŻEM, zarówno w swoim 
człowieczeństwie, jak i w swoim po-
słannictwie.

Był Wielki, mimo, że oficjalnie 
nasz Kościół tytuł ten przyznał za-
ledwie trzem Jego poprzednikom 
- Grzegorzowi I, Leonowi I i Miko-
łajowi I. Chciałbym dożyć chwili, by 
imię naszego papieża oficjalnie uzu-
pełniono tym przymiotnikiem...

Ogromne rzesze ludzi miały 
szczęście osobiście zetknąć się z Ja-
nem Pawłem II. W ich pamięci zapi-
sał się Święty jako ciepły i serdeczny 
człowiek o niepowtarzalnym spoj-
rzeniu z zawartym w nim błyskiem 
życzliwego humoru. Dane było  
i mnie, i to czterokrotnie, bezpo-
średnio doświadczyć tego spojrzenia.  
I jedynie potrafię o tym napisać.

Będzie to zatem tylko skromna 
relacja z tych spotkań. 

MOJE SPOTKANIA  
Z KAROLEM WOJTYŁĄ

Pierwsze moje z Nim spotkanie 
odbyło się jeszcze w czasach „przed-
watykańskich”.

W dniu 17 czerwca 1970 roku, 
kiedy w stołecznej archikatedrze św. 
Jana obchodzono jubileusz pięćdzie-
sięciolecia działalności Zgromadze-
nia Sióstr Albertynek w Warszawie. 

Podczas uroczystej Mszy św. (z udzia-
łem wielu biskupów uczestniczących 
w aktualnie trwającym posiedzeniu 
plenarnym Konferencji Episkopatu 
Polski) modliliśmy się o rychłą be-
atyfikację Sługi Bożego Brata Alber-
ta, Adama Chmielowskiego.

Po przeczytaniu w „Słowie Po-
wszechnym” informacji o tych uro-
czystościach, udałem się do katedry, 
zabierając ze sobą specjalnie przygo-
towaną kartkę na...autografy hierar-
chów, których nie miałem jeszcze  
w swojej kolekcji.

Po liturgii pobiegłem do zakry-
stii, którą wypełniali wychodzący  
z prezbiterium biskupi.

Jedniprowadzili między sobą 
rozmowy, inni zbierali się już do 

wyjścia. Kardynałowie Wyszyński 
i Wojtyła rozmawiali między sobą. 
Jak w tej sytuacji poprosić Ich o tak 
błahą sprawę jak autograf? Na szczę-
ście spostrzegłem kapelana Prymasa 
księdza infułata Władysława Padacza 
(także wychowanka mojego Gimna-
zjum, tym razem starszego). Natural-
nie poprosiłem go o „pomoc”. Pode-
szliśmy do rozmawiających, ksiądz 

infułat przedstawił moją prośbę  
i dwa autografy pojawiły się na mojej 
kartce. Po złożeniu autografu kardy-
nał Wojtyła spytał z uśmiechem:

- Czy udało mi się spełnić pań-
skie oczekiwanie ?

Kardynał Wojtyła nie mógł prze-
widzieć, że za kilka lat zasiądzie na 
Stolicy Piotrowej i wyniesie na ołta-
rze Brata Alberta, najpierw beatyfi-
kując Go na Krakowskich Błoniach 
w roku 1983, a następnie kanonizu-
jąc Go w Rzymie sześć lat później.

Ja też nie mogłem przewidzieć, 
że wraz z przyjaciółmi będę umiesz-
czał tablicę pamięci Brata Alberta na 
kamienicy przy ulicy Nowy Świat 2 
w Warszawie. Adam Chmielowski 
mieszkał tam w latach swojej młodo-
ści (1858-1861). Współwłaścicielką 
tego budynku (znacznie mniejszego 
niż obecnie) była jego matka. Później 
wspomagała ona działalność dobro-
czynną syna ze środków uzyskanych 
z czynszu. Na tej samej kamienicy 
znajduje się jeszcze jedna tablica. In-
formuje ona, że urodził się tam trzeci 
ze wspomnianych w tym tekście wy-
chowanków Gimnazjum im. Wła-
dysława IV - płk Kazimierz Leski, 
legenda wywiadu i kontrwywiadu 
Komendy Głównej Armii Krajowej.

Drugie moje spotkanie z Ojcem 
Świętym miało miejsce 26 sierpnia 
1986 roku w Castel Gandolfo. Wy-
pełniałem wówczas misję „rodziny 
pułkowej” 36. Pułku Piechoty Legii 
Akademickiej wojsk II Rzeczypo-
spolitej. Miałem dostarczyć Papie-
żowi odznakę pułkową. Historia ta 
zaczęła się w 1981 roku wystąpie-
niem rodziny pułkowej do papieża  
z poniższą prośbą:

Ojcze Święty, my, byli żołnierze 36. 
Pułku Piechoty Legii Akademickiej 
pragniemy złożyć Ci hołd i wyrazy naj-
wyższej czci.

Pragniemy także wyrazić naszą wiel-
ką radość wynikającą z faktu specjalnych 
więzów łączących nas z Osobą Waszej 
Świątobliwości - więzów sięgających Two-
jej, Ojcze Święty, Służby w Legii Aka-
demickiej lat 1929 - 1939, nawiązującej 
do tradycji tej Legii Akademickiej roku 
1918, z której wywodzi się nasz pułk. 

Pragnąc nadać widomy znak tej 
więzi, pokornie prosimy Waszą Świą-
tobliwość o łaskawe przyjęcie naszej  
Odznaki Pułkowej, będącej najwięk-
szym skarbem i klejnotem 36. Pułku 
Piechoty Legii Akademickiej. Przyjęcie 
przez Ciebie Ojcze tej Odznaki będzie 
dla nas i dla naszej tradycji pułkowej 
niczym niezastąpionym wyróżnieniem. 

Zapewniając Cię, Ojcze Święty,  
o naszej dalszej służbie Bogu, Ojczyź-

Tadeusz Burchacki

Moje spotkania z papieżem Polakiem - to rodzaj rozbudowanej ankiety, której celem była odpowiedź: „Kim był i kim jest dla mnie Św. Jan Paweł II”. 
Odpowiedź na to pytanie poszukiwała Archikonfraternia Literacka w swoich zeszytach. Osoba i dziedzictwo Św. Jana Pawła II łączy współczesnych Polaków, 

pozwala się wznieść nad doraźne podziały. 
Udział w ankiecie wziął również Tadeusz Burchacki - Saskokępianin od pół wieku, dokąd przybył z sąsiedniej Pragi - członek Towarzystwa Przyjaciół Saskiej 

Kępy O/TPW, inicjator powstania ponad 140 tablic i pomników, upamiętniających polską historię i naszą tożsamość narodową.
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Spotkanie w Castel Gandolfo

nie i Narodowi łączymy się z Tobą  
w modlitwie oraz gorąco prosimy o błogo-
sławieństwo dla całej rodziny 36. Pułku 
Piechoty Legii Akademickiej, skupia-
jącej nie tylko żołnierzy pułku oraz ich 
rodziny, lecz także rodziny naszych pole-
głych i zmarłych towarzyszy broni.

Przesyłając powyższą prośbę  
na ręce sekretarza Papieża, księdza 
Stanisława Dziwisza, rodzina puł-
kowa prosiła o możliwość osobistego 
wręczenia odznaki Papieżowi przez 
delegację byłych żołnierzy pułku.  
W jej składzie miał znaleźć się star-
szy sierżant 36. p.p. p. Franciszek 
Gajowniczek - człowiek, któremu  
o. Maksymilian Kolbe uratował  
życie w Auschwitz. Papież wyraził 
zgodę, jednak wydarzenia 1981 roku: 

zamach na papieża, Jego rekonwale-
scencja oraz wprowadzenie stanu 
wojennego w Polsce, wstrzymały re-
alizację tego zamierzenia. 

Wręczenie odznaki nastąpiło do-
piero za kilka lat w Castel Gandolfo 
w sierpniowy dzień Święta Matki  
Bożej Częstochowskiej, bezpośred-
nio po Mszy Świętej dla pielgrzy-
mów z Polski. Podchodząc do mojej 
grupy, papież zapytał:

- Skąd jesteście?
Po prezentacji zameldowałem  

Papieżowi o otrzymanej misji.
- Tak, ja też służyłem w Legii 

Akademickiej - odpowiedział.
- Świadectwo o tym mamy  

w przywiezionym dla Waszej Świąto-
bliwości albumie.

Album zawierał dokumenty hi-
storii i chwały pułku oraz reproduk-
cje fotografii 

Karola Wojtyły, studenta polo-
nistyki Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, z pobytu na obozie wojskowym  
w Ożomli pod Sądową Wisznią nie-
daleko Lwowa w lipcu 1939 roku.

Komentując swoje ówczesne 
zdjęcie, na którym pochylony nad 
menażką posilał się wśród kolegów, 
Papież powiedział:

- Pamiętam jak smakowała ta zupa.
Pozostałe zdjęcia również kome 

tował z właściwym sobie poczuciem 
humoru, po czym przekazał album 
służbie watykańskiej.

Potem długo przyglądał się od-
znace...

- Ojcze Święty, postępujemy nie-
zgodnie z regulaminem, który przewi-
duje przypięcie odznaki do munduru.

- Ale ja jestem w sutannie... od-
parł Papież.

- Sutanny, i ta zwykła księżow-
ska, i ta papieska, są także rodzajem 
munduru - ośmieliłem się zauważyć.

- No tak, sutanna obstoi za mun-
dur - odpowiedział po chwili Papież.

Zwracając się do mnie zauważył:
- Raczej nie mógł Pan być żołnie-

rzem 36. pułku. Jest Pan zbyt młody...
Wyjaśniłem, że to mój stryj Wła-

dysław był żołnierzem tego pułku  
i przeszedł cały jego wrześniowy szlak 
szlak bojowy od Wielunia po Modlin, 
gdzie zginął w obronie twierdzy, a ja 
tu jestem w zastępstwie stryja...

Trzecie, najkrótsze spotkanie  
z Janem Pawłem II miało miejsce 
następnego dnia w Bazylice Św. Pio-
tra podczas audiencji ogólnej. Gdy 
przybyliśmy do świątyni, obie strony 
nawy głównej wypełniał tłum piel-
grzymów. Papież przechodził wzdłuż 
szpaleru wiernych, błogosławiąc ich, 
niektórym podawał rękę. Nie sposób 
było dostać się do bliższych rzędów.

W pewnej chwili spojrzałem  
w kierunku nawy bocznej i zobaczy-
łem stojące wolne krzesło.

W odpowiedniej chwili przenio-
słem je, ustawiłem tuż za oczekują-
cymi na Papieża, wskoczyłem na nie 
i gdy Papież się zbliżał, znalazłem 
się pół metra ponad zebranymi.

- Pułk Legii Akademickiej po-
zdrawia Ojca Świętego! - zawołałem 
w kierunku przechodzącego Papieża.

Papież przystanął, spojrzał  
w moim kierunku, uśmiechnął się, 
a następnie wykonał znak krzyża... 
Odebrałem to jako błogosławień-
stwo papieskie dla wszystkich żoł-
nierzy pułku.

Kilka miesięcy później przyja-
ciele z Białegostoku przysłali mi 
noworoczny numer „Kuriera Pod-
laskiego” z fotoreportażem z opisa-
nej audiencji generalnej, w którym 
uwieczniono również to moje żywio-
łowe wystąpienie... 

Czwarte moje spotkanie z Janem 
Pawłem II miało miejsce latem 1989 
roku, gdy w grupie budowniczych 
metra warszawskiego odbywaliśmy 
podróż szkoleniową szlakiem budo-
wy metra i tuneli Europy. Na trasie 
podróży nie mogło zabraknąć Rzy-
mu ... i Castel Gandolfo, gdzie aktu-
alnie przebywał Papież...

Spotkanie z Ojcem Świętym prze-
biegało zwyczajowo: prezentacja, 

krótka informacja o budowie metra, 
ofiarowanie Papieżowi podarunków. 
Nadszedł wreszcie upragniony mo-
ment:

- Ojcze Święty, trzy lata temu 
miałem szczęście wręczyć Waszej 
Świątobliwości odznakę 36. Pułku 
Piechoty Legii Akademickiej - po-
wiedziałem.

- Pamiętam - Papież podszedł  
do mnie i ujął mnie za rękę.

- Ojcze Święty, dla mnie, jako 
członka rodziny pułkowej dzisiejsza 
pielgrzymka będzie niepełna, jeśli 
nie zobaczę tutaj jednej rzeczy.

- A o co chodzi? - spytał Papież.
- Tutaj, w prywatnej kaplicy pa-

pieskiej znajdują się dwa freski pol-
skiego malarza Jana Rozena. Przed-
stawiają one o. Augusta Kordeckiego 
na murach Jasnej Góry w czasie po-
topu szwedzkiego i ks. Ignacego Sko-
rupkę pod Ossowem podczas Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku. Ksiądz Sko-
rupka był wówczas kapelanem ochot-
niczego 236. Pułku Piechoty im. We-
teranów Powstania Styczniowego, ale 
taktycznie jego batalion podlegał 36. 
Pułkowi Legii Akademickiej. Można 
zatem powiedzieć, że był on także  
i „naszym” kapelanem ...

Jak mogę stąd odjechać, nie od-
wiedziwszy go?

- Pomyślmy, co można zrobić!  
- powiedział Papież, trzymając mnie 
ciągle za rękę.

Następnie zrobił półobrót i drugą 
ręką przywołał jakiegoś skośnookie-
go monsignora.

Następnie wydał mu polecenie  
w języku włoskim.

Ponieważ nie byliśmy jedyną 
grupą pielgrzymów i inni czekali na 
spotkanie z Papieżem, Ojciec Święty 
pożegnał się z nami. W tym czasie po-
jawił się wspomniany skośnooki mon-
signore z oficerem gwardii papieskiej.

- Którego z Panów mam zapro-
wadzić do kaplicy papieskiej? - spy-
tał łamaną polszczyzną.

- Z polecenia Papieża mnie  
i wszystkich uczestników naszej 
pielgrzymki - dodałem już z własnej 
inicjatywy. A było nas około czter-
dziestu osób...

Cóż, Papież polecił, więc „causa 
finita” i tak przez dwa skrzydła Pała-
cu Papieskiego przeszliśmy do słyn-
nej kaplicy. Oficer poprosił, aby nie 
robić zdjęć, ale przecież nie wszyscy 
z nas rozumieli język włoski...

ŚWIĘTY KOŚCIOŁA  
POWSZECHNEGO

W 1983 roku, przebywając służ-
bowo w Libii, słuchałem po zacho-
dzie słońca (tylko wtedy można było 
odbierać I program Polskiego Radia) 
sprawozdań z drugiej pielgrzymki 
Jana Pawła II do Polski. Wówczas 
wokół Stadionu Dziesięciolecia  
w Warszawie zgromadziły się rze-
sze wiernych, zmieniając to miejsce  
w wielką podniebną świątynię.

Wtedy pomyślałem o konieczno-
ści trwałego upamiętnienia tej wizy-
ty papieskiej na warszawskiej Pradze. 
Wkrótce jednak stadion na wiele lat 
przeistoczył się w bazar.

Z uwagi na zmieniony charakter 
tego miejsca sprawa była nieaktual-
na. Ale dzisiaj, po wybudowaniu Sta-
dionu Narodowego, czy nie należy  
o tym pomyśleć?

Mogę nawet zaproponować punkt 
wyjścia do dyskusji o formie tego 
upamiętnienia. 

Jestem za ustawieniem podświe-
tlanej stelli wystawowej, która po-
mieściłaby dokumentację fotogra-
ficzną. Zdjęcia zarówno z bytności 
Papieża w tym miejscu w 1983 roku, 
jak również zdjęcia dokumentują-
ce „związki” Papieża z piłką nożną  
- od młodego „Lolka” - bramkarza, 
kibica Cracovii, po liczne Jego spo-
tkania z najwybitniejszymi piłkarza-
mi świata (Pele, Boniek, nasza dru-
żyna narodowa i inni). Zaproszenie 
na odsłonięcie tej galerii autorów 
prezentowanych zdjęć, w tym Arturo 
Mari, stałoby się dodatkowym wyda-
rzeniem.

A gdyby tę stellę poświęcił Ojciec 
Święty Franciszek podczas swojej 
pielgrzymki do Polski w roku 2016?

Wszak od lat jest On kibicem ar-
gentyńskiego zespołu piłkarskiego 
San Lorenzo, który to klub już ogło-
sił, że właśnie wybudowany swój sta-
dion nazwie Jego imieniem.

Taka forma pamięci, właściwa 
dla terenu stadionu, byłaby jedno-
cześnie elementem edukacji naszych 
kibiców.

Tadeusz Burchacki
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