
Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce specjalny numer periody-
ku „Saska Kępa” poświęcony jubileuszowej – X edycji Święta Saskiej 

Kępy.
Po raz kolejny Anna Forycka-Putiatycka podczas Święta Saskiej Kępy otwo-

rzy swój „Salon sztuki czyli ogród sztuki na Saskiej Kępie”, gdzie znani Twórcy 
będą przybliżali sztukę przez duże „S”.

Przemysław Popkowski z pozycji „lokalesa” podzieli się refleksjami  
na temat Święta a jednocześnie zaproponuje nową formułę, przy okazji prze-
prowadzając nas przez popularną wystawę fotogramów „Ludzie Saskiej Kępy  
i Saska Kępa wczoraj i dziś” czy saskokępską grę uliczną.

Po 10 latach czas na refleksję napisał Tadeusz Rudzki i podzielił się z nami 
swoimi przemyśleniami.

Urocze i osobiste impresje na temat świętowania na Saskiej Kępie,  
też w ujęciu „historycznym”, zaproponowała Magda Czerwosz, zapraszając nas 
jednocześnie na aktualną wystawę „Farby, dłuta i serce – historia rodziny”.  
Historia trzech pokoleń – pierwsze już przed wojną wybrało sobie Saską 
Kępę za dom i tak już zostało. Autorka tych impresji będąc kwintesencją  
saskokępności uchyla także rąbka tajemnicy tubylców.

Kipi energią Scena Szkolna na którą zaprasza Krzysztof Konrad.
Po 10 latach - czas na refleksję - SŁUSZNIE!
Rękawicę podjęli: Rafał Kunicki i Andrzej Kołodziejczyk opracowując  

ankietę pt. „Pomóż nam rozwijać i ulepszać Święto Saskiej Kępy” !
Pomóż nam! Pomóż sobie! – Czytelniku! Sąsiedzie! i nasz Miły Gościu!
Zapraszamy do lektury i współpracy!                                            Redakcja

Drodzy Czytelnicy!

Anna Forycka-Putiatycka - SALON SZTUKI . Magda Czerwosz - TAK TO ZAPAMIĘTAŁAM . 

Krystyna Gott - START DO XXXII KONKURSU „WARSZAWA W KWIATACH I ZIELENI 2015” . 

Tadeusz Rudzki - JAKA PRZYSZŁOŚĆ „ŚWIĘTA SASKIEJ KĘPY”? . Przemysław Popkowski - ŚWIĘTO? A MOŻE ŚWIĘTA?! . 

Krzysztof Bielecki - MOJE WSPOMNIENIA Z SASKIEJ KĘPY
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PODZIĘKOWANIE 

W dniu 17 marca 2015 roku od-
szedł do Domu Pana nasz serdeczny 
przyjaciel Tadeusz Sałapa.

Był jednym z inicjatorów powsta-
nia periodyku „Saska Kępa”.

Od początku gazety aż do śmierci 
Tadeusz pełnił obowiązki Sekretarza 
Redakcji.

Dla nas – amatorów w rzemiośle 
dziennikarskim był nieocenionym 
mistrzem.

Dzielił się z nami swoją ogrom-
ną wiedzą i doświadczeniem zdoby-
tym w pracy w „Życiu Warszawy”  
i „Rzeczpospolitej”.

Przy tym był człowiekiem skrom-
nym, serdecznym i niezwykle uczyn-
nym.

Rozmowy z nim były wielką 
przyjemnością – lekcją kultury i to-
lerancji.

W Tadeuszu tracimy prawdziwego 
przyjaciela. Wciąż trudno pogodzić 
się z nieodwracalnością tego faktu. 
Będzie nam Go brakowało.

Zostanie na stałe w naszej pamięci.
Redakcja

„Trzeba wielu lat 
by znaleźć przyjaciela,
wystarczy chwila 
by go stracić”.

/Stanisław Jerzy Lec/

Za nami kolejne miesiące VI 
kadencji Samorządu Miesz-

kańców Saskiej Kępy. Warto zacząć 
od informacji, że część zgłaszanych 
przez nas postulatów spotkała się  
z przychylnością Władz Dzielnicy. 
Zarząd Dzielnicy zapowiedział m. in. 
dokonanie przeglądu stanu progów 
zwalniających na ul. Alfreda Nobla, 
przeniesienie nieestetycznych i nie-
skutecznych słupków sprzed pła-
skorzeźby „Plon” oraz nawiązanie 
kontaktu z dwiema spółdzielniami 
mieszkaniowymi, na terenie których 
zachowały się… mozaiki. Ta ostat-
nia wiadomość cieszy szczególnie, 
bo dzięki temu istnieje duża szansa 
na uchronienie ich przed tym losem, 
który spotkał żoliborską mozaikę au-
torstwa p. Krzysztofa Henisza, która 
do stycznia tego roku znajdowała 
się w budynku „Merkury”. Ponadto  
p. Burmistrz zadeklarował przekaza-
nie naszych uwag dot. budżetu par-
tycypacyjnego do Centrum Komuni-
kacji Społecznej.

Podczas kwietniowego zebrania 
Rada Samorządu Mieszkańców Sa-
skiej Kępy przyjęła kolejny pakiet 
dokumentów upoważniających Za-
rząd do interwencji w kilku spra-

wach. Wśród nich znalazły m. in. 
organizacja ruchu na ul. Walecznych, 
potrzeba remontu ul. Peszteńskiej 
czy stan rzeźb plenerowych na Sa-
skiej Kępie. Ponadto Rada wybrała ze 
swego grona dwie osoby, które odpo-
wiadać będą za komunikację z pozo-
stałymi Samorządami Mieszkańców 
z terenu dzielnicy. Wśród stanowisk 
przyjętych przez Radę na szczególną 
uwagę zasługuje nasz głos w sprawie 
terenów zielonych. Rada postanowi-
ła zwrócić uwagę na konieczność za-
bezpieczenia obszaru zajmowanego 
przez ogródki działkowe pomiędzy 
Trasą Łazienkowską, ul. Międzyna-
rodową, al. Waszyngtona i ul. Ki-
nową. Uważamy, że konieczne jest 
utrzymanie „zielonego” charakteru 
tego miejsca. Mamy nadzieję, że na-
sze stanowisko (pełna treść dostępna 
jest na naszej stronie) skłoni Władze 
Dzielnicy i Miasta do podjęcia tego 
tematu, zanim będzie za późno. 

Warto odnotować, że w kwietniu 
Rada po raz pierwszy w tej kadencji 
skorzystała z możliwości zgłoszenia 
inicjatywy uchwałodawczej do Rady 
Dzielnicy. Jest to związane z pomy-
słem Mieszkańców i Stowarzyszenia 
Obywatelskiego „Saska Kępa”, by 

WIEŚCI Z SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW

Korzystając z uroków wiosny 
wykonałam spacer „kultową” ulicą 
Francuską.

Spacer w tej wersji jest slalomem 
między hucbiarsko rozstawionymi, 
często niemal na całej szerokości 
chodnika kawiarnianymi stolikami, 
rowerzystami jadącymi co najmniej 
parami, a często są to urocze rodziny 
rowerowe w rzędzie, przysłowiowy-
mi matkami z dziećmi w wózkach 
– bohatersko przepychającymi się 
wśród tych niebezpiecznych oko-
liczności przyrody, no i oczywiście 
– opiekunowie z milusińskimi na 
smyczy (lub bez) w poszukiwaniu 
skrawka trawki na „efekt” spaceru.

Nie wiem czy Zarząd Dróg Miej-
skich – zarządca ulicy Francuskiej  
świadomie (bo to chyba nie są samo-
wolki) wydzierżawia z takim rozma-

NIEKONTROLOWANA (! ?) KOMERCJA NA UL. FRANCUSKIEJ

chem tereny zielone na letnie ogródki.
Klasycznym przykładem jest  

Kebab Fenicja (ul. Francuska 43). 
Podest ogródka sięga niemal jezdni  
i został rozłożony na pasie zieleni.

Interpretacja tego może być dwo-
jaka – trawniki na ulicy Francuskiej 
przypominają step.

Zatem może właściciele fenickie-
go kebabu chcieli oszczędzić dalszej 
kompromitacji Zarządcy (ktokolwiek 
to jest) i zakryli miłosiernie ten przy-
kład bylejakości albo posiadają spraw-
dzone poczucie bezkarności, wynika-
jące z braku kontroli i dbałości o tę 
„wizytówkę” saskokępiańską, które 
skutkują niekontrolowaną komercją, 
co jakby tworzy wspólny mianownik 

upamiętnić mieszkańca ulicy Łotew-
skiej, aktora, Aleksandra Żabczyń-
skiego. Koncepcja upamiętnienia 
zakłada, że obszar w pobliżu ul. Wa-
lecznych, Łotewskiej i Wału Miedze-
szyńskiego nazwany zostanie „Zauł-
kiem Aleksandra Żabczyńskiego”.

W planach Samorządu Mieszkań-
ców na najbliższe tygodnie jest m. in. 
aktywny udział w debacie na temat 
parkowania, współpraca z Władza-
mi Dzielnicy w zakresie organiza-
cji ruchu oraz kolejne interwencje  
w sprawach od dawna wymagających 
troski – jak np. oświetlenie naszych 
ulic. Mieszkańcom zainteresowa-
nych szczegółami naszej działalności 
przypominamy, że treść naszych sta-
nowisk, interpelacji (wraz z odpowie-
dziami na nie) udostępniana jest na 
stronie www.kepa.waw.pl. Zachęcamy 
też do zaglądania na profil „Samorząd 
Mieszkańców Saskiej Kępy” w porta-
lu Facebook.com – zgromadzona wo-
kół naszego profilu społeczność liczy 
już ok. 350 osób (stan na 26.IV.2015).

Tadeusz Rudzki
Samorząd Mieszkańców (inaczej: Rada 

Osiedla) Saskiej Kępy jest jednostką 
pomocniczą niższego rzędu w Dzielnicy 

Praga Południe m. st. Warszawy.

dla obydwu interpretacji.
Wracając do trawników – od za-

kończenia rewitalizacji ul. Francu-
skiej do chwili obecnej – nie powstały 
trawniki z prawdziwego zdarzenia.

Domniemana kalkulacja „włoda-
rzy”, że siły natury zazielenią traw-
niki na ul. Francuskiej – okazały się 
niewypałem.

Step z kępami chwastów – tak 
z grubsza wyglądają „ekologiczne” 
trawniki na Francuskiej.

Goście z samochodami przejmu-
ją sąsiednie ulice. Dla nas – miesz-
kańców Saskiej Kępy co raz mniej  
miejsca. RATUNKU !!!

Grażyna z ul. Francuskiej
Nazwisko znane Redakcji

BYŁ MAJ  
- PACHNIAŁA  

SASKA KĘPA. . .

Jestem mieszkańcem Saskiej 
Kępy – pewnego rodzaju dumą na-
pawa mnie szczególny klimat ulicy 
Francuskiej, nazywanej często No-
wym ŚwiatemPragi Południe.

Nie umiem pogodzić się z eg-
zystencją niechlujnych, żywcem  
z pierwszego okresu transformacji 
stoisk, gdzie sprzedaż artykułów nie-
wiadomego pochodzenia, odbywa się 
często z kartonów bądź wręcz z chod-
nika i nie jest to „wykwintna” odzież 
tylko żywność – tutaj w większości 
warzywa (np. pomidorki z trotuaru  
– nie raz bezczeszczone przez mijają-
ce pieski) – tak było rok temu. 

A teraz – analogicznie – ilustruję!
Jak sądzę te „latające markety” są 

bez zgody i stosownych zezwoleń.
Obserwując bacznie ten dziki 

handel – widzę codziennie wizy-
ty wzywanych przez mieszkań-
ców Strażników Miejskich, wy-
stawiających mandaty 50-złotowe.
Biorąc pod uwagę częstotliwość 
tych „wizyt“ – można uwierzyć  
w perpetuum mobile.

A z drugiej strony – jak łatwo tzw. 
marże handlowe znoszą ten „haracz“ 
miejski (!?) 

No cóż... płacimy – zjadamy wa-
rzywka z rewitalizowanego chodnika 
ul. Francuskiej i jest OK! Ale czy na 
pewno ? Jak przywrócić normalność  
i cywilizowane warunki.

Kogo o to pytać ?
Mirosław z Saskiej Kępy

nazwisko znane redakcji
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Zbliża się dzień, w którym obcho-
dzić będziemy Święto Saskiej Kępy. 
Kolejny raz ulica Francuska zamieni 
się w deptak, którym przechadzać się 
będą tysiące warszawiaków. 

Saska Kępa to miejsce szczególne 
dla mnie i mojej rodziny. Tu się uro-
dziłem i wychowałem, tu mieści sie 
moje Biuro Poselskie. Tu mam wie-
lu znajomych i przyjaciół. Jestem tu 
niemal codziennie - w pracy i w cza-
sie wolnym – z rodziną i znajomymi.  
Dlatego śmiało mogę powiedzieć:  
Saska Kępa to moja mała Ojczyzna. 

Warto poznać to zachwycające 
miejsce. Małe, często nadal zanie-
dbane uliczki kryją wciąż wiele ta-
jemnic. Często, choć pora roku tego 
nie ułatwia, warto przejść się po 
nich po zmroku, kiedy oświetlone są 
światłem stylowych latarń. Spaceru-
jąc możemy zobaczyć piękne przed-
wojenne kamienice. Na wielu z nich 
znajdują się pamiątkowe tablice.  
To z nich możemy dowiedzieć się jak 
wielu znanych rodaków właśnie tu 
mieszkało lub pracowało. 

Naprzeciwko okien domu, w któ-
rym się wychowałem, naprzeciwko 
okien mojego Biura Poselskiego 
znajduje się chyba najpiękniejszy 
park w Warszawie. I choć jest on bar-
dzo zaniedbany- a jego rewitalizację 
obiecują nam regularnie kolejni 
kandydaci na Prezydenta Warszawy  
- to warto przejść przez ruchliwą 
ulicę, by móc zobaczyć jak wiele 

BIURO POSELSKIE POSŁA NA SEJM RP  
ADAMA KWIATKOWSKIEGO

Saska Kępa, Al. Waszyngtona 30/36 
vis-à-vis Parku Skaryszewskiego.
Harmonogram pracy Biura.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 11.00 – 18.00
Wtorek 9.00 – 16.00
Środa 11.00 – 18.00 
Czwartek 9.00 – 16.00
Dyżury radnych Klubu PiS  
Praga-Południe:
W każdy poniedziałek i środę  
po wcześniejszym umówieniu się. 
Doradztwo prawne:
W każdą środę w godz. 15.00 – 18.00 
można skorzystać z bezpłatnych 
usług doradztwa prawnego świad-
czonych przez radców prawnych.  
Ze względu na duże zainteresowa-
nie ta formą pomocy, konieczne jest 
wcześniejsze umówienie się.
Spotkanie z posłem możliwe jest  
po uprzednim umówieniu się.
Kontakt: Tel. 22/ 870 12 86
E-mail: adam.kwiatkowski@sejm.pl

MOJA SASKA KĘPA
skarbów kryje. To nie tylko rzadkie 
rośliny, to nie tylko dziesiątki gatun-
ków ptaków, ale także nasza historia 
- wiele pomników i pamiątkowych 
tablic.

Myślę, że gdy ktoś choć raz tu 
przyjedzie, da się uwieść urokowi 
naszej Saskiej Kępy i będzie tu stale 
wracał. Bo to miejsce po prostu ma w 
sobie coś. Nie tylko tu możemy spo-
tkać się ze znajomymi, smacznie zjeść 
czy napić się przepysznej herbaty lub 
kawy. Tu możemy odetchnąć i zapo-
mnieć o codziennych troskach. Starsi 
mogą odpocząć wspominając klimat 
saskiej Kępy sprzed wielu, wielu lat. 
A to wszystko właściwe tak blisko  
a zarazem tak daleko od centrum. 
Tu wszystko jest na wyciągnięcie 
ręki. Dlatego właśnie Kępa przycią-
gała i przyciąga. Ma swój klimat.  
Tu warto być. 

Adam Kwiatkowski

Od Redakcji: 
Zgodnie z obietnicą zawartą  

w poprzednim numerze Gazety SK  
poniżej zamieszczamy

KTO - KIEDY - GDZIE 
czyli dyżury naszych Radnych:

Ryszard Kalkhoff 
Przewodniczy Komisji Kultury, 
Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 
i Zdrowia
Dyżur po uprzednim umówieniu się 
poprzez Biuro Rady tel. 22 4435340 

Józef Karczmarek
Członek Komisji Komunalnej  
i Spraw Samorządowych,
Dyżur po uprzednim umówieniu się 
poprzez Biuro Rady tel. 22 4435340

Mirosława Terlecka
Członek Komisji Oświaty i Sportu 
Dyżur w każdy wtorek miesiąca  
w godz .13.00 -14.00 w Urzędzie 
Dzielnicy Praga Południe  
ul. Grochowska 274 p.306 oraz  
w pierwszy wtorek miesiąca  
w godz. 18.00-19.00 w siedzibie  
Samorządu Saskiej Kępy ul. Styki 25. 

Małgorzata Rynkiewicz
Przewodnicząca Komisji Społecznej  
i Zdrowia, Członek Komisji Kultury
Dyżur w trzeci poniedziałek miesią-
ca w klubie Orion ul. Egipska 7  
w godz. 16.30-18.00 po uprzednim 
umówieniu się poprzez Biuro Rady 
tel. 22 4435340 

Hubert Zalewski
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty  
i Sportu, Członek Komisji Rewizyjnej 
Dyżur po uprzednim umówieni się 
poprzez Biuro Rady tel. 22 4435340 

Radni twierdzą, że mają stały  
kontakt z mieszkańcami i spotkania 
odbywają się w miarę potrzeb.

/Dane Urzędu Dzielnicy Praga 
Południe i potwierdzone telefonicz-
nie przez Biuro Rady Dzielnicy/.

RADNI Z SASKIEJ KĘPY 
KADENCJI 2014-2018

PIERWSZE ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY
Było to któregoś majowego 

dnia w porze przedwieczornej, gdy 
wszystkie psy wyprowadzają swoich 
Państwa na długie spacery. Pora roku  
i dnia bardzo temu sprzyjała Wszy-
scy spacerowali niespiesznie, przy-
stając przy znajomych ogródkach  
i zaprzyjaźnionych sklepach, gdzie 
psy i ludzie wymieniają się swymi 
nowinami. Oczywiście nie wszyscy 
od razu zauważyli zmianę, ale wia-
domość rozchodziła się po Kępie  
jak fala.

DZIEJE SIĘ COŚ NA FRAN-
CUSKIEJ. Gdy tam dotarłam, 
było już niezłe zgromadzenie ludzi  
i psów. Wszyscy radośnie podnie-
ceni: Jak to? U nas? Naprawdę?  
Obserwowali stawianie wielkiej sce-
ny w okolicy Zwycięzców. To już też 
było atrakcją a zapowiadało większą. 
A nad głowami płynęły na tle nieba 
i drzew wzdłuż całej Francuskiej, to 
znaczy od Ronda do Zwycięzców bia-
łe koszule. Nikt się nie dziwił, wyglą-
dały bardzo naturalnie i na miejscu. 
Dopiero nocą robiły się podejrzanie 
podobne do lecących aniołów.

Następnego Dnia było Święto  
Saskiej Kępy z wieczornym koncer-
tem Maryli Rodowicz, który zgro-
madził tłum ludzi. Wydaje mi się, 
że byli to w większości mieszkańcy 
Kępy, w każdym razie, gdy ktoś prze-
pychał się w inne miejsce ze wszyst-
kich stron padały do niego okrzyki 
powitań.

Tak to zapamiętałam.

„VIVE LA FRANCE”  
DRUGIE ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY 2007 

I OBECNA WYSTAWA W PROMIE 
KULTURY (2015)

Podczas drugiego święta w 2007 
stała już na Francuskiej prawdzi-
wa rzeźba Agnieszki Osieckiej. Rok 
wcześniej był to bowiem tylko model 
gipsowy z natury swej kruchy i łam-
liwy. Dlatego trzeba było zdemonto-
wać go zaraz po rozejściu się ludzi, 
na szczęście obyło się bez deszczu. 

Model ten otrzymali uczniowie  
szkoły im. Agnieszki Osieckiej do po-
stawienia w reprezentacyjnym holu, 
tam nigdy nie pada. Często mówi 
się : „pomnik Agnieszki Osieckiej”, 
prawidłowo jest to jednak rzeźba.  
A autorami jest małżeństwo Teresa  
i Dariusz Kowalscy, Teresa oficjal-
nie używa podwójnego nazwiska  
Pastuszka-Kowalska. Należą do krę-
gu artystów Saskiej Kępy, gdyż od 
wielu, wielu lat mają tutaj pracownię. 
Oczywiście na Zakopiańskiej, jednej 
z trzech ulubionych przez rzeźbiarzy 
ulic. Jednak za sąsiada mają malarza 
– Tadeusza Molgę, syna znakomi-
tego portrecisty Jana Molgi. A sam 
Tadeusz malarz, konserwator i histo-
ryk sztuki w folderze jednej z wystaw 
spisał zestaw takich pytań: Czym jest 
interpretacja? Czym jest twórczość,  
a czym odtwórczość? Czy obraz moż-
na „wykonywać” tak, jak wykonuje 
się utwór muzyczny? Czy powstający 
utwór musi być koniecznie wymyślony 
od nowa, czy też można - jak mnisi w 
skryptoriach – przepisywać wielokrotnie 
ten sam tekst? A przepisując: na ile jest 
to moje, a na ile cudze, ile pozostawiam 
własnego charakteru pisma? I czy to 
„przepisywanie” ma jakąś wartość? 

Obecnie nie mieszka na Zako-
piańskiej już tylu artystów co w la-
tach 50’, 60’ i 70’, bo czas dla wszyst-
kich płynie nieubłaganie. Ich dzieła 
żyją pomiędzy nami. Nie jest tak, 
żeby nikogo już nie było! Na Zako-
piańskiej mieszkają wszak autorzy 
obecnie właśnie otwartej wystawy  
w obu galeriach PROMU Kultury 
p.t. „Farby, dłuta i serce – histo-
ria rodziny”. Wystawa przestawia 
trzy pokolenia artystów, są to: Ha-
lina Centkiewicz-Michalska i Leon 
Michalski, ich córka Ewa Michal-

ska-Gawron i jej mąż Piotr Gawron 
oraz Agnieszka Gawron-Kłosowska. 
Pierwsze pokolenie już przed wojną 
wybrało sobie Saską Kępę za dom, 
Ewa ma Saską Kępę jako swój natu-
ralny świat, bo mieszka tu od urodze-
nia, zaś Jej mąż, który mieszka tu od 
45 lat zapytany przy organizowaniu 
wystawy RZEŹBIARZE SASKIEJ 
KĘPY, która to wystawa zainaugu-
rowała działalność klubu Kultury na 
Saskiej Kępie w październiku 2011 
o swoje związki z Kępą poczuł się 
zobowiązany do wyjaśnień. A zrobił 
to tak pięknie, że uwielbiam go cyto-
wać. Zacytuję więc i tu.

W katalogu wspomnianej wystawy 
na stronie 42, w jej lewej części Piotr 
Gawron oznajmił „W 1970 roku oże-
niłem się z dziewczyną z Saskiej Kępy 
i do tej pory kocham ją i Kępę”.

Z Zakopiańskiej wywodzi się, 
choć już nie mieszka Iwona Nielu-
bowicz członek zarządu Związku 
Polskich Malarzy i Grafików. Wy-
daje się, że jeszcze wczoraj była tu 
z nami Krysia Panasiuk-Oniśko, 
portrecistka niezrównana wiszących 
mostów warszawskich, a przedwczo-
raj Zamecznikowie Dzidka i Sta-
szek, Czerwoszowie Zoja i Wojtek, 
Bronisław Tomecki, Janusz Wilden, 
a o rzut beretem na Poselskiej Jan 
Czosnecki. Tą metodą moglibyśmy 
wymienić jeszcze pół ulic Saskiej 
Kępy, bo jedna ulica zazębia się  
z drugą. Piszemy o Poselskiej, to 
czemu nie o Genewskiej (dzia-
dek moich koleżanek z podsta-
wówki to Bronisław Kopczyński, 
nie tylko malarz ale i autor wspo-
mnień – polecam jego opowieści,  
zamieszkał wśród błota na Saskiej 
Kępie) należy jednak skończyć  
w którymś momencie.            ustr 5 

ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY 

TAK TO ZAPAMIĘTAŁAM

Magda Czerwosz

SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 2 (20)   maj 2014 r. 3.
Projekt współfinansuje m. st. Warszawa

X Święto Saskiej Kępy



4.

SALON SZTUKI 
- CZYLI OGRÓD SZTUKI NA SASKIEJ KĘPIE

Od połowy lat dziewięćdzie-
siątych ubiegłego stulecia, 

przez kilkanaście lat, w odstępach 
przeważnie tygodniowych, prowa-
dziliśmy z mężem w naszym domu 
przy ul. Obrońców 12 spotkania na-
ukowo-kulturalne. Początkowo były 
to wykłady dla ludzi kultury, nauki, 
biznesu, francuskojęzycznych pra-
cowników placówek dyplomatycz-
nych i ich współmałżonków, które 
starannie, w języku Moliera, przygo-
towywał i wygłaszał mój mąż Remi. 
Mówił o sztuce, literaturze, muzyce, 

słowiańskich tradycjach, rodzimym 
folklorze, itp. Starał się przybliżyć 
słuchaczom (głównie Paniom) nasz 
kraj, który po upadku komunizmu 
był mało zrozumiały dla ludzi przy-
jeżdżających z Zachodu. Ja pełniłam 
honory domu, a przy kawie często 
dopełniałam wiedzę o naszej cywi-
lizacji i życiu codziennym w formie 
praktycznych ćwiczeń z nauki stoso-
wanej w dziedzinie sztuki kulinarnej, 
malowania (np. pisanek), wszelkiego 
rodzaju dziergania, haftowania, edu-
kacji dzieci i młodzieży itp. Zresztą 

nasze pociechy znające języki obce 
chętnie pomagały przy cocktailach, 
co stwarzało dobrą atmosferę domu 
rodzinnego. Były to spotkania orga-
nizowane w ramach „Varsovie Accu-
eil” – stowarzyszenia, które istnieje 
do tej pory. 

W tym samym czasie Remi zo-
stał Prezesem Souvenir Napoleonien  
w Polsce. Nominację tę przyjął w Pa-
ryżu z rąk barona Gourgaud i księż-
nej Napoleon. W ten sposób przez 
kilka lat, aż do naszego służbowego 
wyjazdu do Biblioteki Polskiej w Pa-
ryżu, prowadziliśmy coś w rodzaju 
„salonu napoleońskiego”, spotykając 
ludzi o różnych często poglądach, 
głównie przy okazji licznych konfe-
rencji naukowych i pogadanek. By-
wali u nas znani ludzie nauki, kultury  
i sztuki, politycy różnej maści i zasług 
– Polacy, Francuzi, Niemcy a nawet  
Szwedzi. Tak zaczynała się wymia-
na doświadczeń, wiedzy, talentów  
i umiejętności organizacyjnych,  
którą później przejęły szacowne 
instytucje (m. in. Wyższa Szkoła  
im. A. Gieysztora w Pułtusku). 

Praca społeczna na polu nauki 
i kultury bardzo nas absorbowała  
i pasjonowała. Spotkania ze znako-
mitymi ludźmi, dyskusje, a potem 
wspólne krajowe i międzynarodowe 
wyjazdy, dawały możliwości dzia-
łania i przekazywania doświadczeń 
zagranicznych i polskich. Wykłady 
z literatury, muzyki, sztuki, różnego 
rodzaju koncerty i wystawy uświet-
niały nasze spotkania. Napoleon, 
który kochał i cenił Polskę oraz Po-
laków (nie tylko przecież Marysień-
kę! Np. Książę Józef Poniatowski był 
jedynym marszałkiem obcokrajow-
cem na jego dworze) oprócz spraw 
wojskowych krzewił naukę, popierał  
i szerzył kulturę oraz sztukę. Towa-
rzystwo „Souvenir Napoleonien” 
kładło bardzo duży nacisk na pro-
pagowanie tych właśnie dziedzin 
działalności (obchodziliśmy z Lycée 

Français 200-ą rocznicę powołania 
do życia liceum, ustanowienia ko-
deksu napoleońskiego – obowiązywał  
w Polsce do II wojny, Legii Hono-
rowej z udziałem Kancelarii Prezy-
denta RP i in.). Powstało przy okazji 
kilka książek i publikacji na temat 
historii, literatury i sztuki. Wielkim 
wydarzeniem była wystawa „Napole-
on a Polska” z 1997 roku uświetnio-
na obecnością księżnej Napoleon, 
księcia Murat oraz hr. Walewskiej.

Dziś Polska i Polacy mają wielu 
przyjaciół na całym świecie – ludzie 
podróżują, zmieniają miejsce za-
mieszkania, poznają szeroki świat. 
Moim światem, w którym czuję się 
najlepiej jest jednak cudowny świat 
sztuki, która przewijała się i przewija 
przez całe moje życie i to w różnych 
wcieleniach, formach i pod wieloma 
postaciami. Ponieważ sama malu-
ję, doceniam kontakty i rozmowy 
oraz krytykę, nawet tę najbardziej 
surową, która według mnie jest po-
trzebna a często konieczna w pracy 
twórczej. Artyści muszą się spotykać 
i dyskutować w pracowniach, salo-

nach sztuki i jak to bywało dawniej 
– na salonach towarzyskich.

„Synteza sztuk” oraz połączenie 
tych sztuk z nauką są konieczne, więc 
sądzę, że, trzeba udostępniać otocze-
niu to co tworzymy i tłumaczyć rów-
nocześnie jak to robimy i dla kogo.

Dlatego już od kilku lat, podczas 
„Święta Saskiej Kępy” otwieram mój 
Ogród Sztuki zapraszając do nie-
go zaprzyjaźnionych twórców (nie 
tylko zresztą artystów). Są to ludzie  
z ogromnym dorobkiem artystycz-
no-intelektualnym, znani w Polsce 
i poza jej granicami. Ale głównie 
artyści malarze, dla których sztuka 
jest sposobem wypowiadania się na 
tematy współczesności. Nazwiska 
ich zmieniają się, ponieważ zatacza-
my coraz szersze kręgi, poznajemy 
nowych, ciekawych ludzi mających 
wiele do powiedzenia na forum 

Anna Forycka-Putiatycka
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Ambasador D Aboville, Remi Forycki, Prince Murat

hr. Florian Walewski, prof. Remi Forycki

Sztuki przez duże „S”. Poprzez nasze 
wystawy chcemy pokazać artystów, 
którzy tworzą sztukę, w większości 
abstrakcyjną, przekazującą widzowi 
pewne myśli, sugestie, które odbior-
ca może sam sobie interpretować.

W ten sposób można wspólnie  
z artystą dochodzić do pewnych in-
telektualnych przekazów, współtwo-
rzyć – z dystansu od centrum aktu 
twórczego – twory estetyczne czy 
ich konkretyzacje. Czasem podany 
przez autora tytuł naprowadza nas 
na trop i zaczynamy nasze poszuki-
wania. Obraz abstrakcyjny wymaga 
od widza wyobraźni, zastanowienia 
się nad ukrytą, często niewidzialną 
lub umiejętnie zakodowaną treścią. 
Może to być dla niektórych trud-
ne w odbiorze, bowiem malarstwo  
abstrakcyjne, w przeciwieństwie do 
figuratywnego, nie jest odbiciem rze-
czywistości lecz pewną wizją świata, 
w której góruje wyobraźnia artysty 
i jej dookreślenie w wyobraźni sa-
mego odbiorcy. Sztuka abstrakcyjna 
jest najbliższa muzyce: w obu tych 
dyscyplinach ilustracja estetyczna 
jakiegoś tematu jest budowana nie 
wprost, a raczej poprzez odwoła-
nie do swoistych środków wyrazu, 
takich jak: rytm, barwa, kontrast, 
walor. Święty Tomasz z Akwinu  
za pomocą pojęcia abstrakcji daje 
swoje rozstrzygnięcie sporu o uni-
wersalia, głosząc, że: abstrahentium 
non est mendacium (abstrahowanie 
nie jest kłamstwem). Pomimo moż-
liwości tego rodzaju umiarkowanych 
rozwiązań wielu sądzi, że brak ogra-
niczenia w przeprowadzaniu abstrak-
cji może prowadzić do pozytywnych 
wniosków co do istnienia jakiejś  
rzeczywistości nieempirycznej.

Spójrzmy na naszych artystów: 
każdy maluje inaczej, stosuje inne 
techniki i posługuje się innym ro-
dzajem abstrakcji. W Ogrodzie na 
Saskiej Kępie mamy szeroką gamę 
i przegląd sztuki abstrakcyjnej, mo-
żemy porozmawiać tutaj z artystami 
i dowiedzieć się czegoś więc o ich 
twórczości i przeżyciach, które tę 
twórczość zainspirowały. Są to doj-
rzali artyści, którzy przeszli przez 
różne okresy twórczości, absolwenci 
Akademii Sztuk Pięknych wystawia-
jący swoje obrazy w galeriach kra-
jowych i na świecie, uczestniczący  
w promocjach i aukcjach sztuki 
współczesnej. Ich twórczość ma 
głęboki podkład intelektualny,  
wyniesiony z uczelni artystycznych 
od wspaniałych Mistrzów, wzboga-
cony o liczne etapy osobistych poszu-
kiwań i doświadczeń zawodowych. 

str 3u Może redakcja ogłosi kon-
kurs KTO wymieni najwięcej osób – 
artystów tworzących na Saskiej Kę-
pie, których nazwisk nie wymieniłam  
z ulic prostopadłej do Zakopiańskiej, 
w więc Genewskiej, Wąchockiej, 
Szczucińskiej i Radziłowskiej??

To Święto było prawdziwie fran-
cuskie, nie tylko ze względu na nazwę 
miejsca, gdzie się odbywało. Na Ron-
dzie Waszyngtona stała miniatura 
Wieży Eiffla. Można było podziwiać 
stare francuskie samochody, a jak ktoś 
nie lubił samochodów to mógł podzi-
wiać młodych, przystojnych akorde-
onistów z repertuarem piosenki fran-
cuskiej. Hasłem święta było bowiem 
Vive la France. Na Francuskiej moż-
na było na to sobie pozwolić.

I TAK TEŻ BYŁO...
Tyle było już tych ŚWIĄT, że nu-

mery się mieszają, ale widziane obra-
zy tkwią mocno w pamięci, wszystko 
jedno z jakim numerem.

Mżyło nieustannie i było zimno. 
Maj taki już bywa. Mieliśmy jechać  
z Ronda pociągiem, ale przy loko-
motywie spotkali się tylko odpowie-
dzialni za poszczególne części ŚWIĘ-
TA organizatorzy i niektórzy goście, 
kilku radnych, ludzie kultury. Miesz-
kańców nie było. I nagle rozległy się 
dźwięki Tanga (2009)i na środku ulicy 
pojawiła się para tancerzy. Eleganccy  
i wytworni, tańczyli w poprzek 
wszystkiego, deszczu nie widzieli, 
zimnej wody kałużystej nie czuli. Do-
kładnie było to na środku jezdni ulicy  
Francuskiej przy skrzyżowaniu  
z Lipską. I wszystko się zmieni-
ło – deszcz padał dalej taki sam, 
ale pojawili się ludzie, potem na-
stępni i następni, a oni tańczy-
li. Miedzy tańczącymi pojawił 
się ten trzeci i odbił dziewczynę.  
Tańczyła równie pięknie również  
z nim. A kiedy zamarła muzyka 
wszyscy znieruchomieli, a obaj męż-
czyźni wynieśli dziewczynę, która 
zesztywniała niczym tekturowe sza-
blony zdobiące ulicę. Pociąg ruszył, 
jechaliśmy dalej przez ogromne  
rozlewiska ulicy Francuskiej.

TAJEMNICE TUBYLCÓW
ŚWIĘTO kojarzone jest najczę-

ściej wyłącznie z deptakiem na Fran-
cuskiej – byliśmy na waszym święcie 
– chwali mi się ktoś znajomy. No jak? 
– pytam. Wiesz, mieliśmy mało czasu, 
wpadliśmy na chwilę, przeszliśmy się 
Francuską, kupiliśmy sobie… Byli-
ście na koncercie, na wystawie? Nie, 
a gdzie były ? Nawet wielu miesz-
kańców Kępy tak uważa  i właśnie  
z takiego powodu wyjeżdża w tym cza-
sie z Warszawy. Tymczasem prawdzi-
we życie ŚWIĘTA toczy się GDZIE 
INDZIEJ. To znaczy na Francuskiej 
też, ale tylko czasem. No więc gdzie? 
– to zależy od roku. Trzeba się dobrze 
wczytać w program, skonsultować  
z tubylcami i w ogóle mieć oczy 
szeroko otwarte by np. zauważyć 
drobny strumyk ludzi idących od 
Francuskiej, nie spacerowiczów, tyl-
ko takich którzy wiedzą gdzie idą . 
W różnych dziwnych miejscach moż-
na wtedy spotkać się z duchem miej-
sca, jakim jest Saska Kępa.

Magda Czerwosz

Praca artysty wydaje się łatwa  
– malarstwo uprawia dziś wiele osób. 
To dobrze. W rzeczywistości jednak 
jest to bardzo trudna profesja. Wyda-
je się, że namalować obraz może każ-
dy. Ale to tylko pozory! Nie zdajemy 
sobie sprawy z tego, jak żmudna  
i mozolna jest praca malarza. Twór-
czość wymaga ogromnego skupie-
nia, wytrwałości, pełnej symbiozy 
ze światem zewnętrznym i – co dużo 
trudniejsze – wewnętrznym. Nie za-
wsze nasza rzeczywistość i prozaicz-
ność dnia codziennego na to pozwala. 
Niestety wielu artystów uprawia inny 
zawód, by móc sobie ufundować luk-
sus uprawiania Sztuki. Artysta musi 
radzić sobie w pazernym świecie 
sam. Malowanie, a tym bardziej rzeź-
bienie, to też ciężka praca fizyczna. 
Obrazy, czy rzeźby trzeba samemu 
nie tylko tworzyć ale też ustawiać w 
pracowni, plenerze, pakować, nosić, 
przewozić, wysyłać, zabezpieczać 
przed uszkodzeniem. A dzieło sztuki 
jest jak dobre wino: dojrzewa latami 
na wystawach, aukcjach, biennale, 
wernisażach, w galeriach, muzeach, 
kolekcjach koneserów. Im więcej  
i dłużej jest podziwiane, wystawiane 
i reprodukowane tym jest cenniejsze. 
Wystarczy prześledzić aukcje i rynek 
sztuki aby zobaczyć jak ceny rosną. 
Dziś modne i powszechne jest po-
wielanie dzieł – kupiony taki obraz 
to nie obraz, a tylko podmalowany 
wydruk, widmowa postać oryginału. 
Żaden Francuz nie zawiesi czegoś ta-
kiego w domu, nawet w kuchni. Za to 
tych Francuzów bardzo cenię i lubię. 
Trzeba być wymagającym odbiorcą 
polskiej kultury i sztuki – wszelkiej 
Sztuki. Liczy się autentyczna praca 
ludzkich, uzdolnionych artystycz-
nie, utalentowanych rąk. 

Zachęcam więc do poznania arty-
stów z mojego Ogrodu Sztuki, bo to 
artyści ciekawi, o których już sporo 
się mówi i jeszcze nie raz o nich usły-
szymy. Serdecznie zapraszam na uli-
cę Obrońców 12, koło owianej trady-
cją (widywałam tu często Agnieszkę 
Osiecką) restauracji „Maska”, gdzie 
dzięki uprzejmości właścicieli od 
kilku lat wywieszam systematycznie 
swoje, i przyjaciół artystów, obrazy.

Anna Forycka-Putiatycka

GARDEN ART GALLERY
Obrońców 12
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Fotografie wykonane  
przez Magdę Czerwosz w jej ogrodzie

Historia konkursu „Warszawa 
w kwiatach i zieleni” sięga 

dwudziestolecia międzywojennego. 
Inicjatorem konkursu w roku 1935 
był ówczesny Prezydent Warszawy 
Stefan Starzyński.

Idea powróciła w latach siedem-
dziesiątych i od 1984 roku „Warsza-
wa w kwiatach i zieleni” jest konkur-
sem ogólnomiejskim i stanowi ważny  
element wizerunku stolicy.

Odnowiona formuła konkursu 
oraz otwarcie na młodych mieszkań-
ców Warszawy powoduje niespoty-
kane w skali stolic europejskich „po-
spolite ruszenie” obywatelskie.

Ideą konkursu jest oprócz satys-
fakcji z pięknych ukwieceń pogłę-
bianie relacji sąsiedzkich, oswajanie 
przestrzeni, poznawanie także tech-
nik miejskiego ogrodnictwa.

Organizatorami konkursu jest 
Towarzystwo Przyjaciół Warsza-
wy – tworzone przez społecznie ak-
tywnych mieszkańców Warszawy, 
którym bliska i ważna jest pamięć 
o mieście i jego rozwój oraz Miasto 
Stołeczne Warszawa – m. in. dlatego, 
że konkurs od zawsze był związany  
z osobą Prezydenta m. st. Warszawy.

Stąd we wszystkich kategoriach 
konkursowych przyznawane są Na-
grody Prezydenta m. st. Warszawy 
wręczane osobiście przez Hannę 
Gronkiewicz-Waltz.

Po raz drugi konkursowi towarzy-
szą spotkania z cyklu Centrum porad.  
W tym roku do udziału w Centrach 
porad zapraszają kuratorzy Kwiatu-
chi, duet artystyczny, specjalizujący się  
w działaniach w przestrzeni publicznej.

Na wszystkie wydarzenia w ramach 
cyklu Centrum porad wstęp wolny.

Na start konkursu 11 kwietnia  
– miało miejsce wydarzenie:Wysadź 
miasto.

Kolejne spotkania to: 
16 maja – Przekop miasto, 
30 maja – Słodka Warszawa, 
27 czerwca – Zjedz miasto 
oraz 18 maja w Centrum Nauki 

Kopernik – Wybryki natury.
XXXII Konkurs wystartował  

11 kwietnia 2015 roku. Zgłoszenia 
będą przyjmowane do 30 czerwca 
2015 roku.

Udział w konkursie może wziąć 
każdy mieszkaniec Warszawy oraz 
każda firma i instytucja publiczna 
działająca na terenie stolicy.

Z nadesłanych zgłoszeń jury wy-
łoni zwycięskie realizacje dotyczące 
zieleni w przestrzeni miejskiej. Do 
prestiżowych nagród Prezydenta m. 
st. Warszawy będą pretendowały trzy 
najlepsze w kategoriach: 1. Człowiek, 
2. Firma, 3. Sąsiedzi.

Tradycyjnie przyznana rów-
nież zostanie Nagroda im. Stefana  
Starzyńskiego.

START DO XXXII KONKURSU 
„WARSZAWA W KWIATACH I ZIELENI 2015”
Krystyna Gott

Zarząd Główny Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy fundując swoje 
nagrody wybierze najlepsze zgłosze-
nia w sześciu kategoriach,: 
1.Balkony, loggie i okna, 
2. Ogródki przydomowe, 
3. Budynki i tereny ogólnodostępne, 
4. Osiedla mieszkaniowe, 
5. Inne formy zieleni miejskiej, 
6. Mister kwiatów za całościowe
    ukwiecenie budynku oraz  
    Nagrodę Specjalną Zarządu TPW  
    za szczególne zasługi na rzecz 
    konkursu.

W każdej kategorii nagród Pre-
zydent Miasta Warszawy jak rów-
nież Zarządu Głównego TPW  
przyznawane będzie nie więcej niż  
trzy nagrody.

Oceniane będą wyłącznie obiek-
ty ogólnodostępne. Dyskwalifika-
cja spotka kompozycje z kwiatów 
sztucznych oraz bałagan i zaniedba-
nia ogrodnicze.

W celu przystąpienia do konkur-
su należy wypełnić kartę zgłoszenia, 
którą można pobrać ze strony inter-
netowej www.warszawawkwiatach.
pl, zdjęcia dołączone do zgłoszenia 
wraz z opisem powinny być zapisa-
ne w formacie JPG lub jako odbitki 
(min. 10x15).

Karty zgłoszeń i wszelkie in-
formacje związane z aplikacją  
do konkursu można uzyskać w To-
warzystwie Przyjaciół Saskiej Kępy 
na cotygodniowych dyżurach,  
w środy: w godz. 16-18, w siedzi-
bie Towarzystwa przy ul. Francu-
skiej 49 (klatka A, lok. „Ł” 17) lub  
za pomocą kontaktu telefonicznego:  
602 590 305 czy mailowego:  
krystyna.gott@gmail.com

Zgłoszenia przyjmowane będą  
do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Objazd Komisji Konkursowej  
w celu wyłonienia Laureatów  
Nagród Zarządu Głównego TPW  
i Nagród Prezydenta m. st. Warsza-
wy odbędzie się do 31 lipca.

Nagrody te będą przyznawane 
spośród obiektów nominowanych 
przez Oddziały TPW – w tym przy-
padku przez Towarzystwo Przyjaciół 
Saskiej Kępy.

Ogłoszenie wyników Konkursu 
oraz przyznanie dyplomów i nagród 
odbędzie się 30 sierpnia 2015 roku 
podczas uroczystej gali zakończenia 
konkursu.

Integralną częścią konkursu 
„Warszawa w kwiatach i zieleni 2015” 
jest konkurs organizowany przez  
Towarzystwo Przyjaciół Saskiej 
Kępy O/TPW p. n. „Saska Kępa  
w kwiatach 2015”.

Tradycyjnie – z licznymi nagro-
dami, w tym już zwyczajowo z pre-
stiżowymi nagrodami Burmistrza 
Dzielnicy Pragi Południe. 

Uroczysty finał konkursu „Saska 
Kępa w kwiatach 2015” przewidzia-
ny jest na dzień 

28 września b.r. w Klubie 
PROM Kultury Saska Kępa, przy  
ul. Brukselskiej 23.

Bardzo serdecznie zapraszamy do 
tej szlachetnej, bo integrującej rywa-
lizacji, gdzie indywidualna inicjaty-
wa ma charakter społeczny, budu-
jąc emocjonalną więź mieszkańców  
z miejscem.

Krystyna Gott
Prezes Towarzystwa

Przyjaciół Saskiej Kępy Oddział TPW
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Główne wydarzenia planowane są w godzinach 14:00 - 19:00
na ulicy Francuskiej, Placu Przymierza i ulicy Paryskiej.

Zgłaszane propozycje mogą dotyczyć działań artystycznych
w rejonie całej Saskiej Kępy w godz. 14:00 - 22:00.

Tradycyjnie w godz. 10.00 - 14.00 mogą się odbyć imprezy dla dzieci,
m.in. w dawnym Ogródku Jordanowskim przy ulicy Nobla.

Oferty mogą dotyczyć takich działań jak:

• koncerty • wystawy • happening • performance • karaoke

• teatr uliczny • gry uliczne • warsztaty artystyczne

• i inne aktywności o charakterze kulturalnym.

Termin składania ofert upływa 2 marca 2015 r.

Oferty można składać na specjalnych formularzach
(do pobrania na stronie www.cpk.art.pl)
drogą elektroniczną (ssk@cpk.art.pl) lub w sekretariacie
Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie.

Oferty rozpatrywać będzie Rada Programowa Święta Saskiej Kępy,
kierując się następującymi kryteriami:

• powiązanie oferty z Saską Kępą,

• zgodność programowa oferty z tematem przewodnim Święta,

• poziom artystyczny i oryginalność,

• dostosowanie do możliwości i charakteru scen,

• różnorodność i dopasowanie do różnych grup wiekowych i społecznych,

• wysokość honorarium/całkowite koszty.

Pierwszeństwo przy wyborze ofert mają artyści, wykonawcy
oraz organizacje związane z Saską Kępą.

Wzorem ubiegłych lat zapraszamy także do składania zgłoszeń
stoisk handlowych o charakterze artystycznym.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert
na działania artystyczne oraz stoiska w ramach Święta Saskiej Kępy,

które odbędzie się 23 maja 2015 roku
Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie piosenka w wykonaniu Reny Rolskiej:

Na Francuskiej...

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
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Tomasz Kucharski, Burmistrz Pragi Po∏udnie

wi´to Saskiej K´py jest Êwi´tem lokalnym, 
ale wierzymy, ˝e swojà atrakcyjnoÊcià b´dzie
przyciàga∏o wszystkich mieszkaƒców stolicy, 
a mo˝e i goÊci z ca∏ej Polski. 
W tym roku specjalnà uwag´ poÊwi´camy

Agnieszce Osieckiej. Nasze Âwi´to jest wi´c dniem, w którym staramy si´
podtrzymywaç ˝ywà tradycj´ i pami´ç o wybitnych Polakach. 
Ponadto, specyficzny charakter tego Âwi´ta, który okreÊlony jest samym jego
miejscem, powoduje, ˝e staje si´ ono unikatowà przestrzenià kontaktów 
mi´dzyludzkich na wielu p∏aszczyznach. Mieszkaƒcy Saskiej K´py 
i wszyscy goÊcie b´dà mogli bez skr´powania przechadzaç si´ 
po najpi´kniejszych zakàtkach tej uroczej cz´Êci Pragi Po∏udnie, 
przygotowana b´dzie przestrzeƒ dla artystów, zarówno tych 
profesjonalnych,  jak i amatorów. Âwi´to Saskiej K´py stanie si´ 
zatem nie tylko imprezà rozrywkowà w pe∏nym tego s∏owa 
znaczeniu, ale i przestrzenià integracyjnà, która jednoczy ludzi.

Andrzej Matusiak, 
Dyrektor Sto∏ecznej Estrady         

o ubieg∏orocznym sukcesie
imprezy „To by∏ maj, 
pachnia∏a Saska K´pa” 
postanowiliÊmy kontynuowaç
ide´ Âwi´ta Saskiej K´py.

Chcemy, by nadal s∏u˝y∏o integracji mieszkaƒców. 
ZadbaliÊmy, by w tym roku równie˝ odby∏o si´ ono na wysokim
poziomie artystycznym – koncerty, dzia∏ania parateatralne, wystawy, 
a tak˝e pokazy filmów. Misjà Sto∏ecznej Estrady jest szerzenie 
i propagowanie kultury w stolicy, a zainteresowanie zesz∏orocznà
imprezà zarówno ze strony mieszkaƒców Saskiej K´py, 
jak i pozosta∏ych warszawiaków utwierdzi∏o nas w przekonaniu, 
˝e warto organizowaç i wspieraç lokalne dzia∏ania. ChcielibyÊmy, 
aby w perspektywie najbli˝szych lat Âwi´to to zaistnia∏o jako sta∏y,
coroczny element ˝ycia kulturalnego Warszawy, podobnie jak to ma
miejsce w innych stolicach i miastach Unii Europejskiej.

P

Pierre Ménat, Ambsador Francji w Polsce

iesz´ si´ z tej inicjatywy obchodów dni 
kultury francuskiej na ulicy noszàcej jej imi´
na Saskiej K´pie. Nazwa ulicy Francuskiej
jest szczególnie trafnie dobrana: przebiega
bowiem przez dzielnic´, gdzie ˝yje liczna

wspólnota francuska, skupiona wokó∏ liceum 
francuskiego. I równie˝ tutaj, po II wojnie ÊÊwiatowej, 
przez 25 lat mia∏a swà siedzib´ Ambasada Francji. 
Saska K´pa to taka ma∏a Francja w Warszawie!
Francuski turysta z pewnoÊcià poczuje si´ w Warszawie jak u siebie, 
wyruszajàc z ronda Charles’a de Gaulle’a, gdzie rozpozna s∏ynny 
pomnik Genera∏a, taki sam, jak na Polach Elizejskich w Pary˝u, 
aby po drugiej stronie Wis∏y znaleêç si´ na tej francuskiej ulicy,
gdzie zabrzmià s∏ynne piosenki, gdzie b´dzie móg∏ zasiàÊç 
w kawiarenkach i restauracjach, aby próbowaç wszelkich 
francuskich przysmaków. 
Âwi´to to jest Êwiadectwem przyjaêni polsko-francuskiej.

Gratuluj´ i niech ˝yje nasza przyjaêƒ!

C
ul. Francuska

Saska K´pa 

Â

Wie˝a Eiffla – nazywana Damà Pary˝a. 
Zosta∏a zbudowana z okazji Wystawy Âwiatowej. 
Jej ca∏kowita wysokoÊç zwi´ksza∏a si´ kilka razy za sprawà
zamocowanej na jej szczycie anteny z 312,27 m 
do 324 m (od 2000 r.). Masa wie˝y wynosi ok. 7 tys. ton.
Ma trzy tarasy. Na sam szczyt wie˝y prowadzi 1710 stopni.

Â W I ¢ T O S A S K I E J K ¢ P Y

POD PARTONATEM PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY 
HANNY GRONKIEWICZ-WALTZ

ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY 
2006-2015

2006 I edycja
Pierwsza edycja Święta poświę-

cona została twórczości Agnieszki 
Osieckiej. Odbyła się 13 maja. Mo-
tyw przewodni: „To był maj pachnia-
ła Saska Kępa”. Imprezę rozpoczęła 
parada uczestników od Ronda Wa-
szyngtona do miejsca planowanego 
na usytuowanie pomnika Agnieszki 
Osieckiej i kontynuowano to w ko-
lejnych edycjach. Całe festiwalowe 
popołudnie tworzyły mniejsze wy-
darzenia artystyczne. A na wieczor-
nym koncercie finałowym wystąpiły 
takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz  
i Stanisław Sojka.

2007 II edycja
Imprezę zorganizowano 17 maja. 

Hasło przewodnie to: „Viva la Fran-
ce”. Dokonano wówczas odsłonięcia 
pomnika Agnieszki Osieckiej.

2008 III edycja 
Święto zorganizowano 24 maja. 

Hasło to: „Piękni dwudziestoletni 
–lata 60”.

Na początku imprezy zorganizo-
wano happening „Słodkie lata 60” 
przybliżający gościom realia tam-
tych lat.

W wieczornym koncercie wystą-
pili między innymi : Iga Cembrzyń-
ska, Bogdan Łazuka, Maciej Maleń-
czuk, Skaldowie i Sława Przybylska.

2009 IV edycja
Odbyła się 23 maja. Motyw prze-

wodni to: „Tango i Salsa na Saskiej 
Kępie”.

Imprezę zorganizowano przy 
znaczącym wsparciu Ambasady 
Kolumbii. Szczególne wrażenia 
dostarczył licznie zgromadzonej 

publiczności zespół Swingo Lati-
no Tigo. W wieczornym koncercie 
wystąpili ponadto: Anna Dereszow-
ska, Natalia Przybysz, Jacek Boń-
czak, Justyna Szafran i Katarzyna  
Zielińska.

2010 V edycja
Święto odbyło się 11 wrze-

śnia. Majowy termin przesunięto  
z uwagi na zagrożenie powodziowe.  
W związku z trwającym remontem 
ulicy Francuskiej imprezę zlokali-
zowano na ul. Paryskiej. Motywem 
przewodnim święta było „Pokolenie 
Polskiego Jazzu”.

2011 VI edycja
Odbyła się 21 maja. Motywem 

przewodnim były „lata 20 lata 30”. 
Ijak na powrót do lat okresu mię-
dzywojennego były i meloniki, ułani  
i baloniki. Dominowała biel i czerń. 
Na scenach prezentowano utwory 
z tamtych lat. A w Sali Klubowej 
obecnego PROMU KULTURY 
dominował teatr i kino. Ponieważ  
w okresie międzywojennym na Kępę 
przybywali goście aby trochę ro-
zerwać się to mieli ku temu okazję  
w dniu 21 maja. 

2012 VII edycja
„Międzynarodowo na Fran-

cuskiej” to motto tej edycji. Wy-
darzenie odbyło się 19 maja. 
Koncertowały takie zespoły jak holen-
derski MADI, polski zespól Kameleon  
a Kolumbijska Grupa Swingo Latino 
Tigo ponownie podbiła serca gości. 
Na zakończenie na dachu obecnego 
PROMU Kultury miał miejsce nie-
powtarzalny występ Orkiestry Sym-
fonia Varsovia.

2013 VIII edycja
Wydarzenie odbyło się w dniu 

8 czerwca 2013r. „Czym Kępa boga-
ta” taki był jego motyw przewodni. 
Pokaz kolumbijskiej grupy tanecz-
nej SWINGO LATINO TIGO po 
raz kolejny uświetnił kolejną edycję 
imprezy. Wieczorem grupa teatralna 
studentów szkoły teatralnej z Łodzi 
przedstawiła widowisko „Dyplom 

z miłości” oparte na twórczości 
Agnieszki Osieckiej. 

2014 IX edycja
Imprezę zorganizowano w dniu 

24 maja. Pod hasłem „Spotkajmy się 
na Saskiej Kępie”.

Nie było sceny głównej i gwiaz-
dy wieczoru. Festiwale odbywały się  
w wielu miejscach. Szczególnie ak-

tywne były sceny szkolne i Jordanek. 
Było tango argentyńskie, i flamenco 
i tańce brzucha. Repertuar piosenek 
także iście międzynarodowy. Dużo 
wystaw, kiermaszów i stoisk arty-
stycznych.

2015 X edycja
X jubileuszowa edycja święta od-

będzie się 23 maja. Gwiazdą wieczo-
ru będzie Grzegorz Turnau. Zaplano-
wano wiele wydarzeń artystycznych: 
wystaw, koncertów, pokazów itp. 
Program imprezy przestawiamy  
w naszym Periodyku. Jak zwykle za-
praszamy wszystkim mieszkańców 
Warszawy i nie tylko na Saską Kępę. 
Oj, będzie się działo! 

Redakcja
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JAKA PRZYSZŁOŚĆ 
„ŚWIĘTA SASKIEJ KĘPY”? 

PO 10 LATACH CZAS NA REFLEKSJĘ
Organizowane w 2015 roku 

„Święto Saskiej Kępy” jest 
już 10. edycją tego wydarzenia. To 
bardzo dobra okazja, żeby zastano-
wić się nad przyszłością tego wyda-
rzenia. Czy warto kontynuować je  
w obecnej formule? Jakie oczekiwa-
nia zostały przez te 10 lat spełnione, 
a co wymaga dopracowania?

Uważam, że w tym celu należy 
przeprowadzić solidną ewaluację 
„Święta Saskiej Kępy”. Jej owocem 
mógłby być raport zawierający pod-
sumowanie, wnioski oraz rekomen-
dacje dotyczące kolejnych edycji tej 
imprezy. Warto, aby badanie poru-
szało takie kwestie jak geneza „Świę-
ta Saskiej Kępy”, określenie celu 
tej imprezy (wraz z informacją kto  
i kiedy go określił i czy cel zmieniał 
się w czasie), informacja o kosztach 
poszczególnych edycji, przeprowa-
dzenie ankiet wśród mieszkańców 
i lokalnych organizacji pozarządo-
wych w celu poznania ich opinii,  

zebranie i analiza informacji na te-
mat wizerunku projektu wyłaniające-
go się z mediów oraz przygotowanie 
rekomendacji dotyczących organi-
zacji tego wydarzenia w przyszłości. 
Raport końcowy z takiego badania 
(najlepiej przeprowadzonego przez 
niezależną instytucję lub organizację 
pozarządową spoza terenu dzielnicy) 
powinien zostać podany do publicz-
nej wiadomości (np. udostępniony 
online na stronie Urzędu Dzielnicy) 
oraz wykorzystany do podjęcia decy-
zji o przyszłości „Święta”.

Warto zainwestować w takie ba-
danie choćby ze względu na koszty, 
które ponosimy w związku z organi-
zacją tego wydarzenia. Trudno po-
wiedzieć, czy Mieszkańcy w ogóle są 
świadomi tego ile kosztuje organiza-
cja tego typu jednodniowej imprezy 

masowej. Dla przykładu – w 2014 
było to ok. 285 tys. PLN (z czego aż 
ok. 60 tys. PLN to koszty związane  
z aktualizacją „projektu reorga-
nizacji ruchu” oraz „wdrożeniem  
i przywróceniem czasowej or-
ganizacji ruchu”). W roku 2011 
łączny koszt „Święta” wyniósł aż  
ok. 450 tys. PLN. Nietrudno wy-
obrazić sobie ile wynosić może suma 
kosztów poniesionych przez nas 
przez ostatnie 10 lat. Pytanie co nam 
z tego pozostało i czy na pewno były 
to dobrze wydane pieniądze? Pomy-
słów na wydanie środków zawsze 
jest mnóstwo, ale dość wspomnieć,  
że – jak wynika z kosztorysu pro-
jektów zeszłorocznej edycji budże-
tu partycypacyjnego – za kwotę  
ok. 25-30 tys. można odnowić jeden 
skwer, np. taki jak przed „Plonem” 
na ul. Katowickiej. A efekty takiego 
wydatku pozostają z nami na lata.

Poznanie oczekiwań Mieszkań-
ców wobec tego typu imprez jest 

szczególnie istotne w kontekście 
nadchodzącego roku 2016, czyli 
rocznicy przyłączenia m.in. Saskiej 
Kępy do Warszawy. Niewykluczo-
ne, że okazałoby się, że Mieszkańcy 
wcale nie chcą tego typu imprezy 
masowej, a woleliby np. przeznaczyć 
część środków na poprawę estetyki 
przestrzeni publicznej. Może lep-
szym rozwiązaniem byłoby mocniej-
sze postawienie na czynnik lokalny 
i działanie na mniejszą skalę? Warto 
wspomnieć, że jest bardzo dużo nie-
wykorzystanych do tej pory tema-
tów, które interesują Mieszkańców.  
Dość wspomnieć, że gdy w marcu 
2015 z inicjatywy prywatnej zorga-
nizowana została promocja książki  
o p. Lucjanie Korngoldzie w willi  
p. Łepkowskich przez niego zapro-
jektowanej, to prowadzona online 

rejestracja uczestników zakończyła 
się po kilku minutach – tak wiel-
kie było zainteresowanie (jak widać  
na zdjęciu część osób wzięła udział 
w spotkaniu mimo braku miejsc sie-
dzących). Kilka miesięcy wcześniej 
odbyła się promocja książki pt. „La-
chert i Szanajca” w dawnym domu  
p. Lachertów. Z kolei w czasie Fe-
stiwalu Otwarte Mieszkania przed 
np. dawnymi pracowniami rzeźbiar-
skimi i mieszkaniami architektów 
ustawiają się kolejki. Takie spotka-
nia są okazją dla Mieszkańców, by 
lepiej poznać historię swojego oto-
czenia i postaci, które na Saskiej  
Kępie mieszkały lub dla niej  
pracowały.

Bardzo odczuwalny jest brak or-
ganizacji tego typu działań ze strony 
instytucji – tzn. wykorzystywania 
różnych atrakcyjnych lokalizacji 
jako pretekst do opowiedzenia zwią-
zanych z nimi historii. Niestety na 
poziomie Saskiej Kępy nie ma pod-
miotu, który zbierałby rozproszone 
informacje związane z jej historią  
i tożsamością. Skąd Mieszkańcy 
Saskiej Kępy mogliby dowiedzieć 
się np. o tym, że w Domu Spotkań 
z Historią znajdują się nagrane wy-
powiedzi p. Jana Kossakowskiego, 
który m.in. odtwarza z godną po-
dziwu szczegółowością swoje wspo-
mnienia z Saskiej Kępy lat 30.? Żeby 
ich posłuchać trzeba jechać aż na  
ul. Karową.

Niestety dziś wielu Mieszkańców 
pyta o datę „Święta”, tylko po to, 
żeby zaplanować sobie wyjazd poza 
Warszawę specjalnie w tym dniu. 
Nie chcą brać udziału w imprezie 
masowej. Niewątpliwie pełnej war-
tościowych inicjatyw, pieczołowicie 
przygotowanych przez autorów, ale 
ginących w obecnej formule imprezy. 
Krótko mówiąc – obecnie wyjątkowy 
potencjał artystyczny Saskiej Kępy 
nie jest należycie wykorzystywany, 
a część oferty programowej „Świę-
ta” można z równym powodzeniem 
zrealizować w dowolnie wybranym 
miejscu.

Jestem przekonany, że skoro  
w sprawie solenia ulic można było 
zapytać Mieszkańców o zdanie, to 
możliwe jest zebranie ich opinii  
w podobny sposób na temat „Świę-
ta Saskiej Kępy”. Mieszkańcy  
to docenią.

Tadeusz Rudzki
Osoby zainteresowane alternatyw-

nymi koncepcjami „Święta Saskiej  
Kępy” odsyłam do mojego tekstu  
pt. „Inne święto Saskiej Kępy”, który 
ukazał się w numerze 3/2013 i dostępny  
jest również w serwisie „Saska Kępa  
z pasją” – saskakepa.waw.pl.

Tadeusz Rudzki W tym roku celebrujemy 
jubileuszowy, dziesiąty 

Dzień Saskiej Kępy, zwany Świętem 
Saskiej Kępy.

Różnie z tymi Świętami było, jed-
ne były mniej, inne bardziej udane.

Pozwolę sobie na kilka uwag ze 
Świętem związanych z perspektywy 
społecznika, działacza Stowarzy-
szenia Obywatelskiego Saska Kępa 
(SOSK).

Po którymś z kolei Święcie po-
stanowiliśmy w SOSK włączyć się 
w jego organizację. Wydawało nam 
się, że owa impreza jest zbyt mało 
saskokępska, za bardzo kramarska  
i festyniarska. Ludzie przybywają-
cy do nas z całej Warszawy powinni 
czuć tutejszy klimat, odrębność tej 
części miasta.

Oczywiście przy każdym Święcie 
jego autorzy mieli dobre zamiary i 
chcieli, aby była to impreza inna od 
wszystkich, nacechowana lokalny-
mi osobliwościami. Niestety jednak  
w odczuciu znakomitej większo-
ści saskokępian oraz ich gości Ten  
Jeden Dzień, poza pewną oprawą  
(z ustanowionym nieformalnym 
hymnem Saskiej Kępy czyli „Mał-
gośką”, autorstwa najbardziej znanej 
mieszkanki naszej dzielnicy Agniesz-
ki Osieckiej, wyśpiewanej przez Ma-
rylę Rodowicz), nie bardzo różnił się 
od innych tego typu imprez organi-
zowanych gdzieś w Polsce. 

Na Francuskiej dominował han-
del wszelkim badziewiem, zgiełk, 
chaos i bałagan. Sceny z artystami, 
mniej lub bardziej trafnie dobrany-
mi do okoliczności, zagłuszali m. in. 
peruwiańscy Indianie swoją ludową 
muzyką i piosenkami, które raczej 
nie mają wiele wspólnego z naszą  
lokalną tradycją… 

Przeciętny odbiorca, nawet przy 
ogromnych wysiłkach organizato-
rów, z pewności nie odróżniał tej 
imprezy od innych, w których mógł 
uczestniczyć gdziekolwiek.

Bardziej wnikliwi „lokalesi” oraz 
goście mogli jednak odnaleźć pereł-
ki stricte związane z naszą dzielnicą. 
Zawsze można było liczyć na Pra-
cownię Litografii przy ulicy Obroń-
ców (w domu, który onegdaj gościł 
Pabla Picassa), gdzie oprócz wystaw 
można było wysłuchać „na żywo” 
genialnego koncertu jazzowego czy 
też parę innych inicjatyw instytucjo-
nalnych i prywatnych, organizowa-
nych na posesjach nieco oddalonych 
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Przemysław Popkowski ŚWIĘTO? A MOŻE ŚWIĘTA?!

od handlarsko – kuglarskiego szlaku 
biegnącego wzdłuż kręgosłupa Sa-
skiej Kępy czyli ulicy Francuskiej.

Po paru pierwszych Świętach py-
tano nas, czy nie można by owej im-
prezy bardziej skierować ku miesz-
kańcom – rdzennym i napływowym 
oraz ich gościom, podzielić się hi-
storią naszej dzielnicy i związanych 
z nią osób, ciekawostkami, które 
wedle gminnych podań są bardzo in-
teresujące, a niejednokrotnie wręcz 
pikantne...

Bodajże pierwszą odpowiedzią 
na to zapotrzebowanie były wysta-
wy SOSK autorstwa naszej szefowej 
Anny Popkowskiej-Bilińskiej i jej 
męża Czesława Bilińskiego pt. „Lu-
dzie Saskiej Kępy” i „Saska Kępa  
– wczoraj i dziś”. Przez kolejne edycje 
Święta plansze wystawowe prezento-
wane były w kilku miejscach Kępy  
i za każdym razem cieszyły się olbrzy-
mim zainteresowaniem. Osobiście 
„zwijałem” je po przekroczeniu do-
zwolonego czasu ich prezentacji i po 
zdecydowanym upomnieniu ze strony 
ochrony Święta. Wielkim wyróżnie-
niem dla nas jest zilustrowanie hasła 
w wikipedii „Święto Saskiej Kępy” 
fotografią właśnie owej wystawy. 

Jakiś czas później Koleżanki  
i Koledzy ze Stowarzyszenia „Ładna 
Kępa” zorganizowali równie cieka-
wą ekspozycję poświęconą architek-
tom Saskiej Kępy, która także cieszy 
się niebywałym powodzeniem, choć 
jest wystawiana na tyłach głównego 
nurtu Święta, czyli pod „Plonem” na 

rogu ulic Zwycięzców i Katowickiej. 
Pięć lat temu Stefan Popkowski 

rzucił hasło: Zróbmy na Święto Sa-
skiej Kępy grę miejską! Hasło trafiło 
na podatny grunt. Zorganizowaliśmy 
rodzaj podchodów, które rokrocznie 
cieszą się dużym zainteresowaniem. 

„Saska Gra Miejska” polega na 
odnalezieniu charakterystycznych 
punków na Kępie. Ma przybliżać 
historię dzielnicy, miejsc i jej miesz-
kańców. Pytania i hasła, autorstwa 
głównie Mateusza Mroza i mojego, 

sprawiają uczestnikom zabawy wiele 
trudności, a zarazem radości. Juro-
rzy (zazwyczaj niestrudzeni dr Nina 
Bogdańska, Mateusz Mroz, rodzina 
Śliwskich, Mariusz Grochowski, Pa-
weł Dejmek, rodzina Dobrzańskich, 

Grzegorz Jaworski, Krzysztof Gal-
la, Arek Biskup i inni) znajdujący 
się w punktach, które należy odna-
leźć, starają się z wiedzą i humorem 
naprowadzać graczy na prawidło-
we odpowiedzi. Zabawa przednia  
i nagrody zacne, ufundowane przez 
saskokępskich restauratorów (m.in. 
Tavernę Patris, Pizzerię Na Winklu, 
Trattorię Rucolę, OSP Saska Kępa). 
Myślę, że tą zabawą zachęciliśmy 
wielu ludzi do dalszego studiowania 
historii naszej Małej Ojczyzny.

W ramach strefy SOSK przy ulicy 
Francuskiej organizowaliśmy także 
wystawę zabytkowych samochodów, 
starych zdjęć (Wojtek „Gadzio” Ra-
domski), kursy pierwszej pomocy or-
ganizowane przez „OSP Saska Kępa” 
oraz miejscowy Pchli Targ.

Począwszy od zeszłego roku or-
ganizatorzy Święta oddzielili część 
handlową od kulturalnej, co sprawi-
ło, że impreza ma bardziej unikalny 
charakter. 

Handel odbywa się wyłącznie na 
ulicy Paryskiej i Placu Przymierza, 
natomiast ulica Francuska to prze-
strzeń dla lokalnych restauratorów, 
przedsiębiorców i stowarzyszeń.  
I wydaje się to rozwiązanie strzałem 
w dziesiątkę. Kto chce poczuć lokal-
ny klimat trzyma się Francuskiej, 
zainteresowani zakupami kierują się 
nieco dalej. 

Znacznie rozwinęła się przy oka-
zji Święta także nasza flagowa pla-
cówka kulturalna czyli Dom Kultu-

ry, zwany od tego roku PROM-em 
Kultury, usytuowany przy Rondzie 
Wolframa.

Niestety zaniechano organizacji 
końcowego koncertu na dużej sce-
nie, wieńczącego ten Jedyny Taki 
Dzień. Choć powiększono ilość ma-
łych scen, na których występują róż-
ni artyści, w tym szkolni, zabrakło 
grande finale. W tym roku ma być 
ono przywrócone.

Pomimo wszystkich zastrzeżeń 
uważam, że Święto Saskiej Kępy 
rozwija się w dobrym kierunku. 
Ilość ciekawych imprez, które mu 
towarzyszą, zasługuje na rozszerze-
nie Święta na cały weekend. Nie 
sposób bowiem obejść wszystkich 
wystaw i uczestniczyć we wszystkich 
koncertach w jeden dzień, zwłasz-
cza że nierzadko pokrywają się one 
czasowo. Jeśli zaczęlibyśmy Święto,  
a właściwie Dni Saskiej Kępy w pią-
tek wieczorem dobrym koncertem, 
w sobotę podtrzymali już wypró-
bowaną formułę i rozszerzyli ją na 
niedzielę, kończąc „z pompą” wystę-
pem muzycznym – wszyscy byliby  
ukontentowani.

Oczywiście pod warunkiem, że 
owe atrakcje byłyby na odpowiednim 
poziomie i ściśle związane z Saską 
Kępą, jej mieszkańcami, lokalnymi 
artystami i przedsiębiorcami.

Czego sobie i Państwu życzę.

Przemysław Popkowski
Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa
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MOJE WSPOMNIENIA 
Z SASKIEJ KĘPY

Do półokrąglaka na Rondzie 
Waszyngtona, zbudowa-

nego przez Spółdzielnię Budow-
lano-Mieszkaniową Pracowników 
Kultury wprowadziliśmy się 53 lata 
temu. Przeprowadzka nie była dłu-
ga, bo tylko z Rembertowa,gdzie na 
zadrzewionej dużej działce stały dwa 
drewniane domy oraz rząd komórek. 
W jednym domu my: dziadkowie, 
rodzice, brat i ja. Drugi dom to pra-
cownia mego ojca – artysty malarza 
i konserwatora dzieł sztuki. Mama 
była historykiem sztuki. Pracownia 
była pełna obrazów, staroci i anty-
ków, zawsze pachnąca olejem lnia-
nym i farbami. Podłoga drewniana 
zachlapana farbami – jak jeden wielki 
obraz. Brak bieżącej wody, łazienek, 
„wygódki” były w rogu działki pod 
płotem. Mnóstwo drzew i krzewów 
owocowych, grządki, warzywniaki. 
To było moje piękne dzieciństwo; 
wspinaczki na drzewa, owoce prosto 
z gałęzi, zabawy w Tarzana, kowboi  
i Indian, łażenie po dachach, zwie-
dzanie strychów pełnych niespo-
dzianek, zabawy z dziećmi z są-
siednich podwórek, jazdy rowerem  
do lasu, zimą łyżwy na pobliskich 
rozlewiskach – kije do hokeja robili-
śmy sami, w sklepach o takim towa-
rze nikt nie słyszał. 

W jednej z komórek były czę-
ści od amerykańskiego motoru z 
drugiej wojny światowej – Harley’a 
Davidson’a WLA42. Ojciec nim jeź-
dził, ale sprzedał go by zgenerować 
pieniądze na zakup mieszkania. Na 
Saskiej Kępie mieszkało kilku wła-
ścicieli tych legendarnych jednośla-
dów. Podziwiałem ich z okien kiedy 
majestatycznie przejeżdżali przez 
rondo i marzyłem by sam kiedyś ta-
kim jeździć. Niesamowite jest to, że 
po około 30 latach poznałem jednego  
z nich, i to gdzie – w Ameryce, w 
Redmond, w stanie Washington – 
tam gdzie ja mieszkałem. Motor 
Bohdana pojechał z nim z powrotem 
do Ameryki a ja zrealizowałem swo-
je marzenie i przez kilka lat też jeź-
dziłem na zloty Harlejowców swoim 
własnym Harleyem. A tak żeby było 
ciekawiej to w latach dziewięćdzie-
siątych, w czasie wizyty w kraju, 
spotkałem na rondzie, na podwór-
ku, koleżankę z innej klatki mego 
domu na Francuskiej, która to – jak 
się okazało – mieszkała i mieszka w 
Vancouver w Kanadzie, a więc 3 go-
dziny drogi od Seattle (Redmond to 
miasto koło Seattle) – jak na Ame-
rykę, to rzut kamieniem. Odwiedza-
liśmy się często i razem jeździliśmy 
na nartach.

Już po śmierci ojca mama wspo-
minała, że razem siedzieli na wykoń-
czonej klepce podłogowej w nowym 
mieszkaniu na rondzie – ot tak – ze 
szczęścia – i tego luksusu. Hm.... . Ja 
wprowadziłem się na rondo ze zła-
maną nogą. Skakałem z ganku ko-
legi w Rembertowie – ja skoczyłem  
a noga została między tralkami. Noga 
do gipsu, ja do łóżka i tak przez dwa 
miesiące odwiedzały mnie koleżanki 
i koledzy z Rembertowa podziwia-
jąc splendor nowoczesnego budow-
nictwa: łazienka, osobna toaleta, 
kuchnia, balkon – ha – to było coś.  
A w piwnicy – rzecz potrzebna – też 
komórka, ale murowana. 

Rodzice udekorowali także klatkę 
schodową. Przez wiele lat była ume-
blowana kwiatami, antyczną ławką, 
a na ścianach wisiały duże obrazy 
olejne ojca (abstrakcje). Ciekawe czy 
dzisiaj mogłoby to zaistnieć? 

Na podwórku za półokrąglakiem 

był jednopoziomowy rząd garaży,  
a poza tym – nic – zwały ziemi, gór-
ki, dołki, chaszcze – teren jeszcze 
nieuporządkowany. Ten bałagan 
był dla mnie błogosławieństwem, 
gdyż przypominał prowincjonalny 
Rembertów i gwarantował świetną 
zabawę. Godzinami psociliśmy z ko-
legami w tych chaszczach. Po latach 
wyrósł drugi rząd garaży nad tym 
pierwszym, zrobiono piaskownicę, 
ścieżki, śmietniki a pan dozorca pil-

nował porządku. Pamiętam go ciągle 
zamiatającego miotłą – taką z rózg 
brzozowych – i zapanował ład a po-
rządkowaniu i naprawianiu nie było 
końca. 

Na przeciwko mych okien na 
szczycie wieżowca był ogromny ze-

gar. Wskazówki zegara były nieubła-
ganą wyrocznią: wystarczyło spoj-
rzeć przez okno by wiedzieć, że już 
trzeba iść do szkoły lub na angielski. 
Teraz zegara już nie ma – a szkoda, 
był to dość charakterystyczny punkt, 
który wpisał się w wygląd Ronda 
Waszyngtona.

Pamiętam śnieżne zimy, nasze 
cieplutkie mieszkanie, moje niebie-
skie filcowe kapcie. Pamiętam usy-
piający turkot tramwajów i hałas au-
tobusów (ogórków) tłumiony przez 
zwały śniegu. Całe rondo widziałem 
z okien swojego pokoju jak na dłoni. 
Drzewa były niskie, świeżo posadzo-
ne. Ten hałas uliczny był dla mnie 
jak narkotyk, był kołysanką do snu, 
za którą wiele lat tęskniłem. Będąc  
w USA prosiłem rodziców o fotogra-
fie mieszkania i domu na rondzie. 
Nie było wtedy komputerów, inter-
netu, ani aparatów cyfrowych – na 
zdjęcia czekałem długo, ale były one 
dla mnie ciepłym wspomnieniem  
i ukojeniem tęsknoty za domem ro-
dzinnym przez wiele lat w Stanach.

Potem była Szkoła Podstawowa 
nr. 17 oraz Liceum Ogólnokształcą-
ce nr. 35 im. B. Prusa na rogu Kato-
wickiej i Zwycięzców. Na początku 
pierwszej klasy do szkoły prowadza-
ła mnie Babcia Gienia. Przyjeżdża-
ła dzielnie codziennie rano z Rem-

bertowa by prowadzać mnie do i ze 
szkoły. Mama pracowała w Muzeum 
Narodowym, później w Biurze Han-
dlu Zagranicznego DESA, ojciec 
ciągle na wyjazdach, pracował w ko-
ściołach i budynkach zabytkowych, 
więc pomoc Babć i Dziadków oka-

zała się niezbędna. Potem miałem  
12 lat chodzenia utartą trasą ulica-
mi: Berezyńską, Gruzińską i Kato-
wicką. To był ekskluzywny trotuar; 
choć ulice, ogrodzenia i domy trochę 
zaniedbane to intelekt mieszkańców 
i stara świetność tej dzielnicy były 
wyczuwalne. Może nie byłem wtedy 
tego tak świadomy, ale świetność tej 
okolicy podziwia się do dziś, urzeka 
ona nas artystycznym charakterem, 
starą i nową dobrą architekturą, zie-
lenią. Były tam ambasady i siedzi-
by dyplomatów, panowie milicjanci 
siedzieli w budkach; ku chwale oj-
czyzny i dyplomatów pilnowali nas 
wszystkich. Najwięcej ludzi zbierało 
się zawsze przed ambasadą Niemiec. 
Miejsce to stało się później sławne 
w czasie odzyskiwania niepodległo-
ści w latach osiemdziesiątych. Na 
ulicy Katowickiej zgubiłem też po 
raz pierwszy serce kiedy zapukałem 
do drzwi swojej pierwszej poważnej 
dziewczyny. Razem zdawaliśmy na 
studia, zrobiliśmy prawo jazdy, oboje 
rozbiliśmy swoje pierwsze samocho-
dy – Maluchy. Potem wyjechałem do 
USA i wróciłem po +/- 30 latach. Sa-
ską Kępę zastałem w rozkwicie. 

Chciałbym, żeby to moje wspo-
mnienie zmobilizowało innych do 
pisania o sobie dla przyszłych poko-
leń. To jest hasło pierwsze. Niech na-

Krzysztof Bielecki
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SCENA SZKOLNA
 BĘDZIE MOC!!!

Jest na Święcie Saskiej Kępy 
miejsce, gdzie eksplozja emo-
cji działa z siłą bomby, szczery 
krzyk wznosi się ku niebu rozga-
niając chmury a erupcja witalno-
ści wprawia w drgania cząsteczki 
powietrza z taka częstotliwością,  
że kamień z zębów schodzi.  
To SCENA SZKOLNA.

W pierwszych edycjach Świę-
ta saskokępskie szkoły nieśmiało 
zgłaszały chęć swego udziału w wy-
darzeniach na ulicy Francuskiej. 
Nieśmiało, bo gdzież im – myślały  
– konkurować z zawodowymi arty-
stami tłumnie zjeżdżającymi w tę 
majową sobotę na Kępę. Nieśmia-
łość to nieuzasadniona. Wszak oni 
właśnie, młodzież saskokępskich 
szkół, są największym potencjałem 
dzielnicy. Zatem ci nieliczni, którzy 
mieli odwagę się zgłosić zawsze znaj-
dowali swe miejsce na scenach Świę-
ta Saskiej Kępy.

Ale była to tylko kropla w morzu 
występów. Zatem w roku 2013 posta-
nowiono stworzyć miejsce gdzie będą 
mogły zaprezentować się WSZYST-
KIE saskokępskie gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne – Scenę Szkolną. 
(Przedszkola i szkoły podstawo-
we znalazły swe miejsce na scenie  
w Jordanku, przy ul. Nobla.)

Scena okazała się strzałem  
w dziesiątkę. Nie tylko gromadziła 
największą publiczność, ale też ema-
nowała niespożytym żywiołem. Przez 
kilka godzin, nieprzerwanie spływały  
ze sceny fale energii buchające ze 
szkolnych przedstawień, tańców, 
koncertów. Wśród nich prawdziwe 

perełki i wschodzące talenty. Nic 
dziwnego, wszak patronami większo-
ści naszych szkół są Wielcy Artyści: 
Mickiewicz, Prus, Paderewski, Osiec-
ka, Niemen. A patron zobowiązuje.

W tym roku (jak i w poprzednim) 
Scena Szkolna stanie przy Paryskiej 
na rogu ze Szczuczyńską i znów  
będzie się działo. 

Zaprezentują się:
Gimnazjum nr 18  

im. Ignacego Jana Paderewskiego, 
ul. Angorska 2

Gimnazjum nr 20  
im. Bohaterów Olszynki 
 Grochowskiej, ul. Afrykańska 11

Gimnazjum nr 25  
im. Czesława Niemena  
ul. Zwycięzców 44

Zespół Szkół Nr 21  
im. gen. Leopolda Okulickiego 
(LXXXVII Liceum  
Ogólnokształcące i Technikum Nr 27)  
ul. Saska 78

sza historia będzie dla nich studnią 
pełną wiedzy, studnią bez dna. Po-
wszechnie wiadomo, że historia lubi 
się powtarzać, więc może pewne zda-
rzenia będą nauką dla potomnych. 
Pierwsze i drugie pokolenie naszej 
spółdzielni zestarzało się. Robimy 
miejsce dla trzeciego pokolenia. Za 
ostatniej prezesury nasza posesja  
i stan naszej spółdzielni zmienił się 
zdecydowanie na lepsze. Powstały 
nowe budynki, mieszkania, garaże, 
place zabaw dla dzieci, pieniądze są 
inwestowane. Saska Kępa odmłod-
niała i ożyła. Niektórzy z moich zna-
jomych twierdzą, że z Saskiej Kępy 
trzeba uciekać, bo nie ma już tutaj 
zasiedziałych rodzin, a nowoprzyby-
li to karierowicze. Nie zgadzam się  
z tym poglądem. W naszej rzeczywi-
stości nic nie jest wieczne, czas zmie-
nia nas i otoczenie. Niektórzy z nas 
zapadają w sen lub błogie lenistwo 
wieku emerytalnego, a młode poko-
lenie i przybysze wnoszą swój wkład, 
ciekawe pomysły, nowoczesność. 
Czyż te kawiarenki, sklepiki i biznesy 
nie ożywiają ulic Saskiej Kępy? Oto 
rzucam drugie hasło. Może przyda-
łoby się jakieś nadrzędne ciało admi-
nistracyjne pilnujące by nowa tkanka 
miejska naszej dzielnicy, w szerokim 
znaczeniu tego słowa, była na wyso-
kim poziomie odpowiadającym hi-
storycznym uwarunkowaniom i wy-
mogom lokalnej społeczności. Nie 
chodzi mi tu o nadzór konserwatora 
a o „design” szeroko rozumiany. Nie 
zepsujmy Saskiej Kępy w kapitali-
stycznym rozpędzie. 

Dla niektórych czytelników tegoż 
pisma artykuł ten będzie makulaturą 
lub podpałką do pieca, a dla niektó-
rych miłym wspomnieniem. Zawsze 
mówię – i tak uczę swoje córki – że w 
życiu najważniejsze są: miłość,sztu-
ka i wspomnienia. Cóż bowiem wię-
cej zabieramy ze sobą z tego świata 
w podróż ostateczną jak nie miłość  
i wspomnienia!? Mamy przecież 
mały bagaż – przewoźnik nie po-
zwala na więcej – tylko nasze serca  
i umysły z zapisem tego co miło 
przeżyliśmy.          Krzysztof Bielecki

IV Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza,  
ul. Saska 78

Zespół Szkół Nr 37  
im. Agnieszki Osieckiej  
(CXVI Liceum Ogólnokształcące  
i Technikum Łączności)  
al. Stanów Zjednoczonych 24

Zespół Szkół Nr 77  
im. Bolesława Prusa  
(Gimnazjum nr 19  
i XXXV Liceum Ogólnokształcące)  
ul. Zwycięzców 7/9

oraz
Polski Klub Szermierczy  

al. Stanów Zjednoczonych 24
Klub Kultury „Gocław”  

ul. Abrahama 10

Będzie moc. Warto przyjść zoba-
czyć przyszłe gwiazdy sceny i estra-
dy, nim w szponach show businessu 
staną się celebrytami.

Krzysztof Konrad

UCZNIOWIE TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH
Mamy do dyspozycji trzy nowoczesne  

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

bezpłatnie zabiegi fryzjerskie takie jak:

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

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

wtorek – piątek tel. 22 617 33 74

Zapraszają na ul. Saską 78 
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MEDALE TOWARZYSTWA  
PRZYJACIÓŁ SASKIEJ KĘPY cz. 3

Uroczystość odsłonięcia tablicy 
odbyła się w grudniu 2001 roku na 
zakończenie obchodzonego wówczas 
Roku Norwidowskiego (24 września 
2001 r. minęła 180 rocznica urodzin 
naszego „czwartego wieszcza”). Ta-
blica powstała z inicjatywy i stara-
niem Towarzystwa Przyjaciół Saskiej 
Kępy przy wsparciu finansowym 
Dzielnicy Śródmieście (jeszcze raz 
wielkie podziękowania dla ówcze-
snego burmistrza Śródmieścia pana 
Piotra Foglera!).

Z braku bezpośrednich związ-
ków Norwida z Saska Kępą zdecy-
dowaliśmy się umieścić tę tablicę na 
Pałacu Zamoyskich. To z okien tego  
gmachu w dniu 19 września  
1863 roku dokonano nieudanego 
zamachu na namiestnika carskiego 
Fiodora hr. Berga. W odwecie Rosja-
nie aresztowali mieszkańców budyn-
ku a ich mienie wyrzucili na ulicę  
i spalili. Mieszkała tam wówczas sio-
stra Fryderyka Chopina Izabela Bar-
cińska. Przez wiele lat zgromadziła 
szereg pamiątek po swoim bracie  
w tym fortepian, na którym Chopin 
grywał w czasie nauki w konserwa-
torium warszawskim. Fortepian,  
wyrzucony przez okno roztrzaskał 
się o bruk…

 Pod wrażeniem tego wyda-
rzenia Norwid napisał poemat „For-
tepian Chopina” (1865)

W tymże 2001 roku Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II na spotkaniu z pra-
cownikami rzymskiego Instytutu 
Polskiego oraz z naukowcami zajmu-
jącymi się twórczością Norwida, od-
dał Mu hołd nazywając go „jednym 
z największych poetów i myślicieli, 
jakich wydała chrześcijańska Euro-
pa”. O swoim stosunku do postaci 
Norwida Papież wówczas powie-
dział: „Chciałem rzetelnie spłacić 
mój osobisty dług wdzięczności dla 
poety, z którego dziełem łączy mnie 
bliska, duchowa zażyłość, datująca 
się od lat gimnazjalnych. Podczas 

okupacji niemieckiej myśli Norwida 
podtrzymywały naszą nadzieję po-
kładaną w Bogu, a w okresie niespra-
wiedliwości i pogardy, z jaka system 
komunistyczny traktował człowie-
ka, pomagały nam trwać przy zada-
nej prawdzie i godnie żyć. Cyprian 
Norwid pozostawił dzieło, z którego 
emanuje światło pozwalające wejść 
głębiej w prawdę naszego bycia czło-
wiekiem, chrześcijaninem, Europej-
czykiem i Polakiem.”

 Mówiąc o wzajemnych spra-
wach Polaków Papież podkreślił, że 
kształtowałyby się one inaczej, niż 

W numerach 2(6) i 1(14) „Saskiej Kępy” zaprezentowaliśmy historię pięciu 
medali pamiątkowych, dokumentujących działalność Towarzystwa Przyjaciół 
Saskiej Kępy. W tym numerze prezentujemy historię kolejnego medalu,  
wydanego z okazji odsłonięcia tablicy pamięci Cypriana Kamila Norwida  
na fasadzie Pałacu Zamoyskich przy Nowym Świecie 69.

Tadeusz Burchacki

… Gmach się zajął ogniem, przygasł znów,
Zapłonął znów - i oto - pod ścianą,
Widzę czoła ożałobionych wdów

Kolbami pchane -
I znów widzę, acz dymem oślepion,

Jak przez ganku kolumny
Sprzęt podobny do trumny,

Wydźwigają… runął… runął - Twój fortepian!

SASKA KĘPA maj 2015 r.   Nr. 2 (20)12.
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ODSŁONIĘCIE TABLICY  
UPAMIĘTNIAJĄCEJ  

LICEUM MICKIEWICZA
NA PARYSKIEJ 25

24 kwietnia 2015 r. odbyła się 
wyjątkowa uroczystość - odsłonię-
cia tablicy pamiątkowej na ścia-
nie budynku przy ul. Paryskiej 25.  
W latach 1945-1964 miało tam sie-
dzibę słynne saskokępskie męskie 
Liceum im. Adama Mickiewicza. 
Uroczystość zaszczycili: zastępca 
burmistrza dzielnicy Praga Południe 
Jarosław Karcz, dyrektor obecnego 
Liceum Marzenna Zaworska, b. dy-
rektor Wiesława Brożek-Filipowska 
oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Saskiej Kępy Krystyna Gott. Licznie 
przybyli, także z zagranicy, Wycho-
wankowie z lat 1948-1964.

Ufundowaną przez Stowarzy-
szenie Wychowanków tablicę od-
słonili przedstawiciele najstarszych 
absolwentów: wiceprezes Tadeusz 
Roman (1948) i aktor Jan Kobu-
szewski (1951). Proboszcz Parafii 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
z ul. Nobla ks. Zygmunt Wirkowski 
dokonał jej poświęcenia. Na prośbę 
prowadzącego uroczystość prezesa 
Stowarzyszenia Andrzeja Niemierko 
(1959), głos zabrali burmistrz dziel-
nicy i dyrektor Liceum, a w imieniu 
Wychowanków - Jan Kobuszewski. 
Po przedstawieniu przez prezesa 
historii edukacji powojennej w bu-
dynku przy ul. Paryskiej 25, gości 
zaproszono na poczęstunek zorga-
nizowany przez dyrektor Jolantę 
Malesę. Kieruje ona obecnie szkołą 
podstawową i gimnazjum STO im. 

Zawiszy Czarnego, które mieszczą 
się w tym budynku. Dodatkową 
atrakcją spotkania były liczne fo-
tografie obrazujące naukę i sport w 
tamtych czasach. Tablica miała być 
zamocowana w 50-lecie zakończenia 
nauki w budynku ale przez uciążliwe 
procedury administracyjne stało się 
to z rocznym opóźnieniem. Nieoce-
nioną pomoc w pokonywaniu tych 
barier okazał Janusz Hancke (1952), 
któremu wyrażono za to publicznie 
podziękowanie. 

W latach 1945-1964 dyrektorami 
Liceum byli kolejno: Jan Wysocki, 
Michał Dadlez, Henryka Świerżew-
ska i Adam Zieliński. A maturę w 
tym budynku zdawali m.in. ks.bp 
Kazimierz Romaniuk (1946), aktor 
Jan Kobuszewski (1951), reżyserzy: 
Jerzy Skolimowski (1953) i Ryszard 
Bugajski (1962), olimpijczyk Janusz 
Kurczab (1954), redaktor Andrzej 
Drawicz (1950), konstytucjonalista 
prof. Stanisław Gebethner (1952), 
lider Solidarności Walczącej Kornel 
Morawiecki (1958).

To prof.Świerżewska i prof.Wy-
socki byli tymi, którzy w 1945 r. 
reaktywowali Gimnazjum i Liceum 
najpierw w willi przy ul. Wąchockiej 
6, a następnie w budynku przy ul. 
Paryskiej 25. W 1957 r. obchodzono 
tam uroczyście 50-lecie pracy peda-
gogicznej prof. Jana Wysockiego,  
a w 1959 r. reaktywowano Stowarzy-
szenie Wychowanków. Ten 19-letni 
epizod w trudnych czasach powojen-
nych, wpisuje się w bogatą historię 
szkoły, której początki sięgają 1897 
r. i dlatego wymagał odpowiednie-
go upamiętnienia. Wpisuje się także 
w historię Saskiej Kępy, z którą ta 
Szkoła jest związana od 1945 r.

Andrzej Niemierko
Prezes Stowarzyszenia

Wychowanków Gimnazjum i Liceum
im. Adama Mickiewicza w Warszawie 

ma to miejsce, gdybyśmy przyjęli 
głoszoną przez Norwida prawdę, że 
„Ojczyzna to zbiorowy obowiązek”, 
który „składa się w naturze rzeczy  
z dwóch: z obowiązującego Ojczy-
znę dla człowieka i z obowiązującego 
człowieka dla Ojczyzny…”.

 Również w tym 2001 roku  
w Krypcie Wieszczów Narodowych 
na Wawelu umieszczono urnę z zie-
mią ze zbiorowej mogiły z cmenta-
rza w Montmorency pod Paryżem, 
w której Norwid został pochowa-
ny. Droga tej urny z Francji do 
Krakowa wiodła przez Watykan  
Papieża Wojtyły…

 Odsłonięcie naszej tablicy 
na Pałacu Zamoyskich w Warsza-
wie upamiętnialiśmy wybiciem me-

dalu, który prezentujemy poniżej. 
Jego autorem, jak również autorem 
samej tablicy, jest warszawski ar-
tysta rzeźbiarz Eugeniusz Kozak, 
wychowanek zakopiańskiej Szkoły 
Kenara, absolwent Akademii Sztuk 
Pięknych. Jeden z egzemplarzy me-
dalu przekazaliśmy do Watykanu dla 
Papieża Jana Pawła II, drugi ofiaro-
waliśmy Juliuszowi Wiktorowi Go-
mulickiemu. Gomulickiemu medal 
dostarczyliśmy osobiście, zaś Ojcu 
Świętemu medal został przekazany 
za pośrednictwem księdza Henryka 
Kietlińskiego SAC, zaprzyjaźnione-
go z Towarzystwem „sąsiada z ulicy 
Skaryszewskiej”.

Tadeusz Burchacki
TPSK
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Dnia 28 maja o godz. 18.00 
odbędzie się uroczyste  

odsłonięcie tablicy poświęconej 
Aleksandrowi Żabczyńskiemu na 
domu przy ul. Łotewskiej 4.

W imieniu własnym, Wspólnoty 
Mieszkaniowej Łotewska 4 oraz Sto-
warzyszenia Obywatelskiego Saska 
Kępa serdecznie zapraszam na tę 
małą uroczystość wszystkich zainte-
resowanych.

Honorowy patronat objął Bur-
mistrz Pragi Południe pan Tomasz 
Kucharski, który, mam nadzieję,  
zechce tę tablicę odsłonić.

O ile warunki atmosferyczne 
pozwolą, imprezie towarzyszyć bę-
dzie pokaz filmów – oczywiście  
z Aleksandrem Żabczyńskim w roli 
głównej – co zawdzięczać będziemy  
Telewizji Kino Polska. 

Oprawą muzyczną imprezy bę-
dzie wydana właśnie płyta, zawiera-
jąca bodaj wszystkie ocalałe piosen-
ki śpiewane przez Żabczyńskiego, 
które zebrał i wydał pan Ryszard 
Wolański. Redaktor Wolański napi-
sał także biografię aktora pt. „Alek-
sander Żabczyński – Jak drogie 
są wspomnienia” i mam nadzieję,  
że również zechce się z zebranymi 

podzielić garścią ciekawostek zwią-
zanych z naszym wybitnym sąsia-
dem. Być może spotkanie zaszczyci 
także znawca „Starego Kina” pan 
redaktor Stanisław Janicki.

Aleksander Żabczyński, zwa-
ny przez kolegów „Żabą”, trafił  
na Saską Kępę w roku 1949. Wraz 
z żoną Marią zamieszkali w nowo 
wybudowanej kamienicy przy  
ul. Łotewskiej 4. Parterowe miesz-
kanie służyło panu Aleksandro-
wi aż do jego śmierci w 1958 roku.  
Po dziś dzień owo mieszkanie zaj-
muje rodzina pani Żabczyńskiej,  
a drzwi nadal zdobi mosiężna tablicz-
ka z nazwiskiem „ Żabczyńscy”. 

Od wielu lat staram się o upa-
miętnienie tego faktu na kamieni-
cy (w której moja rodzina mieszka 
nieprzerwanie od jej wybudowania 
przez państwa Jabłońskich do dnia 
dzisiejszego). Z nieocenioną pomocą 
kolegi z SOSK Mateusza Mroza oraz 
dzięki życzliwemu podejściu współ-
mieszkańców naszej kamienicy  
doprowadziłem sprawę do szczęśli-
wego finału.

Aleksander Żabczyński znany 
jest przede wszystkim ze swojego 
aktorstwa. Ten jeden z największych  

ALEKSANDER „ŻABA” ŻABCZYŃSKI

(a może największy?) przedwojen-
nych amantów filmowych grał także 
w teatrach i kabaretach. 

Żabczyński był jednak nie tyl-
ko artystą, ale także, a może przede 
wszystkim, oficerem Wojska Pol-
skiego (tak jak jego ojciec, generał 
Aleksander Daniel Żabczyński), 
regularnie odbywającym szkolenia  
na poligonie. 

Gdy w 1939 roku wybuchła 
wojna, Żabczyński wziął udział  
w Kampanii Wrześniowej; po jej klę-
sce szlakiem przez Rumunię, Węgry 
przedostał się do Francji, a następnie 
do Wielkiej Brytanii. Potem trafił na 
Bliski Wschód do II Korpusu gene-
rała Władysława Andersa. Uczest-
niczył w bitwie o Monte Cassino  
(jako kapitan II Korpusu), w czasie 
której został ranny.

W 1947 roku powrócił do Polski, 
a u progu lat 50. XX wieku trafił na 
Saską Kępę.

Aleksandrem Żabczyńskim od 
samego początku interesowało się 
UB, którego, jako żołnierza Ander-
sa, podejrzewało o szpiegostwo. Był 
śledzony przez dziesiątki agentów, 
tajnych współpracowników (niejed-
nokrotnie jego kolegów aktorów), 
jego akta w IPN są obszerne i opa-
słe. Oczywiście zarzut szpiegostwa 
był wyssany z palca, ale nie z takich 
wydumanych powodów gnębio-
no i aresztowano wielu wybitnych 
Polaków. Żabczyńskiego przed za-
trzymaniem z pewnością uratowała 
ciągnąca się za nim przedwojenna 
sława, niebywała popularność i sym-
patia publiki, która nadal uwielbiała 
aktora.

Niestety po II wojnie Żabczyń-
ski nie występował już w kinie.  
W dużym stopniu była to jego decy-

zja, nie chciał uczestniczyć w pro-
pagandowych filmach. Grał jedynie 
w teatrach, do końca życia zwią-
zany był z Teatrem Polskim przy  
ul. Karasia w Warszawie.

Na trzy dni przed 57. rocznicą 
śmierci Pana Aleksandra raz jeszcze 
zapraszam, aby upamiętnić tę zna-
mienitą postać, lubianego i szanowa-
nego sąsiada z Saskiej Kępy.

Przemysław Popkowski 
Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa

PS. W kwietniu br. zwróciłem się 
z prośbą do Samorządu Mieszkańców 
Saskiej Kępy o wystąpienie z inicja-
tywą uchwałodawczą do Rady Dziel-
nicy Praga-Południe w sprawie na-
zwania końca ulicy Walecznych przy 
Wale Miedzeszyńskim „Zaułkiem 
Aleksandra Żabczyńskiego”. Samo-
rząd podjął stosowną uchwałę, za co 
serdecznie dziękuję, i sprawie nada-
no oficjalny tok. Mam nadzieję, że 
przyszłym roku będę mógł Państwa 
zaprosić na otwarcie tegoż Zaułka.

Przemysław Popkowski

SASKA KĘPA maj 2015 r.   Nr. 2 (20)14.
Projekt współfinansuje m. st. Warszawa

SASKA KĘPAKultura



15.

Pomóż nam rozwijać i ulepszać
Święto Saskiej Kępy!

SCENA GŁÓWNA ul. Francuska przy Rondzie Waszyngtona (godz. 19:00-22:00)

19:00 ANIA RUSOWICZ 1  2  3   4   5

20:00 GRZEGORZ TURNAU 1  2  3   4   5

SCENA WALECZNYCH róg Francuskiej i Walecznych (godz. 14:45-19:00)

14:45 ALEKSANDRA MROZ koncert piosenek z lat '50 i '60 w języku polskim i francuskim 1  2  3   4   5

15:40 LA MUSIQUE koncert piosenek francuskich 1  2  3   4   5

16:15 ZESPÓŁ „ TĘCZA” piosenki polskiej estrady z lat '60 1  2  3   4   5

16:50 TERESA KRAMARSKA i ANDRZEJ ZAGDAŃSKI koncert piosenek 1  2  3   4   5

18:00 BOGUMIŁA JAROSZUK koncert piosenek Agnieszki Osieckiej 1  2  3   4   5

SCENA „ OSIECKA” róg Francuskiej i Obrońców (godz. 14:15-19:00)

14:45 WYSPY DOBREJ NADZIEI koncert piosenki literackiej 1  2  3   4   5

16:00 BARDOTKA TRIO koncert retro pop, big beat, swing, bossa nova 1  2  3   4   5

17:00 EWA ADAMUSIŃSKA-VOULAND koncert szlagierów R. Rolskiej, J. Stępowskiego i A. Osieckiej 1  2  3   4   5

18:00 ELENA EGOROWA koncert najpopularniejszych piosenek Anny German 1  2  3   4   5

SCENA PARYSKA ul. Paryska (godz. 15:00-19:00)

15:00 Zespół HLA koncert rockowy 1  2  3   4   5

16:00 Zespół SHADE koncert rockowy 1  2  3   4   5

17:00 Zespół ACRIMONIA koncert rockowy 1  2  3   4   5

18:15 VARSOVIA ORIENT pokazy tańca orientalnego 1  2  3   4   5

SCENA SZKOLNA róg Paryskiej i Szczuczyńskiej (godz. 15:00-19:00)

Występy gimnazjów i liceum z Saskiej Kępy oraz Polskiego Klubu Szermierczego 1  2  3   4   5

SCENA W JORDANKU Ośrodek Pracy Pozaszkolnej przy ul. Saskiej (godz. 10:00-18:00)

Atrakcje dla najmłodszych, prezentacje przedszkoli i szkół podstawowych 1  2  3   4   5

PYTANIA DODATKOWE

Czy informacje o zbliżającym się Święcie Saskiej Kępy były  dobrze widoczne?
(np. ulotki, plakaty, informacje w internecie)

Jaki element podoba się Pani/Panu najbardziej podczas Święta Saskiej Kępy?
(np. koncert �nałowy, występy na małych scenach, wystawy, stoiska handlowe)

Jakich elementów Pani/Pana zdaniem jest zbyt mało podczas Święta Saskiej Kępy?
(np. punktów gastronomicznych, małych scen, wystaw, atrakcji dla dzieci)

Drodzy Państwo,

Zwracamy się z serdeczną prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety i ocenienie poszczególnych 
wydarzeń artystycznych. Pomoże nam to jeszcze lepiej dobrać repertuar w przyszłym roku.

Ankiety będzie można wrzucić do pudełek z napisem „ ANKIETA”  znajdujących się w Promie Kultury
przy Brukselskiej 23 oraz na stoiskach handlowych.

1  2  3   4   5

Skala ocen:
1 - szkoda czasu
2 - nic ciekawego
3 - umiarkowane
4 - interesujące
5 - warte polecenia

Jak zaznaczyć wybór?
Wystarczy zakreślić 

SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 2 (20)   maj 2015 r. 15.
Projekt współfinansuje m. st. Warszawa

Ankieta
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Na Francuskiej, na Francuskiej

słowa: Bogusław
 Choiński, Jan Gałkow

ski
m

uzyka: Ryszard Sielicki
w

yk. oryg.: Sława Przybylska, 1972 

Pew
ien m

alarz, co m
iłość m

alow
ać chciał

Dni i noce błądził w
śród barw

Oddał serce sw
ej m

odelce
Lecz na płótno w

ciąż w
kradał się błąd

Rzucał pędzle i m
ów

ił: - Chodź stąd!

Na Francuskiej, na Francuskiej
Jest niew

ielka kaw
iarenka

M
alow

anka w
 śm

ieszne serca
Co znajdują gubiąc się.

Na Francuskiej kw
itną bluzki

W
iatr pow

iew
a jak sukienka

Suknia m
odna, dzień pogodny

Suknia strojna w
 blask i cień

Tu uśm
iechy jak żagielki

Przefruw
ają nad szklanym

 brzękiem
Zag łusza słow

a w
szelkie hałas barw

Na Francuskiej jak przed lustrem
Czas zatrzym

ał się na chw
ilkę

Z dam
skiej torby w

yjął szm
inkę

Zm
ienił w

szystko w
 środku dnia

Uśm
iechnęły się usta znajom

e tak
W
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isły lśniła pod w
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A w

iatr szepce: - Popatrz jeszcze
M

alow
ałeś ją noce i dnie

Czy to ona napraw
dę, czy nie?

Na Francuskiej cienia łuska
Czyjeż oczy, czyje usta
Czyje w
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ietrzyk m

uska
Czyim

 szeptem
 szepcze zm

ierzch

Na Francuskiej, na Francuskiej
Jest niew

ielka kaw
iarenka

Kaw
iarenka, gdzie kelnerka

Najpiękniejsze oczy m
a

Na Francuskiej jak przed lustrem
Słońce zm

ienia sw
e su kienki

Inna suknia dla m
odelki

Inną suknię m
iłość m

a 

W
 kaw

iarence Sułtan 

słowa: Jerem
i Przybora

m
uzyka: Jerzy W

asow
ski

w
yk. oryg.: Kalina Jędrusik

- Kabaret Starszych Panów,1967 r.

W
 kaw

iarence „Sułtan”
przed panią róża żółta,
a obok pan, co m

iał
tę różę i pani dał.

Pajączek w
yszedł z róży,

bo zapach go odurzył.
Pijany jakby krzynkę
szedł, snując pajęczynkę,
co im

 zw
iązała ręce

przez stolik w
 kaw

iarence.
Sam

 m
ało nie w

padł w
 krem

 –
W

idziałem
 to, w

ięc w
iem

.

W
 kaw

iarence „Sułtan”
przed panią róża żółta,
a obok pan, co m

iał
tę różę i pani dał.

I już ten pan i pani
zostali w

 tej kaw
iarni –

bo gdyby nie zostali,
to by tę nić zerw

ali.
Na kształt anioła stróża
w

łaściciel ich odkurza,
jeść daje im

 i pić
i tak pow

inno być,
Żew

 kaw
iarence „Sułtan”

przed panią róża żółta,
a obok pan, co m

iał
tę różę i pani dał.

Gdy kiedyś przy księżycu
iść będziesz tą ulicą –
gdzie kaw

iarenka „Sułtan” –
w

stąp choć na chw
ili pół tam

zobaczyć, czy ta pani
z tym

 panem
 w

ciąż ci sam
i.

Sto innych spraw
 m

asz, lecz
To też jest w

ażna rzecz.

Czy w
 kaw

iarence „Sułtan”
przed panią róża żółta?
Czy obok pan, co m

iał
tę różę i pani dał?
Czy oni tam

 są?
Czy oni tam

 są? 

2829

 “Cafe Sułtan” - ul. Obrońców
 12A

     (obecnie restauracja “M
aska”)

 “Bar kaw
ow

y - Bistro” ul. Francuska 6
     (lewa część pom

ieszczenia obecnej “Trattorii
     RUCOLA”, w

 prawej był zakład tapiceski)

O dw
óch kultow

ych
m

iejscach Saskiej Kępy
z lat 60-70. XX w

. - “Cafe Sułtan”
i “Barze kaw

ow
ym

 - Bistro” -
śpiew

ali w
szyscy.

22

proj. Ew
a Brykow

ska-Liniecka
fot. T. Rolke, T. Sikora oraz ze zbiorów

: M
. Czerw

osz, M
. M

roz, P. Popkow
ski, W

. W
ilew

ski
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