
Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer periodyku 
„Saska Kępa” z wiarą, że poruszone tematy zainteresują Państwa i pozwolą na 
chwilę zadumy nad upływającym czasem a opowiedziane historie przeniosą nas 
w świat uniwersalnych wartości.

Polecamy – oczywiście – wszystkie artykuły. Znajdziecie Państwo poruszają-
ce wspomnienia związane z Dniem Poległych Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej,  
imponującą sagę rodzinną Anny Foryckiej-Putiatyckiej czy spotkanie z jedną z 
najwybitniejszych skrzypaczek XX wieku – Profesor Wandą Wiłkomirską.

Będą też reminiscencje z gali zakończenia konkursu „Saska Kępa w kwia-
tach... i zwierzakach” – ta rozszerzona formuła spotkała się z uznaniem a pre-
zentowany serwis fotograficzny wzbudził dużo radości.

Są też bieżące wieści z Samorządu Saskiej Kępy czy np. urocze, niebanalne, 
propozycje prezentów świątecznych wymyślone i pięknie opisane przez Anitę 
Zatryb.

Nie zabrakło też “gorącego kartofla” w postaci artykułów na temat tramwaju 
na Gocław lub raczej “kości niezgody” oglądanej z dwóch stron.

A także nasza “loża szyderców” dała o sobie znać – tym razem coś o moder-
nizmie (inaczej). Przyznacie Państwo – bogate spektrum!

Zbliżają się Święta – przyjmijcie Państwo od redakcji życzenia magicznych 
Świąt i dobrego Nowego Roku 2016 (już!)

Redakcja

Drodzy Czytelnicy!

Tadeusz Burchacki - „CZERWONE MAKI” W PARKU SKARYSZEWSKIM . Tadeusz Rudzki - WIEŚCI Z SAMORZĄDU .  

Krystyna Gott - 32.KONKURS „WARSZAWA W KWIATACH I ZIELENI” . Anita Zatryb - NA JESIENNE SŁOTNE WIECZORY .  

Anna Forycka-Putiatycka - W POSZUKIWANIU ZAGUBIONEJ TOŻSAMOŚCI . Jadwiga Teresa Stępień - ŚLADAMI MISTRZÓW .  

Polemika: TRAMWAJ NA GOCŁAW

SASKA KĘPASPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

PRACOWNIKÓW KULTURY

PERIODYK MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

ISSN 2083-3873

wyd a n i e  b e z p ł a t n e

Grudzień 2015
Nr 3 (21)
Rok 5



„Ludzie zejdźcie z drogi, bo listo-
nosz jedzie” śpiewali Skaldowie. Dziś 
chodzi o ułatwienie dotarcia nie po-
słańcowi, ale komunikacji miejskiej 
łączącej Gocław z centrum miasta. 
Wszystko wskazuje na to, że najlep-
szym rozwiązaniem jest zbudowanie 
linii tramwajowej.

Panuje pełne przekonanie co do 
tego, że odkorkowanie dużej, i z wiel-
ką dynamiką rozwijającej się, dziel-
nicy jest możliwe. Punktem zwrot-
nym w całej debacie nad tym jak 
i kiedy do tych pozytywnych zmian 
ma dojść, stało się uzyskanie zapew-
nienia funduszy na realizację in-
westycji. A są to niebagatelne kwo-
ty, bo tylko w ciągu najbliższych 
pięciu, sześciu lat Tramwaje War-
szawskie planują wydatki rzędu 
2,8 mld zł. Spółka będzie korzystać 
z obecnego budżetu Unii Europej-
skiej. Dotacje te należy rozliczyć do 
2023 r., więc ratusz nie chce zasypiać 
gruszek w popiele i wieszczy potężne 
zmiany. 

Nic o nas bez nas
Podstawowa lista inwestycji 

tramwajowych składa się z pięciu 
punktów. Wśród nich jest ta go-
cławska, przebiegająca w bok od al. 
Waszyngtona do ul. Bora-Komorow-
skiego. Projekt już zyskał poparcie 
lokalnych władz- Jakuba Jagodziń-
skiego, byłego Wiceprzewodniczące-
go Rady Dzielnicy Praga- Południe 

i Tomasza Kucharskiego, Burmistrza 
Dzielnicy Praga-Południe. 

Jednak kluczowym aspektem 
jest społeczny odbiór tych planów. 
Włodarzom miasta i dzielnicy zale-
ży, by osiągnąć konsensus w sprawie, 
która w radykalny sposób zmieni na 
dziesiątki lat życie mieszkańców tej 
części Warszawy. Bo nie o to chodzi, 
by robić coś na siłę lub nawet wbrew 
woli tych, którzy są mentalnymi go-
spodarzami, duszą i sercem związa-
nymi z tym miejscem. 

Zauważam, że szereg spotkań z 
mieszkańcami dzielnicy i terenów 
przyległych uwidoczniło dysonans 
między zwolennikami i przeciw-
nikami zmian. Dzięki dobrodziej-
stwom mediów elektronicznych, na 
portalu Facebook stworzono miej-
sce, w którym tak zwolennicy, jak i 
przeciwnicy mogą wypowiadać się 
odnośnie planów budowy. Na profilu 
„Tramwaj na Gocław” zawrzało. Ale 
nie tylko na nim jedni agitują pro, 
drudzy contra. I tak:

Z punktu widzenia mieszkań-
ca walczącego o zachowanie status 
quo…

Inwestycja jest strzałem w stopę, 
jeśli nie w serce. Uniemożliwi bo-
wiem spokojną egzystencję miesz-
kańcom tych budynków, w których 
bezpośrednim sąsiedztwie będą 
przejeżdżać tramwaje.

Niektórzy jednak nie poprzestają 
na planach, które są im przedstawia-
ne, ale krytykują, mówiąc, że poło-
wa trasy wiedzie przez „pustynię” 
i sami składają szereg propozycji 
odnośnie lokalizacji linii jak choćby 
taką, by poprowadzić tramwaje uli-
cami Francuską i Paryską pod trasą 
Ł, potem dalej ulicą Brukselską do 
Ateńskiej. Wspomniani mieszkań-
cy ul. Francuskiej również mają 
swoje uwagi odnośnie lokalizacji 
tramwaju, który chcieliby widzieć 
na Wale Miedzeszyńskim. Są też 
oczywiście zwolennicy tramwaju na 
ul. Międzynarodowej.

Najgoręcej komentowanym te-
matem i osią konfliktu jest przy-
roda. Głównie chodzi tu o teren 
wzdłuż Kanału Wystawowego. Fakt, 
jest to unikatowe miejsce a tę trasę 
warszawiacy uwielbiają, więc trze-
ba ją chronić. Ale wg mnie, przy 
odpowiednim rozplanowaniu inwe-
stycji, uda się ocalić okoliczną fau-
nę i florę, tak by w maju w środku 
Warszawy nadal dało się posłuchać 
rechotu żab i obserwować kaczki 
z małymi. 

Tymczasem… 

Z punktu widzenia miejskiego 
inżyniera ruchu…

Inwestycja jest strzałem w dzie-
siątkę. Umożliwi mieszkańcom lep-
szy dostęp do komunikacji miejskiej. 
Potrzeba alternatywnego połączenia 
z centrum dramatycznie uwidoczni-
ła się podczas okresu, gdy zamknię-

ty był most Łazienkowski, którym 
przed feralnym pożarem jeździło 
ponad 100 tys. pojazdów na dobę. 
Most Łazienkowski od niedawna 
znów jest przejezdny, ale kierowcy 
nadal jadą w żółwim tempie. A prze-
cież trzeba mieć na uwadze, że tych, 
którzy z okolic peryferyjnych, będą 
dojeżdżać do centrum będzie przy-
bywało i nie łudźmy się, że nie będą 
oni podróżować autami.

Nie bez znaczenia jest także per-
spektywiczne planowanie przyszłego 
rozrastania się osiedli między Gocła-
wiem a Wawrem i już na tym etapie 
planowanie ich połączenia z sercem 
miasta. Dlatego warto zawczasu za-
pewnić alternatywę dla tych, którzy 
z aut korzystają nie dlatego, że mu-
szą, ale dlatego, że nie ma innego 
rozwiązania umożliwiającego szyb-
kie dotarcie do centrum. 

Sami mieszkańcy, analizując 
układ architektoniczny i realizację 
planów zagospodarowania prze-
strzennego, dostrzegają pierwotny 
plan puszczenia linii tramwajowej. 
Jak mówi jeden z mieszkańców: 
„Swego czasu lewa strona Bora-Ko-
morowskiego jadąc od Śródmieścia 
była wolna- druga to tylko parkingi. 
Planowana była, o ile mnie pamięć 
nie myli (to było naprawdę baaaar-
dzo dawno) linia szybkiego tramwa-
ju miejskiego...”.

Biorąc pod uwagę szereg inicja-
tyw mających na celu popularyzację 
komunikacji pieszej i rowerowej, 
Pełnomocnik Prezydenta m.st. War-
szawy ds. komunikacji rowerowej 
zapewnia, że będzie się starać, aby 
w ramach budowy tramwaju na Go-
cław i wiaduktu tramwajowego nad 
Trasą Łazienkowską, powstała też 
wygodna droga dla rowerów. 

Ale jak wiadomo podstawą jest 
komunikacja zbiorowa. A ta tram-
wajowa, która z racji swej energo-
oszczędności i proekologicznej tech-
nologii szynobusów, jest ukłonem 
w stronę polityki zrównoważonego 
rozwoju.

Tramwaj po ulicach mej dzielnicy 
mknie, ku uciesze wszystkich

Mieszkańcy Gocławia sugerują 
budowę metra. Tymczasem warto 
uzmysłowić sobie, że koszt budowy 
kilometra metra jest od 10 do 30 razy 
wyższy od budowy kilometra linii 
tramwajowej. Do tego koszt eksplo-
atacji podziemnej kolejki jest kilku-
krotnie wyższy. On ma sens tylko 
przy ogromnych potokach pasażer-
skich rzędu 30-50 tysięcy pasażerów 
na godzinę. Niższy jest też koszt 
eksploatacji.

Także w porównaniu z autobu-
sem tramwaj wypada lepiej. Kosz-
tuje więcej, ale czas jego eksploata-
cji jest 3- 4. krotnie dłuższy: 10 lat 
autobusu, przy 30- 40. tramwaju. Do 
tego tramwaje są bardziej pojemne; 
w stolicy jeszcze ich nie widać, ale 
po Europie jeżdżą nawet 40. metro-
we szynobusy. 

Nigdy dość przypominania, że 
transport szynowy, jest to transport ni-
sko- lub bez emisyjny. Tramwaj może 
mieć więcej przystanków i nie jest tak 
drogi w budowie jak metro. To też one 
zabierają więcej osób niż autobusy i są 
bardziej ekologiczne. Oczywiście też 
rzadziej stoją w korkach. 

Warto jednocześnie rozwiać wąt-
pliwości wysuwane przez zwolen-
ników zachowania status quo, czyli 
komunikacji samochodowej, w tym 
autobusowej. To im tramwaje kojarzą 
się z czymś starym i hałaśliwym wła-
śnie przez stary tabor użytkowany do 
tej pory. Tymczasem najnowsze, a ta-
kie są planowane na Gocławiu, mają 
zarówno szyny, jak i same pojazdy 
pomyślane wg technologii zupełnie 
innej niż przed zaledwie kilku laty. 
Ponieważ nowoczesne tramwaje są 
też cichsze i nie emitują spalin, chęt-
nie wprowadzane są nawet do zabyt-
kowych części miast, zamkniętych 
dla samochodów i autobusów, toteż 
nie przysporzą hałasu mieszkańcom 
Gocławia. 

Dr Michał Wolański z Katedry 
Transportu Szkoły Głównej Handlo-
wej przedstawia analizy, z których 
wynika, że przy podobnych para-
metrach podróży, mając do wyboru 
tramwaj i autobus, ludzie chętniej 
korzystają z tego pierwszego.

Chciałbym także zauważyć, że 
niskopodłogowy tramwaj jest przyja-
zny osobom niepełnosprawnym i ro-
dzicom z dziećmi w wózkach. Nowe 
linie tramwajowe zatem, wbrew oba-
wom mieszkańców o deprecjację cen 
lokali, zwiększają wartość okolicz-
nych nieruchomości. 

Wyjść z klinczu
Jak widać i administracja miejska 

i reprezentujący odmienne wizje Go-
cławia mieszkańcy są żywo przejęci 
przyszłym losem dzielnicy. I jednym 
i drugim na sercu leży poprawa ja-
kości komunikacji miejskiej w tej 
okolicy. 

Moim zdaniem każdy musi roz-
ważyć czy poprowadzenie linii tram-
wajowej niesie więcej szans czy za-
grożeń. A najlepiej zrobić to, patrząc 
przez pryzmat dwóch interesów 
– publicznego i prywatnego, które 
przy dobrej woli mogą się splatać, 
a nie antagonizować. 

Chodzi o to, by realizując tę nową 
inwestycję, nie wylać dziecka z ką-
pielą, by cały czas mieć na względzie 
komfort mieszkańców miasta wiel-
kiego, tętniącego życiem, jak każda 
metropolia borykającego się z licz-
nymi problemami urbanistycznymi, 
ale przede wszystkim wciąż nasta-
wionego na służenie mieszkańcom.

Prosząc o uwagi oraz pomysły.

Hubert Zalewski
– Radny Dzielnicy Praga- Południe 

m.st. Warszawy
zachęcam do kontaktu mailowego: 

hubert.zalewski@radni.pragapld.waw.pl

POSPOŁU TROCHĘ MOZOŁUHubert Zalewski

.
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WSPÓLNE STANOWISKO W SPRAWIE PRZEBIEGU LINII TRAMWAJOWEJ 
Z GOCŁAWIA DO AL. WASZYNGTONA WZDŁUŻ KANAŁU WYSTAWOWEGO

Warszawa 10.07.2015 Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy
Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy O/TPW
Stowarzyszenie ŁADna Kępa
Stowarzyszenie “Saska Kępa” przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury
Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa 

niniejszym przedstawiają swoją opinię odnośnie propozycji budowy linii tramwajowej z Gocławia do Al.Waszyngtona, dla rozwiązania problemów 
komunikacyjnych mieszkańców Gocławia podróżujących do lewobrzeżnej Warszawy.
O ile sam pomysł budowy linii tramwajowej jest uzasadniony, o tyle trudno zrozumieć proponowany jej przebieg w sąsiedztwie Kanału Wystawowego.
Przebieg ten budzi nasz najwyższy niepokój. Kanał Wystawowy jest miejscem o znaczeniu historycznym (samą nazwą przypomina o pierwotnych planach wobec tej 
części miasta), ma wyjątkowe walory urbanistyczne i krajobrazowe. Jest siedliskiem dla wielu gatunków ptactwa, a także miejscem wzdłuż, którego lubią spacerować 
Warszawiacy. Budowa linii tramwajowej w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału spowoduje negatywne zmiany w jego otoczeniu.
O tym jak duże znaczenie dla mieszkańców ma to miejsce świadczy fakt, ze w tym roku projekt Kanał Wystawowy – wizytówką Saskiej Kępy uzyskał pierwsze miejsce 
w głosowaniu w budżecie partycypacyjnym (1141 głosów). Podobny projekt rok wcześniej zajął drugie miejsce i nie został zrealizowany, ponieważ zwycięski projekt 
pochłonął prawie cały budżet partycypacyjny przypadający na Saską Kępę.
Linia tramwajowa będzie też niezwykle uciążliwa dla mieszkańców Osiedla Międzynarodowa, którzy zamieszkując w tym miejscu od lat 70. XX wieku do dziś 
liczyli ( i liczą), że zaplecze ich domów będzie na zawsze cichą enklawą w środku miasta. Przebiegające w tym miejscu torowisko spowoduje także likwidację kilku-
dziesięciu działek wzdłuż Kanału Wystawowego oraz prawdopodobnie trwale odseparuje od Saskiej Kępy bardzo łubiane przez mieszkańców tereny Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych.
Obawiamy się także, że linia tramwajowa przebiegająca wzdłuż Kanału będzie w przyszłości przedłużona do ul. Grochowskiej, co oddzieli Park Skaryszewski im. 
Ignacego Jana Paderewskiego od Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych (obydwa obszary wpisane są do rejestru zabytków).
Po wielu rozmowach z mieszkańcami jesteśmy przekonani, że nie tylko Saska Kępa, ale i Gocław uważają planowany przebieg linii tramwajowej za nietrafiony. 
Mieszkańcom Gocławia zależy na szybkim przedostaniu się na drugi brzeg Wisły, gdzie większość z nich pracuje, a planowany przebieg linii nie gwarantuje tego. 
Nie jest to zresztą całkiem nowa linia, a tylko wydłużona odnoga w istniejący system połączeń tramwajowych ze wszystkimi jego zaletami i wadami.
W minionych latach miasto odnowiło tabor wyremontowało i ulepszyło torowiska, ale i tak Warszawa jest na skraju wydolności komunikacyjnej. Objawiło się to 
jaskrawo po zamknięciu spalonego mostu Łazienkowskiego.
Niezrozumiałe jest, że połączenie prawego i lewego brzegu Wisły linią tramwajową ma tylko północna część Warszawy, a ostatnie południowe połączenie prowadzi 
przez most Poniatowskiego. Tymczasem na Pradze Południe i w Wawrze szybko przybywa mieszkańców, którzy jeżdżą do pracy na lewy brzeg. Jesteśmy przekona-
ni, że jedynym szybkim połączeniem dynamicznie rozwijającej się południowej części Pragi byłaby linia tramwajowa prowadząca mostem bezpośrednio na drugą 
stronę Wisły, tak jak jest to w przypadku Mostu Marii Skłodowskiej Curie.
Taka linia stanowiłaby także dywersyfikację obecnych połączeń.

W związku z powyższym uważamy że:
1. Należy rozważyć przebieg linii tramwajowej wzdłuż mostu Siekierkowskiego lub Południowego, jako koncepcji rozwojowej dla sieci transportu zbiorowego miasta.
2. Jeśli utrzymana zostanie obecna koncepcja, należy rozważyć zmianę przebiegu linii wzdłuż ulicy Kinowej, oraz już dziś poinformować mieszkańców przylegają-

cych do linii osiedli w jaki sposób wpuszczenie dodatkowych tramwajów na Most Poniatowskiego i w Aleje Jerozolimskie wpłynie na rozkłady jazdy tramwajów 
jadących od strony Pragi i Grochowa. Obawiamy się również, że uruchomienie tramwajów wzdłuż Kanału Wystawowego oznaczać będzie ograniczenie kursowa-
nia obecnych linii autobusowych, np. 111 lub 123.

3. W większym niż dotąd stopniu należy wykorzystać Trasę Siekierkowską, gdzie zapewnić można sprawny przejazd komunikacją autobusową do biurowej części Służewca.
4. Już teraz należy rozważyć uruchomienie linii autobusowych lub przeprowadzenie linii tramwajowej dla mieszkańców Radości, Miedzeszyna i Falenicy, które mo-

głyby przewozić ich Mostem Południowym (element projektowanej Południowej Obwodnicy Warszawy) do pierwszej linii metra. Podobne rozwiązania należy 
brać pod uwagę przy planowaniu tzw. mostu na zaporze.

5. Należy przyspieszyć budowę połączenia drogowego między Wałem Miedzeszyńskim a al. Stanów Zjednoczonych wraz z takim węzłem, który pozwoliłby autobu-
som jadącym z Gocławia na skręt na Trasę Łazienkowską w kierunku zachodnim (ulica Saska takiej możliwości nie stwarza, przez co autobusy jadące od strony 
ul. Bora Komorowskiego nie mogą w prosty sposób dostać się na Most Łazienkowski). Dzięki temu ruch tranzytowy do centrum kierowany będzie obwodnicą 
śródmiejską, a nie jak do tej pory ulicą Saską.

6. Korzystając z powołania nowej Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej przy Prezydencie Warszawy powstrzymać dalsze dogęszczanie Gocławia wielkimi 
budynkami wielorodzinnymi, ponieważ budowa nowych osiedli bez towarzyszących jej nakładów na infrastrukturę komunikacyjną, jedynie pogłębią istniejące 
problemy z codziennym dojazdem dziesiątek tysięcy mieszkańców do pracy.           Podpisano: jak na wstępie

WIEŚCI Z SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓWKolejne miesiące VI kadencji 
Samorządu Mieszkańców 

Saskiej Kępy minęły w dużej mie-
rze pod znakiem starań o mniejszą 
uciążliwość imprez masowych oraz 
uczciwą debatę na temat „tramwaju 
na Gocław”. Warto podkreślić, że w 
obydwu przypadkach nasz głos zo-
stał zauważony – media podchwyciły 
opublikowane przez nas informacje 
o pomiarze hałasu podczas pokazu 
fajerwerków, zaczęły też interesować 
się stawianymi przez nas pytaniami 
dotyczącymi pomysłu inwestycji 
tramwajowej na terenie ogródków 
działkowych. W obu przypadkach 
– poza artykułowaniem naszego sta-
nowiska – staraliśmy się zdobywać i 
publikować dane, które zwykle nie 
docierają do Mieszkańców. Udało 
nam się np. opublikować informa-
cję, że przy organizacji wrześniowe-
go maratonu skorzystano ze środków 
publicznych – 200 tysięcy złotych z 
Urzędu Miasta i 60 tysięcy złotych 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
z czego wielu Mieszkańców nie zda-
wało sobie sprawy.

Część naszych pomysłów – głów-
nie tych, które dotyczą dużych re-
montów ulic oraz większej troski 
o uliczne oświetlenie – niestety nie 
doczekała się oczekiwanej reakcji. 
W tej drugiej sprawie nie pomógł 
nawet przygotowany przez nas ob-
szerny raport. Trzeba natomiast 
przyznać, że na kilka naszych postu-
latów uzyskaliśmy pozytywne odpo-
wiedzi. I tak np. usunięto zniszczone 
słupki przy „Plonie”, naprawiono 
próg zwalniający przy ulicy Nobla, 
poprawiono chodnik na przystanku 
„Stacja Krwiodawstwa” (nie ma już 
wielkich kałuż), zapowiedziano też 
wyasfaltowanie pokrytego trylinką 
odcinka ul. Adampolskiej oraz po-
prawę oznakowania budynku Promu 
Kultury. Udało się również zwrócić 
uwagę Zarządu Praskich Terenów 
Publicznych na stan zaniedbanego 
pomnika Józefa Szanajcy. A chy-

ba największym sukcesem jest to, 
że po otwarciu Mostu Łazienkow-
skiego Władze Miasta zdecydowały 
się utrzymać parking przy Stadionie 
Narodowym, co postulowaliśmy już 
od wielu miesięcy.

Wrzesień i październik minę-
ły pod znakiem zebrań i spotkań. 
15 września byliśmy organizatora-
mi spotkania Rad Osiedli z terenu 
całej dzielnicy. Tydzień później od-
było się nasze walne zebranie, na 
którym m.in. dokonaliśmy zmian 
w Zarządzie (Stefana Popkowskie-
go zastąpił Paweł Skotarek). Z kolei 
9 października współorganizowali-
śmy spotkanie pt. „Którędy tram-
wajem na Gocław?”, które spotkało 
się z ogromnym zainteresowaniem 
Mieszkańców.

W najbliższym czasie Samo-
rząd Mieszkańców z pewnością 
nadal zajmować się będzie takimi 

tematami jak dyskusja o „tramwaju 
na Gocław”, remonty lokalnej infra-
struktury oraz informowanie o spra-
wach bieżących (jak choćby Budżet 
Partycypacyjny). Informacje o na-
szych najważniejszych interwencjach 
(w tym treść stanowisk i interpela-
cji oraz otrzymywane odpowiedzi) 
zamieszczane będą na naszej stro-
nie: www.kepa.waw.pl. Wszystkich 
zachęcamy do obserwowania nasze-
go profilu „Samorząd Mieszkańców 
Saskiej Kępy” w portalu Facebo-
ok.com – społeczność wokół tego 
profilu liczy już ok. 690 osób (stan na 
15.XI.2015) i z każdym tygodniem 
rośnie.

Tadeusz Rudzki
Samorząd Mieszkańców (inaczej: Rada 

Osiedla) Saskiej Kępy jest jednostką 
pomocniczą niższego rzędu w Dzielnicy 

Praga Południe m. st. Warszawy.
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TRAMWAJ NA GOCŁAW: 
BRAK PRZEKONUJĄCYCH WYJAŚNIEŃ

Pomysł „tramwaju na Gocław” 
budzi coraz większe emocje. 

Informacje o tej inwestycji do Miesz-
kańców docierają w formie szczątko-
wej i w tempie niezadowalającym. 
Wystarczy zajrzeć do korespondencji 
Samorządu Mieszkańców z miejski-
mi instytucjami (pisma dostępne są 
m.in. na stronie: kepa.waw.pl/inter-
wencje.htm). Szczególnie interesu-
jąca jest interpelacja nr 15/VI/2015 
z dn. 22 czerwca 2015 ws. „tramwa-
ju na Gocław” oraz udzielona przez 
Zarząd Transportu Miejskiego odpo-
wiedź. Z pisma wynika np., że obec-
nie ZTM nie jest w stanie określić 
dokładnego wpływu budowy trasy 
tramwajowej na kursujące aktualnie 
linie autobusowe. Mowa jest wyłącz-
nie o tym, że „należy dążyć do uni-
kania pokrywania się połączeń tram-
wajowych z liniami autobusowymi”. 
Pasażerów takich linii jak 111 i 507 
może to niepokoić. W piśmie ZTM 
unika także podania możliwego czasu 
przejazdu projektowanego tramwaju 
i twierdzi, że nie ma również infor-
macji o tym kto jest właścicielem te-
renu, po którym przebiegać miałaby 
linia tramwajowa, ani czy do działek 
nie ma zgłoszonych roszczeń.

Dowiadujemy się natomiast, 
ze konsultacje społeczne zorgani-
zowane zostaną dopiero po przy-
gotowaniu decyzji środowiskowej. 
Innymi słowy – wiele wskazuje na to, 
że oczekiwania dotyczące dyskusji 
rozmijać się będą z jej przedmiotem, 
ponieważ wiele osób chce rozmawiać 
o różnych możliwościach rozwiąza-
nia problemów komunikacyjnych, 
a Władze Miasta zaoferują wyłącz-
nie dyskusję o wariantach przebie-
gu linii tramwajowej z Gocławia do 
al. Waszyngtona. Wielu z nas zupeł-
nie nie rozumie dlaczego rozwiąza-
niem problemów komunikacyjnych 
ma być kierowanie dodatkowych 
składów na mocno obciążoną linię na 

Moście Poniatowskiego, na fragmen-
tach której obowiązuje ograniczenie 
prędkości tramwajów do 20 km/h. 
Zdumiewające jest również to, że na 
północy miasta planuje się budowę 
kolejnego mostu (Mostu Krasińskie-
go), a jednocześnie Most Poniatow-
skiego pozostaje najbardziej na połu-
dnie wysuniętą przeprawą szynową 
w Warszawie. Może rozwiązaniem 
powinno być właśnie wybudowanie 
nowego mostu tramwajowego, który 
prowadziłby z Gocławia przez Sie-
kierki do torowiska planowanego na 
Sielcach. Jednocześnie poprawiło-
by to komunikację na intensywnie 
zabudowywanych Siekierkach oraz 
stworzyło mieszkańcom Gocławia 
nową możliwość dostania się na lewy 
brzeg – na Mokotów, do pierwszej li-
nii metra oraz do planowanych tras 
tramwajowych na Ochotę i Wilanów. 
Byłoby to również atrakcyjne dla do-
jeżdżających do zagłębia biurowego 
na Służewcu. Niezależnie od osta-
tecznego przebiegu trasy tramwajo-
wej w pierwszej kolejności rozważyć 
należy połączenie ul. „Bora”-Komo-
rowskiego z aleją Stanów Zjednoczo-
nych. Takie rozwiązanie umożliwiło-
by autobusom z Gocławia wjazd na 
buspas na Moście Łazienkowskim. 
To byłaby realna poprawa dojazdu 
do centrum, w dodatku na pewno 
prostsza do realizacji niż linia tram-
wajowa nad Trasą Łazienkowską.

Warto dodać, że dopiero teraz – 
choć lepiej późno niż wcale – rozpo-
czynają się prace nad planem zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
ogródków działkowych. Jak bardzo po-
trzebny jest plan wie każdy, kto obser-
wuje zmiany wokół Jeziorka Gocław-
skiego, gdzie wyrasta kolejne osiedle 
„apartamentowców”. Plan chroniący 
tereny zielone jest konieczny tym bar-
dziej, że niektórzy przekonują, że po-
tencjalna budowa tramwaju mogłaby 
wiązać się właśnie z zabudową miesz-

Tadeusz Rudzki

kaniową. I tak np. w „Studium funk-
cjonalno ruchowym obsługi komu-
nikacją tramwajową osiedla Gocław 
w Warszawie” przygotowanym przez 
firmę AECOM (2008 r.) znalazła się 
wzmianka o tym, że przebieg trasy 
przy historycznym Kanale Wystawo-
wym oznaczać może słabe wykorzy-
stanie przystanków. Dodano także, 
że „Sytuacja może się zmienić wraz 
z powstaniem nowych budynków, 
zwłaszcza po wschodniej stronie od 
planowanej linii”. Innymi słowy – 
odpowiedzią na intensywną zabudo-
wę na Gocławiu ma być budowa linii 
tramwajowej, która… może stworzyć 
ryzyko dalszej zabudowy. Trudno 
oczekiwać, żeby Mieszkańcy akcep-
towali takie podejście, szczególnie, 
że wszyscy widzą co właśnie dzie-
je się dookoła pobliskiego Jeziorka 
Gocławskiego.

Jest zastanawiające – szczególnie 
po burzliwym przebiegu spotkania, 
które odbyło się 9 października 2015 
w Zespole Szkół nr 84 – że Władze 
Miasta nie widzą jak duży opór bu-
dzi dotychczasowy sposób informo-
wania o inwestycji. W praktyce jest 
tak, że za pośrednictwem mediów 
docierają do nas zaledwie strzępy 
informacji, w których podkreśla się 
wyłącznie zalety proponowanej in-
westycji. Trzeba przyznać, że niektó-
re media nieco zmieniły swój ton po 
wspomnianym spotkaniu i wreszcie 
zaczęły dostrzegać, że Mieszkańcy 
formułują bardzo konkretne pytania, 
a kiepska polityka informacyjna nie 
sprzyja obniżaniu poziomu emocji. 
Dla każdego kto był na spotkaniach 
dot. „tramwaju na Gocław” jest oczy-
wiste, że jeśli Władze Miasta nie sfor-
mułują przekonujących odpowiedzi 
na pytania i nie potraktują poważnie 
alternatywnych propozycji Miesz-
kańców, to będą musiały liczyć się 
z falą niezadowolenia społecznego.

Tadeusz Rudzki

Ostatnimi laty bardzo nam 
w Warszawie obrodzili tzw. 

„aktywiści miejscy”. Z reguły koja-
rzeni są z niechęcią do samochodów 
i miejsc parkingowych oraz marksi-
stowskimi poglądami. Wielu z nich 
to młodzi ludzie, których nie stać 
na auto a komunizm kojarzy się ze 
sprawiedliwością społeczną bo nie 
widzieli go w akcji na własne oczy. 
Chcąc oddać im sprawiedliwość 
muszę jednak dodać, że ich zaanga-
żowanie w morzu obojętności i znie-
chęcenia zasługuje na uznanie, na-
wet jeśli część pomysłów jest głupia 
i szkodliwa. 

Do tej grupy pomysłów należy 
zaliczyć próby objęcia całej Saskiej 
Kępy ochroną przysługującą za-
bytkom klasy Wawelu. Niedawno 
Stołeczny Konserwator Zabytków 
wykazał się zdrowym rozsądkiem 
i ograniczył listę budynków wpisa-
nych do Rejestru do tych zbudowa-
nych przed wojną. To ze wszech miar 
dobra decyzja. Często ochrona za-
bytkowej architektury Saskiej Kępy 
bywa krytykowana przez mieszkań-
ców, którym utrudnia ona termo-
modernizację budynków. Szczerze 
mówiąc, jeżeli miałbym wybierać 
między ochroną przyrody poprzez 
zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię z paliw kopalnych a zacho-
waniem estetyki budynków z lat 
50-tych ubiegłego stulecia w stanie 
pierwotnym, to nie miałbym żad-
nego problemu. Ze spokojem ducha 
poparłbym oklejanie szarej cegły sty-
ropianem. To wbrew podręcznikom 
ale nie uważam architektury tamtego 
okresu za szczególnie wartościową. 
Jest po prostu brzydka, co jest rzeczą 
gustu, i niefunkcjonalna, co jest fak-
tem obiektywnym. 

Mam wątpliwą przyjemność 
mieszkać na osiedlu wybudowanym 
na przełomie lat 50-tych i 60-tych 
XX wieku, tuż przy Rondzie Wa-
szyngtona, po tej stronie bez wie-
żowca. Ale może właśnie on najlepiej 
oddaje nędzę architektury tamtego 
okresu. Wyobraźcie sobie Państwo, 
wybudować takiego grzmota w oto-
czeniu domów jednorodzinnych, ni-
skich kamienic i Parku Skaryszew-
skiego. Gdyby teraz jakiś developer 
chciał postawić kilkunastokondy-
gnacyjny budynek na Saskiej Kępie 
zostałby żywcem ukamieniowany 
w warszawskim dodatku do Gazety 
Wyborczej, a przedstawiciele jedne-
go z tutejszych stowarzyszeń (wiedzą 
kogo mam na myśli) przez 24 godzi-
ny na dobę pisaliby donosy do wszel-
kich władz i mediów. I słusznie. 
Tymczasem za Gomułki przeszło to 
bez echa i obecnie budynek ten jest 
uznawany za jeden z cudów Saskiej 
Kępy. Ale to jeszcze nie koniec. 
Ustaliliśmy, że dom ten, oględnie 
mówiąc, dość brutalnie wyróżnia się 
z otoczenia. Jeszcze lepsze jest to, jak 
został zbudowany. Otóż jego projek-
tant, którego nie wymienię z nazwi-
ska z obawy o proces o zniesławienie 
wytoczony przez potomków wyma-
rzył sobie szklane ściany. Co gor-
sza marzenie to zrealizował. Każdy 
w miarę rozgarnięty absolwent szko-
ły podstawowej wie, że tafla szkła 
jako mur nie czyni z mieszkania 
przytulnego zakątka. W lato umie-
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ra się z gorąca, zaś zimą z zimna. 
Dziś dysponujemy technologiami, 
które radzą sobie z tymi problema-
mi, ale wówczas projektant miał do 
dyspozycji tylko niezbyt precyzyjnie 
wykonane tafle szkła i trochę kitu. 

Dość szybko budynek doprowadzo-
no do stanu używalności ale jakiejż 
trzeba pogardy dla użytkowników 
aby proponować im coś takiego! To 
samo lekceważenie dla mieszkańców 
widać na każdym kroku na moim 
osiedlu. Mamy więc półokrągły bu-
dynek przy rondzie, który pocięty 
jest klaustrofobicznymi, wijącymi 
się klatkami schodowymi, w porów-
naniu z którymi XIX wieczne kamie-
nice robotniczej Łodzi to schludne i 
przestronne miejsca. Pomieszczenia 
rozmieszczone są w tak przemyślany 
sposób, że każde mieszkanie wymaga 
osobnego pionu wodno-kanalizacyj-
nego. Każda klatka ma dwa wejścia, 
przy czym jedno przez piwnicę… 
Obok znajduje się budynek od ulicy 
Finlandzkiej. To jest dopiero perełka! 
Wyposażono go w windę ale połowa 
mieszkań znajduje się na półpiętrach 
i aby skorzystać z windy trzeba i tak 
zejść lub wejść po schodach. Schody 

są cudowne, bo ażurowe. Jest więcej 
światła i gdy ktoś się potknie, leka-
rzowi łatwiej wypisuje się akt zgonu. 
Do niedawna sądziłem, że skręcenie 
karku na tych schodach przez brata 
siostry mojej babci to tylko rodzin-

na legenda. W miarę zbliżania się do 
wieku, w którym zakończył on swój 
żywot coraz wyraźniej widzę, że jest 
w tym więcej niż ziarno prawdy. Nie 
opowiadałem mojemu psu o tym, ale 
on i tak boi się wejść na te schody. 
Nie tylko zresztą mój pies ale wiele 
innych, a to mądre zwierzęta. Po-
dobno sojusz z nimi pomógł Homo 
Sapiens pokonać Neandertalczyka, 
nie lekceważmy więc ich zdania. 
Schody oraz podłogi są też bardzo 
eleganckie, bo z lastryka. Swojego 
czasu usiłowano mnie przekonać, że 
to był genialny zamysł architekta, 
a nie przykry przymus wywodzący 
się z faktu, że był to jedyny dostęp-
ny za głębokiej komuny materiał 
konstrukcyjny. Lastryko jest tym 
w kamieniarstwie tym, czym paź-
dzierz w stolarstwie. „Geniusz” ar-
chitekta widać też w wielu innych 
miejscach. Na przykład w sufitach 
na ostatniej kondygnacji. Nie są 

równoległe do podłogi. Tworzy to 
szereg przezabawnych sytuacji przy 
montażu wszelkiego rodzaju zabu-
dów czy nawet półek, które wyglą-
dają przez to jak krzywo powieszone. 
Pochyłość sufitu wynika z pochy-
łości dachu, który musi zapewniać 
spływ wody. Ale po to między in-
nymi tworzy się puste przestrzenie 
między dachem a sufitem mieszka-
nia, aby przy zachowaniu spadków 
mieć prosty sufit. Taka przestrzeń 
to także znakomity izolator, jednak 
komfort termiczny nie był, jak wie-
my z przykładu wieżowca, czymś, 
co spędzało z oczu sen architektom 
w tamtych czasach. Notabene, aby 
zapewnić ogrzewanie owi wizjonerzy 
modernizmu zaprojektowali kotłow-
nię węglową z kominem nieco tylko 
mniejszym niż posiada mała elektro-
ciepłownia. Komin ten stał prawie 
do końca lat 90-tych ubiegłego wie-
ku i przy niskim ciśnieniu atmosfe-
rycznym zapewniał zasłonę dymną 
na Rondzie Waszyngtona. To jednak 
był na pewno piękny, modernistycz-
ny komin i dziś już nie tak łatwo by-
łoby się go pozbyć. Z mojego opisu 
można by wyciągnąć wniosek, że nasz 
as architektury nie dbał o mieszkań-
ców. Byłby to, zdaniem ekspertów, 
wniosek pochopny. Otóż budynek 
z krzywymi sufitami i schodami-po-
tykaczami ma ogromne przeszklone 
klatki schodowe. Ponieważ projek-
towano go w latach 50-tych, musiał 
odpowiadać na potrzeby społeczeń-
stwa socjalistycznego. Te rozświe-
tlone przestrzenie miały gromadzić 
kolektyw, który mógł wspólnie 
czytać „Trybunę Ludu”, grać w do-
mino i nawet umyć nogi, bo na jed-
nym z pięter jest zlew na podłodze. 
Ci z najwyższego piętra mieli oka-
zję zejść niżej i nieco podreperować 
ogłupiały błędnik. Niestety, nie-
wdzięczni mieszkańcy nie chcieli 
odpowiednio wykorzystać tej, nie 

bójmy się tego słowa, agory i zawa-
lili ją gratami. Bez owej lastryko-
wej agory mieszkania mogłyby być 
sporo większe i graty każdy mógłby 
trzymać u siebie. Lista przykładów 
szkolnych błędów w projektowaniu, 
które bardzo źle świadczą o architek-
tach, jest dużo dłuższa.

Nie jestem historykiem sztuki 
ani architektem. Zawsze wyznawa-
łem pogląd, że nie należy wypowia-
dać się w kwestiach, w których nie 
jest się fachowcem. Ale, jak mawiał 
mój nieboszczyk ojciec, nie trzeba 
być snajperem aby ocenić, czy ktoś 
trafił w dziesiątkę. Znaczna część 
architektury Saskiej Kępy to po pro-
stu brzydkie budynki. Duża ilość 
zieleni jaką tu widzimy, to zapewne 
próba zasłonięcia szpetoty. Wła-
ściwy pogląd na modernizm niech 
daje fakt, że jest on w linii prostej 
przodkiem „sześcianu mazowieckie-
go”, najbrzydszej możliwej formy 
budynku jednorodzinnego i dzieli 
z nim te same geny. Nie oszukujmy 
się, większość kanonów architek-
tury na Kępie różni od „sześcianu” 
obecność fikuśnego balkonika, za-
wijanych schodków albo luksferów. 
Wartość tych pokracznych bękartów 
Le Corbusiera polega na tym, że gru-
pa niepraktykujących architektów 
i hipsterów może czuć się lepszymi 
ze swoim wyrafinowanym gustem od 
prostaków usiłujących okleić wszyst-
ko styropianem. Na pewno nie ma 
zgody na ogacenie Wawelu watą mi-
neralną i tynkiem „barankiem”, ale 
zachowajmy zdrowy rozsądek i po-
zwólmy ludziom, tam gdzie to tylko 
możliwe, normalnie funkcjonować. 
Saska Kępa to miłe miejsce i będzie 
nadal miłe, nawet po ociepleniu 
i otynkowaniu kilku chorych pło-
dów niezdrowego flirtu modernizmu 
i socrealizmu. 

Krzysztof Krystoforowicz

MODERNISTYCZNY OBŁĘDKrzysztof Krystoforowicz
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Imponujący okaz tytoniu – “hodowli 
Państwa Małgorzaty i Włodzimierza 

Budnickich

Szczęściarz Rudi w pięknych 
okolicznościach przyrody z Joanną 

Jackowską

Balbina i Stefan – buldogi angielskie 
- kanapowce pani Agnieszki Bennett

Biba – dbałość o wizerunek
Laureat konkursu – Andrzej 

Wyrożemski z Ewą Korycińską

Timek – koneser zapachów

Piękna idea Prezydenta War-
szawy Stefana Starzyńskiego 

– unikalna w Europie – corocznie 
ukwieca Warszawę – stolicę nasta-
wioną na rozwój i ekologię.

Konkurs organizowany przez 
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 
we współpracy z Miastem

Stołecznym Warszawą od dwóch 
lat promuje nową formułę, polegają-
cą na szerokim otwarciu się na mło-
dych mieszkańców stolicy poprzez 
warsztaty i spotkania z cyklu „Cen-
trum porad” pod kierunkiem duetu 
artystycznego Kwiatuchi.

Historia konkursu „Warszawa 
w kwiatach i zieleni” sięgająca dwu-
dziestolecia międzywojennego – kon-
tynuując piękną tradycję uzyskała 
nową odsłonę. Nowatorskie działania 
w przestrzeni publicznej kładące na-
cisk na współpracę, partycypację, ini-
cjatywy społeczne – powodowały nie 
tylko poprawę estetyki danego miej-
sca ale pogłębiały relacje sąsiedzkie, 
oswajały przestrzeń i miasto.

W tegorocznym ogólnomiejskim 
konkursie nagrody Prezydenta m.st.
Warszawy przyznane były w 4 katego-
riach: człowiek, firma, sąsiedzi oraz 
nagroda im. Stefana Starzyńskiego.

W każdej kategorii przyznawa-
ne były nie więcej niż 3 nagrody, co 
z natury rzeczy czyniło je bardzo eks-
kluzywnymi wyróżnieniami. Zgło-
szone obiekty z Towarzystwa Przyja-
ciół Saskiej Kępy do ogólnomiejskiej 

32. KONKURS 
„WARSZAWA W KWIATACH I ZIELENI 2015” 

- TO JUŻ HISTORIA

Krystyna Gott

rywalizacji zostały nominowane do 
nagród Prezydenta, skutkowało to 
jedynie pamiątkowymi dyplomami.

Natomiast z puli Zarządu Głów-
nego Towarzystwa Przyjaciół War-
szawy – laureaci z Saskiej Kępy zo-
stali nagrodzeni w osobach państwa 
Nadine i Jana Bandurskich za baj-
kowy ogród z elementami antycznej 

architektury ogrodowej oraz pan 
Leszek Kurowski – Prezes Spółdziel-
ni Budowlano-Mieszkaniowej Pra-
cowników Kultury za piękną aranża-
cję kwiatów, krzewów, starodrzewu 
i zieleni na terenie Spółdzielni 
– przyjazną mieszkańcom i potwier-
dzająca opinię, że Saska Kępa to 
miasto ogrodów.

Wśród nominowanych do nagród 
ogólnomiejskich tradycyjnie zna-
leźli się państwo Janina i Krzysztof 
Buraczewscy podziwiani zawsze 

za zjawiskowy ogród, pani Dorota 
Paprzycka z pięknym, nowocze-
śnie zaaranżowanym ogrodem czy 

pani dr Lis-Szymczak Ordynator 
Dziennego Oddziału Psychiatrycz-
nego za stworzenie pięknej prze-
strzeni gdzie dbałość o ogród pełni 
równocześnie funkcję terapeutyczną funkcję terapeutyczną f
dla pacjentów.

Integralną domeną ogólnomiej-
skiego konkursu są konkursy orga-
nizowane w Oddziałach Towarzy-
stwa Przyjaciół Warszawy.

Z uzasadnionym brakiem skrom-
ności a także satysfakcją mogę śmia-
ło stwierdzić, że konkursy „Saska 
Kępa w kwiatach” zyskały szcze-
gólną renomę, daleko wykraczającą 
poza strefę „wpływu” Towarzystwa 
Przyjaciół Saskiej Kępy.

I tak oto 1.października b.r. 
w PROMIE Kultury Saska Kępa 

miał miejsce kolejny finał konkursu 
„Saska Kępa w kwiatach 2015”.

Tym razem można by sparafrazo-
wać „urzędową” nazwę konkursu na 
„Saska Kępa w kwiatach... i zwierza-
kach”.

Na dużym ekranie pośród pre-
zentowanych ukwieceń – licznie – 
z uśmiechem i przymrużeniem oka 
prezentowane były zwierzaki – te 
milusińskie kanapowce i te, które 
o opiekę proszą jak n.p. jeże.

Flora, fauna, ekologia, czyste 
trawniki (też bez zaparkowanych 
samochodów) czyli Saska Kępa – en-
klawa ogrodów – przyjazna ludziom 
i naszym małym braciom – różnym, 
różnistym.

Oprócz laureatów licznie przyby-
łych, często z rodzinami – dopisali 
również oficjalni goście.

Włodarza Dzielnicy a jedno-
cześnie sponsora konkursu i fun-
datora prestiżowych nagród, które 
weszły już do tradycji konkursu 
jako NAGRODY BURMISTRZA
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Amstafka Mamba z adoptowanym 
Stefkiem – buldożkiem francuskim

Kot George – po traumatycznych 
przejściach

Laureat konkursu- Maciej 
Lisowski z pociechami

Basta z Bibą – przyjaźń na zawsze

Szczęśliwa Lutka (mimo 
wszystko) – życie jest piękne

Jagoda Banach z uratowanym jeżem

Dyrektor PROM Kultury -pani Maria 
Juszczyk w roli laureatki konkursu

reprezentował Zastępca Burmistrza 
pan Jarosław Karcz. W gali konkur-
sowej wziął również udział Naczelnik 
Wydziału Kultury, Promocji i Spor-
tu w n/Dzielnicy pan Andrzej Opa-
la, jak również Przewodniczący Ko-
misji Kultury Rady Dzielnicy Praga 
Południe – pan Ryszard Kalkhoff. Ryszard Kalkhoff. Ryszard Kalkhoff
Dopisała również Saskokępianka 
– Radna m.st.Warszawy pani Dorota 
Lutomirska.

Powitanie było okazją do złożenia 
podziękowań saskokępiańskiej ikonie 
– pani Magdzie Czerwosz za wielo-
letnie piastowanie godności Radnej 
Rady m.st.Warszawy równolegle 
z przewodniczeniem w Samorządzie 
Saskiej Kępy a prywatnie znanej arty-
stce i przyjaciółce admiratorów wyjąt-

kowości Saskiej Kępy w jej szczegól-
nym,często niszowym wydaniu.

Serdecznie została powitana Ho-
norowa Prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Saskiej Kępy pani Teresa 
Skupień Radna Dzielnicy Praga 
Południe pani Małgorzata Rynkie-
wicz wystąpiła w co najmniej dwóch 
dodatkowych wcieleniach: jako 
członek Zarządu Towarzystwa Przy-
jaciół Saskiej Kępy a przede wszyst-
kim jako laureatka konkursu „Saska 
Kępa w kwiatach” – pielęgnując 
piękny ogród z cyprysami, derenia-
mi i bukszpanami – zdominowany 
przez pięknie kwitnące białe juki 
karolińskie.

Zarząd Główny Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy reprezentowała 
pani Barbara Waszak – tegoroczna 
organizatorka konkursu „Warszawa w 
kwiatach i zieleni” z ramienia TPW.

Dzięki pani Barbarze Waszak
organizacja konkursu przebiegała 
bardzo sprawnie, w wyjątkowo do-
brym klimacie. 

Powodem do dumy i wielkiej 
satysfakcji Saskokępian jest PROM 
Kultury Saska Kępa. Stąd szczegól-
nie serdecznie została powitana pani 

Dyrektor Maria Juszczyk – progra-
mowo życzliwa, skuteczna i stwarza-
jąca najlepszą z możliwych atmos-
ferę do współpracy. PROM Kultury 
Saska Kępa tętni życiem, zdobywa 
nagrody a my mamy szansę obcować 
z ważnymi często unikalnymi wyda-
rzeniami artystycznymi.

Pani Dyrektor zadebiutowała 
tym razem w roli Laureatki kon-
kursu zdobywając również Nagrodę 
Burmistrza. Kapituła doceniła pięk-
ne ukwiecenie tarasu (na dachu) 
PROMU – bluszczolistne pelargo-
nie w ilościach „przemysłowych” – 
przepięknie rozkrzewione utworzyły 
zjawiskowa ramę dla wydarzeń arty-
stycznych, odbywających się właśnie 
na tarasie.

Pani Maria Juszczyk otworzy-
ła listę nagrodzonych przez Pana 
Burmistrza. 

Nagrody wręczał Zastępca Bur-
mistrza pan Jarosław Karcz, ko-
lejno wyróżniając państwa Janinę 
i Krzysztofa Buraczewskich- zna-
nych i podziwianych na Saskiej Kę-
pie, panią dr Monikę Lis-Szymczak
Ordynator Dziennego Oddziału 
Psychiatrycznego, Prezesa Spół-
dzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
pana Jarosława Machlewskiego za 
pięknie zadbany i ukwiecony teren 
Spółdzielni, Sąsiadów: panią Elż-
bietę Nowacką i pana bietę Nowacką i pana bietę Nowacką Mirosława 
Gawrysia za kipiące kwiatami 

sąsiedzkie balkony, państwa Ewę 
i Andrzeja Kuleszów za piękny bal-
kon czy panią Ewę Wronowską od 
wielu lat zachwycającą ogrodem.

Mocnym akcentem były tego-
roczne debiuty.

Pani Jagoda Banach z pięknie 
ukwieconym balkonem kolorowymi 
miniaturowymi surfiniami z liczny-
mi kompozycjami roślin na różnych 
wysokościach, spełniająca równo-
cześnie tegoroczne dodatkowe prze-
słanie saskokępiańskiego konkursu: 
„flora, fauna i nasi mali bracia“ może 
mieć wiele satysfakcji – np. z urato-
wanego jeża mocno poturbowane-
go, ale już wychodzącego na prostą, 
czy uratowanego z rąk oprawców 
kota (teraz z już z imieniem George) 

a także buldożka francuskiego z rąk 
człekokształtnych, także. Uchylając 
rąbka tajemnicy pani Jagoda Banach
jest lekarzem weterynarii – a te zwie-
rzaki, którym los pozwolił stanąć na 
Jej drodze – uratowała „prywatnie”. 
Teraz są domownikami i tak już zo-
stanie. Wszystkich „nowych” wita 
w domu amstafka Mamba. Czy to nie 
lepszy świat ?

Debiutantami – laureatami 
Nagród Burmistrza byli również pań-
stwo Małgorzata i Włodzimierz 
Budniccy – zapaleni ogrodnicy 
z bardzo efektownymi rezultatami 
w postaci niezwykle pięknego balko-
nu kipiącego kwiatami.

W konkursie „Saska Kępa 
w kwiatach 2015” zostało nagrodzo-
nych przez Towarzystwo Przyjaciół 
Saskiej Kępy 77 obiektów – wśród 
nagrodzonych znalazły się ogród-
ki i ogrody przydomowe, balkony, 
okna, loggie, spółdzielnie i wspól-
noty mieszkaniowe oraz inne formy 
zieleni.

Wśród nagrodzonych m.in. na 
szczególną uwagę zasługują pięknie 
ukwiecone balkony zdobiące ulicę 
Francuską, kultowy deptak nie tyl-
ko saskokępiański. Były to balko-
ny m.in. pań Jolanty i Małgorzaty 
Błażejewskich – z bujnymi, pięknie 
kwitnącymi cały sezon pelargoniami 
z przewagą czerwonych, czy oryginal-
nie skomponowany balkon, utopiony 
w przeróżnych kwiatach, bluszczach 
i bylinach – komponowany z artystycz-
ną pasją godną wytrawnych florystów 
– pani Katarzyny Korpolewskiej.

Tradycyjnie niezawodne były bal-
kony pięknie ukwiecone przez panie 

Stefanię Wróblewską i Stefanię Wróblewską i Stefanię Wróblewską Mirosławę 
Łubnicką.

Pani Bożena Kita – w poprzed-
nich latach zdobywczyni nagrody 
„Mister kwiatów” – corocznie ukwie-
ca sześć balkonów dodając urody 
ulicy Francuskiej.

Szczególnym miejscem jest ta-
ras pani Agnieszki Bennett, gdzie 
dorodne tuje przeplatane donicami 
z kolorowymi wrzosami, sąsiadujące 
z dorodnymi krzewami tytoni i na 
różnych wysokościach kompozy-
cjami kwiatów tworzą jakby tło dla 
szczególnej urody buldogów angiel-
skich: Balbiny i Stefka, które mają 
do swojej dyspozycji małą fontannę 
– pewno z myślą o ocieplającym się 
klimacie (!?).

Saska Kępa – miasto ogrodów – tak 
bywa nazywana, w dziele ukwiecania 
osiedla przewagę mają ogrody, ogród-
ki i wszelkie rabaty przydomowe. 

I tak tradycyjnie został nagro-
dzony bardzo elegancko prowa-
dzony ogród pana Tadeusza Ma-
łachowskiego. Od pedantycznie 
przyciętego żywopłotu z cisu two-
rzącego naturalne ogrodzenie do 
pięknie kwitnącego dywanu z nie-
cierpków wzdłuż chodnika i zja-
wiskowych czerwonych pelargonii 
na tarasie.

Państwo Teresa i Karol Zawadz-
cy – tradycyjni laureaci – szczególną 
miłością obdarzają własnego chowu 
przepiękne róże, którym pan Karol 
Zawadzki wykonuje portrety. Owe 
róże zajmują poczesne miejsce na 
pięknie zadbanej rabacie w sąsiedz-
twie ukwieconego balkonu.

Ambicję, miłość i troskę okazu-
je pani Anna Łuszczyk roślinom 
w ogródku przydomowym, który 
dotknięty pożarem wraca do formy 
laureata. Dalej oczy przechodniów 
będzie cieszył kwitnący buksz-
pan, fuksje, hortensje i kwitnąca 
wisteria.

Pięknie ukwieconą rabatę pod 
oknem pielęgnuje pani Mirosława 
Monikowska a koneserem zapachu 
kwiatów jest jamnik Timek.

Nie mogę pominąć rosnącego 
„w siłę” ogrodu wokół domu, gdzie
Wspólnota Mieszkaniowa z Joan-
ną Jackowską aranżuje, komponuje ną Jackowską aranżuje, komponuje ną Jackowską
i tworzy pełne uroku rabaty kwiatów, 
bylin i ozdobnych krzewów. Z ongiś 
absolutnie zaniedbanego kawałka zie-
mi Sąsiedzi wyczarowali          ustr 9
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Samotne popołudnia a wirtualne 
wędrówki

Zbliżają się święta Bożego Na-
rodzenia, nadchodzi czas gorączki 
przedświątecznej. Będziemy plano-
wać spotkania rodzinne, układać 
menu, wypróbowywać przepisy. 
A przede wszystkim poszukiwać pre-
zentów. I tu zaczyna się problem dla 
tych co pomysłu na ciekawy prezent 
nie mają. Zwłaszcza starsze pokole-
nie nie nadąża za modami u młodych 
ludzi. Chcieliby obdarzyć bliskie im 
grono milusińskich czymś wyjątko-
wym, co sprawiłoby radość i dawało 
poczucie satysfakcji z dobrze wybra-
nego, przydatnego prezentu. Nieste-
ty, wybór nie jest łatwy, bo z ich per-
spektywy dzieciaki mają wszystko co 
jest im potrzebne. Często odnosimy 
wrażenie, że internet i gry kompu-
terowe to jest wszystko co młodzież 
w dzisiejszych czasach potrzebuje, 
i tylko tym jest zainteresowana. Wie-
le prawdy jest w tym przeświadcze-
niu. Wszyscy ci, którzy na co dzień 
siedzą w sieci muszą przyznać, 
że czas spędzony przed komputerem 
jest czasem miło spędzonym. Można 
tyle ciekawych rzeczy znaleźć i tyle 
ciekawych rzeczy robić. Ale umy-
ka nam bardzo ważna rzecz, coś co 
jest niezwykle cenne: czas spędzony 
z bliskimi. 

W kołowrocie codziennych czyn-
ności gonimy za najracjonalniejszym 
wykorzystaniem wolnego czasu. 
Rozrywek jest tak wiele: książki, te-
atr, telewizja, kino, spotkania z przy-
jaciółmi, spacery w różnych celach 
i anturażach. I gdzieś nam umykają 
spotkania w gronie rodzinnym, czę-
sto z tymi najbliższymi. Wspólne 
posiłki, które mają umacniać więź 
rodzinną są zbyt pospieszne, bo 
każdy pędzi do własnych naglących 
spraw. Zawsze można spróbować za-
trzymać biesiadników proponując 
wspólną grę. To może być okazja do 
wspólnej rozmowy, poznawania swo-
ich słabości, budowania poczucia 
bliskości, zaufania i więzi rodzin-
nych. Oczywiście pomysł może się 
okazać fiaskiem, ukazując wszystkie 
wady naszych najbliższych, obnażyć 
niedorosłe emocje i nieumiejętność 
uczciwej rywalizacji. Bądźmy jednak 
optymistami i pozwólmy podrzucić 
sobie garść pomysłów na spędzenie 
wspólnych, rodzinnych wieczorów. 
Rozwiejmy szarówkę deszczowych 
popołudni dając się ponieść radości 
hazardu lub gorączki tworzenia dzieł 
artystycznych.

Pan tu nie stał, Skubane kurczaki
Wszyscy znają wiele popular-

nych gier, niestety często jesteśmy 
nimi znudzeni. Na rynku pojawiają 
się jednak wciąż nowe o prostszych 
czy bardziej skomplikowanych zasa-
dach, każdy może więc znaleźć coś 
dla siebie.

Szczególnie godną polecenia 
jest gra planszowa „Kolejka”, w in-
nych wydaniach nosząca tytuł „Pan 
tu nie stał”. Ukazała się nakładem 
Instytutu Pamięci Narodowej 
w 2011 roku. Gra opowiada o realiach 
życia codziennego w latach schyłko-
wego PRL. Zadanie graczy (od 2 do 
5) wydaje się proste. Muszą wysłać 
swoją, złożoną z pięciu pionków, 
rodzinę do sklepów na planszy i ku-
pić wszystkie towary z wylosowanej 
listy zakupów. Problem polega jed-
nak na tym, że półki w pięciu osie-
dlowych sklepach są puste… Przy ta-
kiej grze nie sposób nie wspomnieć 
o dawnych czasach, nie odświeżyć 
kilku zapomnianych dykteryjek. 
Zwłaszcza, że karty do gry przypomi-
nają nieistniejące już marki towarów 
popularnych w PRL-u i tak trud-
nych wtedy do zdobycia. Znajdzie-
my tu buty „Relaks”, wodę toaletową 
„Przemysławkę”, aparat „Zorka 5” 
czy syfon na naboje, O popularności 
gry mogą świadczyć kolejne edycje 
gry i wersje międzynarodowe w ję-
zykach: angielskim, niemieckim, 
japońskim, rosyjskim, hiszpańskim, 
francuskim i rumuńskim. 

Dużym uznaniem cieszy się też 
planszowa gra towarzyska „Dixit”. 
Gra, rodem z Francji, laureatka na-
grody Gry Roku na Międzynarodo-
wym Festiwalu Gier w Cannes. Pole-
ga na wybraniu z puli przekazanych 
przez uczestników kart, tej która naj-
bardziej pasuje do przedstawionego 
przez jednego z graczy opisu karty 
przez niego wybranej. Sam opis kar-
ty, stanowić może niemałą rozryw-
kę, gdyż sposób jest dowolny: może 
być skomentowana jednym słowem, 
zdaniem, całą historią, samą mimi-
ką. Punkty dostają Ci, którzy potra-
fili odgadnąć wybraną kartę. 

Dużo rozrywki i zaskakujących 
sytuacji można oczekiwać po grze 
„Kalambury”. Zasadniczym elemen-
tem zabawy jest odgadywanie haseł 
przez jednego gracza i zgadywanie 
przez kolejnych. Wersja planszowa 
porządkuje i urozmaica popularną 
rozrywkę przez losowanie tematu 
z ustalonej puli i sposobu jego przed-
stawienia. Można próbować przeka-
zać to ruchami całego ciała lub szu-
kając skojarzeń na własnoręcznie 
wykonanych rysunkach. W tej grze 
zwyciężyć może każdy, ważny jest 
refleks i wyobraźnia.

Wiele zalet edukacyjnych mają 
gry w słowa takie jak „Scrabble”. 
W naturalny sposób wzbudzają u 
graczy zainteresowanie językiem, 
nie tylko polskim oraz zasadami 
gramatyki. Poza tym ćwiczą pamięć 
i spostrzegawczość, co ma znaczący 
wpływ nie tylko na grę, ale także na 
szybsze przyswajanie wiedzy i inne 
aspekty uczenia się. Mają tak dużo 
możliwości kombinacji tak, że ist-

nieje mała możliwość, że szybko się 
znudzą.

Przedstawione gry polecane są 
dla starszego towarzystwa. Dla naj-
młodszych hitem są serie gier poru-
szających zmysły takich jak „NOS W 
NOS” – gra w zapachy, „BIM-BOM” 
– gra o dźwiękach, „TĘCZA” – gra w 
kolory. W zestawie gry „NOS W NOS” 
dołączone są pudełeczka, w których 
znajdują się substancje wydzielające 
zapach. Po prostu należy zgadnąć co 
tak pachnie. Proste zasady i pobudze-
nie zmysłów to zaleta tych gier. 

Są gry logiczne, rozwijające kon-
struktywne myślenie, przeznaczone 
dla jednego lub dwóch graczy. Pole-
gają na znalezieniu powiązań i takim 
ułożeniu klocków, aby zachować 
zadane warunki. Uczą cierpliwości 
i wytrwałości w osiąganiu celu. Na-
leżą do nich „Blokus”, „Kokoszki”, 
„Kot i Mysz”. Jest również wiele 
gier ćwiczących pamięć. Niektóre 
naprawdę w pomysłowy i zabawny 
sposób pomagają ćwiczyć koncentra-
cję, wyobraźnię i pamięć, W zasadzie 
niektóre gry znane są każdemu od 
wielu lat, ale nowa aranżacja uatrak-
cyjnia i rozbudowuje proste zasady, 
które nie stając się zbyt skompli-
kowanymi uatrakcyjniają zabawę. 
Polecam zabawną grę typu memory 
pt. „Skubane kurczaki”.

Szczególnie lubiane przez rodzi-
ców są zgadywanki o tematyce ogól-
nej czy trudniejsze związane z jakąś 
dziedziną wiedzy: geografią, biologią 
czy fizyką. Taki sposób przyswajania 
wiedzy wydaje się najprostszy.

Warto pamiętać, że każda gra 
prócz rozrywki uczy analizy, plano-
wania, poprawia pamięć, wyobraźnię 
przestrzenną, abstrakcyjne i logiczne 
myślenie. Nie bez znaczenia są także 
zdolności strategicznego myślenia 
i planowania taktycznego, jakie nie-
sie za sobą każda rozgrywka.

Nie sposób opisać wszystkich gier 
dostępnych na rynku. Najlepszym 
rozwiązaniem jest pójść do najbliż-
szego sklepu z artykułami piśmien-
niczymi i samemu wybrać coś co nas 
zachęci do zabawy.

Pobudzić wyobraźnię
Wyprawa do sklepu może też za-

owocować nie tylko kupnem prezen-
tu w postaci gry ale również innej za-
bawki rozwijającej kreatywność. Dla 
małych dzieci proponowane są całe 
zestawy do tworzenia ozdób z papie-
ru, filcu czy pianki. Można tworzyć 
obrazy i przedmioty z gotowych ele-
mentów, płaskie lub przestrzenne 
konstrukcje. Dzieciaki mogą roz-
winąć zdolności manualne szyjąc, 
klejąc, wycinając.

Stosunkową nowością są ksią-
żeczki z naklejkami. Poszczególne 
stronice przedstawiają puste kra-
jobrazy, przestrzeń miejską czy 
wiejskie podwórko. Dołączone na-

klejki przedstawiają ludzi, zwierzęta 
i przedmioty związane z danym 
miejscem. Dziecko w zależności od 
wieku może tworzyć obrazki, obraz-
kami przedstawiać jakąś historię lub 
ilustrować tekst przez siebie napisa-
ny za pomocą wklejanych postaci. 
Można kupić książeczki przedsta-
wiające stadninę, farmę, zoo, świat 
dinozaurów, zamek, itd. 

Dla dziewczynek można znaleźć 
elementy do tworzenia ozdób z ko-
ralików, muliny, sznurków, wstążek, 
rzemyków. Dla zainteresowanych 
modą i projektowaniem strojów 
poleca się szkicowniki z kontura-
mi modelek, które łatwo przystroić 
w wymyślone przez siebie kreacje. 
Do książeczek dołączone są naklejki 
z elementami garderoby, ozdobami 
i galanterią. W zestawach są też 
papiery tłoczone w różne wzory 
przypominające wzorzyste tkaniny, 
przydatne do tworzenia barwnych 
strojów oraz szablony ułatwiające 
modelowanie stroju na postaciach. 
Można również kupić kredki, któ-
rych kolory dostosowane są do jak 
najwiarygodniejszego przedstawie-
nia modela, gdyż barwy odzwiercie-
dlają odcienie skóry, włosów i ust. 

Chłopców mogą zainteresować 
zestawy do samodzielnego wykona-
nia przedmiotów. Można zmontować 
lampkę nocną, która rzucać będzie 
na ściany i sufit cienie gwiazdozbio-
rów, poznać zasady działania baterii 
galwanicznej, poduszkowca i łodzi 
podwodnej. Każde dziecko może się 
poczuć jak młody uczony.

Znaleźć można nawet kolorowan-
ki dla zestresowanych dorosłych, 
ostatnio bardzo popularne wśród 
młodzieży. Książeczki wypełnione 
są ilustracjami, z wieloma detalami 
do wypełnienia kolorem, w często 
abstrakcyjne wzory, kwiaty, zwierzę-
ta, motywy orientalne. Wielbiciele 
twierdzą, że kolorowanie pomaga 
im odciąć się od natrętnych myśli 
i stresu.

Poczuć się jak artysta
Wróćmy do nastroju przygotowań 

przedświątecznych. Porządki i świą-
teczne zakupy nie muszą zdomino-
wać atmosfery. Może warto rodzinnie 
wieczory poświęcić na własnoręczne 
wykonanie kartek świątecznych, 
ozdób choinkowych, czy nawet pre-
zentów. Należy przypomnieć, że nie 
ma cenniejszego daru niż ten wyko-
nany własnoręcznie, z myślą o obda-
rowywanej osobie. Oczywiście nie 
każdy jest artystą i nie każdy lubi 
pracę twórczą, ale z pewnością świa-
domość, że ktoś coś zrobił tylko dla 
nas jest bardzo cenna i przynosi ra-
dość. Nie wspominając o satysfakcji, 
że potrafimy coś stworzyć.

Dzieci i młodzież często 
w szkole ma okazję do wykonywa-
nia tego typu robótek na zajęciach 

NA JESIENNE 
SŁOTNE WIECZORY

Anita Zatryb
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str 7u piękną wizytówkę siebie 
samych. 

Państwo Joanna i Tomasz Jac-
kowscy mają swój dosyć ekstremal-
ny udział w przywracaniu wiary 
w człowieka (brzmi patetycznie ale 
było adekwatne do sytuacji) – „ad-
opcja” Lutki i Rudiego to nawet 
dla tych mniej wrażliwych ciężka 
próba. Obecnie owa psia „arysto-
kracja” (wyłącznie duchem) zażywa 
uroków wczesnej zimy w Chamo-
nix, podróżując zresztą regularnie 
po Europie. Można by powiedzieć, 
że coś na kształt sprawiedliwości 
istnieje...(!?)

Szczególne, wyjątkowe i wielo-
wątkowe wyrazy uznania należą się 
pani Ewie Korycińskiej za piękny 
ogród, bardzo elegancko zaaranżo-
wany, co wydaje się być naturalną 
koleją rzeczy – ponieważ pani Ewa 
Korycińska jest bardzo utalentowa-
ną plastyczką (o sercu społecznika) 
– autorką nowego dyplomu na kon-
kurs kwiatowy (zmiana po dwudzie-
stu paru latach) z wkomponowaną 
tancerką – najpiękniejszą rzeźbą w 
Parku Skaryszewskim dłuta Stani-
sława Jackowskiego a ponadto Ewa 
Korycińska działając społecznie 
w Towarzystwie Przyjaciół Saskiej 
Kępy zadaje kłam twierdzeniu, że 
nie ma ludzi niezastąpionych. A tak 
na marginesie: pani Ewa prowadzi 
również akcje ratunkowe w stosunku 
do jeży – nieoficjalnego zresztą sym-
bolu Saskiej Kępy.

Z przyjemnością chcę jeszcze 
wspomnieć o nagrodzonej przez To-
warzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy 
inicjatywie obywatelskiej. 

Był to debiut pani Marii Ka-
zimierczak, która otoczyła opieką 
i ukwieciła dwa klomby, jeden przy 
budynku, drugi przy drzewie – two-
rząc rabatkę okalającą drzewo kale-
czone nieustannie przez samochody 
– w miejsce rozjeżdżonego trawnika. 
Ogrodzona ukwiecona rabatka chro-
niła zarówno trawnik jak i owe mal-
tretowane drzewo.

Podobnym – z serii naszych ulu-
bionych przykładów aktywności 
obywatelskiej jest piękna, bogato 
ukwiecona rabata przed budynkiem 
– uprawiana przez panią Jarosławę 
Jankowską i szereg innych obywaJankowską i szereg innych obywaJankowską -
telsko „zawłaszczonych” miejsc da-
jących radość naszym oczom. 

Tego rodzaju inicjatywy obywatel-
skie są bezcenne – dają wyraz poczu-
ciu, że miasto jest nasze, oswojone.

Jest to w czystej formie ta idea, 
której ma służyć m.in. nasz konkurs.

Ten ważny aspekt obywatelskości 
docenia Nasz Burmistrz sponsorując 
rokrocznie organizację konkursu, 
a my powtarzamy za poetą: 

„....CHWILO TRWAJ!...”
Dla wielu uczestników konkursu 

„Saska Kępa w kwiatach” to dorocz-
ne spotkanie jest możliwością wy-
miany poglądów, pogłębienie relacji 
sąsiedzkich bądź nawiązanie tychże – 
zintegrowanie się w pięknym dziele 
rywalizacji o piękno małej Ojczyzny.

Do zobaczenia w przyszłym roku 
Drodzy Sąsiedzi!

Krystyna Gott
Prezes Towarzystwa

Przyjaciół Saskiej Kępy Oddział TPW

plastycznych. Mają więc więcej ro-
zeznania niż starsi, którzy mogą nie 
pamiętać swoich szkolnych wysił-
ków i nie są na bieżąco z ofertą jaką 
dają nam sklepy z materiałami pla-
stycznymi.

Zacznijmy od kartek świątecz-
nych. Ta wykonana przez nas, może 
wspólnie z dzieckiem ( można nie-
dociągnięcia zrzucić na dziecięcy 
brak umiejętności) będzie miała 
niepowtarzalny charakter nawet jeśli 
będziemy wzorować się na modelu 
z książki czy internetu. Dostępne 
są różnego rodzaju kartki, tłoczone, 
barwione, powlekane przeznaczone 
do różnych technik malowania. Na 
początek malowanie może okazać się 
zbyt trudne, ale można wzory wy-
konać za pomocą kredek np. akwa-
relowych, pasteli, świecowych. Jest 
spora oferta drobnych elementów do 
ozdabiania (nie tylko kartek) wyko-
nanych z różnych materiałów, bro-
katy i złocenia różnorako aplikowa-
ne. Istnieją nawet dziurkacze, które 
zamiast okrągłych dziurek wycinają 
w papierze centymetrowe gwiazdki, 
śnieżynki, choinki a nawet Mikoła-
je. Kartki można ozdobić popularną 
ostatnio metodą quillingu. Polega 
ona na zawijaniu kolorowych pasków 
papieru i formowanie ich w pożąda-
ne wzory, a następnie klejenie ich 
do powierzchni. Kartkę świąteczną 
można ozdobić techniką dekupażu 
(z fr. decoupage), dającą duże możli-
wości w uzyskaniu różnych efektów 
końcowych. Technika ta polega na 
komponowaniu gotowych wzorów 
z bibułek lub serwetek, rafii i przy-
klejaniu ich na papier, szkło czy 
drewniane przedmioty. Powierzch-
nię uzyskanej kompozycji można 
opisać, podbarwić, pozłocić a następ-
nie utrwalić lakierem lub wernik-
sem. W sklepach dostępne są różne 
drewniane przedmioty takie jak: pu-
dełeczka, serwetniki, wieszaki, kora-
le, wycinanki, które można ozdobić 
tą techniką. Taka praca będzie wspa-
niałym prezentem dla osoby bliskiej. 
W sprzedaży dostępne są również 
farby do malowania na szkle. Ozdo-
biony przez dziecko kubek może być 
uroczym i wzruszającym prezentem 
dla Babci i Dziadka. My kupimy 
farbki z okazji Mikołaja a zachęco-
ne odpowiednio dziecko ma czas 
do stycznia by stworzyć prezent dla 
ukochanych dziadków.

Można wykonać też ozdobę wła-
snego pomysłu z gipsu, na przykład 
wykorzystując gotowe formy. Dobrym 
pomysłem na prezent będzie ozdo-
biona ramka na zdjęcia, może być ze 
zdjęciem. Warto również pomyśleć 
o udekorowaniu choinki własnoręcz-
nie wykonanymi ozdobami. Ułatwią 
to gotowe do ozdobienia bombki ze 
styropianu, czy zestawy papierów do 
origami z instrukcjami wykonania.

Pięknym prezentem może okazać 
się samodzielnie wykonany obraz. 
I tu co prawda kryje się małe oszu-
stwo, bo takie dzieło może stworzyć 
nawet niezbyt wprawny artysta. 
W sklepach można kupić coś w ro-
dzaju kolorowanek dla dzieci. Takie 
zestawy zawierają płótno lub karton 
ze szkicem obrazu oraz farbki, pędzle 
i instrukcje. Sprawa jest prosta, na-
leży wybranymi kolorami wypełnić 
rysunek. Wystarczy tylko cierpliwie 
trzymać się wskazówek. Można ku-
pić obrazy do wykonywania różny-
mi technikami i o różnej tematyce. 
Dużo zabawy mogą sprawić nam ob-
razy, które należy wykonać metodą 
zdrapywania. Nie są skomplikowane 
a można uzyskać ciekawe i często za-
skakujące efekty.

Nie sposób jest wymienić wszyst-
kich możliwości jakie daje nam dzi-
siejsza oferta sklepów. Technik wy-
konywania ozdób jest bardzo dużo. 
Sposobów tworzenia sztuki jest 
bardzo wiele. Warto się nią zainte-
resować jako alternatywą dla czasu 
spędzanego przez dziecko przed te-
lewizorem czy komputerem. Wspól-
ne tworzenie uatrakcyjni wieczory 
i umożliwi spędzenie czasu z dzieć-
mi i bliskimi. Zachęcam do podję-
cia decyzji, namówienia dziecka do 
wspólnego wykonania prezentu dla 
taty, babci, cioci. 

Do szukania inspiracji gorą-
co polecam sklepy „Skrzat” Pana 
Dionizego na ul. Waszyngtona 
22 i w przejściu pod Rondem. Na 
niewielkiej przestrzeni zgromadzo-
no setki zabawek, gier i artykułów 
dla plastyków. Wybór jest naprawdę 
ogromny. Nie sposób opisać wszyst-
kich możliwości jakie daje nam oferta. 
Dostępne są w nim nawet przedmio-
ty, już dziś nieosiągalne jak np. chiń-
skie długopisy – przedmiot pożąda-
ny w epoce niedoborów rynkowych. 
Znajdziemy tam wiele interesują-
cych nas gier, zabawek kreatywnych, 

kartonów, pędzli, farb, ozdób i co naj-
ważniejsze fachową pomoc. Przemi-
ła ekspedientka, Pani Marta pomoże 
nam wybrać odpowiedni prezent 

dla dziecka. Cierpliwie pokaże cały 
dostępny interesujący nas asorty-
ment. Umiejętnie doradzi laikowi 
w kwestii ozdabiania przedmiotów 
techniką dekupażu i quillingu, jako że 
sama wykorzystuje te techniki zdob-
nicze. Możemy liczyć na jej wiedzę 
w kwestii wyboru sposobu wykona-
nia ozdób i upominków. Zdjęcia, któ-
re ilustrują ten artykuł przedstawiają 
prace Pani Marty. Mogą być dla nas 
inspiracją. To dzięki jej uprzejmości 
powstał ten artykuł. Na koniec mu-
szę dodać, że nic nie wspomniałam 
o zapomnianej i obecnie przeżywają-
cej swój renesans dziedzinie sztuki: 
o kaligrafii. Ale o tym niech opowie 
fachowiec. 

Anita Zatryb
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Szanowni Państwo,
Zbliża się koniec roku, czas na 

podzielenie się z Państwem wiado-
mością o wydarzeniu, które zapadło 
w sercach bardzo wielu Saskokępia-
nom, ale i tym osobom, które dotar-
ły na wydarzenie z różnych części 
Warszawy. 

Po wakacyjnej przerwie 
27 września 2015 roku o godz. 18.00 
w Promie Kultury Saska Kępa przy 
ul. Brukselskiej 23 wspólnie przeży-
liśmy już 28 wieczór z cyklu: „Ślada-
mi Mistrzów... Wielkie Postacie na 
Saskiej Kępie”. 

Zaszczytem było dedykować 
w mym sercu wrześniowe spo-
tkanie Profesor Wandzie Wił-
komirskiej, uważanej za jedną 
z najwybitniejszych skrzypaczek 
XX wieku, rozsławiającej imię Polski 
na świecie. 

Koncertującej z najwspanialszy-
mi orkiestrami pod batutami takich 
osobistości jak m.in. Pierre’a Boulez, 
Otto Klemperer, Leonard Bernstein, 
Carlo Marii Giullinie, John Barbi-
rolli, Kurt Masur, Wolfganag Sawal-
lisch, Zubin Mehta, Witold Rowicki, 
Erich Leinsdorf. Mistrzyni pocho-
dzącej z zacnej rodziny muzycznej. 
Grającej nie tylko z zespołem „Trio 
Wiłkomirskich”, a także z Mar-
thą Argerich, Danielem Barenbo-
imem, Gidonem Kremerem, Mischą 
Maiskim. 

Było mi szczerą radością podaro-
wać Państwu spotkanie z cenioną na 
świecie Panią Profesor, wykładającą 
na uczelniach w Niemczech i Austra-
lii, prowadzącą kursy mistrzowskie 
w wielu krajach. Autorytetem zasia-
dającym w jury najbardziej liczących 
się międzynarodowych konkursów 
skrzypcowych: Jacques’a Thibaud 
w Paryżu, Karla Flescha w Londy-
nie, Piotra Czajkowskiego w Mo-
skwie, ARD w Monachium, Henryka 
Wieniawskiego w Poznaniu, Hano-
werze oraz Tokio. 

Spotkanie z Panią Profesor Wan-
dą Wiłkomirską przeszło wszelkie 
oczekiwania.

W związku z licznymi wydarze-
niami i w sferze muzyki i warszaw-
skiego maratonu i wielu, wielu in-
nych, obawiałam się, że nasz wieczór 
odbędzie się w bardzo kameralnym 
gronie.

Kiedy wprowadzałam pod rękę 
Panią Wandę na salę, widok zasko-
czył nas obie. Publiczność długimi 
oklaskami na stojąco przywitała Ma-
estrę. Wszystkie miejsca siedzące... 
jeden rząd dostawionych krzeseł, 
schody i scena z lewej strony wypeł-
niona była nie tylko rodziną, przy-
jaciółmi, znajomymi. Publiczność 
stała pod ścianami..... 

Ten wieczór przyniósł nam 
samą miłość. Profesor Wanda 

Wiłkomirska zasługuje na nią jak 
nikt inny... Ta drobna … niepozor-
na, krucha postać dzieliła się z nami 
WIELKIM DUCHEM o życiu rodziny 
Wiłkomirskich, w którym muzyka była 
od zawsze.

Opowiadała o swym niezwykłym 
życiu. A ono to nie tylko czas wiel-
kich scen świata, dyrygenci, orkie-
stry. To spotkania z młodymi! Powo-
łanie pedagogiczne – przekazywanie 
wiedzy o sztuce wiolinistycznej na 
świecie i w ojczyźnie.

Tylko Mistrz o wielkim po-
kornym sercu, wymagający nade 
wszystko od siebie, może zapalić 
serca tak jak zapaliła i stale zapala 
Pani Profesor! 

Szczęśliwi, którym dane było Ją 
spotkać i w Polsce i na Świecie i tu, 
na Saskiej Kępie. 

Ci, którzy dotarli na wrześnio-
wy wieczór byli przepełnieni siłą 
przyjaźni, w życiu Mistrzyni. Na-
sze dwugodzinne spotkanie to nie-
zwykłe rozmowy Profesor Wandy 
Wiłkomirskiej z gośćmi: rodziną, 

osobistościami ze świata muzyki, te-
atru, przyjaciółmi, publicznością. 

To wspomnienia te z Saskiej 
Kępy, o czasach, pełnych dobroci, 
życzliwych spotkań, dawaniu swoje-
go „lepszego ja” bliskim, sąsiadom, 
znajomym – w życiu Pani Profesor 
zdawałoby się tylko dla muzyki po-
darowanym. 

Ten czas … nie zniszczył żaden 
ustrój polityczny. Ten czas nie dzielił 
ludzi na wielkich i prostaczków. Każ-
dy Saskokępianin był ważny, każdy 
dzielił się sercem z sąsiadem i wyra-
żał się z respektem o nim. Nasza Mi-
strzyni wywołała w nas piękno i choć 
na moment dzięki niej byliśmy bliscy 
sobie ponownie. Jak za czasów, kiedy 

na ul. Dąbrówki 11 mieszkała pokor-
na, wielka Wanda Wiłkomirska. 

Drodzy czytelnicy, wracam wspo-
mnieniem do spotkania z przed 
dwóch lat. 24 lutego 2013 roku po-
szłam na koncert do Uniwersytetu 
Muzycznego w Warszawie. Wie-
czór z Synfonia Varsovia, pianistką 

Elżbietą Karaś Krasztel i Maestro 
Jerzym Maksymiukiem. Muzyka 
ogarnęła nas wszystkich swym cie-
płem. Przerwa, gorące rozmowy i po-
wrót na salę, by znów dać się porwać 
czarowi muzyki. Przed rozpoczęciem 
drugiej części koncertu Maestro 
nagle odwrócił się do publiczności 
i entuzjastycznym głosem powie-
dział: „Proszę Państwa! pragnę po-
witać serdecznie niezwykłego gościa, 
który jest dziś z nami na widowni. 
To wielka Wanda Wiłkomirska, mój 
przyjaciel! Sala entuzjastycznie po-
witała Maestrę! Po koncercie sta-
nęłam w kolejce do gratulacji obok 
Mistrzyni… Z biciem serca poda-
łam Jej dłoń. Zapytała mnie, czym 
się zajmuję. Z piersi się wyrwało 
o spotkaniach z Mistrzami na Saskiej 
Kępie. Pani Profesor uśmiechnęła 
się i powiedziała… Ja też mieszkałam 
na Saskiej Kępie. Wymieniłyśmy się 
telefonami. 

Czekałam… dwa lata. Rozdzwo-
niły się telefony, otwarły się ludzkie 
serca… najbliższych, przyjaciół i tu 
w Polsce i poza nią. 

Świat ukochał Maestrę, a przecie tu 
na Saskiej Kępie w czasach gdy ją za-
mieszkiwała, Społeczność zawsze pod-mieszkiwała, Społeczność zawsze pod-mieszkiwała, Społeczność zawsze pod
kreślała, że Pani Wanda Wiłkomirska 
była dumą Saskiej Kępy 

Szanowni Państwo, 
To był wieczór wyjątkowy. Każdy 

najdrobniejszy ludzki gest jest cen-
nym darem i dla Pani Profesor Wan-
dy Wiłkomirskiej i dla każdego, kto 
Ją szczerze szanuje i kocha... 

Jestem szczęśliwa, doświadcza-
jąc osobiście wielkiej życzliwości w 
przygotowywaniu wieczoru. To nie 
tylko za sprawą darów serc Sasko-
kępian – Samorządu Saskiej Kępy 
w tym szczególnie Barbary Fryc, 
Czesława Wierzbowskiego, Joan-
ny Tkaczyk, Magdaleny Parniak 
i Magdaleny Czerwosz, Jadwigi Pi-
łatkowskiej i Andrzeja Wyrożem-
skiego. Nie wspominając Tadeusza 
Rudzkiego i naszego Przewodniczą-
cego Grzegorza Jaworskiego. 

Kwiaty z Saskokępskich kwia-
ciarni dla Pani Profesor pączkowa-
ły sercem ich właścicieli: Bogumiły 
Domańskiej -Kwiaciarnia na ul. 
Francuskiej, Joli i Jacka Przyłuskich 
– kwiaciarnia na ul. Walecznych, 
Wiesławy i Marka Krupki – kwia-
ciarnia Rezeda na ul. Francuskiej.

Dzięki Katarzynie Wasilewskiej, 
właścicielce restauracji z Francuskiej 
11, Restauracja Dom Polski przygo-
towała dla Pani Profesor specjalne 
bezglutenowe i bez białkowe wybor-
ne dania i wielkie ciasto! W prezen-
cie dla Pani Profesor zagrała młoda 
skrzypaczka Maria Turowska wraz 
z pianistą Mariuszem Rutkowskim.

„PROFESOR WANDA WIŁKOMIRSKA 
– SKRZYPACZKA, PEDAGOG, PRZYJACIEL..’’

Jadwiga Teresa Stępień
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Prof. Wanda Wiłkomirska i Marta Ługowska - wnuczka Kazimierza Wiłkomirskiego

Prof. Wanda Wiłkomirska 
i Jadwiga Teresa Stępień 

To był Pani Profesor ostatni wie-
czór – spotkanie wspólne z rodziną, 
przyjaciółmi, znajomymi, i tymi, 
którzy pragnęli Panią Profesor po-
znać. Jakie to szczęście było widzieć 
Pani Profesor powitanie publiczno-
ści na stojąco! Jakie szczęście usły-
szeć Jej westchnienie „Boże, jak was 
wiele… a ja jedna taka malutka…” 
Najbliżsi wiedzieli, że trzy tygodnie 
później Pani Profesor wyjedzie z Pol-
ski. Jakże ważne jest zdążyć podzie-
lić się szacunkiem dla tych, którym 
tyle osobiście zawdzięczamy, którym 
nasza kultura, sztuka, nauka tyle za-
wdzięcza. 

Nasze wspólne spotkanie na Sa-
skiej Kępie było pożegnaniem się 
Pani Profesor z Polską na długi 
czas... Za Jej serce, za służbę poprzez 

sztukę, za skromność i pokorę, nie 
sposób było Jej nie powiedzieć choć 
jedno słowo... dziękuję. 

Ona nigdy jego nie oczekiwała… 
Mam wielką nadzieję, że nasza 

Duma Saskiej Kępy Pani Profesor 

Wanda Wiłkomirska poczuła się...
pomimo swych 86 lat... niezmiennie 
potrzebną… szczęśliwą!

AUTORYTETY...NIGDY NIE 
ODCHODZĄ NA EMERYTURĘ

Drodzy czytelnicy, 
dzięki redakcji periodyku Saska 

Kępa pragnę jeszcze raz złożyć me 
skromne podziękowanie, nie tyl-
ko dla Tych, którzy osobiście mnie 
wspierali. 

Te podziękowanie jest dla wszyst-
kich. Moja droga z ukochanymi Mi-
strzami nie jest drogą samotnicy. 
Jest nas wielu, których łączą warto-
ści przynależne Wielkim Postaciom 
na Saskiej Kępie. Dzięki spotkaniu 
z Panią Profesor Wandą Wiłkomirską 
wiem, że jeszcze daleka droga przede 
mną. Posłałam wiadomość o niej 
do Marii Juszczyk, dyrektor Promu 
Kultury Saska Kępa, posłałam także 

do władz dzielnicy Pragi Południe. 
To dzięki ich życzliwości i wsparciu, 
mogłam oddając swój własny ostatni 

grosz, dzielić się serca mego radością 
obcowania z Mistrzami. 

Dzięki spotkaniom z Mistrzami 
stale czuję się Jedną z Was. 

Z radością, jak zdrowie pozwoli 
przybiegam na Styki do Samorzą-
du Saskiej Kępy! Będę także pisała 
o mych ukochanych Autorytetach. 
Nie tylko dlatego, że zbliża się stu-
lecie Saskiej Kępy. Mieszkało i stale 
mieszka tu wielu znanych i wybit-
nych…. Mieszkali i stale są też mię-
dzy nami na Saskiej Kępie Ci, którzy 
jak Profesor Wanda Wiłkomirska 
wnosili i nadal wnoszą wartości, któ-
rych czas się nie ima, a które warto 
przekazywać młodym. 

Pamiętajmy o Nich nie tylko 
z racji 2016 roku… To także: Tade-
usz Baird – kompozytor, Andrzej 
Markowski – dyrygent, kompozy-
tor, Ewa Osińska – pianistka, Anna 
Maria Stańczyk – pianistka, Józef 
Korolkiewicz – malarz, sportowiec, 
śpiewak, Eugeniusz Mossakow-
ski – śpiewak, baryton, Jan Kobu-
szewski – aktor, honorowy członek 
Polskich polarników, Zygmunt 
Huebner – aktor, reżyser, dyrektor Huebner – aktor, reżyser, dyrektor Huebner
Teatru Powszechnego, Krzysztof 
Krauze – reżyser filmowy, Anna Mi-
lewska Zawada – aktorka, małżon-
ka Andrzeja Zawady, Aleksander 
Żabczyński – aktor, żołnierz AK, 
Łucja Kossakowska – scenograf,
Jan Cybis – malarz, Jacek Sempo-
liński – artysta malarz profesor ASP, 
Stanisław Sikora – rzeźbiarz i me-
dalier, poeta i sportowiec, Bohdan 
Lachert – architekt, Stefan Wiech 
Wiechecki – prozaik, satyryk, pu-
blicysta i dziennikarz, Konstanty 
Ildefons Gałczyński – poeta, Prof. 
Stefan Morawski – filozof, historyk 
estetyki, prof. UW, PAN, W, PAN, W Aleksan-
der Rummel – pionier polskiego 
przemysłu motoryzacyjnego, Jan 
Józef Podoski – doctor honoris cau-
sa Politechniki Warszawskiej, hono-
rowy obywatel Warszawy, orędow-
nik budowy warszawskiego metra, 
Andrzej Zawada – himalaista, Ol-
gierd Budrewicz – varsavianista, pi-
sarz, publicysta, podróżnik, dzienni-
karz Bohdan Wacław Tomaszewski
– dziennikarz, tenisista, sprawoz-
dawca sportowy. 

Do zobaczenia i do usłyszenia 

Jadwiga Teresa Stępień
autorka, inicjatorka, organizatorka 

i koordynatorka projektu „Polska Szkoła 
Mistrzów” – „Śladami Mistrzów...Wielkie 

Postacie na Saskiej Kępie”

SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 3 (21)   grudzień 2015 r.Nr. 3 (21)   grudzień 2015 r. 11.Śladami mistrzów



Dom rodzinny to nie tylko 
mury, ale też ludzie, którzy 

go tworzą często w przedziwnych, 
zaskakujących okolicznościach ży-
cia, a niekiedy wbrew nawet logice 
potrafią go odbudować i stworzyć 
na nowo.

Twierdzę, że jest to nasza naro-
dowa, ogromna sztuka, której uczy-
my się przez kolejne pokolenia, 
doświadczeni historią polskiego 
bytowania. Życie płynie szybko jak 
rwąca rzeka, często wyrywa nas i rzu-
ca w inne (lepsze?) środowisko. Czy 
potrafimy odrosnąć bez korzeni, czy 
wypuścimy nowe i w miarę wzrasta-
nia będziemy w stanie odbudować 
naszą „koronę”, odkrywając powoli 
świat, który podczas zawirowań hi-
storii ukazuje nam z wolna życie, 
z którego zostaliśmy brutalnie wy-
rwani? Bardzo trudne jest pisanie 
o przeszłości, gdy osoby bliskie – jak 
teraz to widzę – dla naszego dobra 
ukrywały przez całe dekady historię 
rodzinną, a potem zbyt szybko ode-
szły. A przecież mimo wszystko, po-
zostały jakieś strzępy pamięci, zdję-
cia, wspomnienia, a instytucje, które 
dziś archiwizują przeszłość Polaków, 
pomagają nam dotrzeć do prawdy 
o prześladowanych i upokorzanych 
naszych przodkach. 

Pragnę dziś napisać kilka słów 
o mojej tradycji rodzinnej, wywo-
dzącej się z Saskiej Kępy z domu 
obok Sułtana. Albowiem to mi-
tyczne miejsce było dla mnie celem 
i przystanią rodzinną. To Fakt, że 
losy rzuciły mnie do Torunia, Pozna-
nia, Londynu i Paryża, ale przecież 
powroty do Warszawy były zawsze 
najbardziej kochane i oczekiwane.

Szkoła do której uczęszczałam 
związana była z Mazowszem, skoń-
czyłam bowiem Liceum Ogólno-
kształcące Sióstr Niepokalanek 
w Szymanowie, gdzie znalazłam 
prawdziwy Polski dom, do które-
go po śmierci mojej Matki często 
wracałam. Potem tu, w Warszawie, 
w domu przy Obrońców urządzałam 
spotkania klasowe, które wspólnie 
organizowaliśmy z koleżankami za-
praszając naszą Siostrę wychowaw-
czynię (teraz od kilku lat spotykamy 
się w kawiarni).

Trzeba dodać,że nasze więzi są 
szersze, bo przewinęło się przez Szy-
manów wiele ciekawych osobowości. 
Gdy się rozjechałyśmy po matu-
rze (a trzeba dodać, że mieszkanie 
w internecie bardzo łączy) miałam 
koleżanki na całym świecie. Kiedyś, 
w Paryżu, mój mąż i jego wysoko 
notowani znajomi, byli zaszokowa-

ni, kiedy przyprowadziłam na spo-
tkanie ponad trzydzieści koleżanek, 
w tym niejedną damę z pierwszych 
stron zachodnich gazet.

Ale wracając do rodziny i domu. 
Budynek przy ulicy Obońców 12 
wzniesiony został przez Leonar-
da Iwaszkiewicza-Rudoszańskiego 
(ojca) i Jerzego Iwaszkiewicza-Rudo-
szańskiego, pierwszego męża mojej 
Matki, inżyniera od budowy mostów. 
Familia Iwaszkiewiczów-Rudoszań-
skich pochodzi z Rudoszan w pow. 
oszmiańskim i pieczętuje się herbem 
Gozdawa. Mama po studiach wyszła 
za mąż za Jerzego Iwaszkiewicza-Ru-
doszańskiego i rodzina zamieszkała 
na parterze willi przy Obrońców.

W 1938 roku urodził się syn Piotr 
(zm. w 2005 r.), jako jedyne dziecko 
z tego małżeństwa. Praktycznie całe 
dzieciństwo Piotra przypadło na 
okres wojennej okupacji i Powstania 
Warszawskiego – a potem wyjechał 
z Mamą do Puszczykówka, gdzie 
jego rodzina osiedliła się na stałe, 
miał dwoje dzieci: Jerzego i Marię 
oraz czworo wnuków. Nasze rodziny 
żyją w wielkiej przyjaźni.

Ja natomiast wróciłam do War-
szawy i po wielu staraniach odzyska-
łam dom na Obrońców, który w ra-
mach rodzinnych rozliczeń przypadł 
mi w udziale.

Jerzy Iwaszkiewicz-Rudoszański 
zginął w pierwszych dniach wojny, 
gdy wyszedł z domu i słuch o nim 
zaginął. Z przekazu rodzinnego wy-
nika, że został rozstrzelany przez 
Niemców. Pozostawił Mamę z ma-
lutkim synkiem, teściami i rodzica-
mi w tym bardzo trudnym okresie 
okupacji hitlerowskiej...

Z pamiętnika Mamy: 
„wokół wali się świat –dzieją 

się rzeczy straszne, potworne. Jest 
taki bezmiar smutków, że skóra 
cierpnie”… 

„dziś był wspaniały dzień, chcę 
taki dzień przeżyć 10,100 bezliku 
(to ze słownika Piotra) a przeżyję?

Swoją drogą jak niewiele mi do 
szczęścia potrzeba i jak rozpaczliwie 
jestem dziecinna. Co będzie jutro?”

Mój Dziadek, ojciec Mamy dok-
tor Tadeusz Mogilnicki (1879–1940), 
był lekarzem frontowym podczas 
wojny polsko-bolszewickiej 1921 r. 
Dyrektor Szpitala Anny Marii dla 
dzieci w Łodzi w latach 1923–1939, 
mąż młodo zmarłej Adeli Makar-
czyk (1871-1919), z którą miał dwoje 
dzieci Marię (moją Matkę ) i Wła-
dysława, który jako młody chłopak 
w 1927roku wyjechał na wakacje 
z grupą młodzieży nad Dniestr i uto-
nął w rzece ratując kolegę. Jedna sala 
w łódzkim szpitalu Anny Marii (dziś 
im. Korczaka), nosi jego imię. 

Dr Tadeusz Mogilnicki ożeniony 
powtórnie ze Stefanią z Rogalskich 
Smogorzewską zwaną przez wszyst-
kich Funieczką, usłyszawszy o woj-

nie na wschodzie, wyszedł z domu 
i zgłosił się na front jako ochotnik, 
by ratować i leczyć ludzi. Zmobilizo-
wany w 1939 r. jako kapitan-lekarz, 
miał powierzone zadanie organizo-
wania przyfrontowych szpitali cho-
rób zakaźnych. Internowany został 
przez Armię Radziecką w Kopyczyń-
cach. Zginął w Katyniu.

Funieczka – Stefania Mogilnic-
ka po wojnie została w Warszawie 
i mieszkała w pokoju u Państwa Ra-
stawickich na Saskiej Kępie przy 
Dąbrowieckiej. Była osobą znaną ze 

stylu ubierania się, chodziła często 
do Filharmonii i haftowała ornaty 
dla księży. Bardzo zaprzyjaźniła się z 
rodziną Radziwiłłów, którzy miesz-
kali obok w pokoju. Jako dziecko od-
wiedzałam ją z Mamą, ale na wakacje 
przyjeżdżała do nas do Puszczyków-
ka, opowiadając o życiu powojennej 
Warszawy, gdzie chodziła do kaba-
retów i prowadziła rozległe życie 
kulturalno-towarzyskie.

Matka moja Maria Mogilnicka, 
studiowała przed wojną w latach 
1928-1932 w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie (wówczas Szko-
le Sztuk Pięknych) w pracowniach 
prof. Karola Tichego, członka zało-
życiela Spółdzielni Artystów „Ład”, 
który oprócz rysunku i malarstwa, 
zajmował się projektowaniem 
wnętrz, tworzył witraże i rozwijał 
tkactwo artystyczne, oraz u Tadeusza 
Pruszkowskiego, którego pracownia 
w Akademii stała się ośrodkiem ży-
cia artystycznego, gdzie zainicjował 
utworzenie Bloku Zawodowych Ar-
tystów Plastyków. Mamy kolegą był 
też, z pracowni Karola Tichego, Ta-
deusz Pękalski, który na Wydziale 
Malarstwa zajął się malarstwem sto-
sowanym, projektowaniem wnętrz, 
tkanin, witraży, dekoracji ściennych 
i ceramiką. Studia ukończył w 1929 r. 
a w 1931 został asystentem profe-

sora Tichego. Pamiętam państwa 
Pękalskich, projektantów witraży, 
którzy wykładali na ASP we Wrocła-
wiu i przyjeżdżali potem wielokrot-
nie do nas do Puszczykówka.

Maria Mogilnicka po Akademii 
kontynuowała naukę na studiach 
pedagogicznych Uniwersytetu War-
szawskiego. Jako specjalizację obrała 
sobie grafikę i tkactwo żakardowskie 
(dok. arch. ASP z dn. 2.06.1932, zdję-
cie: dowód osobisty akademicki). 
Mając tak znakomitych Mistrzów, 
Maria Mogilnicka nie tylko przeka-

zywała zdobytą wiedzę następnym 
pokoleniom, ale dzięki postawom 
swoich wykładowców była również 
przygotowana do trudnego życia, 
które jej nie oszczędzało. Potrafiła 
zawsze wykorzystując swoje zdol-
ności, zarobić na rodzinę i z uśmie-
chem pokonywać trudności. I tak 
w czasie okupacji w suterenie domu 
przy Obrońców 12 otworzyła warsz-
taty tkackie, robiąc samodziały. 
W ten sposób utrzymywała rodzinę, 
a ludzie mieli w co się ubrać.

Kontynuowała potem przez lata 
tę pracę w Puszczykówku, tkając 
piękne materiały w szkocką kratę 
(tradycje rodzinne Duglasów).

Po opuszczeniu Warszawy, po 
Powstaniu, gdy los zmienił bieg 
historii i znalazła się w Wielkopol-
sce, potrafiła zorganizować życie 
rodzinne, dała sobie znakomicie 
radę, robiąc to na co było zapotrze-
bowanie, a więc buty, tkaniny, stro-
je. Wychowałam się właśnie w takiej 
atmosferze zapachu farb, wełny, 
warsztatu i kołowrotków. Mam 
ogromny sentyment do tego zawodu 
podziwiam solidność, pracowitość 
i precyzję artystów uprawiających tę 
dziedzinę sztuki, gdyż nasiąknęłam 
taką atmosferą, gdzie praca wkom-
ponowana jest niemal w codzienne 
życie domu. 

W POSZUKIWANIU 
ZAGUBIONEJ TOŻSAMOŚCI

Anna Forycka-Putiatycka

SASKA KĘPA grudzień 2015 r.   Nr. 3 (21)12. SASKA KĘPAWspomnienia



Gdy mój Ojciec zachorował a my 
nie mieliśmy gdzie się podziać,

pomoc okazała nam wychowan-
ka mojego dziadka Mogilnickiego 
z Łodzi pani dr Gidyńska, która 
wraz z rodziną wyemigrowała do 
Stanów Zjednoczonych, zostawia-
jąc Mamie dom nad Wartą z pięk-
nym dużym ogrodem. Ten dom stoi 
do dziś i choć w dalszych kolejach 
losu zamieszkali tam zupełnie inni 
ludzie, zostanie dla mnie zawsze 
symbolem pogodnego i nieświado-
mego zagrożeń dzieciństwa. Tam, 
odcięci wówczas od świata, żyliśmy 
w harmonii i spokoju, a wspólnie 
z Państwem Lipczyńskimi, których 
po śmierci mojego Ojca przygarnęła 
Mama. Grzegorz Lipczyński wrócił 
właśnie z Syberii, a jego żona Tere-
sa pracowała wcześniej na KUL-u 
i miała szerokie kontakty oraz dużą 
rodzinę.Teresa Lipczyńska była dla 
mnie drugą matką, opowiadała mi 
o dalekich krajach, o Italii i Wezu-
wiuszu. To do niej przyjeżdżała ro-
dzina Sapiehów z Kenii, snując fan-
tastyczne historie o safari i różnych 
Afrykańskich przygodach – było to 
dla mnie wówczas bardzo egzotycz-
ne. Przyjeżdżała też Pani Ila Long-
champs z Wrocławia, żona profesora 
prawa, z dziećmi: Sławkiem, Kasią 
i Małgosią. Małżeństwo Lipczyń-
skich było bezdzietne, więc wiele 
czasu poświęcali na wspólne czy-
tanie, mieli też szerokie kontakty 

z konsulatem Stanów Zjednoczonych 
w Poznaniu, bo brat Grzesia, Michał 
tam pracował. Stąd też mieliśmy do-
stęp do Paris Match’u, wówczas pi-
sma zakazanego; żyliśmy ploteczka-
mi z wielkiego, odległego świata, jak 
z bajki. Żoną Pana Michała Lipczyń-
skiego była Olga Sławska-Lipczyń-
ska Dyrektorka Poznańskiej Szkoły 
Baletowej. Absolwentka szkoły bale-
towej przy Operze Warszawskiej. Od 
1935 r. primabalerina Teatru Wiel-
kiego, od 1937 r. primabalerina Re-
prezentacyjnego Baletu Polskiego. 
Dzięki niej chodziłam do Opery Po-
znańskiej na piękne spektakle szkoły 
baletowej. Od 1991 roku jej imię nosi 
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w 
Poznaniu.

Pisząc o moich drogich sąsia-
dach, nie sposób nie wspomnieć 
o tym, że to właśnie w naszym domu 
na Nadwarciańskiej, przepisywa-
no na maszynie do pisania, sławnej 
“Erice”, List Biskupów polskich do 
Biskupów Niemieckich. Państwo 
Lipczyńscy robili kopie w kilku 
egzemplarzach przez kalkę. Byłam 
dzieckiem, ale ten moment i te nie-
kończące się dyskusje dobrze pamię-
tam. Przecież moja Mama spędziła 
okupację w Warszawie, a Ciocia Ali-
na Załęska brała udział w Powstaniu, 
w którym straciła męża i wszystkich 
przyjaciół. Taki gest przebaczenia nie 
był dla nich łatwy, jednak po długich 
dyskusjach orzekli, że jest to droga 

którą trzeba kroczyć. Łączyły nas 
wtedy bliskie kontakty z misjonarza-
mi ze Zgromadzenia Ducha Święte-
go, którzy po wojnie przyjechali do 
Puszczykówka: Ojciec Franciszek 
Mientki i Ojciec Foryś, którzy po la-
tach spędzonych w więzieniu wyszli 
na wolność w 1956 roku.

Na początku lat 60-tych Mama 
zajęła się sitodrukiem, robiąc 
z moim starszym bratem Piotrem 
klisze na gazie młyńskiej do druku 
na tkaninach. Pracowała głównie 
w nocy, rysując piękne projekty ser-
wetek, chust, chusteczek do nosa. 
Wszystkie rysunki wykonane były 
na przezroczystych kliszach, tak aby 
jeden kolor nie zachodził na drugi, 
lecz przylegał do drugiego, a kolo-
rów było czasem aż pięć, co stwarza-
ło wiele problemów. Była to bardzo 
precyzyjna praca.

Mama miała wielu przyjaciół 
wśród artystów z czasów łódzkich, 
warszawskich, z okupacji i Powsta-
nia. Pamiętam Żanetkę Niezabitow-
ską, przedziwnie ubraną postać, któ-
ra wnosiła do naszego domu, powiew 
artystycznej bohemy. Była to Mamy 
koleżanka ze studiów w warszaw-
skiej ASP. Przyjeżdżała cała rodzina 
Zanów, której Mama użyczyła miesz-
kanie na Saskiej Kępie. Zjeżdżali na 
wakacje i na dłuższe pobyty, gdy 
trzeba było im pomóc podczas cięż-
kiej choroby Cioci Niki, która długo 
leżała w poznańskim szpitalu na od-
dziale gruźliczym, a wuj Tomasz Zan 
był w więzieniu. 

Przez dłuższy czas mieszkała 
z nami Monika Zan. Mama wycho-
wywała nas obie, aż do czasów szkol-
nych i traktowała nas jak siostry, 
szyjąc dla nas równe ubrania.

Pamiętam jedno zdarzenie, któ-
re na długo pozostało mi w pamięci 
a przedstawia tamtejszą rzeczywi-
stość. Otóż dużym wydarzeniem 
były zawsze Targi Poznańskie. Mama 
chcąc nam pokazać trochę normalne-
go świata ubrała nas z Moniką bar-
dzo elegancko w szkockie spódnicz-
ki i bereciki (ponieważ sama tkała 
i o krawcową nie było trudno, ubrane 
byłyśmy starannie i czysto). Wcho-
dzimy na Targi był to chyba rok 1953, 
lub 54 główny pawilon niemiecki 
wypełniony był palmami banano-
wymi, a złote kiście owoców ciężko 
zwisały tworząc świat egzotyczny, o 
którym nie marzyliśmy. Znałyśmy 
to tylko z wierszyka o “Murzynku 
Bambo”. Gdy tak stałyśmy z Mamą, 
tłumaczącą nam co to są banany (w 
żadnym sklepie w Polsce nie można 
było takich rarytasów zobaczyć), jak 
smakują i jak się je, podszedł do nas 
Niemiec, zerwał kiść z palmy i nam 
ją ofiarował, podziwiając nasze pięk-
ne stroje. Przeżycie było ogromne, 
a smak tych pierwszych bananów 
pozostanie mi chyba na całe życie. 
Taki ludzki gest, który potrafi prze-
łamać bariery. I Mama, przecież tak 
ciężko doświadczona przez Niem-
ców w czasie wojny, inaczej spojrzała 
na tych ludzi.

Tak przeplatają się losy Poznań-
sko-Warszawskie. Do Puszczyków-
ka przyjeżdżali ludzie z Powstania, 
prześladowani, działający intelektu-
aliści, artyści i zesłańcy, emigranci 
i tu zawsze, w kilku domach, mogli 

znaleźć to ciepło, którego brakowało 
w czasach komunizmu.

Przyjeżdżała rodzina prof. Ada-
ma Kaszuby z Sopot, rodzina mojego 
brata przyrodniego: reżyser Krzyś 
Malkiewicz, czy fotograf Wojtek 
Plewiński. Przyjeżdżał wuj Marek 
Iwaszkiewicz-Rudoszański z matką, 
Ciocią Marysią, wspaniałą kobietą 
i wielką damą. Wtedy w latach 50 
i 60-tych żyli jeszcze wspomnieniem 
Lwowa. Dużo opowiadali o tym cu-
downym mieście, które dla mnie 

było jakąś piękną bajką o sztuce 
i kulturze polskiej, dalekiej od tego, 
czego byłam świadkiem na ulicach 
naszych powojennych miast. Marek 

był dekoratorem-scenarzystą. Pra-
cował w filmie przy wielkich reali-
zacjach, z Andrzejem Wajdą, Janu-
szem Morgensternem, Aleksandrem 
Fordem i Jerzym Kawalerowiczem. 
Przyjeżdżając wprowadzał nowego 

ducha do domu. Dużo opowiadał, 
a robił to z niezwykłą gracją, malu-
jąc przed nami obrazy filmowe, prze-
platane anegdotami i „ploteczkami” 
z życia aktorów. To dzięki niemu po-
znałam kiedyś w Warszawie Kalinę 
Jędrusik. Przyjaźnił się z Beatą Tysz-
kiewicz. To wszystko było bardzo in-
teresujące, uwielbiałam go, przywoził 
mnóstwo zdjęć z filmów. Jego pobyt 
polegał na wiecznym dekorowa-
niu naszych wnętrz. Ciągle chodził 
i przewieszał obrazy,        ustr 15
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„CZERWONE MAKI‘’ 
W PARKU PADEREWSKIEGO

Wniedzielę 8.listopada 2015r. 
w Parku Skaryszewskim 

im. I. J. Paderewskiego w Warszawie 
odbyła się doroczna uroczystość zwią-
zana z „Dniem Pamięci Poległych 
Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej”.

Dzień ten obchodzony jest za-
wsze w drugą niedzielę listopada, 
tzn. w niedzielę najbliższą kalenda-
rzowego dnia 11. listopada czyli dnia 
zakończenia I wojny światowej, pod-
czas której żołnierze Wspólnoty Bry-
tyjskiej oddali wielką daninę krwi.

Warszawskie uroczystości „Dnia 
Pamięci” odbywają się przy kamieniu 
– pomniku lotników brytyjskich, przy 
jeziorku Kamionkowskim, którzy 
niosąc pomoc Powstańczej Warsza-
wie ponieśli w tym miejscu żołnierską 
śmierć nocą 13/14 sierpnia 1944 roku.

Uroczystości te mają charakter 
głównie religijny i prowadzone są 
przez pastora anglikańskiego (w tym 
roku przez Pastora Dawida Browna, 
Kapelana Kościoła Anglikańskiego 
w Warszawie) 

Przypadającą na ten dzień Ewan-
gelię odczytał J. E. Pan Robin Bar-
nett, Ambasador Wielkiej Bryta-
nii...Modlono się za wszystkich 
poległych, w wojnach przeszłych 
i trwających, o zakończenie konflik-
tów między państwami oraz o to by 
wszyscy mogli żyć razem w wolności 
i sprawiedliwości... 

Uczestnicy spotkania mieli wpię-
te w klapy ubrań małe sztuczne 
czerwone maki. Na początku spotka-
nia młodzież ze Szkoły Brytyjskiej 
w Warszawie recytowała wiersz 
„In Flanders Fields”, którego histo-
ria jest znana każdemu Brytyjczyko-
wi. Poznajmy ją i my.

To na nieurodzajnych polach 
równiny flandryjskiej (Belgia), po-
rośniętych chwastami – głównie ma-
kami rozegrała się jedna z najkrwaw-
szych bitew I wojny światowej. 
W rejonie miasta Ypres zginęło wów-
czas ponad pół miliona żołnierzy. 

Dzisiaj pamięć o nich przypomina 
150 cmentarzy, na których szerega-
mi lub w wielkich zbiorowych mo-
giłach spoczywają snem wiecznym 
żołnierze Francji, Wielkiej Brytanii, 
Belgii, Kanady, Australii oraz Nie-
miec (ilościowo prawie dokładnie po 
połowie leżą tu żołnierze przeciw-
nych stron walczących). Na jednym 
z cmentarzy niemieckich pochowa-
no tu setki ochotników-licealistów, 
których nauczyciele mobilizowali do 
pójścia na front i powrotu do domu 
w roli zwycięskich bohaterów – już 
na najbliższe święta... A wojna trwa-
ła jeszcze długie 3 lata przynosząc 
dalsze ofiary. Pamięć o poległych 
przypominają również czerwone ma-
ki,które od stu lat towarzyszą tam 
cmentarnym krzyżom.

W bitwie pod Ypres (gdzie po 
raz pierwszy użyto gazów bojowych) 
uczestniczył John Mc Crae lekarz 
– poeta z kanadyjskiego korpusu 
ekspedycyjnego, który w 1915 roku 
napisał wiersz dedykowany swoje-
mu przyjacielowi, poległemu w tej 
bitwie, wspomniany wyżej wiersz 
„In Flanders Fields”:

„Wśród Flandrii pól kwitnący mak
krzyża za krzyżem barwi szlak,
kres naszych dróg. Skowronka lot
wzbija się ponad armat grzmot
co śpiew mu głuszy – dzielny ptak.
Nasz los to śmierć. Wciąż życia smak
w pamięci trwa, choć miłość wszak 
nie kończy się, nasz grób jest tu,
wśród Flandrii pól.”

Z biegiem lat wiersz ten nabrał 
symbolicznego znaczenia i to nie 
tylko w Wielkiej Brytanii, same zaś 
maki stały się symbolem przelanej 
żołnierskiej krwi.

Dzisiaj symbolami tymi obej-
muje się w Wielkiej Brytanii także 
ofiary późniejszych konfliktów wo-
jennych: II wojny światowej, wojny 
o Falklandy i późniejsze... O Święcie 
„Remembrance” pamiętają wszyscy 
Brytyjczycy, a wpięty wtedy w kla-
pę płaszcza lub marynarki sztuczny 
mak staje się elementem krajobrazu 
brytyjskiej ulicy.

My, Polacy, doskonale od-
czuwamy wymowę tych symbo-
li – wszak mamy własne maki – te, 
które „zamiast rosy piły polską krew“ 
– na stokach Monte Cassino w maju 
1944 roku. Nocą z 17. na 18. maja (na 
kilka godzin przed zdobyciem przez 
Polaków klasztornego wzgórza) pisał 
Feliks Konarski słowa 

„Czerwonych maków na Monte 
Cassino”:

„Przejdą lata i wieki przeminą,
Pozostaną ślady dawnych dni..
I tylko maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej
wzrosną krwi..”

Czy wzorem Brytyjczyków nie 
powinniśmy przywoływać pamięci 
o tym w kolejne maje? A może sze-
rzej: czy nie powinniśmy w dniach 
1.listopada wspominać postać żoł-
nierza polskiego poległego na 
wszystkich frontach naszej historii? 
Mogłoby to jednocześnie podnieść 
rangę i znaczenie współczesnego 
Wojska Polskiego, jak to przyniosło 
w czasach II Rzeczypospolitej?

Wróćmy jeszcze do programu 
uroczystości w Parku Paderewskiego 
A.D.2015:

- Akt Pamięci odczytał Pułkow-
nik Simon Blake RAF, attache woj-
skowy Ambasady Brytyjskiej;

-Poległych uczczono 2-ma minu-
tami ciszy;

-Trębacz odegrał okoliczno-
ściowe melodie: “Ostatnia warta” 
i “Pobudka”;

-Pod pomnikiem złożono wieńce, 
w tym wieńce ze sztucznymi makami;

-Na zakończenie uroczystości 
orkiestra wojskowa Garnizonu War-
szawskiego odegrała Hymny Naro-
dowe Polski i Wielkiej Brytanii.

O pomocy lotnictwa Wspólnoty 
Brytyjskiej dla powstańczej Warsza-
wy pisaliśmy w numerze 2(6) „Sa-
skiej Kępy” w kwietniu 2012 roku.

Przypomnijmy jeszcze ostatni 
lot „naszego” samolotu, („naszego” 
gdyż jego losy wpisały się w naszą 
dzielnicową tradycję) – w miejscu 
zestrzelenia tego samolotu corocznie 
spotykamy się: Liberatora EV 961 
„C” jak „Charlie“ ze 148 Dywizjonu 
Bombowego Królewskiego Lotnic-
twa Brytyjskiego( RAF). Siedmio-
osobową załogę samolotu stanowili: 
Kanadyjczyk G. D. MacRae, Połu-
dniowo-Afrykańczyk H. V. Mc Lana-
chan oraz Brytyjczycy : P. G. Coutts, 
J. E. Porter, R. H. C. Scoot, A. Shar-
pe i H. L. Lyne. Pierwszych sześciu 
z nich oddało swe ciała ziemi pol-
skiej (przez pierwsze lata pochowani 
byli we wspólnej mogile na terenie 
Parku w odległości około 10 metrów 
od kamienia – pomnika, dzisiaj spo-
czywają na Cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie. Ocalony H. L. Lyne po 
wojnie wielokrotnie odwiedzał War-
szawę, w tym Park Paderewskiego 
i tak w 1988 roku ten lot wspominał: 
„Od wielu dni latały do Warszawy 
nasze ciężkie bombowce z załogami 
polskimi, brytyjskimi i południowo-
afrykańskimi. Wiele z nich nie wra-
cało... 13 sierpnia, startując z lotniska 
Amendola koło Brindisi, wydawało 
nam się, że ten lot będzie szczęśliwy. 
Tylko gdzieś nad Austrią pojawił się 
lotnik z niemieckiej Luftwaffe, któ-
ry nieco „zaszczekał” na nasz bom-
bowiec, lecz na odpowiedź naszych 
strzelców „stracił się w chmurze”. 
Nie zdziwił nas ten respekt przed na-
szym samolotem, który niewzrusze-
nie leciał do Polski. Po 5. godzinach 

lotu nasz pilot spostrzegł na hory-
zoncie coś w rodzaju krateru ognia. 
To był nasz cel – walcząca Warszawa. 
Wkrótce znaleźliśmy się w oślepia-
jącym skrzyżowaniu reflektorów 
i w piekielnym ogniu ckm-ów 
i dział przeciwlotniczych. Musieli-
śmy przebić się przez tę piekielną 
ścianę ognia i światła.

Pilot obniżył lot samolotu do 
200m. Otrzymałem rozkaz przejścia 
do środka samolotu i uruchomienia 
tam głównych działek pokładowych. 
Ich ogniem miałem zmusić do mil-
czenia stanowiska nieprzyjaciel-
skich dział. Przejście to uratowało 
mi życie. W każdym innym miejscu 
samolotu – poza tym, w którym się 
znalazłem – dosięgłaby mnie śmierć. 
Przez otwarty luk zdołałem jeszcze 
dostrzec inny nasz samolot, który 
wyrzucając zasobniki znikł w chmu-
rze dymu. Rozpętało się piekło wo-
kół naszego Liberatora. Nagle pilot 
stracił kontrolę nad maszyną. Samo-
lot wkrótce runął na ziemię. Nikt 
z załogi nie pozostał przy życiu, poza 
mną... Jak to się stało, że przeżyłem?

BYĆ MOŻE... ocaliło mnie to, że 
znalazłem się blisko otwartego luku, 
BYĆ MOŻE... wyrzucił mnie jak z 
katapulty pęd samolotu, hamowane-
go nagle konarami ścinanych drzew,

BYĆ MOŻE... tuż przed kata-
strofą wyskoczyłem z płonącego 
samolotu, BYĆ MOŻE... działałem 
instynktownie, a moja świadomość 
była wyłączona. Niczego nie jestem 
pewien. Każdemu stawiającemu mi 
pytanie – jak to się stało? – odpowia-
dam „BYĆ MOŻE...”

Po latach, gdy ponownie znalazł 
się w Parku Paderewskiego – ziden-
tyfikował miejsce gdzie się znalazł 
po katastrofie:

„...Tak, to była wysepka. Nie po-
trafię powiedzieć jak długo tam le-
żałem, zanim odzyskałem przytom-
ność – godzinę, dwie lub cztery....
Nic nie słyszałem, otaczała mnie 
przejmująca cisza. Zacząłem wzy-
wać pomocy.... Podpłynęli żołnierze 
Wermachtu i zabrali mnie na łódkę. 
Trafiłem do jakiegoś polowego laza-
retu, gdzie po zbadaniu założono mi 
opatrunki. Poparzony i potłuczony, 
z ranami szarpanymi, ale bez złamań 
wylądowałem w szpitalu w Modli-
nie. Po trzech tygodniach przewie-
ziony zostałem do obozu jenieckiego 
w pobliżu Stralsundu nad Bałtykiem. 
Tam też oswobodzili mnie żołnierze 
rosyjscy.

Tak również po latach wspomi-
nał zestrzelenie Liberatora w Parku 
Paderewskiego Tadeusz Piętow-
ski,  żołnierz 6 (XXVI) obwodu AK 
– Warszawa Praga, który owej nocy 
z 13 na 14 sierpnia pełnił dyżur na 
dachu 6-cio piętrowego domu przy 
Al. Waszyngtona 20: „Pod pozo-
rem służby przeciwpożarowej pro-

Tadeusz Burchacki
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str 13u przestawiał meble. To 
było wspaniałe… Marzyłam wte-
dy o pracy w filmie, ale rodzina 
była temu przeciwna. Marek bywał 
u p. Teresy Roszkowskiej, naszej 
sąsiadki z ul. Obrońców, a Mamy 
koleżanki z czasów warszawskich, 
u p. Tadeusza Wierzejskiego – pol-
skiego kolekcjonera dzieł sztuki, 
znał go jeszcze z czasów lwowskich. 
Marek miał mnóstwo kontaktów 
z muzealnikami, kolekcjonerami 
i historykami sztuki, gdyż w filmie 
polskim odpowiedzialny był za sce-
nografię.

W lecie zjeżdżało do nas całe to-
warzystwo przyjaciół Mamy z War-
szawy. Bywali też goście z zagranicy: 
Hania i Jurek Lohmanowie z dzieć-
mi; przyjaciele Mamy z czasów łódz-
kich. Dzięki nim poznałam w Lon-
dynie Ciocię Julę Skarżyńską, żonę 
pułkownika-pilota Wojska Polskie-
go, pierwszego Polaka, który przele-
ciał Atlantyk, ustanawiając przy tym 
światowy rekord długości lotu. 

Brat nauczył mnie wywoływać 
i obrabiać zdjęcia, co robiłam z pa-
sją, jeszcze w szkole podstawowej. 
Po latach wywoływałam zdjęcia 
z przedwojennych rodzinnych klisz. 

Po Ojcu zostało wiele książek, 
encyklopedii, map, zdjęć i klisz 
przedwojennych. On kochał foto-
grafię. Było to związane z jego zawo-
dem, uczył się fotografii na studiach 
w Grenoble. Miał cały warsztat, 
zdążył też przekazać swoje doświad-
czenie Piotrowi, który był ode mnie 
o dziesięć lat starszy. Mało mi mó-
wiono o Ojcu, jego pracy, czy o fa-
bryce, którą nam zabrano. Chciano 
mi tego oszczędzić. Mama choć za-
pewne dużo z tego powodu cierpiała, 
nie chciała przerzucać tego na mnie, 
starała się zawsze być pogodna i peł-
na optymizmu. Otaczała nas mło-
dzieżą, przyjaciółmi Piotra i ludźmi 
wartościowymi, takimi rozbitkami 
powojennymi, którzy usiłowali prze-
kazać nam choć cząstkę tej przed-
wojennej inteligenckiej atmosfery. 
Oczywiście z upływem czasu, gdy 
odchodzili kolejni ludzie ze śro-
dowiska, było to coraz trudniejsze, 
a po Mamy śmierci wszystko się zmie-
niło – „runął rodzinny dom” i trzeba 
było zaczynać życie samodzielne od 
nowa. Miałam wówczas zaledwie
18 lat i mało wiedziałam o życiu, cho-
wana „pod kloszem” dobroci, miło-
ści, piękna i wzajemnej życzliwości. 

Na szczęście utrwaliłam na kli-
szach ludzi, budynki, przyrodę, 
tak jak potrafiłam i na co pozwalał 
skromny aparat, kilka rzeczy za-
pisałam, ale potem przy kolejnych 
przeprowadzkach sporo tego gdzieś 
przepadło. Zostały jednak klisze, te 
obrazy dzieciństwa i wczesnej mło-
dości, które przypominają o tym 
skąd przychodzimy i dają nam po-
czucie odpowiedzialności za przyszłe 
pokolenia. Bo skoro moja Matka po 
tylu przejściach potrafiła stworzyć 
“dom”, który kochaliśmy, w którym 
my i nasi przyjaciele czuli się dobrze, 
to i ja czułam, że może się uda. Gdy 
było ciężko, oddawałam się pracy 
i kultywowaniem tego, czego na-
uczyłam się i co wyniosłam z trady-
cji rodzinnej. 

Anna Forycka-Putiatycka

wadziłem – dla potrzeb dowództwa 
Obwodu obserwację ruchu wojsk 
niemieckich w Al. Waszyngtona 
i w Parku Paderewskiego oraz dzia-
łalność artylerii wroga, stacjonują-
cej na terenie pobliskich ogródków 
działkowych.

Przy okazji obserwowałem samo-
loty alianckie dokonujące zrzutów na 
miasto. By dokonać zrzutu samoloty 
zataczające kręgi nad miastem wie-
lokrotnie zawracały nad wyznaczone 
miejsca zrzutu, które szybko ucie-
kały z pola widzenia nisko lecących 
maszyn. Ten samolot nadlatywał od 
Sadyby i kierował się prawdopodob-
nie nad Plac Napoleona. W pewnym 
momencie zaczął zmieniać kierunek. 
Skręcając w prawo nad Wisłę zbliżał 
się do Mostu Poniatowskiego. Może 
został trafiony w urządzenia nawi-
gacyjne? Stojące na praskim przy-
czółku mostu przeciwlotnicze dzia-
ło otworzyło do niego ogień. Jeden 
z pocisków uderzył w prawy skrajny 
silnik maszyny – ukazał się ogień.... 
Samolot jakby „potknął się”, po-
czął ciągnąć za sobą chmurę dymu, 
jeszcze bardziej zniżył swój lot, po 
czym runął za ścianą drzew Parku 
Paderewskiego...”

Eugeniusz Drzewiecki, ps. Szpak, 
żołnierz zgrupowania nr 1679 – „Or-
lęta” z tegoż praskiego Obwodu AK 
– wspominał: „W zgrupowaniu by-
łem od przełomu lat 1942-43. Rekru-
towało się ono z młodzieży (15-19 
lat) Kamionka i Grochowa. Z roz-
poczęciem godziny „W” mieliśmy 

zdobywać praski przyczółek mostu 
kolejowego. Zgrupowani w oficynie 
domu przy ul. Zamoyskiego, w są-
siedztwie kina Popularnego (dzisiaj 
Teatr Powszechny) oczekiwaliśmy 
na dostawę broni i amunicji.

Dostarczono nam zaledwie 1 ka-
rabin, 3 pistolety oraz 10 butelek 
benzyny – akcję zatem odwołano. 
Nie podejmując walki zbrojnej prze-
szliśmy do ukrycia. Naszym zada-
niem było przejmowanie zrzutów 
lotniczych, których jednak nigdy nie 
doczekaliśmy się.

Noc z 13 na 14 sierpnia spę-
dzałem na ul. Terespolskiej 13. Po 
ogłoszeniu przez Niemców alarmu 
lotniczego pobiegłem na górę bu-
dynku, gdzie wychylony przez kla-
pę wyłazową na dach – obserwowa-
łem krążące nad miastem samoloty. 
W pewnej chwili dostrzegłem jaskra-
wą, ognistą kulę, która nagle zniknę-
ła w pobliskim Parku Paderewskie-
go, gdzie natychmiast ukazał się słup 
ognia – domyślałem się, że spadł tam 
strącony samolot.

Przypuszczenie to potwierdziło 
się nazajutrz. Po 3 dniach dotarła do 
nas następna wiadomość, że Niemcy 
opuścili obstawiony dotychczas re-
jon upadku samolotu. Wraz z 4-ma 
kolegami z mojej sekcji udaliśmy 
się na miejsce katastrofy, przeskaku-
jąc chyłkiem od krzaka do krzaka. 
Szczątki samolotu pokrywały teren 
wokół rosarium parkowego. Wypa-
lony przód maszyny leżał w wodzie 
jeziorka Kamionkowskiego tuż przy 

wysepce. W pewnej chwili spostrze-
głem wystającą ponad powierzchnię 
wody część twarzy ludzkiej. Wsze-
dłem do wody, gdzie przywiązane 
pasami do fotela tkwiły zwłoki po-
ległego lotnika. Ponieważ całość 
była za ciężka do wydobycia, prze-
ciąłem pasy nożem i przy pomocy 
kolegów wyciągnąłem ciało pilota 
na brzeg – ubrane było w zielony 
mundur z naszywkami „Canada” 
na ramionach....

W kieszeniach munduru znaleź-
liśmy mapy Europy na jedwabiu z 
napisem „EUR”, kompas, piłeczkę do 
cięcia metalu oraz 48 dolarów w bank-
notach jedno – i dwudolarowych.

W sąsiednich krzakach leżał korpus 
ludzki bez głowy, dalej ręce, nogi...

Zebrane szczątki ludzkie pocho-
waliśmy na skraju zarośli, na głę-
bokości ok. pół metra, niedaleko 
postawionego obecnie kamienia. Na 
usypanej mogile ustawiliśmy trójra-
mienne pogięte śmigło zestrzelone-
go Liberatora.

Na miejscu katastrofy znaleźliśmy 
też dwa zasobniki zrzutowe. Zawie-
rały one mundury, bieliznę, środki 
medyczne i amunicję. Dzisiaj jako pi-
lot Przedstawiciel Usług Lotniczych 
„AEROPOL” (mam za sobą ponad 
12 tysięcy godzin spędzonych 
w powietrzu) kiedykolwiek lecę nad 
Warszawą wypatruję Parku Paderew-
skiego a w nim miejsca tamtej kata-
strofy...”

Przy kamieniu-pomniku składali 
hołd poległym tu lotnikom:

- 4. listopada 1988 roku – Pre-
mier Wielkiej Brytanii Pani Marga-
ret Thatcher, która wówczas pomnik 
ten odsłoniła;

- 26. marca 1994 roku – Królowa 
Wielkiej Brytanii Jej Majestat 
Elżbieta II;

- 1. sierpnia 1994 roku – (w 50-le-
cie wybuchu Powstania Warszaw-
skiego) – Premier Wielkiej Brytanii 
– Pan John Major.

Prezentujemy otrzymane wów-
czas autografy Pani Premier, Pana 
Premiera i sierżanta H.L.Lyne oraz 
zdjęcie Królowej Elżbiety przy po-
mniku w rozmowie z mieszkańca-
mi Saskiej Kępy, obecny na zdjęciu 
małżonek Królowej Książę Filip 
trzyma w ręku medal upamiętniający 
poległych tu lotników – dar Towa-
rzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy dla 
Królowej.

Tadeusz Burchacki
Honorowy Członek „Warsaw 44 Club”
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