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Oddajemy w Wasze ręce szczególny numer naszego periodyku „Saska 
Kępa”. Minęło 100 lat naszej Sasko-Kępiańskiej stołecznej miejskości. 

Refleksyjnie, z sentymentem i szacunkiem oglądamy ten czas spatynowany.
Tradycyjnie pan Tadeusz Burchacki krzewi pamięć o Wielkich Polakach  

– broniąc od zapomnienia – tym razem rzecz o Konradzie Guderskim. Sam 
autor jest beneficjentem nagrody „Kamień Kamionka” o czym przeczytacie 
Państwo w artykule Jadwigi Teresy Stępień.

Dzięki Przemysławowi Popkowskiemu odbywamy sentymentalno-edu-
kacyjny spacer ulicą Obrońców, a kontynuując ten wątek (sentymentalny)  
możemy wziąć udział w „Wieczorku pożegnalnym Syreny” – opisanym ze swa-
dą i poczuciem humoru przez Magdę Czerwosz, sprawczynię tego wydarzenia.

Furorę w „opiniotwórczych kręgach” Saskiej Kępy wzbudziła 1.Edycja  
Nagrody im. B. Lacherta i J. Szanajcy. Poznacie Państwo nagrodzone i wyróż-
nione obiekty. 

Proponujemy także trochę inne spojrzenie na “Skaryszak” - świadka Jubi-
leuszu, bo kulminacja obchodów tamże miała miejsce, jako “pewnego” rodzaju 
emanacja Święta Saskiej Kępy.

Możemy obejrzeć piękny park oczami znanej malarki Anny Foryckiej-Pu-
tiatyckiej ale też wziąć udział w uroczystościach jubileuszowych.

Zapraszamy również Państwa do udziału w Konkursie „Saska Kępa w kwia-
tach 2016”, stanowiącego też niemały przyczynek historyczny do obchodów 
„Od 100 lat w Warszawie”.

Zwyczajowo – Tadeusz Rudzki przekazuje nam „Wieści z Samorządu”.
Nowością jest inauguracja rubryki PRZEDSTAWIAMY. 
Tym razem panią Marię Juszczyk – Dyrektor PROMU Kultury Saskiej 

Kępy. A dlaczego? - to zapraszamy do lektury!
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FINAŁ 1. EDYCJI NAGRODY  
IM. BOHDANA LACHERTA I JÓZEFA SZANAJCY

Krystyna Gott

Saska Kępa miejsce szczególne 
- integrujące w swoistym eto-

sie „saskokępianizmu”.
Przykładem szczególnej więzi  

– porozumienia międzypokolenio-
wego była wypełniona po brzegi sala 
PROMU Kultury Saska Kępa na fi-
nale „1.Edycji Nagrody im. Bohdana 
Lacherta i Józefa Szanajcy – Naj-
lepsza Architektura Saskiej Kępy 
2006-2015”.

Stowarzyszenie ŁADna Kępa 
organizator konkursu w nieustają-
cej trosce o zachowanie charakteru 
i unikalności tego miejsca „od za-
wsze” promuje udane modernizacje 
i renowacje, które łączą harmonijnie 
stare z nowym nie naruszając pod-
stawowej tkanki.

Patroni Nagrody Bohdan La-
chert i Józef Szanajca - przedsta-
wiciele polskiej awangardy, wybitni 
architekci okresu międzywojnia żyli 
i tworzyli właśnie na Saskiej Kępie.

Szczególną rolę w twórczości 
tego „duetu” odegrała wielka, nie-
spotykana przyjaźń, którą przerwała 
śmierć Józefa Szanajcy od kuli we 
wrześniu 1939 roku, pozostawiając 
Bohdana Lacherta w trwałej żało-
bie, pielęgnującego pamięć i zasługi 
Przyjaciela.

W zakończonym konkursie mo-
gły brać udział renowacje bądź mo-
dernizacje istniejących budynków, 
przebudowy, rozbudowy, remonty  
a także nowe inwestycje budowlane.

Nagroda w postaci pamiątkowej 
tablicy zostanie umieszczona na ele-
wacji budynku.

Zgłoszone realizacje były ocenio-
ne przez siedmioosobową kapitułę, 
składającą się z wybitnych znawców 
i miłośników Saskiej Kępy.

W jury zasiedli: prof. dr hab. ar-
chitekt Maria Brykowska, prof. dr hab.
historyk sztuki Andrzej K.Olszewski, dr 
Hanna Faryna-Paszkiewicz – historycz-
ka, varsavianistka, prof. nzw. dr hab. 
arch. Jerzy Bogusławski, dr inż.archi-
tekt Krzysztof Koszewski, mgr inż. ar-
chitekt Ewa Lachert-Stryjkowska, mgr 
inż. architekt Klaudiusz Przedmojski.

Laureaci zostali wytypowani  
w pięciu kategoriach: Renowacja 
istniejącego budynku,

Modernizacja istniejącego bu-
dynku, Nowa inwestycja, Prze-
strzeń Publiczna/Zieleń i Moderni-
zacja Wnętrza.

Do konkursu zgłoszono 24 reali-
zacje.

W dniu 15 czerwca nastąpił fi-
nał 1. Edycji Nagrody im. Bohdana  
Lacherta i Józefa Szanajcy.

Galę zakończenia Konkursu 
uświetnili Goście: Marszałek Ma-
rek Borowski, Zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Praga Południe – Michał 
Wieremiejczyk, Przewodniczący 
Komisji Kultury Rady Dzielnicy Ry-
szard Kalkhoff oraz Rodziny Bohda-
na Lacherta i Józefa Szanajcy.

Patronat Honorowy objął Bur-
mistrz Dzielnicy Praga Południe To-
masz Kucharski.

W krótkim przemówieniu Z-ca 
Burmistrza Michał Wieremiejczyk 
podkreślił potrzebę dbałości o ochro-
nę historii i budowania tożsamości. 

Konserwator Stołeczny Piotr 

Brabander (współfundator nagród) 
podał m.in. jako przykład dobrej ar-
chitektury w dziele łączenia starego  
z nowym PROM Kultury Saska 
Kępa.

Ewa Lachert-Stryjkowska (wnu-
czka Bohdana Lacherta) podzięko-
wała Stowarzyszeniu ŁADna Kępa 
za ustanowienie tej nagrody.

Antraktem artystycznym był re-
cital Marcina Maseckiego – pianisty 
jazzowego, mieszkającego na Saskiej 
Kępie.

Kapituła nie przyznała nagrody 
głównej – Nagrody Honorowe w po-
staci tablic otrzymało pięć realizacji.

A mianowicie:
- Nagroda w kategorii Nowa In-

westycja: ul. Brukselska 23. Budy-
nek użyteczności publicznej PROM 
Kultury Saska Kępa – projektu Mał-
gorzaty Adamowicz - Nowackiej  
i Marka Nowackiego otrzymał na-
grodę za trafne wpisanie w kontekst 
miejsca nowej architektury oraz na-
wiązanie do modernizmu Saskiej 
Kępy. Podkreślono również integru-
jącą funkcję mieszkańców dzielnicy.

- Nagroda w kategorii Renowa-
cja istniejącego budynku otrzymał 
dom wielorodzinny z ok. 1937 r. 
przy ul. Berezyńskiej 31 za staran-
nie wykonaną renowację budynku z 
dbałością o zachowanie kolorystyki 
i charakteru zachowanych detali. 
Projekt został zrealizowany w latach 
2014-2015.

- W tej samej kategorii czyli Re-
nowacja istniejącego budynku otrzy-
mał nagrodę dom wielorodzinny  
z 1936 r. projektu Heleny i Szymo-
na Syrkusów przy ul. Estońskiej 8.  
Za wzorowe wykonanie renowa-
cji jednego z czołowych budynków 
awangardy modernistycznej.

- W tej samej kategorii: Renowa-
cja istniejącego budynku nagrodzo-
ny został dom z 1937 r. przy ul. Sa-
skiej 98. Realizacja z 2012 lub 2013 r. 
Za wyjątkowo trafne wydobycie war-
tości modernistycznej architektury 
przez staranną renowację elewacji 
wraz z charakterystycznie ukształto-
wanymi balkonami.

- Nagroda w kategorii Przestrzeń 
Publiczna: „Wokół Plonu”, ul.Kato-

wicka róg Zwycięzców. rewitalizacja 
płaskorzeźby PLON projektu Jerzego 
Jarnuszkiewicza z 1946 r., odtworze-
nie dwóch betonowych ław z 1946 r.  
oraz aranżacja zieleni. Realizacja  
w latach 2011-2015. Projekt spo-
łeczny: Ewa Brykowska - Liniecka 
– inicjatywa i nadzór nad realizacją, 
Katarzyna Kocon, Anna i Tadeusz 
Rudzcy, Aleksandra Komornicka, 
Fundacja Działań Kulturalnych  
i Społecznych, Wspólnota Miesz-
kaniowa Zwycięzców 11, Fundacja 
Teresy Sahakian, Serwis Społeczno-
ści Saskiej Kępy „Saska Kępa z pa-
sją”, Tomasz Kucharski Burmistrz  
Dzielnicy Praga Południe.

.

WYDAWCA: Stowarzyszenie Saska Kępa 
przy SBM Pracowników Kultury

ADRES: 03-905 Warszawa, Francuska 47
REDAKTOR NACZELNY: Krystyna Gott
SEKRETARZ REDAKCJI: Grzegorz Orliński
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Wyróżnienia w postaci DYPLO-
MÓW zostały przyznane:

- W kategorii Renowacja istnie-
jącego budynku – kamienica przy  
ul. Obrońców 1 czyli dom rodziny 

Łepkowskich projektu Stanisława 
Kolendo z 1932 r. Realizacja 2008 r.

Za staranne wykonanie renowacji 
budynku należącego do wybitnych 
dzieł architektury Saskiej Kępy  
– wyróżnia się majestatyczną formą 
w perspektywie ulicy Obrońców.

- W tej samej kategorii Renowa-
cja istniejącego budynku projektu 
Stanisława Barylskiego dom Adolfa 
Klimaszewskiego przed 1935 r., przy 
ul. Berezyńskiej 10. Realizacja 2013 r.  
Za starannie wykonaną renowację 
budynku, która uwidacznia bogac-
two formy architektonicznej jednego 
z licznych, znakomitych dzieł archi-
tekta Stanisława Barylskiego.

- Wyróżnienie w kategorii  
Modernizacja istniejącego budyn-
ku otrzymał dom jednorodzinny  

z lat 40. XX wieku przy ul. Niekłań-
skiej 39 A. Projekt modernizacji inż. 
arch. Aleksandra Gosiewska.

Za udaną modernizację domu  
w zabudowie szeregowej oraz har-
monijne skomponowanie przestrze-
ni ogrodu z elewacją.

- Wyróżnienie w kategorii Mo-
dernizacja Wnętrza otrzymał dom 

rzeźbiarza Mieczysława Lubelskiego 
- projektu Czesława Przybylskiego  
z 1928 r., przy ul. Jakubowskiej 16.

Przebudowa wnętrza dawnej 
pracowni Mieczysława Lubelskiego 
na restaurację „Kuchnia Funkcjo-
nalna”. Projekt modernizacji zreali-
zował w latach 2011-2014 Wojciech 
Popławski.

Galę zakończenia 1. Edycji Kon-
kursu z wręczeniem honorowych ta-
blic prowadził inż. arch. Krzysztof 

Koszewski ze swadą i z oczywistą 
wielką znajomością materii.

Oczekujemy kolejnych edycji Na-
grody im. Bohdana Lacherta i Józefa 
Szanajcy- planowanych co 2-4 lata  
– a obecnie zapraszamy na inspirują-
cy spacer szlakiem Laureatów.

Krystyna Gott
Prezes Towarzystwa  

Przyjaciół Saskiej Kępy O/TPW
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 JAK DO TEGO DOSZŁO:
Wojciech Czerwosz Sasko-Kę-

pianin (1949-1986), ale i Góral z Ło-
pusznej wykonał w latach pięćdzie-
siątych dużą płaskorzeźbę SYRENY 
na ścianie nowej szkoły, na wysoko-
ści 3. piętra . Chyba to ta wysokość 
sprawiła, że jest jedną z tylko dwóch 
ocalałych rzeźb na słynnej ulicy Ka-
towickiej. PLON Jarnuszkiewicza i 
SYRENA Czerwosza umieszczone 
są po przeciwległych stronach Kato-
wickiej na pierwszych budynkach od 
Zwycięzców.

Praca była wykonywana z małe-
go drewnianego podestu, na którym 
mieścił się tylko twórca ze stołkiem 
i pierwowzór, czyli gipsowy model 
SYRENY w skali 1:1 oraz przygoto-
wana do wyrobienia porcja cementu.

Pracował sam, gdy czegoś za-
pomniał lub gdy skończył mu się 
cement, schodził trzy piętra po pio-
nowych drabinach. Jednak mający 
wysokość 2 metrów gipsowy model, 
musiał być wciągnięty na linie, bo 
trudno nawet sobie wyobrazić jego 
wnoszenie. Do tego musiał mieć 
pomocnika, a starsza SYRENA, ta 
gipsowa musiała być mocna i na 
mocnym być stelażu, by wytrzymać 
napowietrzną podróż, obcą SYRE-
NOM.

Gipsowa Syrena powstała, czyli 
urodziła się na normalnej wysokości 
przy ul. Zakopiańskiej 31 w rodzin-
nym domu żony autora, a na podest 
pod chmurami została wciągnięta by 
wykonać pracę modela. Jej cemento-
wa siostra, która urodziła się na trze-
cim piętrze i nadal tam mieszka, to 
znaczy, na ścianie Liceum nr 35 im. 
Bolesława Prusa jest już przyzwy-
czajona do wysokości, choć warunki 
atmosferyczne ma ciężkie i ciągle ją 
coś zalewa.

Przez lata poza Saską Kępą o SY-
RENIE Z PRUSA mało można było 
usłyszeć, ale doczekała się lepszych 
dni i nowego zainteresowania.

Odmienił się też los drugiej sio-
stry, tej gipsowej. Jeszcze w czerwcu 
tego roku z Niekłańskiej z kąta za 
szafą, gdzie mieszkała tymczasowo, 
jak wcześniej przy Zakopiańskiej - w 
sumie kilkadziesiąt lat- jako Gipso-
wy Model w skali 1:1 przeprowadzi 
się do MUZEUM WARSZAWY i 
rozpocznie nowe życie. Samodzielne. 
Życie DZIEŁA SZTUKI I HERBU.

Będzie pracować dla prawobrzeż-
nej Warszawy, ale dopiero po otwar-
ciu Muzeum Pragi, a do tego czasu 
będzie mieszkać po lewej stronie 
Wisły.

Liczy na to,że wiele się nauczy i 
nawiąże kontakty. Dopomoże swej 
młodszej siostrze SYRENIE Z PRU-
SA w zdobyciu funduszy na remont, 
bo biedna SYRENA Cementowa wy-
gląda na swoją własną babcię. - tak 
nielitościwie obszedł się z nią ząb 
czasu. I bardzo jest brudna, pewno 
przez te zalewania.

A ja urządzam dla niej wieczorek 
pożegnalny u mnie w pracowni we-
spół z Anną Rudzką oraz z Julią Kło-
sińską - nazywany przez nas WYDA-
NIEM SYRENY - ale nie za mąż - ale 

KU LUDZIOM WE ŚWIAT.
Z tej okazji tu i teraz spotykają się 

u mnie, niczym w domu weselnym 
ci, którzy spotkać się powinni, po-
znają ci którzy powinni się poznać, 
a wymiana informacji kwitnie. Przy-
najmniej taką mam nadzieję.

Zaproszeni są wszyscy ci którzy 
odegrali jakąś rolę, nawet pośrednią, 
w życiu naszej SYRENY lub odegra-
ją albo chcielibyśmy by odegrali.

Są to więc studenci, którzy inwen-
taryzowali zgromadzone w pracowni 

prace Zofii i Wojciecha Czerwoszów 
oraz Jerzego Chojnackiego, a szcze-
gólnie ci którzy wyjęli SYRENĘ zza 
szafy, członkowie Sasko-Kępskich 
stowarzyszeń, którzy szerzyli wie-
dzę o SYRENIE; historycy sztuki, 

aktywni mieszkańcy interesujący się 
historią, ci którzy ochraniają cudzy 
dorobek artystyczny.

Przede wszystkim jednak Dy-
rektor Muzeum Warszawy pani Ewa 
Nekanda-Trepka, która decyzją o 
przyjęciu Gipsowej Syreny pod swój 

muzealny dach i zatrudnieniu w jej 
w innym charakterze niż MODELA 
1- wszystko to wprawiła w ruch.

Chcemy porozmawiać o tej histo-
rii, uszczegółowiać ją, brakuje np. 
daty powstania SYREN, bo są 2 wer-
sje. Wszystkie wspomnienia, zdjęcia 
syrenie mile będą widziane. Każdy 
będzie mógł zaprezentować to co wie 
na temat SYREN, ale proszę o zgło-
szenie. Zapytamy Muzeum, co czeka 
naszą SYRENĘ w ich wysokich pro-
gach, a ja powtórzę, co usłyszałam 2 
dni temu: która to Sasko-Kępianka 
pozowała memu ojcu do SYRENY.

Chciałabym by był to miły in-
tegrujący ludzi wokół wspólnych  
celów wieczór. 

Magdalena Czerwosz
SYRENA była wzorowym mo-

delem i ciągle nim jest – martwi się 
więc, czy ci, którzy będą remonto-
wać siostrę będą mogli zmierzyć ją 
jako modela, by nie zmienili SYRE-
NY NA PRUSIE może po godzinach 
mogłaby być na chwilkę modelem.

Przecież chodzi o jej siostrę. 

WIECZOREK POŻEGNALNY
SYRENYNiedziela 19 czerwca o godz. 17

W pracowni przy ul. Niekłańskiej 29

Magdalena Czerwosz
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„Ach! Co to był za bal!”Maria Juszczyk i Ryszard Kalkhoff  
z nagrodą im. B.Lacherta i J.Szanajcy

Laureatka Konkursu  
„Saska Kępa w kwiatach 2015”

Drodzy Czytelnicy!  
inaugurujemy nową rubrykę p.t.  
„PRZEDSTAWIAMY”

Będziemy prezentowali Osoby, 
dokonania, punkty widzenia 

– postaramy się (a przynajmniej bę-
dziemy usiłowali) integrować dosyć  
zamknięty krąg niszowej trady-
cji staro-sasko-kępskiej z otwartą 
liczną społecznością utożsamiającą 
się także z tym niepowtarzalnym  
miejscem.

Wzajemne przenikanie się naj-
lepszych inicjatyw – to byłby ideał.

A zatem rozpoczynamy!
Na pierwszy ogień proponujemy 

Marię Juszczyk – Dyrektor PROMU 
Kultury Saska Kępa.

Nie przypadkowo! 
Pierwsza edycja Nagrody im. 

B.Lacherta i J.Szanajcy wykreowa-
ła PROM Kultury Saska Kępa jako 
laureata w kategorii Nowa Inwesty-
cja za Najlepszą Architekturę Saskiej 
Kępy 2006-2015.

Nie mniej nie jest to zasługą Pani 
Marii Juszczyk, ale głównie Projek-
tantów, natomiast ciąg dalszy oceny 
Kapituły nagradzającej ten obiekt 
użyteczności publicznej za „...jego 

funkcję integrującą mieszkańców 
Dzielnicy” – stanowi punkt wyjścia 
naszej rekomendacji.

Pani Dyrektor – pogodna, 
uśmiechnięta filigranowa blondyn-
ka - skrywa cechy silnego i mądrego 
managera z imponującym doświad-
czeniem zawodowym.

Absolwentka Filologii Angiel-
skiej UW oraz Studiów Podyplo-
mowych Zarządzania i Marketin-
gu w SGH. Studiowała scenografię  
w Londynie oraz była stypendystką 
rządu francuskiego.

Kilkanaście lat pracy zawodowej 
w teatrach oraz piastowanie funkcji 
wice-prezesa w korporacji medial-
nej (liczącej ponad 2 tys. pracowni-
ków) – dały Jej głęboką znajomość 
środowiska artystycznego Warszawy  
a znakomite kontakty z ludźmi te-
atru, muzyki i plastyki przełożyły 
się na ciekawy autorski program  
artystyczny i edukacyjny budujący 
renomę PROMU Kultury.

PROM jest to miejsce przyjazne, 
integrujące pokolenia, każdy może 
znaleźć coś dla siebie.

„Teatr Twojej Wyobraźni” – uni-
kalny w skali kraju projekt ściąga 
fanów z całej Warszawy. Program 

„Smyki na Kępie” otrzymał nagrodę 
portalu czasdzieci.pl. 

Znany jest w całej Warszawie cykl 
koncertów jazzowych.

Nie sposób wymienić wszystkich 
wydarzeń w PROMIE: od teatru,  
literatury, muzyki, kina, programów 
dla dzieci, tańca aż po wielkie bale.

Maria Juszczyk stworzyła miejsce, 
które jest gwarancją dobrej atmosfery 
i dobrego gustu artystycznego, a też 
nie bez znaczenia jest tzw. „kobie-
ca ręka”, która spowodowała m.in.,  
że taras (na dachu PROMU) prze-
pięknie ukwiecony, kipi czerwonymi 
bluszczolistnymi pelargoniami two-
rząc atmosferę „wielkich wakacji” 
uczestnikom imprez „dachowych”  
a Pani Dyrektor przysparzając kolej-
nych laurów – tym razem w konkur-
sie „Saska Kępa w kwiatach”.

Gwoli sprawiedliwości a przy-
najmniej serwując coś dla zawo-
dowych oponentów tzw. „łyżkę 
dziegciu” – wrócę do nagrody  
architektonicznej.

Kapituła wspomnianej nagrody 
im. B.Lacherta i J.Szanajcy – przy-
znając nagrodę PROMOWI Kultury 
- zakwestionowała i podkreśliła ne-
gatywną rolę neonu: „zakłócającego 
atrakcyjną architekturę budynku”.

I to tyle z “dziegciowych” spraw.
Na koniec (pisząca niniejsze 

jest tym żywotnie zainteresowana)  
– a mianowicie - dla organizacji po-
zarządowych, działających na Sa-
skiej Kępie ma ogromne znaczenie, 
że Pani Maria Juszczyk jest oso-
bą otwartą na działania i projekty  
naszego środowiska.

Jest czas wakacji. Uchylamy rąb-
ka tajemnicy prywatnych preferencji 
wakacyjnych Pani Marii.

„W czasie urlopu, żeby nabrać sił 
na kolejne miesiące – potrzebny jest 
rower, morze i słońce – a to wszyst-
ko w dobrym towarzystwie i zawsze  
z uśmiechem” mówi Pani Maria.

I tego życzymy ! Zazdroszcząc? 
Oczywiście!

Krystyna Gott

WIEŚCI  
Z SAMORZĄDU  
MIESZKAŃCÓW

PRZEDSTAWIAMY

Za nami kolejne miesiące  
VI kadencji Samorządu 

Mieszkańców Saskiej Kępy. Ostat-
nie półrocze na pewno będziemy 
dobrze wspominać, gdyż po pierw-
sze przeprowadziliśmy się do nowej 
siedziby (na rogu ulic Walecznych  
i Jana Styki), a ostatnio nasza re-
prezentacja wywalczyła III miejsce 
w międzyosiedlowym turnieju piłki 
nożnej o Puchar Kamionkowskich 
Błoniach Elekcyjnych. Mieliśmy 
też kilka skutecznych interwencji, 
które poprawią komfort pieszych.  
I tak np. – po kilku naszych pismach 
– w końcu uzupełniony został bra-
kujący odcinek chodnika przy Bruk-
selskiej (między Promem Kultury  
a ulicą Lotaryńską). W dodat-
ku – także po kilku interwencjach  
– Urząd Dzielnicy zapowiedział 
rozwiązanie problemu braku przej-
ścia przy „ogródku kawiarnianym” 
na rogu Obrońców i Francuskiej,  
gdzie bardzo wąski kawałek chodni-
ka notorycznie zastawiany jest przez 
samochody.

Niestety nadal nie udało nam 
się przekonać Zarządu Dróg Miej-
skich w sprawie ważnej dla rodziców  
z wózkami oraz dla osób niepełno-
sprawnych – nasze propozycje przy-
wrócenia podjazdów na schodach na 
Rondzie Waszyngtona oraz wybu-
dowania podjazdów z ul. Jakubow-
skiej do al. Księcia Poniatowskiego 
nie będą w najbliższym czasie re-
alizowane. Nadal czekamy na odpo-
wiedzi ws. remontów nawierzchni 
ulic Brukselskiej i Wandy, zadbania  
o przejście podziemne pod Wałem 
Miedzeszyńskim (na wysokości uli-
cy Krynicznej), a także na reakcję 
na nasz postulat poprawy harmono-
gramu kursowania wiślanych pro-
mów. Może do tych spraw urzędnicy  
podejdą z większym zrozumieniem?

W kolejnych miesiącach Samo-
rząd Mieszkańców na pewno zainte-
resuje się planowanymi na Stadionie 
Narodowym imprezami, by powo-
dowały one jak najmniej utrudnień 
dla lokalnej społeczności. Poza tym 
będziemy nadal zgłaszać napływają-
ce od mieszkańców zgłoszenia dot. 
np. funkcjonowania budżetu party-
cypacyjnego. Informacje o naszych 
najważniejszych interwencjach  
(w tym treść stanowisk i interpelacji 
oraz otrzymywane odpowiedzi) za-
mieszczane będą na naszej stronie:  
www.kepa.waw.pl. Wszystkich za-
chęcamy do obserwowania naszego 
profilu „Samorząd Mieszkańców 
Saskiej Kępy” w portalu Facebook.
com – społeczność wokół tego pro-
filu liczy już ok. 960 osób (stan na 
19.VI.2016) 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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na ul. Obrońców - lata 30. XX wieku
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Przemysław PopkowskiNiniejszym rozpoczynam cykl 
opisu ulic, a w zasadzie hi-

storii ulic Saskiej Kępy.
Mam nadzieję, że lektura nie bę-

dzie nużąca, a fakty czasem Czytelni-
kowi nieznane lub mniej znane.

Wydaje mi się, że moja wiedza na 
temat Saskiej Kępy nie jest najgorsza, 
choć daleka od ideału. Będę zaszczy-
cony, jeśli zechcecie ją, Drodzy Czy-
telnicy, powiększyć lub skorygować.

ULICA OBROŃCÓW
Zaczynam od niej z co najmniej 

dwóch przyczyn. 
Po pierwsze – to jedna z pierw-

szych zabudowywanych ulic na Kę-
pie, która przez lata pełniła funkcję 
głównej arterii dzielnicy, a do dziś jej 
skrzyżowanie z Francuską stanowi 
jej centrum. 

Po wtóre – jest to ulica, przy któ-
rej znajduje się mój dom rodzinny. 

Niespełna 700-metrowa ulica 
Obrońców rozpoczynała na począt-
ku swojego istnienia bieg od sąsied-
niej ulicy Miedzeszyńskiej. W latach 
20. XX wieku z brukowanej Mie-
dzeszyńskiej wpadało się na, także 
brukowaną, Obrońców, i gnało au-
tomobilem prosto przecinając ulicę 
Francuską dalej, wprost do... 

No właśnie, dokąd? Pierwotnie 
planowano, aby Obrońców, tak jak 
Walecznych i Zwycięzców, ulice 
biorące swe nazwy od zasłużonych 
i bohaterów czynnie działających na 
rzecz niepodległości Rzeczypospoli-
tej, kończyła się na ul. Międzynaro-
dowej. Plan umieszczenia katolickiej 
świątyni na wysokości ulicy Nobla 
tego nie niweczył, bowiem kościół 
miał być wyspą, którą z dwóch stron 
okalałaby właśnie ulica Obrońców,  
a ona sama miała spokojnie tę wyspę 
mijać, kończąc swój bieg przy plano-
wanym Kanale Wystawowym.

I na planach, jak to bywa, się 
skończyło. Kościół powstał, obok 
niego pozostały dwa wolne place, 
na jednym urządzono Ogródek Jor-
danowski, a drugi przez lata pełnił 
funkcję „psiej łączki”. 

Pozostałością po tych, wydaje się, 
interesujących planach jest jedynie 
pieszy odcinek Obrońców pomiędzy 
Nobla a Niekłańską, gdzie ulica for-
malnie się kończy.

Rozpocznijmy zatem spacer po tej 
jednej z ciekawszych ulic Saskiej Kępy.

Stojąc na schodkach biegnących 
z Wału Miedzeszyńskiego, po lewej 
stronie widzimy okazałą kamienicę 
wybudowaną w stylu modernizmu 
historycznego. To adres Obrońców 1,  
czyli willa rodziny Łepkowskich, 
posadowiona tu ok. 1932 roku  
wg projektu Stanisława Kolendo.

Właściciel owego domu, Stani-
sław Łepkowski, był prawnikiem, 
dyplomatą, a od 1936 roku szefem 
Gabinetu Cywilnego Prezydenta 
Ignacego Mościckiego. Był tak-
że głównym fundatorem kaplicy-
dzwonnicy znajdującej się przy ko-
ściele na Nobla, gdzie pochowani 
są jego rodzice oraz dalsza rodzina 

(źródło: ks. Paweł Cieślik – Pamięć  
i Wdzięczność, Historia Parafii MBNP 
na Saskiej Kępie).

Po wrześniu 1939 roku willa peł-
niła różne role, m.in. znajdowała się 
w niej Szkoła Gospodarcza, która 
była przykrywką dla tajnych kom-
pletów. Podczas okupacji także i na 
Saskiej Kępie kwitła konspiracja, 
która polegała m.in. na kolportażu 
prasy podziemnej, tajnych zebra-
niach lub wydarzeniach kultural-
nych. W swojej książce Saska Kępa  
w listach, opisach, wspomnieniach... 
Hanna Faryna-Paszkiewicz przyta-
cza wspomnienie pani Ireny Nowic-
kiej dla tygodnika „Stolica” z 1961 
roku. Opowiada ona, że przy Obroń-
ców 1 odbył się na przykład patrio-
tyczny koncert chopinowski.

Po zakończeniu wojny dom był 
w dyspozycji Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, a po zmianie ustro-
ju kamienica trafiła do tzw. zasobów 
mieszkaniowych miasta, czyli kwa-
terunku. I tak jest do dziś.

W ogłoszonym w tym roku 
pierwszym konkursie o nagrodę 
im. Bohdana Lacherta i Józefa Sza-
najcy willa Łepkowskich otrzymała  
wyróżnienie za staranną renowację.

W bliższym sąsiedztwie ulicy 
Miedzeszyńskiej w roku 1934 wy-
budowano willę dla dyrektora fa-
bryki zbrojeniowej w Boryszewie  
wg projektu Lucjana Korngolda, au-
tora także wielu innych domów na 
Saskiej Kępie. Po wojnie przez lata 
znajdowała się tu rezydencja amba-
sadora Republiki Francuskiej, a w 
rozbudowanym gmachu od lat 90. 
XX wieku do dziś – część Liceum 
Francuskiego, obiektu skądinąd 
wielce uciążliwego dla mieszkańców 
Kępy.

Z drugiej strony willi Łepkow-
skich, pod numerem 1a, w 1934 roku 
wybudowano kolejną willę, dziś 
dom wielorodzinny, wg projektu  
Romualda Gutta.

Vis-à-vis znajdują się szeregowe 
domy wybudowane w latach 60.-70. 
XX wieku, zajmujące część ogrodu 
modernistycznej willi Ołdakowskich 
z adresem Obrońców 2. Schowany za 
współczesną zabudową dom z 1928 
roku zaprojektował słynny architekt 
Bohdan Pniewski. W ogromnym 
ogrodzie niegdyś była fontanna.

Wędrujemy dalej w kierunku uli-
cy Dąbrowieckiej. Na lewym rogu 
ulic, pod numerem 3, napotykamy 
funkcjonalistyczny dom wieloro-
dzinny wybudowany ok. 1937 roku 
wg projektu Juliana Ambroziewicza 
(którego dom także mieści się przy 
ulicy Obrońców, ale o tym dalej). 
Tu na piętrze mieszka człowiek-or-
kiestra, czyli Elżbieta Małanicz- 
-Onoszko – muzyk, nauczycielka gry 
na fortepianie, a właściwie prowa-
dząca małą szkołę muzyczną pod na-
zwą „Latająca Akademia Pani Eli”. 
Latająca, bo udzielane przez nią od 
kilkudziesięciu lat lekcje odbywają 
się zarówno w jej mieszkaniu, jak  
i w każdym innym miejscu Warszawy 
i nie tylko. Pani Onoszko zaszczepiła 
miłość do muzyki wielu pokoleniom 
uczniów, w tym także mnie.

Natomiast w garażu domu pod 
trójką do dziś można znaleźć wiele 
pamiątek po ojcu pani Eli, inżynie-
rze i wynalazcy, który kolekcjono-
wał tu rozmaite ciekawe przedmioty, 
takie jak aparaty fotograficzne czy 
projektory filmowe. Przez lata par-
kowała tu też przedwojenna riksza, 
którą z przyjemnością wypożyczali  
sąsiedzi.

Dalsza zabudowa ulicy Obroń-
ców to tzw. Kolonia Łaskiego, wy-
budowana w podkowie ulic Dąbro-
wieckiej, Obrońców i Katowickiej 
w 1926 roku, o czym informuje nas 
data umieszczona na środkowych 
domach pod numerami 13 i 15. 

Szeregowe domy zaprojekto-
wał architekt Włodzimierz Gall  
w stylu neoklasycyzmu narodowe-

go, na zlecenie właściciela parceli 
Jana Łaskiego (stąd nazwa). Budul-
cem kolonii były gruzy rozbieranego  
w tym czasie na Placu Saskim So-
boru św. Aleksandra Newskiego,  
symbolu rosyjskiego zaborcy.

Szczególnie bliski memu sercu 
jest segment pod numerem 7, bo to 
mój dom rodzinny, przez lata od-
zyskiwany od kwaterunku przez 
moich rodziców. Tu jedną z pierw-
szych prywatnych przychodni le-
karskich założył mój ojciec, doktor 
Krzysztof Popkowski, w tym domu 
moja mama Anna nauczała języka 
angielskiego saskokępską młodzież. 
Wreszcie w tym domu ostatnie lata 
dożywały moje babcie: Bronisława 
Kołcz – przedwojenna mistrzyni 
ziemi lwowskiej w tenisie ziemnym 
oraz Halina Popkowska – śpiewacz-
ka operowa i do ostatnich chwil  
nauczycielka śpiewu.

Pod numerem 15 od czasów po-
wstania kolonii mieszkała słynna 
scenografka i malarka Teresa Rosz-
kowska; w tym też domu jesienią 
1992 roku została zamordowa-
na. Artystka była jedną z najbar-
dziej barwnych postaci na Saskiej  
Kępie. Przyjaciółka ludzi, zwierząt  
i przyrody, zawsze otwarta, życzliwa  
i ufna… Widywana o różnych porach 
dnia i nocy w towarzystwie swojego 
pekińczyka, wiecznie dokarmiają-
ca okoliczne koty i gołębie. Ubrana 
zazwyczaj w skromny szary malarski 
chałat, włosy przewiązane czarną 
aksamitka, do tego złote kolczyki  
w kształcie koła lub po prostu bry-
lanty. Postać nietuzinkowa, chodzą-
ca legenda naszej dzielnicy. Jej dom 
krył wiele skarbów, które my sąsiedzi 
mogliśmy podziwiać za jej życia lub 
gdy po jej śmierci były wywożone 
do rozmaitych instytucji i muzeów.  
Tak stało się też z jej orzechowym, 
krótkim fortepianem marki Bechste-
in, na którym przestała grać po tym, 
jak była świadkiem egzekucji więź-
niów Pawiaka na Wale Miedzeszyń-
skim przy Plaży Kozłowskich…

Swój dom w testamencie pani 
Roszkowska przekazała dla ociem-
niałych dzieci z Lasek. 

Vis-à-vis domu pani Teresy stoi 
bliźniak z lat 60. Jego prawą część, 

HISTORIA (NIEPEŁNA) 
JEDNEJ ULICY
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Rzeźba uliczna Agnieszki Osieckiej  
na rogu ulic Obrońców i Francuskiej

fo
t. 

Pr
ze

m
ys

ła
w

 P
op

ko
w

sk
i
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o czym opowiadała malarka, za-
mieszkiwał ostatni wykonujący karę 
śmierci w Warszawie kat. Po jego 
śmierci dom był przez lata opuszczo-
ny, a nowi nabywcy zdecydowali się 
na jego wyburzenie (patrz zdjęcie)  
i zbudowanie go od podstaw, w innej 
formie.

Obok „bliźniaka” na rogu z ulicą 
Katowicką pod numerem 10 znaj-
duje się wolnostojąca willa Brzeziń-
skich, wybudowana w latach 30. XX 
wieku wg projektu Piotra Kwieka  
i Lucjana Korngolda, z imponu-
jącym tarasem na dachu. Ten dom 
znało niemal każde saskokępskie 
dziecko, ponieważ przez kilkadzie-
siąt lat znajdowało się tu popularne 
państwowe przedszkole, a w obszer-
nym ogrodzie plac zabaw. 

Po przekątnej posadowiony jest 
charakterystyczny dom w stylu art 
déco z niewielką basztą. To willa Feli-
cji Trębickiej pod nr. 25, zaprojekto-
wana przez Stanisława Nowickiego, 
ukończona w drugiej połowie lat 30. 
XX wieku. Ogromna willa pełniła 
podczas wojny rozmaite funkcje. Od 
września do listopada 1939 roku był 
tu punkt sanitarny. Po doszczętnym 
spłonięciu przeniesionego z Żolibo-

rza na Saską Kępę drewnianego ko-
ściółka to tu odprawiano msze świę-
te. Jak wspomina w cytowanej już 
książce H. Faryny-Paszkiewicz pan 
Jan Kossakowski, człowiek związany 
z Saską Kępą od urodzenia i wybitny 
znawca jej historii: „W sali szkoły 

gospodarczej (…) było niezmiernie 
ciasno, a mimo to zimno, ale ks. Ro-
guski (Władysław – proboszcz para-
fii MBNP) w srogą zimę 1939/1940 
prosił, by nie tupać na rozgrzewkę, 
bo by to dodatkowo narażało prze-
ciążone już stropy”. 

W czasie Powstania Warszawskie-
go przy Obrońców 25 przez kilka dni 
mieścił się szpital polowy. 

Po wojnie dom zajęła szkoła ga-
stronomiczna, obecnie budynek  
pełni funkcje biurowe.

Dom obok, czyli pod 27, to willa 
wybudowana ok. 1938 roku, zapro-
jektowana przez Józefa Łowińskiego, 
obecnie przebudowana i nadbudo-
wana. Pierwszymi jego właścicielami 
byli państwo Hanna i Ludwik Hirsz-
feldowie. Pani domu była pediatrą 
i tu przyjmowała swoich małych 
pacjentów, doktor Ludwik zaś wy-
bitnym bakteriologiem i immunolo-
giem. W czasie okupacji doktorostwo 
zostali przymuszeni do przeniesienia 
się do warszawskiego getta. 

W kamienicy obok domu pań-
stwa Hirszfeldów jedno z mieszkań 
zajmował aktor Henryk Ładosz, 
przyjaciel Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, który był tu stałym 
bywalcem i tu napisał wiersz opa-
trzony tytułem oddającym charakter 
tych wizyt – Toast na Saskiej Kępie. 

Pan Tadeusz Burchacki, zna-
komity mieszkaniec Saskiej Kępy  
i także znawca jej historii opowie-
dział mi, że pragnął upamiętnić 
zarówno rodzinę Hirszfeldów jak  
i K.I. Gałczyńskiego pamiątkowymi 
inskrypcjami. Spotkał się jednak ze 
zdecydowanym sprzeciwem obec-
nych właścicieli tych nieruchomo-
ści. Wielka szkoda.

Naprzeciw domu pp. Hirszfel-
dów, pod numerem 12 a przez kil-
kadziesiąt powojennych lat mieściła 
się kawiarenka „Sułtan”, osławiona 
przez Jeremiego Przyborę w piosen-
ce W kawiarence Sułtan śpiewanej  
w Kabarecie Starszych Panów przez 
Kalinę Jędrusik. Dziś mieści się tu 
lubiana i nawiązująca do poprzed-
niczki restauracja „Maska”.

Kolejny dom pod numerem 
14/14a to chyba jedna z bardziej oka-
załych willi na całej Saskiej Kępie.

Willa Wolskich z 1927 roku, 
zaprojektowana przez Aleksandra 
Więckowskiego, po II wojnie świa-
towej nie miała zbyt wiele szczęścia. 
Dom, jak wiele innych na Kępie  
(w tym nasz pod siódemką) zamie-
niono na tzw. Pekin, czyli wieloro-
dzinny kołchoz z rozmaitej maści lo-
katorami. W ogrodzie dobudowano 
„pawilon”, gdzie mieścił się zakład 

fryzjerski. Po 1989 roku zrujnowaną 
willę odkupili prywatni właściciele, 
podzielili na dwie części, starannie 
odrestaurowali, fryzjera zmienili na 
garaże i znów dom stał się jednym 
z najbardziej reprezentacyjnych 
obiektów na Kępie.

Przenieśmy się teraz na nieparzy-
stą stronę ulicy. 

Dom pod numerem 31. To daw-
na siedziba żeńskiego liceum im. 
Marii Skłodowskiej-Curie, opisane-
go dokładnie w książce autorstwa 
Małgorzaty Malewicz pt. Panienki 
z Saskiej Kępy, do której to pozycji 
Państwa odsyłam. Obecnie mieści 
się tu Kolegium Pracowników Służb  
Społecznych.

Po sąsiedzku pod numerem 33 
posadowiona jest druga obok domu 
Wolskich najbardziej reprezentacyj-
na willa na ulicy Obrońców – willa 
Filarewiczów.

Wybudowana w 1936 roku wg 
projektu Józefa Vogtmana w stylu 
modernizmu historycznego.

Za czasów PRL-u mieściła się tu 
ambasada Afganistanu. Przed do-
mem, na trawniku, jak w tym czasie 
przed wszystkimi ambasadami i re-
zydencjami dyplomatów, stała wy-
posażona w telefon tzw. budka mili-
cjanta. Po 1989 roku dom powrócił w 
prywatne ręce, został podzielony na 
trzy mieszkania (poddaszowe z tara-
sem na dachu!).

Po przeciwnej stronie ulicy, pod 
numerem 18 stoi kamienica, w któ-
rej mieszka para znanych i lubia-
nych warszawskich aktorów, Bar-
bara i Jacek Bursztynowiczowie.  
Od lat 50. mieszkali tu rodzice pana 
Jacka: Jadwiga Lachetówna-Bursz-
tynowicz – wybitna śpiewaczka ope-
rowa, oraz Tadeusz Bursztynowicz 
– reżyser, współzałożyciel Opery 
Śląskiej, dyrektor Opery i Operetki 
Warszawskiej, a także współzałoży-
ciel i dyrektor Teatru Muzycznego  
w Szczecinie.

Docieramy do ulicy Francuskiej, 
czyli saskokępskiego „City”.

Na rogu, przed kawiarnią wita 
nas rzeźba przedstawiająca Agniesz-
kę Osiecką. Wielu przechodniów 
opowiada sobie, że to była ulubiona 
knajpka poetki. Otóż nic bardziej 
mylnego. Stała bywalczyni lokali 
na Kępie akurat w tej kawiarence 
gościć nie mogła, bo zmarła o wiele 
wcześniej niż owa kafejka powstała. 
W tym miejscu przez kilkadziesiąt 
lat znajdowała się bowiem drogeria. 
Wielbicielka baru „Sax” na rogu 
Francuskiej i Walecznych, mogła 
więc ewentualnie kupić tu ze spiry-
tualiów jedynie Przemysławkę lub 
Wodę Brzozową...

Przechodzimy na drugą stronę 
ulicy Francuskiej i stajemy przed 
sklepem spożywczym obecnie na-
zwanym SELECTEM. Po 1945 roku 
nazw tego miejsca było kilka, naj-
dłużej zagnieździł się tu SAM WSS 
Społem słynący z pustych półek. 
Przed wojną był to jeden ze znako-
micie zaopatrzonych sklepów Braci 
Pakulskich. Do dziś wielu kępian 
chodzi dalej po zakupy właśnie  
„do Pakulskich”.

Po drugiej stronie ulicy, za kio-
skiem Ruchu, jeszcze przed wojną 
ulokowała się apteka. Wielce eleganc-
ka apteka pani Aleksandrowiczowej, 
a potem jej następców, działała tu do 
niedawna i była chyba najbardziej 
saskokępską z aptek. Niestety z nie-
zrozumiałych dla miejscowej ludno-
ści powodów ostatnia właścicielka 
zdecydowała się na jej zamknięcie  
i teraz mieści się tu jedna z siecio-
wych cukierni.

Kolejnym wartym wspomnienia 
adresem jest willa pod numerem 24, 
gdzie mieści się Dom Małego Niewi-
domego Dziecka (filia Lasek), który 
przez kilkadziesiąt lat prowadziła 
pani Cecylia Czartoryska. Obecnie 
toczy się postępowanie dotyczące 
własności tego domu, podarowane-
go Towarzystwu Opieki nad Ociem-
niałymi przez dawnego właściciela  
Kazimierza Sztajera.

Tuż obok na rogu z ulicą Królo-
wej Aldony znajduje się dom zwany 
„termometrem” z uwagi na charak-
terystyczną, luksferową klatkę scho-
dową. Dom z 1938 roku zaprojekto-
wał dla siebie Julian Ambroziewicz. 
Pamiętam, że w czasie pielgrzymek 
Jana Pawła II do ojczyzny na domu 
zawisał olejny portret Ojca Świętego, 
autorstwa pana Ambroziewicza.

Dalszy dom pod numerem 28/30 
to dawna siedziba Związku Polskich 
Artystów Plastyków, którą w 1948 
roku odwiedził sam Pablo Picasso.  
W latach 1946-2000 miał tu pracow-
nię rzeźbiarz Stanisław Sikora,  ustr 9  
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Dorota Jankowska-Lamcha i Tadeusz Burchacki
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Jadwiga Teresa Stępień

Drodzy Czytelnicy,
8 kwietnia 1916 roku do granic 

administracyjnych Stolicy dołączo-
no dzielnice rozporządzeniem dotyczą-
cym rozszerzenia warszawskiego okręgu 
miejskiego i wykonania planu dla za-
budowy miasta Warszawy zatwierdzo-
nego przez Generała – Gubernatora 
von Beselera. Rok 2016 to czas, kie-
dy wiele dzielnic i osiedli świętuje 
rocznicę stulecia przyłączenia do 
Warszawy. Świętuje między innymi 
Żoliborz, Mokotów, Wola, Targó-
wek, Bielany, Bródno, Ochota. Świę-
tuje także Grochów, Saska Kępa  
i Gocław i Kamionek. Z tej okazji 
każda dzielnica przyciąga atrakcja-
mi wielkich wydarzeń kulturalnych, 
edukacyjnych. 

Ważne miejsce w obchodach zaj-
mują konkursy wiedzy o naszej Stoli-
cy a także te – wyłaniające osoby, któ-
re zasługują na nasze słowo dziękuję 
za czynienie dobra dla środowiska, 
kultury czy stojących na staży naszej 
wspólnej historii. Jest zatem pora 
mówić o wspaniałych mieszkańcach. 

I ja pragnę wspomnieć o spo-
tkaniu, dzięki któremu mogłam,  
i stale mogę rozwijać swoją skromną 
wiedzę. Mija sześć lat, kiedy dzięki 
ówczesnej Prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Saskiej Kępy Teresy Skupień 
i obecnej Prezes Krystynie Gott po-
znałam osobę niezwykłą Pana Ta-
deusza Burchackiego. Połączył nas 
szacunek i wdzięczność dla wielkich 
Polaków.

Drodzy Czytelnicy, w maju trafi-
łam na notę w gazecie Mieszkaniec 
…o kolejnej IV edycji niezwykłego 
konkursu Kamień Kamionka i… nie 
mogłam się oprzeć by nie napisać 
do zacnej Kapituły by zgłosić kan-
dydaturę Tadeusza Burchackiego.  
Wierzę, że ważnym jest wiedzieć o 
Panu Tadeuszu to, co wiedzą o Nim 
przyjaciele, znajomi, instytucje, z który-
mi się stykał całe swoje życie. Przytoczę 
więc moją notę słaną do zacnych Są-
siadów, która przez Radę Mieszkań-
ców Kamionka została tak wspaniale 
dostrzeżona!

„Miałam zaszczyt poznać Pana 
Tadeusza Burchackiego ponad sześć 
lat temu. Jego wielka życzliwość  
i nieocenione wsparcie dla mych po-
czynań związanych z moim projek-
tem Śladami Mistrzów... Wielkie Po-
stacie na Saskiej Kępie zaowocowały 
wieloletnią bliską współpracą. Pan 
Tadeusz Burchacki nie tylko wsparł 
mnie swoją ogromną wiedzą, ale nade 
wszystko był mi moim mentorem  
i inspiracją do działania, bym mo-
gła pokłonić się wielkim Mistrzom,  
którzy zamieszkiwali Saską Kępę. 

Pozwolę sobie przytoczyć frag-
ment mej noty prasowej o wydarze-
niu, którego inspiratorem był Pan 
Tadeusz Burchacki:

...„Naród trwa dopóki trwa w ser-
cach PAMIĘĆ! Towarzystwo Przyja-
ciół Saskiej Kępy wiele lat temu czyniło 
starania by uczcić Generała Dywizji WP 
Tadeusza Kutrzebę. Wystąpiło m.in. do 
Jego Eminencji Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego Prymasa Polski o wyra-
żenie zgody na umieszczenie w Kościele 
parafialnym Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy na Nobla 16 – tablicy 
upamiętniającej zasługi Generała. Po-
wieszono tablicę także na domu Pana 
Generała, który sam zbudował na ulicy  
Bajońskiej 3/5.

Same tablice są bliskie nade wszyst-
ko ich twórcom, inicjatorom. 

By płonęły żywym wspomnieniem – 
trzeba nam dzielić się o Polskich Legen-
dach z młodymi!

W działaniach ochrony pamięci 
wspiera mnie od samego początku inż. 
Tadeusz Burchacki, inicjator tablic  
pamiątkowych wielkich Polaków.  
Potrzebą mego serca jest odpowiedzieć 
na apel Tadeusza Burchackiego nie 
tylko jako mieszkanka Saskiej Kępy,  
ale nade wszystko jako Polka, wnuczka 

Jana Stępnia – Legionisty Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, wnuczka i córka 
Sybiraków. 

Stanie na straży wartości, któ-
re przekazywał nam Generał Dywi-
zji Tadeusz Kutrzeba jest dla mnie 
wielką determinacją. Zwłaszcza po 
doświadczeniach tak oczekiwane-
go wieczora 11 listopada 2014 roku,  
które obserwowałam z okien mego 
mieszkania przy Rondzie Waszyngtona.  
W sercu brzmią siłą słowa studenta 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, autora 
wortalu „II wojna światowa” Mateusza 
Łabuza: „Myślę, że wszyscy dokładamy 
cegiełkę do tego, by trud naszych przod-
ków nie został zapomniany i by kolejne 
pokolenia mogły złożyć im – niezależnie 
od formy – odpowiedni i godny hołd”...

Szanowni Państwo,
Pan Tadeusz Burchacki jak nikt 

inny w Warszawie zasługuje na nasz 
szacunek i uznanie. Zasługuje na po-
stawienie Go jako wzór dbania o na-
szą historię, o pamięć o tożsamość. 

Dziś nie zawsze instytucje, osoby 
ze środowisk edukacyjnych swoją 
postawą zapalają młodych – miło-
ścią do naszego dziedzictwa, do toż-
samości. Pan Tadeusz, wzorem jego 
zacnej najbliższej rodziny swym ży-
ciem niesie szacunek dla drugiego  
człowieka. 

Mam wielką nadzieję, że zostanie 
On dostrzeżony i wyróżniony przez 
Państwa.

Do mej prośby o zaszczytne wy-
różnienie dołączam związane z pro-
filem Państwa konkursu przykłady 
działań Pana Tadeusza Burchackiego 
jako inicjatora i wykonawcę wielkich 
akcji służących ochronie pamięci 
wielkich Polaków związanych także 
z Kamionkiem. 

KAMIONEK:
1989 – głaz i tablica pamięci Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego – ul. Miń-
ska 25

1990 – tablica pamięci ks. Jana 
Skorupki – na Pomniku d. Cmenta-
rza Kamionkowskiego

1991 – głaz i tablica pamięci Ro-
mana Dmowskiego – ul. Lubelska / 
Jeziorko Kamionkowskie

1991 – głaz i tablica pamięci Kró-
la Stanisława Augusta Poniatowskie-
go – przy ul. St. A. Poniatowskiego

1996 – tablica upamiętniają-
ca KAMIONKOWSKIE POLE 
ELEKCYJNE – na zachodniej ścia-
nie kościoła

ŚLADAMI MISTRZÓW …  
WIELKIE POSTACIE NA SASKIEJ KĘPIE

NAGRODA KAMIEŃ KAMIONKA DLA SASKOKĘPIANINA 
PANA TADEUSZA BURCHACKIEGO 

(Stulecie przyłączenia Grochowa – Saskiej Kępy – Gocławia do Warszawy)
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Mój Ojciec Krzysztof Popkowski  
na brukowanej ulicy Obrońców  

z kościołem w tle, lata 50 XX wieku 
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„Dom z termometrem”  
przy ul. Obrońców 26 - stan obecny
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1998 – tablica pamięci Bronisła-
wa Chajęckiego – na budynku Urzę-
du Dzielnicy Pragi Płd.

1998 – tablica pamięci płk. An-
toniego Żurowskiego – na budynku 
Urzędu Dzielnicy Pragi Płd

2014 – tablica pamięci Polskiej 
Organizacji Wojskowej – w 100-le-
cie jej powołania przez Marszałka 
Józefa Piłsudskiego – na Rogatce  
Grochowskiej

PARK PADEREWSKIEGO 
1988 – głaz pamięci Załogi bry-

tyjskiego samolotu niosącej pomoc 
Powstańczej Warszawie

1988 – pomnik Ignacego Jana 
Paderewskiego przed wejściem  
do Parku

1990 – głaz i tablica pamięci  
I Zgrupowania Batalionu Saperów 
Praskich “Chwackiego” A.K.

1991 – odbudowa pomni-
ka amerykańskiego Męża Stanu  
Płk. Edwarda House’a (projekt fun-
damentu i konstrukcji cokołu, nad-
zór budowlany przy realizacji)

1992 – głaz i tablica pamięci żoł-
nierzy – członków AZS (zdobycie  
i dostarczenie głazu)

1994 – głaz i tablica upamiętnia-
jące bitwę pod Zieleńcami oraz usta-
nowienie Orderu Wojennego Virtuti 
Militari

2003 – pomnik pamięci ofiar za-
machu terrorystycznego w Nowym 
Yorku (projekt otoczenia i zagospo-
darowania pomnika i projekt jego 
konstrukcji)

Ponownie pragnę przekazać,  
że zgłoszenie kandydatury Vice-Pre-
zesa założycielskiego Zarządu To-
warzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy, 
Członka Komisji Historycznej  
Towarzystwa Przyjaciół Warsza-
wy Pana Tadeusza Burchackie-
go jest dla mej skromnej osoby  
wielkim zaszczytem i takoż wielką 
radością”

Drodzy Czytelnicy,
Znamy wielu zacnych mieszkań-

ców Saskiej Kępy, Pragi Południe, 
Warszawy, Polski. Ważnym jest  

za ich życiową postawę zdążyć  
powiedzieć słowo dziękuję. 

Czyni to na co dzień i nasz zacny 
Sąsiad Rada Osiedla Kamionek także 
poprzez Konkurs Kamień Kamionka. 
Dzięki inicjatywie Adama Rosińskie-
go w kolejnych III edycjach nagra-
dzani byli mieszkańcy i organizacje. 

Warto wspomnieć dotychcza-
sowych laureatów: Stowarzyszenie 
UEFA za EURO 2012 – za wydarzenie 

największej rangi na Kamionku tego 
wieku, Kuria Warszawsko – Praska 
w osobie Księdza Biskupa Henryka 
Hozera za remont Kamionkowskiej 
Katedry, Profesor Adam Strzem-
bosz, Soho Factory i Rafał Bauer  
– wielka inicjatywa deweloperska. 
Biskup Kazimierz Romaniuk, wiel-
ka postać, zasłużona nie tylko dla 
Kamionka, Konstanty Królik miej-
scowy siłacz, działający przez wiele 
lat przy ul. Bliskiej strongman to 
się teraz mówi armwrestler, najsil-
niejszy człowiek świata w siłowaniu 
się na rękę. Walentyna Wyszkowska  
–Pani doktor, Rosjanka. Całe życie 
pracująca w szpitalu przy ul. Brze-
skiej i w higienie. Pomimo swych 
osiemdziesięciu lat stale pomaga 
pacjentom. Pośród nagrodzonych 
organizacji jest Sinfonia Varsovia za 
wspaniałą działalność koncertową 
dla naszego społeczeństwa. 

Nagroda Kamień Kamionka 
przyznawana przez zacną Kapitułę 
dla naszego Saskokępianina Tade-
usza Burchackiego jest wyrazem 
szacunku i wdzięczności wyrażonej 
przez Zespół ludzi. 

W skład Kapituły konkursu 
wchodzą miedzy innymi członkowie 
Rady, ale także Przewodniczący Rady 
Dzielnicy, Burmistrzowie, zapra-
szani są także proboszczowie parafii  
i laureaci poprzednich konkursów. 

Jak wspomniała Dorota Jan-
kowska Lamcha – Przewodnicząca 
Rady Osiedla Kamionek: w przy-
padku Pana Tadeusza, że nie było ani 
jednego członka Kapituły, który by nie 

docenił Jego Postać. Serce radowało 
się podczas rozmowy słysząc reflek-
sję Pani Doroty, że praca na rzecz 
rozwijania i podtrzymania tożsamo-
ści, ochrony pamięci jest bardzo wy-
soko ulokowana w hierarchii zasług. 

Miło było usłyszeć, o Jej zasko-
czeniu, bo dowody upamiętnienia 
bohaterów Kamionka wielokrot-
nie widziała, nie przypuszczała  
jednak, że są one dziełem pasji jednego 
człowieka. 

Przyjaźń z Panem Tadeuszem 
Burchackim, jest mi nie tylko siłą 
w działaniu na rzecz Autorytetów, 
szansą pogłębiania wiedzy na temat 
naszej historii. To szansa poznawa-
nia wspaniałych ludzi, takich jak 
nasi Sąsiedzi z Rady Osiedla Kamio-
nek, nade wszystko Przewodnicząca 
Rady Dorota Jankowska-Lamcha! 
Dzięki Jej zaangażowaniu udzielają 
się w pracy na rzecz świetni ludzie 
tworzący szczególny Team! 

Jak mówi Pani Dorota o zespole 
Rady: 

Każdy jest pełen pasji i rozwija ak-
tywność w swojej dziedzinie! To Tomasz 
Marzecki – aktor, nie trzeba przedsta-
wiać! Co dwa tygodnie prowadzi w ka-
wiarni czwartkowe wieczory z kulturą 
– Między Wierszami. Magda Dziadosz 
– tłumaczka z zawodu, z pasji przy-
rodniczka. Fotografuje ptaki, prowadzi 
blog miasto i ptaki, oprowadza po par-
ku Skaryszewskim. Janusz Piskorski 
– społecznik od zawsze, który zadbał  
o otoczenie ul. Bliskiej. Nie byłoby żad-
nego boiska, żadnej zieleni, ciągu pie-
szego obsadzonego topolami, gdyby nie 
on.… Świetlana postać to Jarek Kania 
– urzędnik samorządowy z zawodu,  
w Radzie Osiedla drugą kadencję! 
Młody człowiek wpatrzony z uwagą  
w drugiego człowieka. Sportowiec ama-
tor, piłkę kopie z wielką pasją... Są tak-
że dwie panie Krasińskie – Ania i Ola, 
które śpiewają z oddaniem w Konkate-
dralnym Chórze Kamionek. Matka 

i córka. No i Zuzanna Lulińska... 
Jest inżynierem budowlanym, ... nie-
oceniony dla nas talent plastyczny. Jej 
dziełem są nasze plakaty, plakietki, 
pocztówka z Kamionka. Jedną kre-
ską – pięć najważniejszych obiektów 
Kamionka łącznie z koroną Stadionu.  
Z takimi talentami to tylko do ludzi! 

Raduje się dusza, że mamy ta-
kich zacnych Sąsiadów, którzy dzię-
kują za wkład na rzecz Kamionka, 
także w formie Konkursu Kamień  
Kamionka.

Nagroda za całokształt w działa-
niu na rzecz ochrony naszej historii 
dla Pana Tadeusza Burchackiego jest 
mi szczerą radością.

Radością, która mnie spotkała 
dzielę się z Wami, by działa się nie 
tylko w rocznicę Stulecia obcho-
dów przyłączenia Grochowa, Sa-
skiej Kępy, Gocławia czy Kamionka  
do naszej wspólnej Warszawy. 

Jadwiga Teresa Stępień
autorka, inicjatorka,  

organizatorka projektu 
/Polska Szkoła Mistrzów  

– Śladami Mistrzów  
...Wielkie Postacie na Saskiej Kępie/ 

jadwiga.teresa.stepien@gmail.com 

str u7 autor m.in. znajdujących się 
na Saskiej Kępie popiersi I.J. Pade-
rewskiego, B. Prusa i S. Żeromskiego. 
Do niedawna w ogrodzie domu moż-
na było podziwiać rzeźby jego wnuka,  
Mateusza Sikory.

Obecnie w budynku mieści się 
Doświadczalna Pracownia Litogra-
fii. Bywalcy Święta Saskiej Kępy  
z pewnością kojarzą ten dom z ge-
nialnymi koncertami bigbandowy-
mi, które odbywały się na tutejszym 
tarasie. Zaś wielu dziś dorosłych lu-
dzi kojarzy ten budynek także z po-
wodu znajdującego się na jego fron-
cie ogólnodostępnego niegdyś kranu  
z wodą, który obficie wykorzystywa-
ny był podczas lanych poniedział-
ków na ulicach Kępy…

Po przeciwnej stronie ulicy, na 
rogu Styki, pod numerem 45 znajdu-
je się funkcjonalistyczny dom z cha-
rakterystyczną półokrągłą werandą 
wybudowany w 1936 roku wg pro-
jektu Borysa von Zinserlinga.

I tak zbliżamy się ku końcowi uli-
cy Obrońców (choć pamiętajmy o jej 
pieszym fragmencie za ulicą Saską) 
czyli do jej zwieńczenia kościołem 
p.w. św Andrzeja Boboli. 

Ale to już historia innej ulicy…
Przemysław Popkowski

Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa

SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 1 (22)   lipiec 2016 r. 9.Śladami mistrzów



10.

fot. Ewa Korycińska

fot. Ewa Korycińska

fot. Ewa Korycińska

fot. Ewa Korycińska

fo
t. 

Ew
a 

K
or

yc
iń

sk
a

PARK SKARYSZEWSKI 
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

TZW. SKARYSZAK

Nazwą swoją upamiętnia wy-
mazane z mapy miasteczko 

SKARYSZEW.
Powstały w 1905 roku Park Skary-

szewski wspaniałą kompozycję i nie-
spotykaną różnorodność zawdzięcza 
FRANCISZKOWI SZANIOROWI 
– projektantowi parku, wielkiemu 

miłośnikowi przyrody a w szczegól-
ności pasjonatowi dendrologii.

Jemu to park zawdzięcza cudow-
nie skomponowane skarby drzewo-
stanu.

Otwarcie parku dla mieszkańców 
Warszawy nastąpiło w 1916 roku.

W latach trzydziestych był on 
świadkiem, szczególnie jego aleja 
główna, organizowanych różnora-
kich konkursów i fet, a m.in. poka-
zów modeli samochodów, nowinek 
modowych i nawet (niestety) polo-
wań (głównie na zające).

Tegoroczne obchody 100-lecia 
przyłączenia Grochowa, Saskiej 
Kępy i Gocławia do Warszawy zor-
ganizowane w Parku Skaryszewskim 
nawiązywały do „złotych” między-
wojennych lat trzydziestych. 

Aleja główna znowu była świad-
kiem i wzięła udział w realizacji bo-
gatego scenariusza pt. „Od 100 lat  
w Warszawie” z obecnością Prezy-
dent m.st. Warszawy pani Hanny 
Gronkiewicz Waltz i Gospodarza 
Obchodów Jubileuszu Burmistrza 
Dzielnicy Praga Południe pana To-
masza Kucharskiego.

Dla kontrastu z ludyczno - pik-
nikowym klimatem dwudniowych 
radosnych Świąt Jubileuszowych 
– chcemy zaprezentować Państwu 

Park Skaryszewski oczami znako-
mitej artystki – malarki Anny Fo-
ryckiej-Putiatyckiej – inspirowane 
naturą. 

Pani Anna ukończyła studia  
w Poznaniu – jest członkiem ZPAP 
oraz IAA/A/AP - UNESCO.

Jej prace malarskie znajdują się  
w szeregu instytucji we Francji, 
Szkocji, Polsce i zbiorach prywat-
nych.

Pani Anna jest m.in. założyciel-
ką grupy „Symfonia”, zajmującej się 
malarstwem inspirowanym muzyką.

Na Saskiej Kępie prowadziła wła-
sną galerię „LICORNE” .

W ostatnich latach podczas 
Święta Saskiej Kępy otwiera dla 
wszystkich gości swój ogródek m.in.
ze sztalugami przygotowanymi do 
„eksperymentów” artystycznych 
Gości odwiedzających to magiczne 
miejsce.

Zapraszam do lektury artykułu 
Janusza Cegieły p.t. „GARDEN Art 
Gallery”, a w przyszłym roku do tzw. 
autopsji czyli odwiedzin niezwy-
kłego ogrodu pani Anny Foryckie-
j-Putiatyckiej, miejsca na mapie ar-
tystycznej Saskiej Kępy, którego nie 
wolno pominąć. 

Zapraszała: Krystyna Gott 

Krystyna Gott

SASKA KĘPA lipiec 2016 r.   Nr. 1 (22)10. SASKA KĘPA100 lat Skaryszewskiego
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1. i 2.Uroki Parku Skaryszewskiego |pastel olejna na kartonie 44x35 cm |2015
Obie prace są sygnowane suchym stemplem wklęsłym z symbolem jednorożca:  

LICORNE *ANNA *FORYCKA*PUTIATYCKA* GARDEN ART GALLERY 
- GALERIA ANNY FORYCKIEJ-PUTIATYCKIEJ
Gdyby zapisać nazwę galerii 

jednakową czcionką oznacza-
łaby ona zarówno ogrodową galerię 
sztuki, zgodnie z zamysłem właści-
cielki, jak i – nieco żartobliwie, gale-
rę sztuki ogrodowej. Mam nadzieję, 
że to nie jest tak zwana „freudowska 
pomyłka”, a jeśli nawet, to trafiła  
w sedno; prezentowana tu sztuka nie-
zwykle pasuje do ogrodu, a zgodnie  
z moją dawną teorią, każda sztuka 
jest w istocie swej komplementarna. 

Oznacza to, że nie tylko dopełnia 
i reprezentuje autora w tym czego 
mu aktualnie do szczęścia braku-
je, ale również dopełnia otoczenie,  
nadaje mu nową, wyższą wartość. 

W ogrodzie państwa Foryckich, 
co stał się na czas jakiś galerią, funk-
cje ogrodu i galerii znakomicie się 
równoważą. To co jednak dominu-
je, to pomieszczone w nim rzeźby  
i obrazy. Bywa, że w ostatniej chwili 
przed pojawieniem się gości decyzją 
gospodyni, a także kuratorki usu-
wa się niektóre prace – na przykład 
ilustracyjne, zbyt dosłowne obrazy 
kwiatków, aby uciec od natrętnych 
skojarzeń z ogrodem. Decyzja słusz-
na, bowiem „sztuczne”, artystyczne 
kwiatki są dopełnieniem ogrodu, 
równie dobrym co przysłowiowego 
kożucha. Mogłyby co prawda przy-
ciągnąć odbiorców z mniej zasobnym 
portfelem, ale nie taki wydaje się cel 
prezentacji. I ośmielę się twierdzić, 
że bardziej dotyczy on szerzej pojętej 
kultury, niż samej tylko sztuki. 

Galeria ogrodowa wyraźnie od-
różnia się, wręcz odcina od całej 
reszty zatłoczonej, wypełnionej kon-
fekcją artystyczną głównie, ulicy 
Francuskiej i choć jest nieco poza 
nią dostęp do niej pozostaje otwarty. 
Różnica polega na starannym dobo-
rze prac; ani zbyt komercyjnych, ani 
zbyt awangardowo „odważnych”.  
O ile na straganach spotykamy bar-
dziej lub mniej taśmowo produko-
wane, dekoracyjne czysto płótna, 
przedstawiające półnagie kobiety, 
pejzaże miejskie i konie, w ogrodzie 
panuje niemal nie skrępowany indy-
widualizm formy, nie atakujący jed-
nak widza dziwactwem ani miernotą 
lecz raczej szanujący tradycję umia-
rem poszukiwań. 

Właściwie wszystkie przedsta-
wione realizacje charakteryzuje 
profesjonalizm i biegłość technicz-
na. Różnorodność środków wyrazu 
sprzyja spektralnemu wręcz zróżni-
cowaniu form. Od wrażliwego reali-
zmu pejzaży, poprzez lirykę impre-
sji, inspirowanej naturą ekspresji, 
do ostrej, nieomal czystej geometrii 
i sztuki minimalistycznej. 

Niemal w całości ekspozycja 
artystów warszawskiego oddziału 
ZPAP pokazała jego niesłabnącą ży-
wotność. Tradycja i nowoczesność 
łączą sie tam zgrabnie i zgodnie. Po-
dziwiać należy też niestrudzoną sku-
teczność i dobrą organizację. W tym 
chyba zasługa niespożytej energii 
Anny Foryckiej-Putiatyckiej. 

Wśród wielu różnych osobowo-
ści spotkanych tu osób, zarówno 
twórców jak i odbiorców, – mimo 
odmiennych korzeni twórczych, czy 
odmiennych korzeni w ogóle, panuje 
duch otwartości, duch porozumienia 
i unikania skrajności, ostrych sądów 
i ocen. Być może to jest obecnie naj-
ceniejsze, to porozumienie wspól-
noty ponad podziałami. I to jest to, 
co nazywam „kulturą mimo wszyst-
ko”, taką najbardziej dziś potrzebną  
Polsce i Europie. 

Tylko tak dalej Anno, to się  
w końcu upowszechni!

Janusz Cegieła

SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 1 (22)   lipiec 2016 r. 11.100 lat Skaryszewskiego
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Rzecz o działkach, czyli RO-
D-os w sąsiedztwie Saskiej 

Kępy .
Na skraju Saskiej Kępy oraz  

w jej bezpośrednim sąsiedztwie leżą 
tereny, na których od dawien dawna 
znajdują się ogrody działkowe.

Konkretnie – pierwsze ogrody 
powstały tu już w 1939 roku. Przez 
cały okres powojenny obszar działek 
był stopniowo ograniczany, choćby 
z powodu budowy Osiedla Między-
narodowa (d. Os. Młodych), jednak 
od kilkudziesięciu lat ich kształt nie 
ulega zmianie.

Na terenie nas interesującym 
znajduje się 6 ogrodów działkowych: 
najmniejszy, ten „serek” przy końcu 
ulicy Zwycięzców, to ROD (ROD, 
czyli Rodzinny Ogród Działkowy) 
Mandragora, za Kanałem Wysta-
wowym zaś ROD-y: Waszyngto-
na, Energetyk-Górnik-Nauczyciel, 
XXV-Lecia, Kolejarz oraz Kinowa. 
Nazwy dość archaiczne i z poprzed-
niego systemu, jednak użytkownicy 
współcześni i funkcja ponadczasowa.

Ten niemały teren w środku euro-
pejskiej stolicy budzi sporo emocji. 
Jedni uważają go za relikt PRL-u, 
który należy natychmiast „ucywili-
zować” miejską zwartą zabudową, 
inni chętnie widzieliby tu ogólnodo-
stępny nieogrodzony park. Pozostali 
chcą utrzymania status quo. W ni-
niejszym tekście chciałbym rozpra-
wić się z pewnymi mitami na temat 
ROD-ów, zwanych przez samych 
działkowiczów prześmiewczo RO-
DOS, czyli Rodzinnymi Ogrodami 
Działkowymi Ogrodzonymi Siatką.

Po pierwsze należy zauważyć,  
że działki to nie tylko specyfika pol-
ska. Takie tereny znajdują się w wie-
lu zachodnioeuropejskich miastach 
i są coraz bardziej modne i drogie  
(np. w Londynie czy Berlinie).

Po wtóre: działki to niekoniecz-
nie relikt PRL-u. Powstawały już 
przed wojną, były bardzo popularne 
także do upadku komuny jako dział-
ki pracownicze, przydzielane przez 
zakłady pracy. Jednak od 1989 roku 
minęło już 27 lat i w tym czasie ich 
funkcja znacznie się zmieniła. 

Działek już nikt nie „rozdaje”, 
działki się nabywa, ale równocześnie 
poszczególni działkowcy nie są ich 
właścicielami, tylko użytkownika-
mi. Terenem włada Polski Związek 
Działkowców (PZD). 

Działkowcem może stać się każ-
dy, kto ma na to ochotę (od niedaw-
na nie trzeba być nawet członkiem 
PZD). Wystarczy udać się do pierw-
szego z brzegu zarządu ROD, po-
prosić o listę działek do odstąpienia  

i wybierać! W każdym ogrodzie jest 
jakaś rotacja. Przeważnie do przeję-
cia jest od kilku do kilkudziesięciu 
działek rocznie. Zadaniem przyszłe-
go działkowicza jest obejrzenie dzia-
łek „do wzięcia”, wybór tej jednej  
i dogadanie się z poprzednim użyt-
kownikiem w sprawie odstępnego za 
działkę. Odstępne to kwoty od kilku 
do czasem nawet kilkudziesięciu ty-
sięcy złotych (oczywiście przeważają 
te niższe kwoty) i jest należne za na-
sadzenie oraz infrastrukturę znajdu-
jącą się na działce (prawie wszystkie 
działki mają dostęp do wodociągu  
i prądu, na większości stoją ogro-
dowe altany lub niewielkie domki).  
W przypadku porozumienia się 
zbywcy z nabywcą sprawa trafia do 
Zarządu, a ten zatwierdza transakcję 
oraz pobiera tzw. wpisowe (przeważ-
nie ok. 1000 zł).

I oto cała procedura.
Tak właśnie cztery lata temu sta-

łem się działkowcem i od tego czasu 
cieszę się posiadanym za niewielkie 
pieniądze 400 metrowym gruntem 
na tym terenie.

Sprawa trzecia, nieco już wyja-
śniona w poprzednim akapicie. Kto 
korzysta z działek? Starzy zasłużeni 
działacze zakładowi, którzy kurczo-
wo trzymają się tego terenu? – oto 
jeden z krążących mitów.

Otóż z działek korzysta cały prze-
krój społeczeństwa. Posiadaczami są 
zarówno osoby starsze, niedobitki 
z minionych czasów, jak i seniorzy, 
którzy nabyli te działki w ostatnim 
ćwierćwieczu. Dla nich to przedłu-
żenie życia, czyli życie! Cały okres 
zimowy oczekują na wczesną wiosnę, 
gdy wreszcie mogą uprawiać swój 
ukochany ogródek, a nie trwać godzi-
nami przed telewizorem. Ci przeważ-
nie uroczy emeryci chętnie dzielą się 
swoimi agrarnymi doświadczenia-
mi z młodszymi sąsiadami. Tak, bo 
działkowcy to także ludzie młodzi, w 
sile wieku, którzy „kupują” skrawek 
ziemi, by po ciężkim dniu pracy móc 
zrelaksować się w cieniu drzewa, spo-
tkać się ze znajomymi w swoim ogro-
dzie lub odprężyć się przy koszeniu 
trawy. Dla wielu to wieczorna i week-

endowa odskocznia od codziennych 
trosk i obowiązków, rzecz o wiele 
lepsza i tańsza od wizyty u psychote-
rapeuty, który ma pomóc w ukojeniu 
zszarganych pracą nerwów. Wreszcie 
działkowcy to całe wielopokoleniowe 
rodziny, które spotykają się na swoim 
kawałku zieleni, jedynym miejscu,  
w którym mogą się zebrać tak licznie. 
Utrzymanie działek to jest prawdzi-
wa polityka prorodzinna (sformuło-
wanie, którym tak często szafują nasi 
politycy)!

Kwestia następna. Przy każdej 
dyskusji o działkach pojawiają się 
argumenty, że to tereny zaniedba-
ne, zapomniane, często opuszczone, 
gdzie szerzy się zło, czyli złodziej-
stwo, pijaństwo itp., nie brakuje 
gorzkich określeń o „menelach” 
na działkach. A jaka jest rzeczywi-
stość na naszym terenie? Otóż 80 % 
działek to normalnie użytkowane 
ogródki z malowniczymi często al-
tankami, ogródki, na których rosną 
drzewa i krzewy owocowe, nierzad-
ko uprawiane są warzywa, strzyżo-
na trawa, gdzie kwitnie także życie 
towarzyskie. Ok. 10 % to działki 
jak z bajki, rajskie ogrody, których 
nie powstydziłaby się niejedna sa-
skokępska willa. Wreszcie ok. 10 % 
to rzeczywiście działki opuszczone  
z różnych przyczyn, których wygląd 
może odstraszać. Zgodnie z obowią-
zującym prawem Zarząd ROD może 
taką działkę użytkownikowi zabrać, i 
wiem, że korzysta z tego prawa (choć 
wg mnie zbyt rzadko).

Bezpieczeństwo na działkach wy-
gląda zupełnie przyzwoicie. Oczy-
wiście zdarzają się kradzieże, choć 
łupem złodziei padają rzeczy zazwy-
czaj mało wartościowe. Niektórzy z 
działkowców zakładają monitoring, 
inni wzmacniają drzwi i okna. Ale 
dramatu żadnego nie ma.

Przez cztery lata posiadania 
działki raz próbowano się do mnie 
włamać, ale „przestępcy” byli mało 
doświadczeni w tej materii i zadowo-
lili się biesiadą na tarasie (co raczej 
wskazuje na wybryk małolatów). 
Natomiast którejś zimy z powodu 
niedopatrzenia przez kilkanaście ty-
godni drzwi do mojej altanki otwarte 
były na oścież. I jakoś nikt się tym 
nie zainteresował...

Nigdy nie słyszałem o napadach 
rabunkowych, czy też innych prze-
stępstwach na tym terenie, a takie 
rzeczy zdarzają się wszędzie, na Sa-
skiej Kępie także.

Po piąte już: sprawa dostępności 
do ROD-ów.

Wszystkie ogrody działkowe są 
dostępne dla wszystkich! 

Każdy może po nich do woli spa-
cerować, ucinać pogawędki z dział-
kowcami, czy też gościć w ich ogro-
dach. Bardzo często takie wyprawy 
kończą się właśnie decyzją o chęci 

nabycia tu działki, choć nie każdy 
finalnie się na to decyduje.

Zamknięte furtki i bramy to ko-
lejny mit! 

Wszystkie główne furtki do RO-
D-ów są przez cały dzień otwarte 
i zamykane jedynie w godzinach 
nocnych. Owszem, są furtki do po-
szczególnych alejek, które używane 
są wyłącznie przez działkowców, co 
absolutnie nie oznacza, że do tych 
alejek nie można dotrzeć. Po prostu 
trzeba się do nich przespacerować 
nieco okrężną drogą.

Tak więc działki znajdujące się 
pomiędzy ulicami Międzynarodo-
wą, Kinową i Aleją Waszyngtona to 
zielone tereny całkowicie otwarte za-
równo dla spacerowiczów jak i dział-
kowców.

Istnieje koncepcja, aby w przy-
szłości na terenie pojawiły się ławki, 
place zabaw, plenerowe siłownie, być 
może jakaś infrastruktura kawiar-
niana (póki co przepisy zabraniają 
na terenie ROD-ów prowadzenia 
działalności gospodarczej) i według 
mnie tereny te powinny ewoluować 
w tym kierunku.

I sprawa ostatnia, gorący ostat-
nio temat, czyli tzw. ”tramwaj na 
Gocław”, czy raczej „tramwaj przez 
działki”. 

W Gazecie Stołecznej z dnia  
6 czerwca 2016 ukazał się kolejny 
artykuł na ten temat, i to w dodat-
ku kolejny nierzetelny. Nie jest 
prawdą, że działkowcy nie są prze-
ciwni planowanej tu inwestycji. Jest 
dokładnie na odwrót. Większość  
z nas obawia się, że to początek koń-
ca enklawy zieleni i spokoju w tym 
rejonie dzielnicy. Kompletną bzdurą 
jest także powiedzenie, że dziesiątki 
działkowców, których działki zostaną 
objętą tą inwestycją, mogą się prze-
nieść w głąb terenu ROD (tramwaj 
wraz z infrastrukturą ma zająć pas 28 
m szerokości!). Ani praktycznie, ani 
teoretycznie nie jest to łatwe. 

Z 6 ROD-ów tu się znajdujących 
jedynie Zarząd ROD Waszyngtona 
ma zdanie odmienne.

Reasumując. Według mojej 
skromnej opinii działki to więcej po-
zytywów niż negatywów.

Tych, którzy przechadzają się 
tamtędy często, nie muszę specjal-
nie zapraszać, zaś osoby, które daw-
no nie zapuszczały się w te okolice, 
zachęcam do odwiedzenia naszych 
zielonych, póki co, terenów.

Może trafi się jakiś dobry doj-
rzały owoc lub wałówka od sympa-
tycznego działkowca. Może się tak-
że zdarzyć zaproszenie na kieliszek  
wiśnióweczki z owoców tej ziemi. 

Tylko takie ryzyko może Was 
tam, Drodzy Czytelnicy, spotkać.

Przemysław Popkowski
 – działkowiec,

Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa

RZECZ O DZIAŁKACH,  
CZYLI ROD-OS W SĄSIEDZTWIE SASKIEJ KĘPY 

Przemysław Popkowski
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XXXIII KONKURS 
„WARSZAWA W KWIATACH I ZIELENI 2016” 

WYSTARTOWAŁ!

W roku jubileuszowym – czyli 
100lat w Warszawie – warto 

przypomnieć jak bogatą i prestiżową 
tradycję posiada konkurs „Warszawa 
w kwiatach i zieleni” i jego saskokę-
piańska emanacja p.n. „Saska Kępa 
w kwiatach”.

Z inicjatywy prezydenta Stefana 
Starzyńskiego w 1935 roku rozpo-
częto akcję ukwiecania Warszawy, 
która miała na celu poprawienie es-
tetyki miasta a w zamyśle stworzenia 
miasta „bukietu”.

Komitet powołany do realizacji 
tego przedsięwzięcia rekrutował się 
z luminarzy politycznych, intelektu-
alnych i artystycznych stolicy.

Obok Prezydenta, Wiceprezy-
dentów, Sekretarza Generalnego 
Polskiej Akademii Literatury – Ju-
liusza Kaden-Bandrowskiego – byli 
przedstawiciele prasy, stowarzyszeń 
społecznych i ogrodniczych, co  
miało podkreślić wagę zadania.

Powołany Komitet opracował 
regulamin i już w 1935 roku za naj-
piękniej ukwiecony balkon zosta-
ła przyznana nagroda Prezydenta 
Warszawy, dodatkowo 30 nagród 
zarządu miejskiego, nagrody Towa-
rzystwa Ogrodniczego Warszawskie-
go, Związku Towarzystw Ogródków 
Działkowych, Związku Stowarzyszeń 
Przyjaciół Wielkiej Warszawy – po 
prostu pospolite ruszenie promujące 
odmienioną, ukwieconą Warszawę

Pojawiły się rabaty, gazony kwia-
towe – ulice stołeczne nabrały barw a 
latarnie uliczne i słupy tramwajowe 
cieszyły oczy zawieszonymi koszami 
pełnymi kwiatów.

Akcja asymilowania kwiatów  
i zieleni w przestrzeni miejskiej  

w następnym roku owocowała ko-
lejnymi działaniami miejskimi m. 
in. uroczystym sadzeniem drzewek 
przez uczniów a na terenie całego 
miasta pojawiły się łąki kwiatów.

Przykładowo – przeprowadzono 
oględziny ok. 500 zgłoszonych do 
konkursu ukwieconych balkonów  
a na wyróżnionych czekały nagrody, 
w tym Nagroda Prezydenta Warsza-
wy o wartości ok. 500 zł oraz 30 na-
gród miasta o wartości 50 zł każda.

Kolejno w 1937roku została zor-
ganizowana w Szklarniach Ogrodu 
Saskiego wystawa kwiatów, a zna-
na firma księgarska Trzaska, Evert  
i Michalski prezentowała książki 
ogrodnicze, a Bracia Jabłkowscy  
meble ogrodowe.

Idea ukwiecania miasta wrosła  
w pejzaż stolicy.

W 1938 roku do konkursu zgło-
szonych zostało 820 obiektów.

Rok 1939 z upalnym latem za-
chwycił bogactwem kwiatów. War-
szawa w kwiatach i zieleni stała się 
rzeczywistością, marzenie Prezydenta 
Starzyńskiego zostało zrealizowane.

Okrucieństwo wojny przerwało  
w oczywisty sposób i ten przejaw 
urody życia.

Po wojnie – z gruzów zniszczonej 
Warszawy gdzieniegdzie wyrastały 
radosne samosiejki kwiatków nazy-
wanych „warszawiankami” – do dzi-
siaj cieszącymi się wielką sympatią 
warszawiaków.

Towarzystwo Przyjaciół War-
szawy, które 18 marca 2013 roku 
obchodziło swoje 50-lecie, miało 
swoje prapoczątki w stowarzysze-
niach biorących na siebie obowiązki  

samorządowych reprezentacji.  
W 1916 roku powstały Towarzystwa 
Woli i Grochowa, wcześniej istniało 
tylko Towarzystwo Pragi - założone  
w 1915 roku.

Konkurs „Warszawa w kwiatach  
i zieleni” jest ewenementem  
w Europie.

Właśnie ruszył 33. Konkurs, któ-
rego organizatorem jest Towarzy-
stwo Przyjaciół Warszawy i Miasto 
Stołeczne Warszawa.

Konkurs dotyczy ozdobienia ro-
ślinami naturalnymi balkonów, log-
gii, okien, ogródków przydomowych 
a także osiedli mieszkaniowych  
i terenów ogólnodostępnych np. 
placów, parków, zieleńców, ogrodów 
jordanowskich itd., itp.

Nagrody przyznawane będą  
w następujących konkurencjach:

1/ Człowiek - realizacja projek-
tów indywidualnych ;

2/ Firma - realizacja projektu 
przez osoby prawne;

3/ Sąsiedzi - realizacja projektów 
realizowanych wysiłkiem wspól-
nym; oraz

4/ Nagroda im. Stefana Starzyń-
skiego za działania w szczególny 
sposób propagujące ideę konkursu.

W każdej kategorii przyznane 
będą nie więcej niż trzy nagrody.

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

Zasady udziału w konkursie są 
precyzyjnie określone w regulaminie 
konkursu dostępnym na stronach 
internetowych: www.warszawaw-

kwiatach.pl oraz www.tpw.org.pl  
a także dostępny jest w Towarzystwie 
Przyjaciół Saskiej Kępy O/TPW  
– podczas cotygodniowych dyżu-
rów w każdą środę w godz. 16-18, 
w siedzibie Oddziału przy ul. Fran-
cuskiej 49, kl.A, (tel. 602 590 305,  
email: krystyna.gott@gmail.com).

Właściciel lub opiekun obiektu 
przystępuje do konkursu “Warszawa 
w kwiatach i zieleni 2016” poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszenia 
i dostarczenie z co najmniej dwoma 
zdjęciami na adres Zarządu Głów-
nego TPW (pl.Zamkowy 10) lub  
za pośrednictwem Towarzystwa 
Przyjaciół Saskiej Kępy.

Oceniane będą ukwiecenia ogól-
nodostępne , a spółdzielnie i wspól-
noty mieszkaniowe oceniane będą 
jako całość.

Zakończenie konkursu “War-
szawa w kwiatach i zieleni 2016” 

odbędzie się 28 sierpnia 2016 roku, 
podczas uroczystej gali zakończenia 
konkursu.

Emanacją konkursu ogólnomiej-
skiego jest konkurs organizowany 
przez Towarzystwo Przyjaciół Sa-
skiej Kępy O/TPW- p.n. „Saska Kępa 
w kwiatach 2016”. Zainteresowa-
nych prezentacją własnych dokonań 
ogrodniczych w postaci pięknych 
balkonów, ogrodów i ogródków przy-
domowych, ukwieconych ogródków 
kawiarnianych czy terenów ogólno-
dostępnych, osiedli mieszkaniowych 
i.t.p. – ZAPRASZAMY do udziału  
w tej szlachetnej, bo integrującej 
Sąsiadów rywalizacji w dziele upięk-
szania naszego miejsca na ziemi.

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

Uroczyste zakończenie konkur-
su „Saska Kępa w kwiatach 2016” 
przewidziane jest na dzień 26. wrze-
śnia 2016 r. w PROMIE Kultury Sa-
ska Kępa przy ul. Brukselskiej 23.  
Do zobaczenia!

Krystyna Gott
Prezes Towarzystwa Przyjaciół

Saskiej Kępy O/TPW

Krystyna Gott
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„...MĘSTWO, NIE WIESZ GDZIE MIESZKA?...”
Tadeusz Burchacki

Stulecie stołeczności Saskiej 
Kępy stanowi okazję do przy-

pomnienia, że wśród jej mieszkań-
ców było wielu wybitnych żołnie-
rzy Wojska Polskiego. Przed wojną 
mieszkali tu oficerowie najwyższej 
rangi – generał dywizji Tadeusz Ku-
trzeba, komendant Wyższej Szkoły 
Wojennej, w wojnie obronnej 1939 
roku Dowódca Armii „Poznań”, kie-
rujacy wielką bitwą nad Bzurą oraz 
generał dywizji Stanisław Burchardt-
Bukacki, były szef Sztabu Głównego 
Wojska Polskiego, Inspektor Armii 
a jednocześnie prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Kamionka, Saskiej Kępy 
i Gocławia. Po wojnie zamieszkał 
tu pułkownik Zbigniew Szacherski,  
w wojnie 1939 roku ostatni dowódca 
7 Pułku Strzelców Konnych Wiel-
kopolskich a po wojnie pierwszy 
dyrektor Muzeum Wojska Polskie-
go. Przed wojną przy ulicy Saskiej 
68 mieszkał podporucznik rezerwy 
inżynier Konrad Guderski, orga-
nizator i dowódca obrony Poczty  
Polskiej w Gdańsku.

Bohaterska obrona Poczty Gdań-
skiej ma swoją literaturę. Istnieje 
też jej filmowa wersja, w której rolę 
Guderskiego zagrał niezapomnia-
ny Stanisław Jasiukiewicz. Dlatego 
w niniejszym tekście chciałbym się 
skupić tylko na postaci Konrada  
Guderskiego oraz na staraniach 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy  
o jego trwałe upamiętnienie w prze-
strzeni publicznej Saskiej Kępy.

Konrad Guderski urodził się  
w 1900 roku w Piotrkowie Trybu-
nalskim ale przez większą część 
życia związany był z Warszawą. 
Przed pierwszą wojną światową ro-
dzina Guderskich przeniosła się do 
Pruszkowa. Tam Konrad uczęszczał 
do miejscowej Szkoły Technicznej  
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej a na-
stępnie do Szkoły Handlowej w są-
siednim Żbikowie. W 1914 roku po 
ewakuacji ojca w głąb Rosji zamiesz-
kał w bursie w Warszawie. Uczył się 
w prywatnej szkole średniej Mariana 
Rychłowskiego, późniejszym Gim-
nazjum Państwowym im. Tadeusza 
Reytana. Ukończył je w 1920 roku. 
Studiował na Wydziale Inżynierii 
Wodnej Politechniki Warszawskiej 
a następnie na Wydziale Inżynie-
rii Lądowej i Wodnej Politechniki 
Lwowskiej, gdzie uzyskał tytuł in-
żyniera hydrologii. Po otrzymaniu 
dyplomu pracował przy remoncie 
Kanału Augustowskiego oraz przy 
regulacji Wisły wreszcie jako rze-
czoznawca zagadnień wodnych  
w Ministerstwie Spraw Wojskowych 
i Sztabie Głównym w Warszawie. W 
kwietniu 1939 roku został oddelego-
wany do wykonania zadań wojsko-
wych w Gdańsku.

Jeszcze w Piotrkowie jako uczeń 
należał do tajnej drużyny harcer-
skiej, którą prowadził urodzony  
w tym samym mieście, starszy od 
niego o pięć lat Stefan Rowecki  

– poźniejszy generał „Grot”, Ko-
mendant Główny Armii Krajowej. 
Podczas I wojny światowej Guder-
ski należał do POW. W listopadzie 
1918 roku brał udział w rozbrajaniu 
Niemców. Pełnił w tym czasie funk-
cję zastępcy Komendanta Polskiego 
Oddziału Wojskowego na Dworcu 
Towarowym w Warszawie. W 1920 
roku walczył w I Pułku Ułanów 
Krechowieckich. Został odznaczony 
„Medalem Pamiątkowym za Wojnę 
1918-1921”. W latach następnych 
jednocześnie studiując, odbywał 
służbę wojskową. Służył w 10 Pułku 
Ułanów, w Szkole Podchorążych Re-
zerwy Kawalerii, w Szkole Podcho-
rążych Rezerwy Piechoty w Rawie 
Ruskiej oraz w 77 Pułku Piechoty.

W 1939 roku został skierowany 
na teren Wolnego Miasta Gdańska. 
Używając pseudonimu „Konrad” 
przygotowywał teren Polskiego 
Urzędu Pocztowo-Telegraficznego 
Gdańsk 1 przy placu Heweliusza do 
prowadzenia jego obrony w przy-
padku wojny. Sprowadził tam broń 
i amunicję oraz przeprowadził szko-
lenie wojskowe działającej tam taj-
nej organizacji bojowej samoobrony 
(organizacją kierował Alfons Fli-
sykowski – podreferendarz Dyrek-
cji Okręgu Poczt i Telegrafów RP  
w Gdańsku). Odebrał przysięgę od 
załogi i w chwili wybuchu wojny 
został dowódcą obrony Poczty (jego 
zastępcą był Flisykowski). Guderski 
poległ 1 września 1939 roku w pierw-
szych godzinach walki, broniąc praw 
Polski do Gdańska i Bałtyku. Po-
chowano go na cmentarzu Gdańsk-
Zaspa. Nieznany swoim żołnierzom  
z nazwiska „Konrad” został zidenty-
fikowany dopiero w 1947 roku. Do 
tego czasu także poeta Edward Fiszer 
w wierszu „Telegram z Gdańska” łą-
czył jego postać jedynie z pseudoni-
mem oraz z miejscem walki:

„… Konrad? Nie znasz nazwiska?
Męstwo, nie wiesz, gdzie mieszka?

Pisz do nieba. Doręczą.
Jeśli listy opatrzysz

Gdańskiej poczty pieczecią...”

W 1977 roku powołaliśmy sa-
skokępski Oddział Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy, nieoficjalnie 
zwany Towarzystwem Przyjaciół Sa-
skiej Kępy. Prezesem oddziału został 
profesor Marian Marek Drozdowski 
zanany historyk i warsawianista. 
Wśród priorytetowych zadań znala-
zły się takie cele jak zaszczepienie 
wśród mieszkańców Saskiej Kępy 
szacunku i przywiązania do miejsca 
zamieszkania, pogłębienie ich wie-
dzy o wydarzeniach, które miały tu-
taj miejsce i o ludziach związanych 
z naszą dzielnicą. Zatem wiedza  
o historii i tradycji Saskiej Kępy.

Dwa lata po powstaniu Oddziału 
miała przypaść 40 rocznica WRZE-
ŚNIA 1939 roku. Z tej okazji posta-
nowiliśmy upamiętnić w otwartej 

przestrzeni Saskiej Kępy dwóch jej 
byłych mieszkańców, bohaterskich 
żołnierzy wrześniowych walk – ge-
nerała Tadeusz Kutrzebę i podpo-
rucznika Konrada Guderskiego. 
Zgodnie z ówczesnymi procedurami 
wystąpiliśmy do Obywatelskiego 
Komitetu Ochrony Pomników Walk 
i Męczeństwa w m.st. Warszawie 
(ówczesny jego adres to Plac Dzier-
żyńskiego 3/5) o wyrażenie zgody na 
umieszczenie tablic pamiątkowych 
na domach, w których Oni mieszkali 
i skąd wyruszyli na wojnę... Mijały 
miesiące a odpowiedzi nie otrzy-
maliśmy, mimo, że wg przepisów  
Komitet był do niej zobligowany. Po 
kilku interwencjach, w czerwcu 1979 
roku przyszła odpowiedź, z iście  
„salomonowym” stanowiskiem:

„… Komitet dokładnie przeanalizo-
wał propozycje Towarzystwa. Obywa-
telski Komitet również uważa, że pamięć  
o wymienionych wybitnych uczestnikach 
II wojny światowej powinna być utrwa-
lona w społeczeństwie (np. przy pomocy 
stosownych form plastycznych).

Jedynie dyskusyjna wydaje nam się 
sama lokalizacja wspomnianych tablic 
pamiątkowych. Naszym zdaniem do-
wódca bitwy nad Bzurą powinien być 
upamiętniony nad rzeką, gdzie toczyły 
się walki w 1939 roku a dowódca Pocz-
ty Głównej – w Gdańsku. W ten sposób 
podkreśli się główne zasługi tych boha-
terskich dowódców…”

podpisano (-) Stefan Durmaj  
wiceprzewodniczący Komitetu

Za otrzymane pismo podzięko-
waliśmy zaznaczając jednocześnie, 
że dyskusyjne stanowisko Komitetu 
odczytujemy jako „otwarte”, nieza-
mykające sprawy…

Jednocześnie wystąpiliśmy o po-
parcie dla „naszej” lokalizacji do:

- Urzędu Pocztowego w Gdańsku
- Klubu Sportowego „Konradia” 

w Gdańsku (nazwa klubu od imienia 
K. Guderskiego)

- Drużyny Harcerskiej im. Kon-
rada Guderskiego w Gdańsku

- Jednostki Wojskowej im. Gu-
derskiego w Zgierzu

- ówczesnego Dowódcy Marynar-
ki Wojennej PRL – admirała Ludwi-
ka Janczyszyna.

Poparcie uzyskaliśmy od pierw-
szej czwórki ww. adresatów, odmówił 
nam jedynie admirał. Swoje stanowi-
sko uzasadnił na blankiecie Dowód-
cy Marynarki Wojennej:

„…Podzielam w pełni pogląd Oby-
watelskiego Komitetu Ochrony Pomni-
ków Walk i Męczeństwa w Warszawie, 
że pamięć bohaterskich czynów obroń-
ców ojczyzny w 1939 roku powinna być 
uczczona w miejscach ich walki, tak jak 
to się stało w przypadku dowódcy Obro-
ny Poczty Polskiej. Z tych względów nie 
widzę realnych przesłanek do występo-
wania z poparciem wniosku Towarzy-
stwa w sprawie umieszczenia tablicy 
pamiątkowej w Warszawie…”

Gdynia, listopad 1979 r.
Podpisano  

(-) Admirał Ludwik Janczyszyn

Mocne żołnierskie słowa, zgodne 
z obowiązującą wówczas wykładnią 
władzy…

W międzyczasie dowiedziałem 
się czym, obok pracy społecznej  
w Komitecie zajmuje się jego wice-
przewodniczący pan Stefan Durmaj. 
Był dyrektorem Biblioteki Miejskiej 
przy ulicy Koszykowej w Warszawie. 
Mając „na papierze” cztery poparcia 
dla „naszej” lokalizacji wybrałem się 
z wizytą do pana dyrektora. Pretek-
stem było przekazanie na jego ręce 
kilku egzemplarzy warszawskiej pra-
sy sprzed stu lat dla potrzeb biblio-
teki. Gazet pochodzących z moich 
własnych zbiorów.

Na początku spotkania dyrektor 
poprosił sekretarkę o sprawdzenie, 
czy w katalogu biblioteki znajdują 
się przyniesione pozycje. Niektó-
rych nie było. Wówczas powiedzia-
łem , że już teraz można je wpisać 
do katalogu. Dyrektor , zresztą 
bardzo sympatyczny pan chętnie je 
przyjął i już przy kawie wróciliśmy 
do tablic Guderskiego i Kutrzeby.  
Pozostawiłem mu odbitki czterech 
pism popierających „naszą loka-
lizację”, o piśmie od admirała nie 
wspomniałem. Mieliśmy czekać na 
stanowisko Komitetu. I w paździer-
niku 1980 roku otrzymaliśmy pismo  
a w nim:

„… Obywatelski Komitet Ochrony 
Miejsc Walk i Męczeństwa m.st. War-
szawy uprzejmie zawiadamia, że za-
akceptowane zostały wnioski Waszego 
Towarzystwa dot. upamiętnienia tabli-
cami bohaterskich obrońców z ostatniej 
wojny: ppor. inż. Konrada Guderskiego 
i gen. Tadeusza Kutrzeby”

i w dalszym ciągu pisma decyzje, 
które były dla nas niespodzianką:

„… koszt tablicy ku czci gen. Ta-
deusza Kutrzeby pokryty zostanie  
z budżetu miasta (Naczelny Plastyk 
Warszawy), natomiast koszty tablicy 
poświęconej ppor. Guderskiemu powin-
no naszym zdaniem pokryć Minister-
stwo Łączności (sprawę należy uzgodnić  
z tym resortem).”

podpisano (-) Stefan Durnaj  
wiceprzewodniczący Komitetu
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Po przeszło dwóch latach starań 
udało nam się:

- 1 września 1981 roku w 42 rocz-
nicę śmierci Konrada Guderskie-
go odsłoniliśmy na budynku przy  
ul. Saskiej 68 poświęconą mu tabli-
cę. Autorem tablicy był Jacek Lu-
bryczyński. Odsłonięcia dokonali 
wdowa po bohaterze Pani Maria Gu-
derska oraz wiceminister łączności 
Wiesław Adamski. Tablicę poświę-
cił proboszcz saskokępskiej parafii 
ksiądz Tadeusz Kot.

O pomyślnym dla nas zakoń-
czeniu sprawy tablicy Guderskie-
go powiadomiliśmy wszystkich, 
którzy poparli nasze starania po-
nownie dziękując im za wsparcie. 
Do pism dołączyliśmy zdjęcia ta-
blicy oraz noty warszawskiej prasy  
o uroczystości jej odsłonięcia. 
Wysłaliśmy je także admirałowi  
Janczyszynowi, ale bez podziękowań 
i komentarza.

- 1 października 1981 roku od-
słoniliśmy tablicę pamięci generała 
Tadeusza Kutrzeby na jego domu 
przy ulicy Bajońskiej 3. Do dziś 
na tym budynku wisi przedwojen 
na tabliczka adresowa o treści 
„Własność Aldony i Tadeusza Ku-
trzebów”. Tablicę (autorstwa Sta-
nisława Soszyńskiego) odsłonił 
generał brygady Ksawery Floria-
nowicz, wychowanek Kutrzeby  
z Wyższej Szkoły Wojennej, w 1939 
roku oficer operacyjny w sztabie  
Armii „Pomorze”, a w PRL ostat-
ni dowódca Warszawskiej Dywizji  
Kawalerii.

Nie licząc na akceptację Komi-
tetu w sprawie umieszczenia tabli-
cy generała Tadeusza Kutrzeby na 
domu przy ulicy Bajońskiej, rów-
nolegle przygotowaliśmy poświę-
coną mu tablicę dla naszego ko-
ścioła parafialnego przy ul. Nobla.  
Odsłoniliśmy ją w rocznicę odzy-
skania niepodległości – 11 listopa-
da w tym samym 1981 roku. Aktu 
odsłonięcia tablicy (autorstwa 
Stanisława Sikory) dokonał wspo-
mniany już pułkownik Zbigniew 
Szacherski. Poświęcił ją ksiądz 
pułkownik Franciszek Borowiec, 
szef duszpasterstwa 26 Praskiego  
Obwodu Armii Krajowej. Podczas 
uroczystości pułkownik Szacherski 
przypomniał słowa generała Ku-
trzeby poświęcone swoim poległym  
podkomendnym:

„Przechodząc koło grobów 
żołnierskich nad Bzurą,

niech przyszli nasi dowódcy 
sprawiedliwie wspomną,

że tu leżą jedni z tych, którzy starali 
się wykonać  niewykonalny w 1939 
roku obowiązek

– obronę Polski.”

Tadeusz Burchacki

Od redakcji: 
Tablica poświęcona Konrado-

wi Guderskiemu na domu przy 
ulicy Saskiej wymaga dziś odświe-
żenia. Po 35 latach zaśniedziała, 
co utrudnia odczytanie jej treści.  
Przedkładamy to pod uwagę władz 
dzielnicy lub hojności ewentualnego 
sponsora.

Widok szczelnie wypełnione-
go ludźmi Promu Kultu-

ry w wieczór 15 czerwca 2016 roku 
doskonale pokazał jak wielką rolę w 
życiu lokalnej społeczności odegrać 
mogą organizacje pozarządowe (czyli 
stowarzyszenia i fundacje). To dzięki 
ludziom współpracującym ze sobą 
w ramach stowarzyszenia ŁADna 
Kępa udało się stworzyć nową ini-
cjatywę (w tym wypadku nagrodę 
dot. architektury), wypromować ją, 
zaangażować mieszkańców, prze-
prowadzić proces wyboru nagrodzo-
nych i zorganizować galę wręczenia 
nagród. Chyba wszystkim obecnym 
wówczas w Promie towarzyszyło głę-
bokie przekonanie, że było to przed-
sięwzięcie bardzo potrzebne. M.in. 
taka jest rola organizacji pozarządo-
wych, by jako niezależne podmioty 
podejmowały działania uzupełniają-
ce wobec tego, co robi administracja 
rządowa i samorządowa oraz biznes.

Na Saskiej Kępie istnieje wiele 
lokalnych organizacji, ale często są 
one za mało znane mieszkańcom, 
przez co brakuje im rąk do pracy. 
Ma to ma wpływ na ich skuteczność. 
Niska rozpoznawalność to też mniej-
sze znaczenie w relacjach z partnera-
mi samorządowymi i biznesowymi. 

Dość wspomnieć, że wiele organi-
zacji nie ma nawet swoich stron in-
ternetowych, na których mogłyby 
prezentować swoją aktywność i za-
chęcać do włączania się w ich dzia-
łania. Profesjonalizacja potrzebna 
jest także na innych polach. Warto, 
by organizacje były otwarte np. na 
pomoc jaką świadczy „Warszawskie 
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych” (www.szpitalna.ngo.pl).

Jest też mnóstwo tematów, które 
w ogóle lub w zbyt małym stopniu 
podnoszone są przez lokalne organi-
zacje pozarządowe. Szczególnie rzuca 
się w oczy brak organizacji o charak-
terze strażniczym (tzw. watchdog), 
które powołuje się w celu szczegóło-
wego monitorowania działań lokal-
nych władz. Takie organizacje czu-
wają nad przejrzystością wydawania 
środków publicznych, przyglądają 
się umowom zawieranym przez 
władze samorządowe oraz wskazują 
przypadki występowania konfliktu 
interesów. Inspiracją mogłaby być 
np. lubelska Fundacja Wolności, któ-
ra prowadzi portal jawnylublin.pl,  
dzięki czemu mieszkańcy Lublina 
w bardzo prosty i przystępny sposób 
uzyskują informacje na temat dzia-
łania lokalnych władz. Dzięki temu 

POTRZEBUJEMY SILNYCH LOKALNYCH  
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Do Redakcji:
Szanowna Redakcjo! 
Przesyłam krótką informację do-

tyczącą planowanej wycinki drzew 
przy ul. Lotaryńskiej.

Po przeciwnej stronie segmentów 
zlokalizowanych przy ul. Lotaryń-
skiej (od numeru 6 do numeru 20) 
znajduje się teren stanowiący wła-
sność Gminy, aktualnie wydzierża-
wiony Wodociągom, na którym to 
terenie planowana jest budowa par-
kingu – informację tę potwierdziła 
Pracownica Gminy, obecna na tym 
terenie w dniu 1. lipca b.r.

Teren ten od jednej strony gra-
niczy z wybudowanymi w tym roku 
filtrami, emitującymi przez 24 go-
dziny hałas utrudniający nam życie,  
a z drugiej strony otoczony jest pa-
sem starodrzewu, który stanowi płu-
ca od spalin z Wału Miedzeszyńskie-
go i wygłusza hałas emitowany przez 
te filtry. Drzewa te zostały posadzone 
w latach sześćdziesiątych.

W dniu 1.lipca dowiedzieliśmy 
się, że na tym terenie powstanie par-
king i drzewa zostaną wycięte – pa-
dło sformułowanie, że jest to wyłącz-
nie sprawa ceny tzn. ile Wodociągi 
będą musiały zapłacić Gminie aby 
przedsięwzięcie doszło do skutku.  
Taką informację przekazało nam 
dwóch Ludzi – 1. lipca, którzy cho-
dzili po tym terenie i oceniali go pod 
kątem wycinki drzew.

Na marginesie dodam, że od sze-
regu lat kiedy przychodziły Komisje 
z Wydziału Ochrony Środowiska ni-
gdy TE drzewa nie wzbudzały żad-
nych wątpliwości jeżeli chodzi o ich 
„zdrowotność”. 

Mieszkańcy ul. Lotaryńskiej są 
bardzo poruszeni i głęboko zanie-
pokojeni planowaną barbarzyńską 
akcją, która pod każdym względem 
byłaby wymierzona w nas MIESZ-
KAŃCÓW, a jednocześnie w etos  

mogą np. bardziej świadomie uczest-
niczyć w wyborach samorządowych.

Na zakończenie warto dodać,  
że istnieją także inne podmioty, 
które mogą reprezentować interesy 
mieszkańców, a nie są organizacjami 
pozarządowymi. Np. w naszej dziel-
nicy od niedawna działa Dzielnico-
wa Rada Seniorów, której zadaniem 
jest m.in. artykułowanie interesu se-
niorów zamieszkujących naszą część 
Warszawy. Jest jednak zdumiewające, 
że nadal nie doczekaliśmy się powo-
łania Młodzieżowej Rady Dzielnicy, 
która mogłaby na poziomie lokal-
nym dbać o interesy naszej młodzie-
ży. Dodatkowym problemem jest to, 
że istniejąca Młodzieżowa Rada Mia-
sta składa się z delegatów rad dziel-
nicowych, przez co młodzież naszej 
dzielnicy nie ma tam swojej repre-
zentacji. Czy nie najwyższy czas,  
by to zmienić?

Tadeusz Rudzki
Aktywną młodzież ze szkół naszej 

dzielnicy, która byłaby zainteresowana 
powołaniem młodzieżowej rady dzielnicy 
zachęcam do kontaktu za pośrednictwem 
redakcji. Chętnie podpowiem, co można 

zrobić, by taka rada w końcu  
została powołana.

Saskiej Kępy, gdzie każde drzewo ma 
wartość nie do przecenienia.

Liczę na Was Redakcjo, że pomo-
żecie dotrzeć nam OBYWATELOM 
do tych niefrasobliwych decydentów 
– jeżeli Tacy są.

Na to NIE POZWOLIMY!!!

Z poważaniem 
Agnieszka Łukawska

Telefon i mail znane Redakcji
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fot. z zasobów SOSK

Od Redakcji:
Bakcyl Saskokępianizmu jest (jak 

okazuje się) chorobą towarzyską.
Zapytacie Państwo dlaczego uroczy 

i bardzo w klimacie saskokępski felieton 
publikujemy na półmetku wydarzeń ba-
lowych (przed i po).

No coż...są pewne sprawy o których 
dżentelmeni nie mówią.

Obchody jubileuszowe stworzyły 
niejakie możliwości i stąd po półrocznej 
przerwie wracamy, publikujemy i za-
praszamy na łamy.

Ze względu na jubileuszowy prio-
rytet cały numer n/Gazety jest w tonie 
wspomnieniowo – historycznym, troszkę 
nostalgicznym a na pewno tożsamo-
ściowym – zgodnie z przeświadczeniem 
lokalesów, że 100 lat temu to Warszawa 
się do nas przyłączyła....

Siódemka to szczęśliwa cyfra. 
Bardzo szczęśliwa w tym roku. 

No właśnie, bo już po raz siódmy 
Stowarzyszenie Obywatelskie Saska 
Kępa (dalej SOSK) zorganizowało 
Bal Saskiej Kępy! Już nie musieliśmy 
myśleć, kombinować, gdzie-co-jak, 
bo „na bank” mamy zaklepane stałe 
miejsce do balowania w PROM-ie! 
Kto nie wie, co znaczy ten skrót, ten 
kiep. PROM-em obecnie zawiaduje 
niezmiernie życzliwa nam Pani Dy-
rektor Maria Juszczyk. Dziękujemy!!

Ciut nieklawo wychodziło nam 
z terminem Balu, bo to zaraz po Syl-
westrze (fi nanse!), a tuż przed feria-
mi (dzieciaki!) i karnawał (ciasno!) 
w tym roku. Ale udało się. Sobota 23 
stycznia sprezentowała nam piękną 
zimową aurę, którą mogliśmy podzi-
wiać przez okna PROM-u.

Fikuśne zaproszenia na Bal pro-
jektowała dla nas – jak co roku – Kle-
mentyna Margolis z łódzkiego ASP.

A sam Bal? Po prostu – i jak za-
wsze - było fantastycznie, było cu-
downie! Stawiła się liczna reprezen-
tacja Naszej Kochanej Dzielnicy plus 
Jej Sympatycy. Dowodziła tą całą wa-
tahą Szefowa naszego Stowarzysze-
nia Ania Popkowska-Bilińska, która 
przywitała gości uroczystym prze-
mówieniem, przerywanym licznymi 
oklaskami. Odczytano elektronicz-
ne pozdrowienia od Witka Wilew-
skiego z Kanady. I choć tym razem 
Witek był daleko, to serce już dawno 
i na zawsze zostawił na Kępie.

Jak co roku, Stowarzyszenie za-
deklarowało część funduszy balo-
wych dla Domu Małego Niewido-
mego Dziecka przy ulicy Obrońców. 
Do tej akcji przyłączył się również 
nasz Fotograf Sławek Chelis.

Na Balu nie dostrzegliśmy celebry-
tów, dziennikarzy czy polityków, za to 
wielką, zwartą społeczność „saskokę-
piaków” – jak mawia Witek, czy jak 
ich zwie „Majcher” – „saskersów”.

Pan Didżej, ksywka „Kędzie-
rzawy”, puszczał nam (pomny nauk 
Witka) stosowną muzykę z lat 60-tych, 
czyli haleje, bony-emy i różne fajne 
kawałki. Nieopatrznie poprosiłem go 
o „Watermelon Mana”, ale pomyślał, 
że to może jakaś prowokacja i nie pu-
ścił jazzowych fanaberii. 

Siostra Witka Basia Wilewska-
-Bober porzuciła swego męża An-
drzeja na konkurencyjnej imprezie 
Gali BCC i dała smugę na prawdziwy 
Bal – na Kępę, po to, żeby przypo-
mnieć jak się tańczyło prawdziwego 
rock and rolla. Zaliczyliśmy więc 
z Basią parę ostrych kawałków na 
parkiecie. 

„Pućka” Szabłowska dyskretnie 
obserwowała klimat muzyczny Balu 
i chyba nie zanotowaliśmy żadnej 
większej wpadki. Uffffff.

Dało się odczuć pustkę na par-
kiecie z powodu niespodziewanej 
absencji Pana Prezesa Kurowskiego.

W tym roku nie odbyły się wybo-
ry Królowej Balu, bo „abonament” 
na najbliższe lata wykupiła (ode 
mnie.....) Elunia Szramowska – ase-
kuracyjnie, bo mogłaby polec, z po-
wodu ostrej konkurencji w osobach 
Izy Sewerynik, Ewci Gójskiej oraz 
licznej reprezentacji młodzieżowej, 
chociażby takiej jak „krew z mle-
kiem” Dorotki Śliwskiej czy prze-
ślicznej Izy Popkowskiej.

My tu gadu gadu, a gdzie opis 
grupy Wojtka „Walerka”? Spoko, 
byli obecni, jakżeby nie! Przede 
wszystkim Tomek „Bańka” Bań-
kowski, Tomek Holc, Maciek Lipski 
i uwaga!.. Władek Dadas! Wszyscy 
chcieli z Władkiem pogadać – był 
też pretekst, żeby golnąć sztakanik 
pysznego winka prosto z Majorki. 
Autor podarował Władkowi table-
aux (po polsku „tablo”) ze zdjęciami 
ludzi z Kępy plus historyczny „papi-
rus” Władka z roku....1971! Ale ten 
czas ucieka! Owo „tablo” w formacie 
plakatu było fragmentem wystawy 
Witka ze Święta Saskiej Kępy 2015. 
Teraz też ludzie rozpoznawali z łezką 

w oku swoje facjaty z lat szczęśliwo-
ści i „szlifów” na Francuskiej. Trzeba 
będzie dorobić jeszcze wiele odbitek 
na przyszłość dla zainteresowanych. 
A specjalnie dla Władka – egzem-
plarz „Alfabetu Saskiej Kępy”.

Ania Jenike – jeśli już na chwi-
lę musiała zejść z parkietu, gdzie 
szalała – to tylko dla kontroli w/w 
„sekcji” – nie było jednak żadnych 
skarg. Potwierdzała tę opinię coraz 
to młodsza z Balu na Bal – Zosia Sta-
niszewska i i jej mąż Krzysztof.

Grupa Czesia Kity – jak co roku 
bardzo zwarta i autonomiczna – ba-
wiła się rewelacyjnie.

Mieniły się eleganckie krawaty 
i mrugały do nas dostojne muszki 

męskie, ale fi kuśne kapelusiki kar-
nawałowe prezentowali tylko Jurek 
Sewerynik i Stefan Popkowski.

W środku sali wyróżniała się 
liczna grupa rodziny Monikowskich 
– z Basią, „Tuśką”, Wieśkiem i ich 
dziećmi Ewą i Michałem – czołowymi 
tancerzami Balu. Ach ta młodość... 

Ten młodzieżowy entuzjazm sto-
nował – jak zawsze zrównoważony 
- Krzysiek Kaltenberg, wspomagany 
przez Familie Kurczewskich i Twar-
dowskich. „Twardy” był spokojny, bo 
wiedział, że w razie jakiejś – nie daj 
Boże – politycznej draki, może dać 
smugę na Obrońców... Ale już na po-
czątku Balu „szefowa” Ania stanowczo 
zabroniła jakiekolwiek agitacji poli-
tycznej, tak więc nieformalne grupki 
mogły – nomen omen – spiskować 
tylko na parkiecie w pobliżu Pana Di-
dżeja – tam było głośno i na salę nie 
dochodziła żadna szeptanka...

Radość była wielka, gdy wypatrzy-
liśmy w tłumie Elę z domu Świątek 
– co za niespodzianka! Nie szkodzi, 
że z mężem... Ela ma dar parapsy-
chologii i wiedziona niezawodnym 
instynktem z Francuskiej, przybyła 
na Bal zza granicy „on time”! Bra-
wo Ela! „Sekcja samochodowa” czyli 
Witek Szenk i super elegancki Marek 
Trzaskowski – choć ciut dalej od par-
kietu, ale z familią pp. Krzyżanow-
skich, doskonale się bawiła – ale... 
nie sprzedali żadnego auta – byli na 
Balu zupełnie prywatnie. W tej sy-
tuacji nagroda główna dla Królowej 
Balu – „Honda-Gold-Luna-Explo-
rer” przeszła na rok następny. 

Wojtek Gójski zrezygnował ze 
swojej afgańskiej czapeczki (ech ta 
polityka...) i w parzystym roku pre-
zentował nam nakrycie głowy, chyba 

z Mandżurii – taka miniaturowa jur-
ta z antenką.

Ewcia Gójska już bez czapeczki, 
ale z szałową fryzurą „dawała ognia” 
na parkiecie!

Obecna na Balu była delegacja 
z Komorowa w osobach Małgosi 
i Jurka Janczaków. A propos Ko-
morowa: niestety, nie było w tym 
roku Komorowskiej-Grupińskiej Ani 
– w sobotni wieczór pewnie piła już 
swoje pierwsze „mojito” w Hawanie. 

Z daleka byli widoczni liczni 
przedstawiciele Klanu Ambrozie-
wiczów z jego seniorem Jankiem 
i „Ziuńką” na czele.

Brazylijskie siostry Lenczewskie 
z Żoliborza reprezentowała w tym 

roku tylko młodsza siostra, Wandzia 
– zresztą żona Gadzia.

Wypatrywaliśmy Pani Hani Baku-
ły, ale podejrzewam, że obowiązki to-
warzyskie zatrzymały Ją na Gali BCC. 
Zabrakło też Pana Redaktora Iwasz-
kiewicza – zawsze nam w prasie życz-
liwego – co by skrobnął miłe słówko 
o nas. Żałujemy, ale takie czasy – są 
przecież rzeczy ważne i ważniejsze...

Brakowało nam bardzo Mateusza 
Mroza, ale pustkę tę z powodzeniem 
wypełniła niezawodna grupa z Al-
zackiej i Złoczowskiej, której dziel-
nie sekundowała sąsiedzka ekipa ko-
leżanki Manickiej.

Obowiązki akademickie zasto-
powały w Poznaniu „protoplastę” 
naszych Bali, Staszka Majcherczyka. 
Drugi „ojciec chrzestny” naszych 
Bali, Janek Grupiński, też nie mógł 
wpaść do nas, ale On nie miałby 
szans, żeby nie skosztować przysma-
ków bufetu – Janek dzielnie walczy 
ostatnio na ostrej diecie.

Kogo jeszcze w tym roku zabra-
kło? Kilku osób: Wojtka Kuczyń-
skiego, Andrzeja Cieszkowskiego, 
Małgosi Gurkau, Ewci Przedpełskiej, 
Małgosi Barylskiej. Zaległości do od-
robienia - czekamy na nich za rok. 

Księga Pamiątkowa była wyłożo-
na na wysokim stoliku – liczne wpi-
sy, pochwały i wklejki tam się zna-
lazły. Reklamacje i uwagi? A jakże, 
były i takie, odbierane werbalnie na 
miejscu. Ale „abonamentowe” – bo 
od tych samych osób co roku – tym 
razem krzesła nie pasowały, brak 
było listy gości i coś tam jeszcze....

Pan Fotograf uwijał się jak w ukro-
pie – nasze liczne facjaty są do weryfi -
kacji. Zrobiono – pierwszy raz w hi-
storii Bali – cudne zdjęcie grupowe! 

Alkoholowo zarządziliśmy „bar 
szwedzki” tzn. każdy pilnował (albo 
i nie) swojej fl aszki, a bufet serwował 
rozmaite pyszności na ciepło!

Lata robią swoje i jak mawia Wi-
tek „nobody gets any younger”, więc 
na przyszły Bal będziemy chyba 
nosili plakietki z nazwiskami, albo 
z „ksywkami”. Sorry, ale tak trzeba 
na wszelki wypadek.....

Podsumowując, nasz Bal – jak co 
roku – był super-hiper, atmosfera 
przyjazna, ludzie wspaniali. 

Kochani, tyle zapamiętałem z na-
szego Balu. Trzymajcie się! Do zoba-
czenia za rok!

SASKA KĘPA GÓRĄ!!!!
Wojciech „Gadzio” Radomski 

SIÓDMY BAL SASKIEJ KĘPYWojciech „Gadzio” Radomski 

SASKA KĘPA lipiec 2016 r.   Nr. 1 (22)16. Wspomnienia


