
fot. z „Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych ws. trasy tramwajowej na Gocław”

Oddajemy w Wasze ręce szczególny numer naszego periodyku „Saska 
Kępa”. Nowy Rok skłania do podsumowań i remanentów.

Mamy okazję częściowo podsumować Jubileusz Stulecia Stołeczności  
Saskiej Kępy, który obfitował w ważne a nie raz wręcz historyczne wydarzenia. 

Taki charakter dla naszej społeczności ( i nie tylko) niewątpliwie miała wy-
stawa „Artyści Saskiej Kępy”. Polecamy Państwu reportaż z Wystawy – Kry-
styny Gott, uzupełniony ważnym artykułem Magdy Czerwosz o Magdalenie  
Gross oraz „Echo wystawy” autorstwa Tadeusza Rudzkiego.

Przemysław Popkowski zaprasza nas na kolejny spacer edukacyjno – senty-
mentalny, tym razem ulicą Alfreda Nobla.

Synonimem Saskiej Kępy jest ciągłość i tożsamość. Idąc tym tropem  
– w rubryce PREZENTUJEMY – przedstawiamy panią profesor Aleksandrę 
Hartwig – od zawsze TUTAJ, a Przemysław Popkowski opowiada o stoczonych 

z sukcesem „bojach” o Zaułek Żabczyńskich, a Andrzej i Maria Wielanierowie 
piszą o bohaterze czasów wojny – SEWERYNIE WIELANIERZE.

Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy zaprasza na spotkanie rocznicowe  
– 40 lat jak jeden dzień – piórem prof. Mariana Marka Drozdowskiego (pierw-
szego Prezesa TPSK) we „Wspomnieniach sentymentalnych”, a aktualna  
Prezes – Krystyna Gott relacjonuje 33 konkurs „Saska Kępa w kwiatach 2016”.

Joanna Derengowska (młoda aktorka) spróbowała swoich sił jako  
recenzentka wybranych wydarzeń kulturalnych w nowej rubryce „Meldunki  
z pokładu PROMU...” 

I wreszcie Leszek Kurowski apeluje o dialog „Dialog potrzebny od zaraz” 
– to prawda!

Zapraszamy Państwa do lektury i dialogu!
Redakcja

Drodzy Czytelnicy!

Krystyna Gott – ARTYŚCI...ARTYŚCI Z SASKIEJ KĘPY . Magda Czerwosz – WIELKI EPIZOD Z SASKIEJ KĘPY   

Marian Marek Drozdowski – WSPOMNIENIA SENTYMENTALNE . Przemysław Popkowski – HISTORIA (NIEPEŁNA) JEDNEJ ULICY   

Tadeusz Rudzki – ECHA WYSTAWY ARTYŚCI SASKIEJ KĘPY - I CO DALEJ? . Leszek Kurowski – DIALOG POTRZEBNY OD ZARAZ  
Krystyna Gott – 33 KONKURS SASKA KĘPA W KWIATACH 2016 . Joanna Derengowska – MELDUNKI Z POKŁADU PROMU...  

W tle Stulecia tzw. „gorący kartofel” – TRAMWAJ NA GOCŁAW. A my pytamy – kiedy pojedziemy takim tramwajem?
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Medal 100-łecia przyłączenia  
Grochowa-Saskiej Kępy - Gocławia do Warszawy

Państwo Janina i Krzysztof Buraczewscy

Bierzemy udział w wydarze-
niach a często je tworzymy – 

mimowolnie tworząc kronikę, a nie-
raz historię naszej Małej Ojczyzny.

Świadectwem czasu są też kon-
kursy kwiatowe na Saskiej Kępie 
– pragmatycznie obywatelskie, in-
tegrujące sąsiadów, będące pospoli-
tym ruszeniem w dziele upiększania  
swojego miejsca na ziemi.

Uroczysty finał obył się 26 wrze-
śnia 2016 roku w PROMIE kultury 
Saska Kępa.

Uroczystość zaszczycili NAJ-
WAŻNIEJSI dla tego przedsięwzię-
cia, a mianowicie: pani dr Beata 
Michalec – Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy, w prostej linii 
spadkobierczyni idei prof. S. Lo-
rentza, założyciela TPW – pierwsza 
kobieta na tym zaszczytnym miejscu 
(bez pomocy parytetu).

Tradycyjnie splendoru uroczysto-
ści dodał Burmistrz Dzielnicy Praga 
Południe – pan Tomasz Kucharski 
– bardzo doceniany za wspieranie 
organizacji pozarządowych, patro-
nujący wielu przedsięwzięciom oby-
watelskim.

Obecny był również Zastępca 
Burmistrza – pan Michał Wiere-
miejczyk.

Przybyli Radni szczebla stołecz-
nego – pani Dorota Lutomirska 

oraz Dzielnicy Praga Południe – pani 
Małgorzata Rynkiewicz i pan Ry-
szard Kalkhoff, występujący w po-
dwójnych rolach: gości oficjalnych 
jak również laureatów konkursu.

Dopisał również pan Andrzej 
Opala – Naczelny Redaktor Gazety 
n/Dzielnicy.

Serdecznie powitana została pani 
Magda Czerwosz – wieloletni gość 
oficjalny z tytułu zasiadania w Ra-
dzie Warszawy i od zawsze przewod-
niczenia w Radzie Osiedla, a tym 

razem jako Laureatka, szczególnego, 
pięknego ogrodu z nieujarzmioną 
zielenią – podobnie jak artystyczna 
twórczość Magdy Czerwosz – ar-
tystki ceramika, o wszechstronnych 
talentach.

Brawami przywitana została 
Maria Juszczyk – Dyrektor PRO-
MU Kultury Saska Kępa, bardzo 
przychylna potrzebom i otwarta na 
współpracę z saskokępnymi organi-
zacjami pozarządowymi.

Pani Maria również w podwójnej 
roli – też jako Laureatka konkur-
su „Saska Kępa w kwiatach 2016”  
z tytułu pięknie ukwieconego czer-
wonymi bluszczolistnymi pelargo-
niami tarasu na dachu PROMU.

Faktycznymi bohaterami wieczoru 
byli licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Saskiej Kępy – Laureaci konkursu.

Konkurs „Saska Kępa w kwia-
tach“ jest dzielnicową emanacją  
ogólnomiejskiego konkursu „War-
szawa kwiatach i zieleni”, który 
powołany został w 1937 roku przez 
Prezydenta Stefana Starzyńskiego.

Ówcześnie Towarzystwo Przy-
jaciół Saskiej Kępy bierze udział  
w tzw. „święcie wiosny”, którego od-
powiednikiem stał się po drugiej woj-
nie konkurs „Warszawa w kwiatach”.

Wojna i czas PRL przerwały dzia-
łalność Towarzystwa a władze zawie-
siły wszelką obywatelską aktywność 
społeczną.

W 1963 roku powstało Towarzy-
stwo Przyjaciół Warszawy w którym 
działali członkowie przedwojenne-
go Towarzystwa Przyjaciół Saskiej 
Kępy, włączając się w struktury  
Oddziałów Dzielnicy.

W 1977 roku zostało zalegali-
zowane Towarzystwo Przyjaciół  
Saskiej Kępy jako 12 -ty Oddział  
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. 

Sukcesem Zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Saskiej Kępy była i jest 
od 1995 roku organizacja konkursu 
„Saska Kępa w kwiatach”.

Rok Jubileuszu 100-Lecia przy-
łączenia Saskiej Kępy do Warszawy 
sprzyja historycznym refleksjom, 
szczególnie, że ciągłość i tożsamość 
są chronione jako szczególne dzie-
dzictwo kulturowe Saskiej Kępy.

33 KONKURS „SASKA KĘPA W KWIATACH 2016” 
 – TO JUŻ HISTORIA!Krystyna Gott

.
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Nadine Bandurska w swoim czarodziejskim ogrodzie – w kontekście rodzinnym

Arma-Gedon z panią 
Katarzyną Korpolewską

Wyjątkowe, o niebanalnej 
urodzie „medalowe angliki   

pani Agnieszki Bennett

Czasami bywa nudno

„zapleczu” amstafka Mamba – terro-
ryzowana nieco przez adoptowanego 
po ciężkich przeżyciach Stefana – bul-
dożka francuskiego, a wszystko pod 
czujnym okiem kota Georga uratowa-
nego z ostatecznych opresji. 

Piękne ukwiecone balkony, kom-
pozycje ogrodowe kwiatów i krzewów, 
skwery, rabaty a także zdjęcia i filmi-
ki z udziałem bardzo udomowionych 
czworonogów wyświetlane na ekra-
nie w Sali Widowiskowej PROMU  
Kultury stanowiły tło finału konkur-
su „Saska Kępa w kwiatach 2016”, 
uroczystości prowadzonej przez  
Prezes TPSK – Krystynę Gott.

Uwieńczeniem gali, niespodzian-
ką i zaszczytem dla beneficjentów 
było wręczenie przez Burmistrza 
Dzielnicy Praga Południe Tomasza 
Kucharskiego Medali 100-Lecia, 
wybitych z okazji setnej rocznicy 
przyłączenia do Warszawy: Grocho-
wa – Saskiej Kępy - Gocławia.

Beneficjentami tego szczególnego 
odznaczenia zostały osoby zasłużone 
dla Saskiej Kępy.

Wyróżniona medalem została  
Prezes Towarzystwa Przyjaciół War-
szawy – dr Beata Michalec, także 
wieloletnia Prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Saskiej Kępy O/TPW – pani Te-
resa Skupień, jak również aktualna  
Prezes TPSK – Krystyna Gott.

Laureaci wielu konkursów kwia-
towych Prezesi Spółdzielni Budow-
lano-Mieszkaniowych, a mianowicie: 
- Prezes Spółdzielni Budowlano- 
-Mieszkaniowej Pracowników Kultu-
ry – pan Leszek Kurowski – również 
notoryczny laureat konkursów ogól-
nowarszawskich a także niestrudzony 
społecznik;
- Prezes Spółdzielni Budowlano-
Mieszkaniowej – pan Jarosław Ma-
chlewski – ciekawie aranżujący zie-
leń z rabatami bogato ukwieconymi, 
klombami i grupami bylin na terenie 
Spółdzielni „Ateńska”. u str 5 str  

Uroczystość finału konkur-
su rozpoczęła się od wręcze-
nia prestiżowych nagród, ufun-
dowanych przez Burmistrza 
Dzielnicy Praga Południe pana To-
masza Kucharskiego, które stanowią  
najbardziej pożądane trofeum  
konkursowe.

Wśród nagrodzonych jedenastu 
Laureatów byli państwo Nadine  
i Jan Bandurscy, posiadacze zjawi-
skowego ogrodu. Przepięknie skom-
ponowane grupy roślin, feeria barw, 
oczko wodne i także fontanna. Pan 
Jan Bandurski – pasjonat ogrod-
niczego hobby w 2016 roku wpro-
wadził nowatorski – ekonomiczno-
ekologiczny system nawadniania. 
Ogród zyskał na urodzie a kieszeń 
odetchnęła z ulgą.

Jest to prawdziwie magiczne 
miejsce.

Tradycyjnie dostrzeżona i nagro-
dzona została Spółdzielnia Budow-
lano-Mieszkaniowa Pracowników 
Kultury za wzorcową architekturę 
krajobrazu. Na ręce Prezesa pana 
Leszka Kurowskiego, znanego 
społecznika, (który nigdy „nie od-
gwizduje walkowera”) obok nagrody 
Burmistrza została przyznana nagro-
da ZG TPW w konkursie ogólno-
warszawskim „Warszawa w kwiatach 
i zieleni”.

Prestiżowo nagrodzony został 
również balkon i ogródek przed do-
mem z fuksjami, hortensjami, rzad-
ko spotykanym okazem kwitnącego 
bukszpanu – pielęgnowany przez pa-
nią Annę Łuszczyk.

Panie Anna Antonowicz i Anna 
Cięciara odebrały Nagrodę Bur-
mistrza m.in. za przepiękną rabatę 
kwitnącą wszystkimi barwami wio-
sny, lata i jesieni a powołaną do życia 
staraniem Wspólnoty Mieszkanio-
wej. Bonus za obywatelskość!

Podobnie pani Krystyna Biega-
nowska została nagrodzona za zjawi-
skowy klomb pod oknami budynku.

W kategorii – pięknie ukwieco-
ne balkony – Nagrody Burmistrza 
otrzymały panie: Katarzyna Kor-
polewska oraz Jolanta i Małgorzata 
Błażejewskie.

Docenione zostały również pięk-
nie zaaranżowane ogrody Ewy Kory-
cińskiej i Małgorzaty Rynkiewicz 
– Działaczek społecznych w Towa-
rzystwie Przyjaciół Saskiej Kępy  
i jak okazuje się również Laureatek 
Konkursu.

Ewa Korycińska – „filar” Za-
rządu TPSK, a Małgorzata Ryn-
kiewicz – Radna n/Dzielnicy, która 
stara się często aby niemożliwe było 
możliwe. 

Wśród Laureatów konkursu sa-
skokępskiego znaleźli się państwo 
Małgorzata i Włodzimierz Budnic-
cy – „Odkrycie “ konkursowe ostat-
nich dwóch lat. Pan Włodzimierz 
Budnicki – pasjonat ogrodniczy 
– specjalizuje się w tytoniach (nie 
dotyczy to – rzecz jasna – zgubnego 
nałogu) wysokościowych roślinach 
pełnych kwiatów, cudownie pachną-
cych wieczorami. Balkon na drugim 
piętrze ukwiecony od podłogi do 
sufitu – wygląda imponująco i zo-
stał nagrodzony również w konkur-
sie ogólnowarszawskim „Warszawa  
w kwiatach i zieleni 2016”.

Na szczególne wyróżnienie za-
sługuje nowocześnie zaaranżowany 
niecodzienny ogród pani Doroty 
Paprzyckiej – z pięknymi krzewami  
i kwiatami.

Państwo Teresa i Karol Zawadz-
cy nagrodzeni zostali za pięknie  
zadbany ogródek ze wspaniałymi 
okazami róż.

Dzięki opiece, trosce i celowej 
terapii pani ordynator dr Monice 
Lis-Szymczak – pacjenci Dzienne-
go Oddziału Psychiatrycznego jak 
zwykle pielęgnowali ogród urzeka-
jący kolorystycznymi kompozycjami 
kwiatów, zmieniającymi się w rytm 
pór roku.

Ze szczególną satysfakcją  
– w myśl naszej zwierzolubnej 
idei, która pozwoliła nam spara-

frazować nazwę konkursu „Saska 
Kępa w kwiatach i... zwierzakach”  
– odnotowujemy nowych miesz-
kańców – pełnoprawnych czworo-
nogów, skądinąd najczęściej „adop-
ciaków” u naszych prominentnych  
Laureatów.

I tak: pani Katarzyna Korpolew-
ska – (pięknie ukwiecony balkon) 
stała się opiekunką romantycznej 
pary bezdomniaków, kiedyś egzy-
stującej w rowie. On (piesek) opie-
kuńczy, rozważny, ona (suczka) mała 
czarna (w typie pchła-szachrajka)  
– kiedyś: bez prawa do życia. Obec-
nie na „deptaku” ulicy Francuskiej 
po prostu – bywalcy, z imionami, 
które ilustrują zmiany jakie wprowa-
dzili w domu: ARMA - GEDON.

Pani Agnieszka Bennett – wła-

ścicielka okazałego pięknie ukwie-
conego tarasu z małą fontanną jako 
swoistym poidełkiem dla buldogów 
angielskich, których jest szczególną 
miłośniczką i znawczynią – do pary 
psich angielskich domowników – do-
kooptowała trzeciego. Pełne podium 
zwycięzców o niebanalnej urodzie. 

W tej samej kategorii – pięknych 

ukwieceń z podtekstem zwierzolub-
nym w wydaniu rzec można seryjnym 
– jest balkon pani Jagody Banach  
– klimatycznie nastrojowo ukwiecony 
w przewadze miniaturowymi koloro-
wymi surfiniami w towarzystwie flo-
rystycznych kompozycji a na bliskim 
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 
SASKIEJ KĘPY 

/ODDZIAŁ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WARSZAWY/
– WSPOMNIENIA SENTYMENTALNE 

Marian Marek Drozdowski

Jako historyk dziejów Warsza-
wy, w tym biografii Stefana 

Starzyńskiego, towarzyszyłem prof. 
Stanisławowi Lorentzowi w założe-
niu w 1963 r. Towarzystwa Przyja-
ciół Warszawy. Szybko Towarzystwo 
rozrosło się do kilkunastu oddzia-
łów dzielnicowych i kilku komisji 
problemowych. Mieszkańcy Saskiej 
Kępy do 1977 r. uczestniczyli w pra-
cach Oddziału Grochów, prowadzo-
nego przez zasłużonego społecznika 
i nauczyciela Pana Henryka Wierz-
chowskiego. Za jego namową 27 lu-
tego 1977 r. w domu państwa Zale-
skich, przy ul Walecznych 18 odbyło 
zebranie inicjatywne Towarzystwa 
Przyjaciół Saskiej Kępy (Oddział 
TPW), w którym wzięli udział: ppłk 
Stefan Jellenta, dr Maria Kuźmiń-
ska, dr Zbigniew Spieralski, mgr 
Maria Groń-Drozdowska, mgr Hen-
ryk Wierzchowski, Jacek Rokicki, 
inż. Jerzy Bortkiewicz, Ewa Zaleska, 
mgr Krystyna E.Widermann, mgr 
Katarzyna Kołodziejczyk, mgr inż. 
Tadeusz Burchacki, prof dr hab. Ma-
rian Marek Drozdowski i Mieszko 
Ciepkoś (?) 

Moja lokalna ojczyzna- Saska 
Kępa, w latach 1960-2000, kiedy 
mieszkałem przy ul Peszteńskiej 
8, związana była we wczesnym śre-
dniowieczu z Solcem jako osadą tar-
gową. Około XV wieku w związku ze 
zmianą koryta Wisły zmieniła nazwę 
z Kępy Soleckiej, na Kępę Wiślaną. 
Na początku XVII wieku przyjęła 
ona uchodźców z Holandii, którzy 
w Polsce szukali schronienia przed 
prześladowaniami religijnymi. Na-
zwano ją wówczas Kępą Holenderską 
na cześć przybyszów zajmujących się 
rolnictwem i ogrodnictwem. W czasie 
wojen szwedzkich, głównie w latach 
1655-1656 Kępa została zniszczona. 
Wkrótce dzierżawi ją Jakub Sobieski 
– syn Jana III, następnie Sasi , którzy 
organizowali tutaj liczne polowania 
a także miłosne schadzki w Pałacu 
Myśliwskim .

W związku z tą tradycją warto za-
poznać mieszkańców Saskiej Kępy z 
kolonizacją holenderską i saską i za-
prosić ambasadorów Holandii i RFN 
na nasz jubileusz 40-lecia.

Już Saska Kępa okryta starym 
dębem dostarczała Warszawie budu-
lec i materiał na budowę umocnień 
ziemnych w czasie Insurekcji Ko-
ściuszkowskiej, a w latach wojen na-
poleońskich 1806-1812 na potrzeby 
fortyfikacji Pragi. W czasach Kró-
lestwa Polskiego, w 1827 r. liczyła 
14 gospodarstw i 114 mieszkańców. 

„Przewodnik dla podróżujących  
w Polsce” z 1821 r. zachęcał do od-
wiedzania Saskiej Kępy pisząc: 
„Osoby lubiące spacery na wodzie, 
udają się na Saską Kępę gdzie po-
śród przyjemnej natury widoków  
u mieszkańców tej wyspy podwie-
czorki i wiejskie znajdują śniadania”.

W XIX wieku za czasów Sienkie-
wicza i Prusa Saska Kępa była celem 
masowych wycieczek niedzielnych. 
„Tygodnik Ilustrowany” organizo-
wał tutaj głośne festyny prasowe.

W 1918 roku, po przyłączeniu 
Gminy Grochów w 1916 r. do War-
szawy, a więc tym samym Saskiej 
Kępy, były nieudane próby założenia 
Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy 
przez rodzinę Wolframów. Było to 
niemożliwe ze względu na małą licz-
bę mieszkańców, Dopiero aktywna 
akcja inwestycyjno-budowlana po 
oddaniu do użytku Mostu Księcia  
J. Poniatowskiego w 1927 r. rozpo-
częła „złoty okres” rozwoju Saskiej 
Kępy. Zaczęły powstawać zabytkowe 
już dzisiaj wille ówczesnej elity mia-
sta, m.in: gen Tadeusza Kutrzeby, 
gen Stanisława Burhardt- Bukackie-
go, wybitnego mikrobiologa i lekarza 
Ludwika Hirszfelda, dyrektora Ra-
dia Romana Starzyńskiego, ministra 
Augusta Zaleskiego – późniejszego 
Prezydenta RP na Uchodźstwie, 
dyrektora Związku Miast Polskich 
Marcelego Porowskiego, znanego 
architekta Warszawy – Bohdana  
Lacherta, wybitnego wydawcy Jana 
Gebethnera i wielu innych.

Uruchomiono, dzięki pomocy 
prezydenta Starzyńskiego, pierw-
sze prace nad zorganizowaniem na 
terenach dzisiejszego Stadionu Na-
rodowego Wystawy Krajowej, któ-
ra miała pokazać w 1944 r. dorobek 
Rzeczypospolitej w czasie 25-lecia 
istnienia.

Zadaniem głównym jaki stawia-
liśmy sobie przed Towarzystwem 
była budowa więzi społecznej miesz-
kańców Saskiej Kępy, dzisiaj byśmy 
powiedzieli społeczeństwa obywa-
telskiego poprzez znajomość histo-
rii Saskiej Kępy, Warszawy i Polski. 
Przypominam, że w roku 1977 r. roz-
wijały swą dzielność Komitet Obro-
ny Robotników, Ruch Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela, Polskie 
Porozumienie Niepodległościowe, 
Konserwatorium „Doświadczenie 
i przyszłość”, Konfederacja Pol-
ski Niepodległej. W organizacjach 
tych pracowało kilku aktywnych 
członków Towarzystwa, sympatyzo-
wało zaś bardzo wielu co sprawiło,  

że w Pierwszej Solidarności byliśmy 
prawie wszyscy, a wielu także w kon-
spiracyjnej Solidarności po wprowa-
dzeniu stanu wojennego. 

Zgodnie z tym założeniem To-
warzystwo zorganizowało na terenie 
Saskiej Kępy obchody:

- 400-lecia stołeczności Warszawy;
- 350-lecia osadnictwa na Saskiej 

Kępie (wydaliśmy medal z tej okazji);
- 200-lecia Konstytucji Majowej 

i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r.  
w jej obronie oraz 200-setnej roczni-
cy rzezi Pragi (wystawiliśmy obelisk 
upamiętniający powstanie Orderu 
Virtuti Militari i zorganizowaliśmy 
w Kościele na ul Nobla wieczór re-
ligijno-patriotyczny, z udziałem wy-
bitnych artystów warszawskich); 

- braliśmy udział w sporze o króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
wystawiając mu obelisk na skraju 
Parku Skaryszewskiego, odsłonię-
ty przez Józefa Kardynała Glempa  
Prymasa Polski;

- co roku braliśmy udział w ob-
chodach kolejnych rocznic Powsta-
nia Listopadowego, organizowanych 
przez ks. Wacława Karłowicza (inspi-
rowaliśmy powstanie pomnika gen 
Franciszka Żymierskiego – bohatera 
bitwy pod Olszynką Grochowską);

- zorganizowaliśmy wiele od-
czytów i spotkań poświęconych ko-
lejnym rocznicom Listopada 1918  
– narodzinom Niepodległości; 

- ze szczególną estymą odnosili-
śmy się do kolejnych rocznic War-
szawskiego Września i Powstania 
Warszawskiego 1944 r. Z tej okazji 
wszystkim powstańcom, mieszkają-
cym na Saskiej Kępie wręczyliśmy 
honorowe dyplomy, wystawiliśmy 
tablice ku czci generałów Kutrzeby, 
Burchard- Bukackiego, por. Konra-
da Guderskiego – obrońcy Poczty 
Gdańskiej, wydaliśmy medal dla 
upamiętnienia mjr Wiesława Gór-
nickiego, który poległ we wrześniu 
1939 r. W dniu rocznicy Powstania 
Warszawskiego spotykaliśmy się 
przy Białej Kapliczce w Parku Ska-
ryszewskim, który dzięki naszym 
zabiegom wrócił do nazwy Park im. 
Ignacego Paderewskiego. 

Upowszechnieniu wiedzy histo-
rycznej służyły spotkania. organizo-
wane przez Towarzystwo, poświęco-
ne wybitnym postaciom: Tadeusza 
Kutrzeby, Stanisława Burhardt-
Bukackiego, Stefana Żeromskiego  
(popiersie), Bolesława Prusa (po-
piersie), Ignacego Paderewskiego- 
popiersie przy wejściu do Parku jego 
imienia, ufundowane przez Hono-

rowego Obywatela Warszawy, ko-
lekcjonera malarstwa europejskiego  
dr Zbigniewa Porczyńskiego.

Tablice , obeliski, pomniki nie 
tylko na Saskiej Kępie ale w ca-
łej Warszawie to przede wszystkim 
dzieło mgr inż. Tadeusza Burchac-
kiego, wielkiego społecznika, wi-
ceprezesa Towarzystwa, pasjonata 
ochrony dziedzictwa narodowego. 
Dzięki niemu przy odsłonięciu ko-
lejnych tablic i obelisków gościliśmy  
na Saskiej Kępie 

Królową Elżbietę, Króla Hiszpa-
nii Carlosa, przedstawiciela Prezy-
denta USA (przy pomniku Edwarda 
House`a), Prezesa Kongresu Polonii 
Amerykańskiej przy pomniku Wa-
szyngtona Edwarda Moskala. Świat 
muzyczny Warszawy przy tablicy 
Witolda Lutosławskiego.

Jemu zawdzięczamy wystawie-
nie na Kamionku obelisków ku czci  
Romana Dmowskiego i Józefa  
Piłsudskiego.

Angażując się w akcję odbudo-
wy Zamku Królewskiego i Zamku 
Ujazdowskiego naszym wielkim 
przyjacielem i protektorem był prof. 
Stanisław Lorentz – prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Warszawy a po nim  
doc. hab. Lech Królikowski

Korzystaliśmy z życzliwego zain-
teresowania Prymasów Polski; Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego i Józe-
fa Glempa i kolejnych proboszczów 
Kościoła p. w. Najświętszej Panny 
Marii Nieustającej Pomocy. Naszym 
wspólnym przedsięwzięciem była 
uroczystość 50-lecia powstania pa-
rafii na Saskiej Kępie i organizacja 
pobytu Ojca Świętego w 1983 r. na 
Stadionie Dziesięciolecia. Z tej oka-
zji nasze Towarzystwo upowszech-
niało apel do mieszkańców prosząc 
ich o pomoc dla setek tysięcy pątni-
ków wybierających się na spotkanie 
z Papieżem. Za to zaangażowanie 
zostaliśmy skarceni na posiedzeniu 
Prezydium ZG TPW.

W stanie wojennym ogłoszonym 
13 grudnia 1981 r. kilka mieszkań 
naszych członków służyło za schro-
nienie przywódcom podziemnej 
„Solidarności”, m.in. mieszkanie 
redaktor Katarzyny Kołodziej-
czyk. Później członkowie Zarządu  
pracowali w Prymasowskim Ko-
mitecie Pomocy Ofiarom Stanu 
Wojennego w Archikatedrze War-
szawskiej i w Kościele p. w. Św. Ka-
tarzyny. Szczególnie aktywna w tej 
działalności była Teresa Skupień,  
która po mnie objęła prezesurę  
Towarzystwa.
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Ciągłość i tożsamość – dyplomy z lat 1970-tych

WIEŚCI Z SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW
aktywności mieszkańców – zmiany 
zostały częściowo wycofane, a przede 
wszystkim Urząd Dzielnicy w przy-
szłości kierować będzie nowe propo-
zycje zmian do zaopiniowania przez 
Samorząd przed podjęciem decyzji. 
Miejmy nadzieję, że pozwoli to wy-
eliminować chociaż część konfliktów, 
których ani mieszkańcy ani Urząd 
Dzielnicy przecież nie potrzebują.

Ponadto uzyskaliśmy informacje 
dotyczące budowy hali łukowej wy-
branej w I edycji budżetu partycy-
pacyjnego (spodziewana realizacja: 
koniec 2017 roku). Udało nam się 
wymóc deklarację poprawy organi-
zacji ruchu przy zamykaniu strefy 
„SK” podczas imprez stadionowych 
oraz porozmawiać z przedstawiciela-
mi Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) 
na temat poprawy warunków ruchu 
pieszego na ulicy Francuskiej (jest 
szansa na lepszą organizację „ogród-
ków kawiarnianych” oraz na działa-
nie sprzyjające przeniesieniu ruchu 
rowerowego na jezdnię). Ponadto 
skierowaliśmy do ZDM szereg po-
stulatów dotyczących zbliżającego 
się remontu ulicy Saskiej i przyłą-
czyliśmy się do ogólnodzielnicowe-
go wniosku organizacji społecznych, 
które apelują o egzekwowanie zakazu 
wjazdu aut do Parku Skaryszewskie-
go i rezygnację z organizowania tam 

uciążliwych imprez. Oprócz tego po-
parliśmy inicjatywę Stowarzyszenia 
ŁADna Kępa na rzecz konserwacji 
płaskorzeźby Wojciecha Czerwosza 
znajdującej się na budynku Zespołu 
Szkół nr 77 („Prus”). Kto wybierze 
się na spacer ulicą Katowicką sam 
będzie mógł ocenić efekt.

W kolejnych miesiącach Samo-
rząd Mieszkańców będzie przypo-
minał o trwającej edycji budżetu 
partycypacyjnego i monitorował 
realizację zapowiedzi Władz Dziel-
nicy, które pojawiły się w reakcji na 
nasze liczne pisma. Będziemy też 
zgłaszać nasze pomysły dotyczące 
nowej organizacji ruchu na Saskiej 
Kępie. Informacje o naszych najważ-
niejszych interwencjach (w tym treść 
stanowisk i interpelacji oraz otrzy-
mywane odpowiedzi) zamieszczane 
będą na naszej stronie: www.kepa.
waw.pl. Wszystkich zachęcamy do 
obserwowania naszego profilu „Sa-
morząd Mieszkańców Saskiej Kępy” 
w portalu Facebook.com – społecz-
ność wokół tego profilu liczy już 
ok. 1160 osób (stan na 30.XII.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.

Siłą naszego Towarzystwa były 
środowiska twórcze wspomagające 
nas , które żyły nadzieją na poważ-
ne zmiany ustrojowe i gospodarcze 
w naszym Kraju. Braliśmy udział  
– wspierając Komitety Obywatelskie 
w wyborach parlamentarnych i sa-
morządowych popierając kandyda-
tów z listy „Solidarności”. Mieliśmy 
różne poglądy polityczne ale szano-
waliśmy się nawzajem. Pamiętam 
spór o ocenę Władysława Gomułki; 
czy mamy wziąć udział w odsło-
nięciu tablicy poświęconej mu, bo  
w 1956 r. mieszkał na Saskiej Kępie 
i gromadził zwolenników przemian 
Październikowych. Koledzy zwią-
zani z KPN czarną farbą na tablicy 
manifestowali swój sprzeciw ja by-
łem innego zdania. 

Jako inicjator i pierwszy prezes 
Towarzystwa chciałbym wymienić 
Koleżanki i Kolegów szczególnie za-
służonych w pierwszym okresie jego 
działalności: mgr Tadeusz Burchac-
ki- wiceprezes., plastyk Ewa Zaleska 
– wiceprezes, urbanista Krystyna 
Medalis, rzeźbiarz prof. Stanisław 
Sikora, dziennikarze: mgr Katarzy-
na Kołodziejczyk, Franciszka Gryko, 
Andrzej Wernic, Zenona Macużanka 
a także Mieczysław Rakowski redak-
tor „Polityki”, sekretarze: Wiesława 
Kazikowska, Krystyna Widerman, 
mjr Skomra. 

Wspierali nas znakomici ludzie 
sztuki i nauki i oficerowie; Teresa  
Roszkowska – scenograf, aktor  
Gustaw Lutkiewicz z małżonką, prof. 
Akademii Muzycznej Stefan Kama-
sa z małżonką, małżeństwo Onosz-
ków, ppłk Stefan Jellenta, płk Stefan 
Kotowski, płk Antoni Żurowski ps. 
„Andrzej” – dowódca Zgrupowania 
Praskiego Armii Krajowej, wydaw-
ca Jan Gebethner, historyk dr Ma-
ria Kużmińska, historyk prof. Ste-
fan Krzysztof Kuczyński i redaktor  
naczelny Encyklopedii Warszawy 
Barbara Petrozolin-Skowrońska.

Jako senior varsavianistyki  
i pierwszy prezes Towarzystwa za-
chęcam mieszkańców Saskiej Kępy 
do starannego przygotowania, po-
nad podziałami, obchodów 100-le-
cia odzyskani Niepodległości. Za-
proponujmy władzom państwowym 
i stołecznym zorganizowanie z tej 
okazji wielkiej wystawy na Stadionie 
Narodowym. Do aktualnych pro-
gramów i podręczników szkolnych  
z historii, języka polskiego i wiedzy 
o społeczeństwie, opracujmy wkład-
ki o historii i problemach współcze-
snych Saskiej Kępy. Starajmy się  
o uczczenie pamięci: Ludwika 
Hirszfelda, Wiktora Gomulickiego. 
Ks Jana Twardowskiego Konstante-
go Ildefonsa Gałczyńskiego. Stare-
mu zarządowi to się nie udało.

Przede wszystkim powróćmy do 
nastrojów społecznych, to jest zgody 
w różnorodności, naszej Pierwszej 
„Solidarności”. Tego Państwu życzy 
Marian Marek Drozdowski wspólnie 
z Zarządem Towarzystwa Przyjaciół 
Saskiej Kępy zapraszając jednocze-
śnie na spotkanie rocznicowe „Saska 
Kępa wczoraj i dziś” do PROMU 
Kultury Saskiej Kępy (przy Bruk-
selskiej 23) 18 marca (w sobotę)  
o godzinie 17.00. 

Marian Marek Drozdowski

Za nami kolejne miesiące VI 
kadencji Samorządu Miesz-

kańców Saskiej Kępy. W tym czasie 
nasza uwaga najmocniej koncen-
trowała się na dwóch tematach – 
tramwaju na Gocław oraz sprawach 
związanych z organizacją ruchu. Ws. 
tramwaju domagaliśmy się m.in. lep-
szych informacji na temat postępo-
wania o uzyskanie decyzji dotyczą-
cej uwarunkowań środowiskowych. 
Niestety inwestor (Tramwaje War-
szawskie) zaniedbał informowania 
mieszkańców o tym, że część z nich 
(głównie mieszkańcy okolic Mię-
dzynarodowej i Afrykańskiej) mogła 
ubiegać się o status strony w postę-
powaniu administracyjnym. Prosili-
śmy także Urząd Dzielnicy o opinię 
na temat raportu o oddziaływaniu 
tej inwestycji na środowisko. W re-
zultacie nawet popierający tę inwe-
stycję Urząd złożył swoje uwagi do 
dokumentacji złożonej przez Tram-
waje Warszawskie w Biurze Ochrony 
Środowiska.

W kwestii organizacji ruchu udało 
nam się dowiedzieć, że nowe propo-
zycje zostaną wreszcie przygotowane 
w przyszłym roku i przedstawione 
mieszkańcom do konsultacji. W mię-
dzyczasie doszło do zamieszania zwią-
zanego ze zmianami na ulicy Irlandz-
kiej. Wygląda jednak na to, że – dzięki 

u3 Medale Stulecia Miejskości Sa-
skiej Kępy stały się również udzia-
łem szczególnych Laureatów kon-
kursów kwiatowych.

Państwo Janina i Krzysztof Bu-
raczewscy są kolejnym pokoleniem 
kultywującym markę ogrodu „czte-
rech pór roku” – dumy Saskiej Kępy 

(w 1970 roku listem, a w 1972 roku 
dyplomem Oddziału Grochów TPW 
została uhonorowana pani Maria 
Buraczewska za pięknie ukwiecony 
ogród).

Wręcz historyczną ikoną To-
warzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy 
jest ogród pani prof. Aleksandry  
Hartwig – wyróżniony dyplomem  
w 1938 roku przez Prezydenta  
S. Starzyńskiego, którego wolą 
powołany został do życia konkurs 
„Warszawa w kwiatach i zieleni”.

Wszystkim „Medalistom” gra-
tulujemy i życzymy wielu suk-
cesów w kolejnym STULECIU,  
a najbliższe „nominacje” za chwi-
lę czyli w 34. KONKURSIE  
„SASKA KĘPA W KWIATACH 
2017”.

ZAPRASZAMY! 

Krystyna Gott
Prezes Towarzystwa Przyjaciół

Saskiej Kępy O/TPW
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Centrum Krwiodawstwa „Jordanek”

„Jordanek”

„Jordanek” z widokiem na 
domy Spółdzielni „ Kolektyw”

Kolonia domów Spółdzielni 
„Kolektyw” ( Nobla 15-17)

Kolonia domów Spółdzielni 
„Kolektyw” ( Nobla 23-15)

Kościół MBNP  
– widok z „Jordanka”

Kościół MBNP  
– widok od strony ul. Obrońców

Pierwszą wędrówkę po Saskiej 
Kępie poświęciłem ulicy 

Obrońców, której bieg kończy się na 
kościele przy ulicy Nobla. Wypada 
więc być konsekwentnym i kolejną 
„niepełną historię” opowiedzieć wła-
śnie o ulicy, której patronuje szwedz-
ki wynalazca i fundator nagrody 
swego imienia – Alfred Nobel.

Patron – biorąc pod uwagę nazwy 
ulic na Kępie – dość przypadkowy, 
jednak ta przedwojenna nazwa do-
skonale przyjęła się w lokalnej spo-
łeczności. 

Ale zacznijmy od początku.
Ulica Alfreda Nobla to półkilo-

metrowa uliczka mająca charakter 
osiedlowy. Zaczyna swój bieg od 
Zwycięzców, następnie mija Obroń-
ców, krzyżuje się z Walecznych, by 
ślepo skończyć się przed ulicą Saską.

Na rogu ulic Zwycięzców i Nobla 
(adres Zwycięzców 39, wejście od 
Nobla) w latach 1946-1968 mieszkał 
wybitny kompozytor współczesnej 
muzyki poważnej Witold Lutosław-
ski, o czym informuje nas umiesz-
czona na budynku od strony Zwy-
cięzców tablica pamiątkowa. W tym 
samym domu mieszkała również ro-
dzina Stockingerów: Andrzej – zna-
ny aktor z żoną, piosenkarką Barbarą 
Barską (Gospodarczyk), oraz synem 
Tomaszem, który również został ak-
torem. 

Lokatorzy tej kamienicy, wędru-
jąc do swych mieszkań w latach 60. 
ubiegłego wieku, musieli być świad-
kami budowy gmachu Centrum 
Krwiodawstwa, wznoszonego na-
przeciwko według projektu Andrze-

ja Gałkowskiego przy ulicy Nobla 2. 
Obiekt zajmuje bardzo dużą działkę, 
ciągnie się wzdłuż Zwycięzców aż do 
ulicy Saskiej.

Sąsiedni, podobnie duży obszar 
znajdujący się pomiędzy Centrum  

a kościołem, to dość chaotycznie 
zagospodarowane działki. Na jednej 
z nich mieszczą się niezbyt okazałe 
garaże, obok jeszcze kilka lat temu 
wznosiła się „górka”, z której oko-
liczne dzieciaki zjeżdżały na sankach 
lub na „byle czym”. Skąd wzięła się 
owa „górka”? Mieszkańcy wspomi-
nają, że w latach 60. na Nobla poja-
wiło się wojsko, które w tym miejscu 
wykopało zbiornik wodny, zaskle 
piło go, a następnie zasypało ziemią. 
Powstałe w ten sposób wzniesienie 
zarosło trawą. 

Jakiś czas temu przyjechał spy-
chacz, który ów zbiornik zniwelował, 
a tym samym „górkę” zlikwidował  
i od tej pory miejsce to jest po prostu 
zapuszczoną psią łączką. 

Na szczęście, dzięki inicjatywie 
członka Samorządu Saskiej Kępy, 
mieszkańca ulicy Nobla pana Tade-
usza Rudzkiego oraz jego projektowi 
w budżecie partycypacyjnym, wkrót-
ce ta przestrzeń ma zmienić oblicze. 
W 2016 roku projekt „Ptasi ogród 
przy ulicy Nobla” zajął pierwsze 
miejsce w głosowaniu, dzięki czemu, 
miejmy nadzieję, już w obecnym 
roku zaniedbany skwer zamieni się 
w przyjazne ludziom i ptakom zielo-
ne miejsce. 

Obok, pod numerem 14, od kilku 
lat trwa budowa domu, który doce-
lowo ma być obiektem pełniącym 
funkcję placówki opieki zdrowotnej. 
Końca tej inwestycji na razie nie wi-
dać, sąsiedzi zaś żartują, że to reali-
zacja nowatorskiego programu „No-
bla w budowie”…

Dalej wznosi się nasza lokalna 
świątynia (o której niżej), a następ-
nie działka o charakterze zielonym, 
gdzie mieści się Ogródek Jordanow-
ski.

Przypomnijmy, że niezabudowa-
ne domami mieszkalnymi działki 
okalające kościół to pozostałość po 
pierwotnym projekcie ulicy Obroń-
ców, która miała kończyć się przy 
ulicy Międzynarodowej, kościół 
zaś miał znajdować się na swoistej  
wyspie.

Wróćmy jednak do „Jordanka” 
pod adresem Nobla 18/26, w którym 
bawiło się i wychowało kilka poko-
leń saskokępian. Oficjalna nazwa 
ogrodu to Ognisko Pracy Pozaszkol-
nej nr 2 im. Henryka Jordana. Przy 
wejściu od strony Nobla znajduje 
się stary, drewniany budynek, któ-
rego wnętrza przez kilkadziesiąt lat 
służyły okolicznym dzieciom i mło-
dzieży. Od 2010 roku jego funkcje 
przejął wybudowany od strony ulicy 
Saskiej nowy, ciekawie zaprojekto-
wany budynek, charakteryzujący 
się spadzistym dachem, po którym 
można zjeżdżać na sankach! Tak, 
bowiem w miejscu, gdzie wzniesiono 
nowy gmach, znajdowała się właśnie 
górka dla saneczkarzy. Tym samym 
połączono funkcje edukacyjne, re-
kreacyjne i sportowe. Reszta naszego 

„Jordanka” to boiska, zjeżdżalnie dla 
dzieci, karuzele oraz inne sprzęty do 
zabawy i rozrywki na świeżym po-
wietrzu. 

W 2012 roku na terenie „Jordan-
ka” z inicjatywy pana Jana Kossakow-
skiego, w 73. rocznicę walk o Saską 
Kępę, posadzono Dąb Królewski, 

który nawiązuje do rosnącego przez co 
najmniej 200 lat Królewskiego Dębu 
Saskiego przy ul. Francuskiej 4, znisz-
czonego podczas działań wojennych.

Największym obiektem przy ulicy 
Nobla, opatrzonym numerem 16., jest 
oczywiście Kościół Parafialny Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy pod we-
zwaniem św. Andrzeja Boboli.

Coraz bardziej zaludniająca się 
przedwojenna Saska Kępa potrzebo-
wała swojej świątyni. Na początku 
chciano ją ulokować na głównej osi 
Kępy, czyli gdzieś na przedłużeniu 
ulicy Francuskiej (Plac Przymierza, 
Paryska lub nawet dalej, przy dzisiej-
szym Rondzie Wolframa). Ostatecz-
nie zdecydowano, że kościół umiej-
scowiony zostanie właśnie tutaj. 

W 1938 roku na działkę przy 
Nobla przeniesiono z żoliborskiej 
parafii św. Stanisława Kostki drew-
nianą kaplicę, która we wrześniu 
1939 roku została doszczętnie spa-
lona przez Niemców. W tym sa-
mym czasie rozpoczęto budowę 
murowanego kościoła według pro-

jektu Piotra Marii Lubińskiego  
i Henryka Wąsowicza. Prace wstrzy-
mały lata okupacji, ostatecznie 
świątynię wzniesiono już po wojnie 
według projektu J HYPERLINK 
“https://pl.wikipedia.org/w/index.
php?title=Józef_Łowiński&actio-
n=edit&redlink=1”ózefa HYPER-
LINK “https://pl.wikipedia.org/w/
index.php?title=Józef_Łowiński-

HISTORIA (NIEPEŁNA) JEDNEJ ULICY 

ULICA ALFREDA NOBLA
Przemysław Popkowski,
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Widok na ul. Nobla od strony 
ul. Zwycięzców

Ul. Nobla 27  
– proj. M. Goldberg

Drugi projekt kościoła  
– modyfikacja pierwotnego projektu 
Piotra Lubińskiego  autorstwa Jana 

Bogusławskiego i Józefa Łowińskiego

Drewniana kaplica  
przeniesiona z parafii  

św. St. Kostki z Żoliborza

Pierwotny projekt kościoła  
– rys. autorstwa Piotra Lubińskiego

Zrealizowany (bez dzwonnicy) 
projekt kościoła – rysunek autorstwa 

prof. Jana Bogusławskiego

&action=edit&redlink=1”Łowiń-
skiego i Jana Bogus HYPERLINK 
“https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_
Bogusławski”ławskiego.

Wnętrza zdobią malowidła ścien-
ne autorstwa Marii i Jerzego Ostrow-
skich, mieszkańców niedalekiej uli-
cy Szczuczyńskiej. 

Po prawej stronie kościoła wybu-
dowano dom parafialny, w którym 
znajdują się mieszkania księży i za-
konnic oraz sale parafialne. Do czasu 
powrotu religii do szkół to tu odby-
wały się katechezy, co liczne pokole-
nia uczniów wspominają z rozrzew-
nieniem. Obecnie sale wynajmowane 
są Szkole Francuskiej, która prowa-
dzi tu oddział przedszkolny.

Po lewej stronie stoi dzwonnica 
kościelna (pierwotnie miała dorów-
nywać wysokością kościołowi). W jej 
podziemiu znajdują się groby rodzi-
ny jej fundatora – przedwojennego 
dyplomaty Stanisława Łepkowskie-
go, zaś w części parterowej kaplica, 
w której żegnamy naszych zmarłych 
przed właściwą Mszą żałobną.

W 2009 roku całkowicie urzą-
dzone i spójne otoczenie świątyni 
(wpisanej do rejestru zabytków) 
„ozdobiono” figurami na cokołach, 
opatrzonymi podpisami „Jan Paweł 
II” i „Stefan Kardynał Wyszyński”. 
Te gotowe odlewy, wykonane z masy, 
z jakiej wyrabia się ogrodowe krasna-
le, od początku wzbudzały wielkie 
kontrowersje zarówno wśród archi-
tektów, historyków i konserwatorów 
(w tym rodzin projektantów kościo-
ła), jak i wśród zwykłych saskokępian. 
Wielu z nich, w tym piszący te słowa, 

ma nadzieję, że ozdobione złotymi 
lamówkami figury mają charakter 
tymczasowy i w najbliższym czasie 
znikną z przykościelnego placu lub 
zostaną zastąpione godnymi pomni-
kami naszych Wielkich Rodaków. 

Charakterystycznym elementem 
przykościelnego krajobrazu, na rogu 
z ulicą Obrońców, był zawsze nie-
dzielny handel, rodzaj cotygodnio-
wego mini-odpustu. Kiedyś można 
tu było kupić watę cukrową czy ko-

lorowe baloniki. Dziś przeważa ra-
czej sprzedaż warzyw, owoców oraz 
kwiatów. 

Przejdźmy teraz do nieparzystej 
strony ulicy.

Bliźniak z numerami 3. i 5. to 
budownictwo z lat 50. XX wieku, 
którego architektura w dużej mierze 
zdeterminowana była obowiązujący-
mi w PRL-u normami metrażowy-
mi (dom jednorodzinny mógł mieć 
maksymalnie 110 m2 powierzchni 
użytkowej). Pod „trójką” mieści 
się popularna w pewnych kręgach 
winiarnia: Le Rendez-Vous”, pod 
„piątką” zaś do niedawna ulokowane 
było prywatne przedszkole – Akade-
mia Sztuk Dziecięcych, teraz prze-
niesione na ulicę Kryniczną.

Dalsze domy od numeru 7. do 
13. to zabudowa przedwojenna, nie-
licznie reprezentowana na tej ulicy. 
Pod „siódemką” przed wojną miesz-
kał doktor Wacław (Rettinger) Gra-
ba-Łęcki, legionista Piłsudskiego, 
naczelny lekarz Państwowego Za-
kładu Zdrojowego w Krynicy i pre-
zes krynickiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego, a od 
1935 roku także zastępca Prezyden-
ta Warszawy Stefana Starzyńskie-
go. Po wojnie jednym z lokatorów 
tego domu był puzonista Zbigniew  
Konopczyński, lider legendarnego 
jazzowego zespołu „Old Timers”.

Z kolei z budynkiem pod „trzy-
nastką” wiąże się historia wojenna. 
Ulica Nobla należała do terenów walk 
obronnych we wrześniu 1939 roku. 
W latach 80. ubiegłego wieku roku 
właściciel nieruchomości Grzegorz 
Jaworski (obecnie Przewodniczący 
Samorządu Saskiej Kępy) odkrył 
skrytkę, w której odnalazł wyposa-
żenie drużyny CKM: ciężki karabin 
maszynowy z podstawą, zbiornik do 
chłodzenia luf z osprzętem, celow-
nik optyczny produkcji PZO War-
szawa, celownik przeciwlotniczy, 
kilka skrzynek amunicji oraz hełmy 
piechoty. Te zabytkowe przedmioty 
przekazał do Muzeum Wojska Pol-
skiego. Do lat 80. w ogrodzie tego 
domu mieściła się także studnia 
artezyjska, z której saskokępianie  
korzystali w wodnych czasach kryzy-
sowych, np. podczas Powstania. 

Dalsze domy po tej stronie ulicy, 
od numeru 15. do 25., to jednoro-
dzinna, szeregowa zabudowa dawnej 
Spółdzielni „Kolektyw”. Domy za-
projektowane w stylu modernizmu 
historycznego wybudowano około 
1955 roku (ta sama spółdzielnia wy-
budowała podobne szeregowce i bliź-
niaki przy ulicach Królowej Aldony, 
Krynicznej i Zakopiańskiej).

Zamieszkało tu i miało swoje 
pracownie wielu artystów, głównie 
rzeźbiarzy i plastyków. Wśród nich 
ceramiczka Zofia Palowa; rzeźbiarz 
i medalier Józef Gosławski – autor 
m.in. pięciozłotówki z rybakiem  
i dziesięciozłotówki z Kopernikiem; 
jego żona, ceramiczka i rzeźbiarka 
Wanda Gosławska – autorka m.in. 
nieistniejącej już mozaiki ściennej 
dla sklepu „Jubiler” przy Rondzie 
Waszyngtona; Józef Trenarowski 
– m.in. współautor powojennej de-
koracji ulicy Katowickiej (nieist-
niejąca już rzeźba „Borsuk”) oraz 
autor rzeźbionych lwów sprzed kina 

„Moskwa”; Adam Roman – twórca 
„Sztafety” znajdującej się przy wej-
ściu na Stadion Narodowy od strony 
Ronda Waszyngtona oraz pomnika 
nagrobnego Jerzego Waldorffa na 
Powązkach; Kazimierz Bieńkowski 
– autor m.in. drzwi głównych do Ka-
tedry Poznańskiej; Tadeusz Świer-
czek – twórca drewnianych rzeźb 
św. św. Tadeusza Judy i Antoniego 
Padewskiego w kościele przy Nobla; 
plastyk Władysław Zych, zajmujący 
się m.in. szkłem artystycznym, au-
tor nieistniejącej już dziś mozaiki 
na Domu Chłopa; architekt wnętrz  
i projektant mebli Kazimierz Kam-
ler – autor m.in. wnętrz Teatru  
Kameralnego przy ul. Foksal.

Dwa ze wzmiankowanych do-
mów uczestniczyły w Festiwalu 
Otwarte Mieszkania, organizowa-
nym przez Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami. Udostępnione dla zwie-
dzających zostały pracownia Adama 
Romana (gdzie niegdyś nakręcono 
kilka ujęć do „Człowieka z marmu-
ru” Andrzeja Wajdy) oraz pracownia  
pp. Gosławskich.

Dziś spółdzielnia „Kolektyw” 
już nie istnieje, a wymienieni artyści  
w większości nie żyją. W znacznej 
części jednak w domach tych miesz-
kają ich rodziny.

Oprócz artystów szeregowce za-
mieszkiwali także przedstawiciele 
innych zawodów, m.in. prof. Leszek 
Dobrzański – wieloletni prorektor 
Politechniki Warszawskiej.

W omawianej kolonii domów 
panowały i panują bardzo dobre 
stosunki sąsiedzkie. Prostym tego 
przykładem są ich jednolite fasady 
czy niskie płotki, których nikt nigdy 
nie chciał zmieniać, i chyba takich 
projektów nie ma. Niewątpliwie 
integrującym elementem są także 
przydomowe ogródki, które sąsiadu-
ją z ogrodami domów przy ul. Styki. 
Całość tworzy duży zielony areał, 
wprawdzie podzielony parkanami, 
ale nierzadko połączony wewnętrz-
nymi furtkami. Życie towarzyskie,  
w którym nieraz i ja miałem przy-
jemność uczestniczyć, kwitnie tu 
prawie przez cały rok. 

Powoli zbliżamy się do ulicy 
Walecznych. Tu naprzeciw „Jordan-
ka” znajdują się jeszcze dwa domy 
zasługujące na uwagę: pod nume-
rem 27. i 29. czterorodzinne domy 
wybudowane przed wojną według 
projektu Maksymiliana Goldberga, 
autora jeszcze kilku innych budow-
li na Saskiej Kępie, m.in. wpisanego 
ostatnio do rejestru zabytków wielo-
rodzinnego domu przy ul. Styki 22. 

Mijamy ulicę Walecznych. Tu 
Nobla staje się półkolista, podob-
nie jak sąsiednie uliczki Irlandzka  
i Dąbrówki. Po obydwu stronach 
występuje tu zabudowa powojenna,  
dominują domy szeregowe i bliźniacze  
z lat 60. i 70. XX wieku.

Po prawej stronie, pod numerem 
36., odnajdujemy murowany dom, 
wyróżniający się elewacją pokry-
tą drewnem. W tym miejscu ulica 
Alfreda Nobla ślepo kończy się na 
ogrodach należących już do posesji 
przy ulicy Saskiej. I tu zaczyna się 
historia innej ulicy…

Przemysław Popkowski,
Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa
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Piotr Gawron – Boss

zaistniało m.in. dzięki środowisko-
wej saskokępskiej potrzebie wspólnej 
ekspozycji, uwzględniającej również 
artystów, którzy już odeszli.

Potrzeba ciągłości i tożsamości 
na Saskiej Kępie trwa od pokoleń.

Klamry pokoleniowe, rodzinne, 
przyjacielskie stworzyły ten arty-
styczny fenomen.

Wydany z tej okazji KATALOG 
„Artyści Saskiej Kępy” – meryto-
rycznie opracowany przez ANNĘ 

ARTYŚCI... ARTYŚCI Z SASKIEJ KĘPY  
WIELKA WYSTAWA NA STULECIE !

Unikatowa, wyjątkowa wysta-
wa prac niemal 200 artystów 

reprezentujących wszystkie dziedzi-
ny sztuk plastycznych była zwień-
czeniem obchodów Stulecia przyłą-
czenia Saskiej Kępy do Warszawy.

Była także ilustracją wielu dekad 
zmagań artystów z materią, losem  
i emocjami.

Efekt artystycznych transfor-
macji rzeczywistości, wyobraźni  
i wrażliwości znalazł miejsce w pro-
fesjonalnej – pełnej światła, powie-
trza i dobrej energii sali ekspozy-
cyjnej PROMU Kultury Saska Kępa  
w listopadzie 2016 roku.

Kuratorem Wystawy była MAG-
DA CZERWOSZ, której misją od 
zawsze był przekaz „Saska Kępa 
Dzielnicą artystów – jest!” (!) i jak 
sama stwierdza „szalone dzieło”  

Krystyna Gott

SASKA KĘPA luty 2017 r.   Nr. 1 (23)8. SASKA KĘPA
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Lech Okołów – Homo faber

Magdaleny Gross – Portret 
Janiny Rendznerowej

Magdalena Czerwosz  
– Smoczyca ze Zdziczałej Winnicy

Teresa Pastuszka - Kowalska – AGNIESZKA

Anna Forycka-Putiatycka  
– Ex motu.pl

Ewa Brykowska - Liniecka  
– Ilustracja na okładkę książki

Edward Lutczyn  
– Ilustracja do książki

RUDZKĄ i GRAŻYNĘ SOSENKO 
a zaprojektowany graficznie przez 
EWĘ BRYKOWSKĄ-LINIECKĄ 
jest nie do przecenienia, nie tylko  
z powodu bibliofilskiej formy ale 
również jako nieprzemijające świa-
dectwo potencjału Dzielnicy Arty-
stów jaką jest Saska Kępa.

Nie sposób zilustrować w krót-
kim prasowym przeglądzie bogactwa 
i klimatu ekspozycji, jak również 
nie sposób wymienić wszystkie ar-
tystyczne klany, wielopokoleniowe 
artystyczne rodziny czy indywidu-
alnych artystów którzy już dawno  
odcisnęli swój znak tożsamościo-
wy lub młodych eksperymentują-

cych twórców, sięgających po nowe 
techniki ale ciągle kontynuujących  
tradycje tego szczególnego miejsca.

Obligatoryjnym m. in. kryterium 
doboru były związki z Saską Kępą. 
Przywołam pewien szczególny przy-
kład zauroczenia Saską Kępą, który 
podał w swoim biogramie PIOTR 
GAWRON (beneficjent wielu nagród 
krajowych i międzynarodowych)

Pisze: „W 1970 roku ożeniłem się 
z dziewczyną z Saskiej Kępy i to mój 
największy sukces”.

Punktem odniesienia na Sa-
skiej Kępie jest kościół przy ul. 
Nobla zaprojektowany przez JANA  
BOGUSŁAWSKIEGO. JERZY 
WITOLD BOGUSŁAWSKI syn 
Jana (profesor ASP, odznaczo-

ny wieloma nagrodami) mieszka  
na ulicy Królowej Aldony,  
w domu zaprojektowanym przez  
ojca – JANA BOGUSŁAWSKIEGO,  
w którym również wychowywał się 
wnuk JANA BOGUSŁAWSKIEGO  
a syn JERZEGO WITOLDA  
– młody artysta MARCIN BO-
GUSŁAWSKI czynnie zajmujący  
się malarstwem. 

Wydaje się to być klasycznym 
przykładem wielopokoleniowych ar-
tystycznych saskokępskich rodzin.

Podobnie bogatą, artystyczną  
genealogię ma Klan Sikorów .

Różne bywają saskokępskie,  
artystyczne determinacje. Przywo-
łam MAGDALENĘ CZERWOSZ 

córkę ZOFII i WOJCIECHA CZER-
WOSZÓW – Artystów. 

Magda pisze: „...moja mama  
Zofia Czerwosz, która 68 lat temu 
powróciła do tego domu ( dziadek 
Jan Rendzner 85 lat temu wybudo-
wał dom dla rodziny przy ul. Zako-
piańskiej 31) po ukończeniu ASP 
w Krakowie i ściągnęła za sobą po-
znanego na uczelni męża górala. 
Dla mnie pozostało już tylko dbanie  
o Saską Kępę...” I tak jest od zawsze...  
do dziś.

Polecamy Państwu gorąco  
– piękne i wzruszające wspomnienie 
o MAGDALENIE GROSS, artystce, 
której związki z Saską Kępą miały 
bardzo dramatyczny charakter – au-
torstwa właśnie Magdy Czerwosz  
– nie bez przyczyny. 

Polecamy! 
Krystyna Gott

Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Saskiej Kępy O/TPW

SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 1 (23)   luty 2017 r. 9.
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Ze stu siedemdziesięciu dwóch 
artystów, którzy wzięli udział 

w wystawie ARTYSCI SASKIEJ 
KĘPY wybrałam tylko jedną postać 
by ją przedstawić dokładniej niż to 
było możliwe w katalogu i na wysta-
wie. Nie było łatwo zdecydować się, 
jakie powinno być kryterium wybo-
ru. Tyle rzeczy wiedziałam, tyle osób 
dobrze znałam, a w wystawie sama 
brałam udział, prezentowałam też na 
niej prace moich rodziców. 

Wybranie Magdaleny Gross  
jest moim całkowicie subiektyw-
nym wyborem, uważam go za spra-
wiedliwy. A nawet czuję się do tego  
zobowiązana.

Związek Magdaleny z Saską Kępą 
był krótki, ale bardzo intensyw-
ny, prawie dramatyczny, dotyczył 
bowiem lat okupacji niemieckiej,  
a Magdalena pochodziła z asymilo-
wanej w Polsce Rodziny Żydowskiej. 
Miała bardzo dobre fałszywe papie-
ry, nazywała się w nich Małgorzata 
Gościmska. Niestety miała tzw. zły 
wygląd. Musiała się ukrywać do 
końca okupacji niemieckiej. Pierw-
szą jej kryjówką był dom przyjaciół 
– Antoniny i Jana Żabińskich na te-
renie warszawskiego ZOO. Gdy zo-
stała tam „spalona” przeniosła się na 
Saską Kępę do domu moich dziad-
ków Janiny i Jana Rendzner przy  
ul Zakopiańskiej 31. Pośredniczyła w 
tym przyjaciółka obu domów Janina  
Bucholzowa (członek Żegoty). 

Mało osób zna jej historię. Nie 
miała dzieci, zmarła już bardzo 
dawno, w kilka lat po wojnie, przed 
moim urodzeniem – jednak noszę  
po niej imię.

Magdalena, gdy zamieszkała w 
roku 1943 u moich dziadków, była 
już znaną rzeźbiarką. A moja mama 
Zofia była dopiero na początku swej 
artystycznej drogi, zdążyła przed 
wojną zaliczyć tylko jeden rok malar-
stwa na warszawskiej ASP. Miały jed-
nak wspólne zainteresowania i pasje, 
zaprzyjaźniły się więc głęboko. Gdy 
Magdalena zmarła nagle na skutek 
bardzo wysokiego, a długo nie leczo-
nego ciśnienia, moja mama postano-
wiła dać swej córce, czyli mnie, imię 
starszej przyjaciółki. Przyjaźń jej 
była, jak mi zawsze powtarzała, du-
żym wyróżnieniem i zaszczytem. Tato 
mój się nie sprzeciwiał, znał przecież 
jej rzeźby. Sam niezwykle uzdolniony 
umiał docenić talent innych.

Obecnie wzrosło zainteresowa-
nie i samą osobą Magdaleny, jak i jej 
twórczością wśród specjalistów, czyli 
historyków sztuki i artystów, którzy 
bardzo wysoko sobie cenią jej doro-
bek artystyczny zwłaszcza w anima-
listyce. Zbierany jest jej rozproszo-
ny, a nawet rozkradziony dorobek, 
zaplanowana jest już jej monogra-
ficzna wystawa, w przygotowaniu 
jest publikacja książkowa. Obecnie 
jedynym źródłem wiedzy na temat 
jej twórczości jest cienka książeczka 
Mieczysława Wallisa wydana przez 
wydawnictwo Sztuka w roku 1957 
[!!!] składa się z dwóch części: 24 
stron tekstu i 24 ilustracji. Nie jest 
to zbyt wiele.

Ten niski stan wiedzy jednak 
szybko się zmienia, szybciej w Ame-
ryce niż w Polsce. A to za sprawą 
książki Diane Ackerman o ukrywa-
nych przez Antoninę i Jana Żabiń-
skich Żydach, która stała się best-
sellerem na amerykańskim rynku 
wydawniczym. Magdalena Gross 
jest obok Antoniny Żabińskiej, żony 
dyrektora Zoo jedną z głównych bo-
haterek książki. Autorka oparła się 
na wydanych kiedyś w Polsce, lecz 
praktycznie niedostępnych wspo-
mnieniach Antoniny. 

Trzeba wspomnieć jeszcze Mau-
rycego Frenkla, wtedy Pawła Zieliń-
skiego, znakomitego prawnika, póź-
niejszego męża Magdaleny (pobrali 
się zaraz po wojnie), który też miesz-
kał w ZOO, a u nas pomieszkiwał, 
gdyż z sarmackim wąsem, niczym, 
stary szlachciura poruszał się po 
Warszawie względnie bezpiecznie. 

Żabińscy prowadzili akcje rato-
wania Żydów na nie wiarygodnie 
wielką skalę wykorzystując puste 
klatki i wybiegi dla zwierząt w opu-
stoszałym ZOO tym razem na kry-
jówki dla ludzi. Za swoją odwagę  
i pracę otrzymali w 1965 roku tytuł 
Sprawiedliwych wśród Narodów. 

W marcu wejdzie na ekrany  
w USA i w Polsce film „Azyl”. Opo-
wieść o żydach ukrywanych w war-
szawskim zoo (THE ZOOKEEPE-
R’S WIFE) nowozelandzkiej reżyser 
Niki Caro. Nie wiem, kto w filmie gra 
Magdalenę, być może jest to polska 
aktorka, ale Antoninę zagrała holly-
woodzka aktorka Jessica Chastain.

Może Saska Kępa powinna  
wystąpić o pokaz premierowy?

Magdalena Czerwosz

WIELKI EPIZOD SASKIEJ KĘPY  
– MAGDALENA GROSS

Spośród kulturalnych wyda-
rzeń, które miały miejsce „na 

pokładzie” PROMU Kultury Saska 
Kępa na początku stycznia wspomnę 
o kilku.

Pierwszy tydzień Nowego Roku 
rozpoczął się kolędami.

2.01. Kolejny już raz zagościł 
na Saskiej Kępie Chór Endorfina. 
Muzycy potrafią wspaniale łączyć 
tradycyjne, nieudziwnione brzmie-
nie znanych nam od dzieciństwa 
melodii z nowoczesnymi, jazzująco 
– swingującymi, lekkimi i radosny-
mi tonami. Można było przyłączyć 
się do śpiewania, co jak wiadomo  
– znacznie podnosi poziom endorfin 
w organizmie.

4.01. Dzięki m. in. Natalii Siko-
rze, Kubie Sienkiewiczowi i Janu-
szowi Szromowi – PROM zakołysał 
się bardziej rockowo. Wspaniały, 
wzruszający koncert, szalenie cieka-
we acz nie przekombinowane aran-
żacje i pełny profesjonalizm arty-
stów – brawo!

7.01. Wieczorny koncert Orkie-
stry Sinfonia Viva pod dyrekcją To-
masza Radziwonowicza, z towarzy-
szeniem sopranu Pauliny Tuzińskiej 
– przypomniał ulubione utwory mu-
zyki klasycznej, filmowej i rozryw-
kowej.

Tydzień zakończył się koncertem 
Alicji Majewskiej i Włodzimierza 
Korcza z towarzyszeniem kwartetu 
smyczkowego Warsaw Opera Quar-
tet. Ponadczasowe brzmienie duetu. 
Lekkość i bezpretensjonalność in-
terpretacji utworów przez tego wiel-
kiej klasy pianistę oraz przenikliwy, 
wibrujący głos pani Alicji wzrusza 
kolejne pokolenia słuchaczy. Jed-
nocześnie artystka nie próbuje się 
dostosowywać, pozostaje wierna 
swojemu stylowi – właśnie za to ją 
uwielbiamy. 

Nie zapominajmy o kinie!

10.01. Wyświetlony został film 
„Tancerka”. Gorąco polecam wspa-
niały debiut reżyserski Stephanie  
Di Giusto. Obraz przedstawia hi-
storię Löie Fuller. Zapomniana dziś 
ikona Belle Epoque, Amerykanka, 
która sławę zdobyła na deskach te-
atrów paryskich, zrewolucjonizowa-
ła taniec, tworząc własny, zupełnie 
nowy styl, nazwany Tańcem Serpen-
tynowym, łącząc choreografię z grą 
kolorowych świateł. Dziś zaliczyli-
byśmy jej występy do performance’u 
z dziedziny sztuk audiowizualnych. 
Di Giusto nie zagłębia się w szczegó-
ły biograficzne, jednak pokazuje jak 
ważną rolę w rozwoju artystycznym 
Loie odegrały jej relacje osobiste. 
SoKo świetna w roli głównej.

ŚRODA na Parkiecie – prawdziwy 
dancing – do tej pory znałam tylko  
z opowiadań. Z niecierpliwością  

czekałam na koncert Bogdana Ho-
łowni i Chrissa Schittulli-ego, który 
odbył się 20.01. Francuz śpiewający 
Wasowskiego i Przyborę, Osiecką 
oraz Warsa? To musi być wyjątkowe! 
Do tego klasyka francuska – Mon-
tand, Piaf – przy akompaniamencie 

Hołowni....coś wspaniałego.

23.01 Nieturyści – cykl podróżni-
czy – spotkanie z kobietą, której jako 
pierwszej Polce, udało się przejść  
w warunkach polarnych płaskowyż 
Hardangervida w Norwegii oraz 
Centralny Spitzbergen. Opowiedzia-
ła o swoich niesamowitych przygo-
dach, trudach tej wyprawy a także 
jak łączyć bycie matką dwójki dzieci 
z realizacją planów i marzeń. Inspi-
rujące spotkanie, nie tylko dla mam 
i nie tylko dla pań.

Na koniec wspomnę także o pre-
mierze pierwszego pokazu Kaba-
retu Literackiego Dodo – „Cztery 
płaczki”. Nie odbyła się ona na Sa-
skiej Kępie, ale autorem scenariusza  
i tekstów wszystkich piosenek jest  
Sasko-Kępianin z dziada – pradziada 
– niejaki Kamil Maria Banasiak. Do-
kładnie rok temu Kamil zaprezento-
wał swój recital w PROMIE – zatem 
myślę, że można o tym wydarzeniu 
wspomnieć na łamach naszego ma-
gazynu. Autorem muzyki do wszyst-
kich songów jest Jerzy Derfel. Wy-
stępują aktorzy młodego pokolenia: 
Halinowska, Piksa, Roszak oraz au-
tor. Kabaret kpi, drwi, prześmiewa 
obecną, nader dziwną sytuację w ja-
kiej znalazła się nasza kultura... Dia-
logi są błyskotliwe, mądre i zabaw-
ne. Kabaret literacki – coś czego już 
dawno nie było, do tego siła młodo-
ści , klasa starych mistrzów i humor 
dla inteligentnych. Gorąco polecam! 
Teatr Scena, ul. Krakowskie Przed-
mieście 87/89.

Luty zapowiada się jeszcze bar-
dziej ekscytująco. PROM odświe-
żył także swoją stronę internetową  
– jest teraz bardziej minimalistycz-
na, dzięki czemu łatwiej można zna-
leźć interesujące nas wiadomości. 

Brawo!
Joanna Derengowska

MELDUNKI Z POKŁADU „PROMU...”
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W 2016 roku minęło 5 lat od 
początku działalności Pro-

mu Kultury (początkowo funkcjo-
nującego jako Klub Kultury – filia 
CPK) na Saskiej Kępie. Chyba nie 
pomylę się szczególnie, jeśli za jedno 
z najważniejszych wydarzeń od po-
czątku działania tej instytucji uznam 

zakończoną niedawno wystawę „Ar-
tyści Saskiej Kępy”. Rzadko się bo-
wiem zdarza, by instytucja działające 
na tak niewielkim przecież obszarze 
była miejscem ekspozycji prac ponad 
170 twórców związanych z jednym 
miejscem. A jeszcze rzadziej zdarza 
się, by taką wystawę poprzedzała ko-
nieczność dotarcia do rozproszonych 
prywatnych zbiorów, z których po-
chodziły obiekty. Nic dziwnego, że 
właśnie to wydarzenie przyciągnęło 
rzesze zwiedzających oraz wyjątko-
we zainteresowanie warszawskich 
mediów. Warto odnotować, że przy 
okazji wystawy pod okiem grupy 
specjalistów opracowany został ele-
gancko wydany katalog, który dołą-
cza do kanonu pozycji bibliograficz-
nych traktujących o Saskiej Kępie. 
Taka publikacja na pewno będzie 
też punktem wyjścia do dalszych  

poszukiwań, gdyż liczne tematy do-
tyczące lokalnego środowiska arty-
stycznego nadal wymagają badań.

Jednak ostatnia wystawa, to nie 
tylko ekspozycja prac i katalog, ale 
także finisaż, który miałem moż-
liwość poprowadzić. Do wzięcia 
udziału w spotkaniu udało nam się 

zaprosić znakomitych gości, którymi 
byli: dr Hanna Faryna-Paszkiewicz, 
dr Agnieszka Chmielewska, dr hab. 
Katarzyna Chrudzimska-Uhera, dr 
Anna Rudzka, Paulina Leszczyńska, 
Jacek Cybis i Marcin Bogusławski. 

Dzięki pani Annie Rudzkiej do-
wiedzieliśmy się co w ostatnich la-
tach udało się zrobić w zakresie po-
pularyzacji dorobku saskokępskich 
artystów oraz jak doszło do organiza-
cji wystawy. Nie zabrakło też wspo-
mnień - pan Jacek Cybis podzielił się 
opowieściami z pierwszych lat po-
wojennych, gdy lokalne środowisko 
artystyczne próbowało odnaleźć się  
w nowej rzeczywistości. Z kolei pani 
Paulina Leszczyńska i pan Marcin 
Bogusławski przybliżyli perspekty-
wę młodego pokolenia, które kon-
tynuuje tradycje artystyczne swo-
ich rodzin. Niezwykle ciekawa była  

wypowiedź pani Hanny Faryny-Pasz-
kiewicz, która mówiła o roli zaufania 
i wiary w dobre intencje drugiego 
człowieka – jest to ogromnie ważne 
przy gromadzeniu materiałów od 
mieszkańców do kolejnych publika-
cji. Jak określiła „ciągle nie wiemy co 
kryją szuflady i szufladki”, a zdarza 
się, że nieświadomi spadkobiercy po 
prostu wyrzucają cenną archiwalną 
dokumentację. W związku z tym po-
jawił się postulat powołania lokalnej 
instytucji, która mogłaby gromadzić 
i digitalizować archiwalne materiały 
dotyczące Saskiej Kępy.

O tym co Saską Kępę wyróżnia 
na tle całego miasta przypomniała 
pani Agnieszka Chmielewska mó-
wiąc, że „Saska Kępa jest społecz-
nością lokalną dosyć osobliwą jeśli 
patrzeć na Warszawę, dlatego, że 
Warszawa jest miastem, które stra-
ciło ciągłość. […] Ona [Saska Kępa] 
jak ta wioseczka się uchowała i za-
chowuje jakąś ciągłość”. Zwróciła 
też uwagę na charakterystyczne dla 
Saskiej Kępy rodziny wielopokole-
niowe, które sprzyjają zachowaniu 
ciągłości kultury oraz na istotną rolę 
dla lokalnej społeczności także tych 
artystów, których nazwiska nie tra-
fiły do encyklopedii, jednak budują 
oni specyficzny charakter miejsca,  
w którym tworzą.

Porozmawialiśmy też o tym, co 
na wystawie znaleźć się nie mogło,  
a więc o pracach, które znajdują się  
w naszej przestrzeni publicznej  
– szczególnie o rzeźbach plenero-
wych zlokalizowanych w sąsiedztwie 
bloków mieszkaniowych przy Mię-
dzynarodowej i na osiedlu „Ateń-
ska” (element tej samej inicjatywy, 
w ramach której powstały rzeźby na 
Grochowie i Witolinie). Jak z żalem 
stwierdziła pani Katarzyna Chru-
dzimska-Uhera „to są takie rzeź-
by-kłopoty”, a w dodatku „one są 
niewidoczne dla […] mieszkańców, 
one gdzieś tam się w tę przestrzeń 
wtopiły, ale w tej przestrzeni nie za-
istniały”. Zasugerowała także, że te 

rzeźby stały się ofiarami utopijnego 
myślenia, które zakładało humani-
zację przestrzeni między blokami. 
Dziś ważne jest budowanie świado-
mości, że w naszej dzielnicy znajdują 
się prace takich artystów jak Adam 
Myjak, Maciej Szańkowski czy Tere-
sa Brzóskiewicz, którzy są uznanymi 
artystami i choćby z tego względu 
ich prace nie powinny być tak zanie-
dbane, jak obecnie.

Poruszyliśmy również wiele in-
nych wątków, jak np. możliwość 
realizacji nowych inicjatyw arty-
stycznych, wykorzystanie potencja-
łu zachowanych pracowni rzeźbiar-
skich, tworzenie archiwum Saskiej 
Kępy (być może na początek w wersji 
online?) oraz możliwość powtórze-
nia wystawy za kilka lat. Pojawiły się 
też głosy mieszkańców, dzięki cze-
mu przypomniano np. niesamowitą 
historię wykonanej przez saskokęp-
skich artystów drewnianej kołyski po-
darowanej holenderskiej księżniczce. 
Na koniec wybrzmiały kolejne apele  
o powtórzenie wystawy oraz orga-
nizację jej w innych miejscach War-
szawy, by jak najwięcej osób mogło  
poznać dorobek naszych twórców.

Trochę szkoda, że na spotkaniu 
było tak mało osób, które odpo-
wiadają za sprawy kultury w naszej 
dzielnicy. Duże zainteresowanie 
mieszkańców (dla niektórych zabra-
kło miejsc siedzących) jest wyraź-
nym sygnałem, że tematy dotyczące 
lokalnej tożsamości, sztuki i estetyki 
są dla nas ważne. Oby decydenci jak 
najczęściej o tym pamiętali.

Tadeusz Rudzki

Pozostając przy tematach artystycz-
nych zwracam się z apelem do wszyst-
kich, którzy posiadają fotografie (lub 
wiedzą o istnieniu takowych), na których 
znajduje się mozaika autorstwa Wandy 
Gosławskiej, która do wczesnych lat 90. 
zdobiła wnętrze sklepu „Jubiler” przy 
Rondzie Waszyngtona. Osoby, które 
mogą pomóc w tej sprawie proszę o kon-
takt za pośrednictwem redakcji.

ECHA WYSTAWY  
„ARTYŚCI SASKIEJ KĘPY” – CO DALEJ?

Tadeusz Rudzki
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List pochwalny z roku 1938  
– podpisany przez Prezydenta Stefana Starzyńskiego

Julia Hartwig w czapce 
Straży Obywatelskiej

ogrodzie przy ul.Krynicznej 3 
z małą Olą

W roku Jubileuszowym Stu-
lecia Saskiej Kępy w War-

szawie – z satysfakcją prezentujemy 
Państwu fakty, dokumenty, wspo-
mnienia a także emocje ówczesne  
i obecne – przelane na papier, płótno, 
bądź zawarte w pożółkłych fotogra-
fiach – od zawsze związane z Saską 
Kępą, emanujące wolą przetrwania  
i tożsamości.

Siłą sprawczą obecnej prezen-
tacji – Pani Profesor Aleksandry 
Hartwig i w pewnym aspekcie losów  
Jej rodziny, niezwykle związanej  
z Saską Kępa – był tegoroczny kon-
kurs „Saska Kępa w kwiatach 2016” 
organizowany przez Towarzystwo 
Przyjaciół Saskiej Kępy Oddział  
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Pani Aleksandra Hartwig od 
zawsze laureatka konkursów kwia-

towych na Saskiej Kępie – podczas 
uroczystego finału tegorocznego 
konkursu została odznaczona przez 

PRZEDSTAWIAMYKrystyna Gott

Burmistrza Dzielnicy Praga Połu-
dnie – Pana Tomasza Kucharskiego 
MEDALEM „100Lecia Przyłącze-
nia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocła-
wia do Warszawy”.

Główne kryteria laudacji doty-
czyły: ciągłości, kontynuacji i owej 
szczególnej „saskokępności” – tylko 
TU i nigdzie indziej.

A zatem myśląc „ciągłość”  
– prezentujemy Państwu „LIST 
POCHWALNY” dla Julii Ka-
roliny Hartwig z roku 1938, 
podpisany przez Prezydenta  
STEFANA STARZYŃSKIEGO 
(którego wolą został powołany  
do życia konkurs „Warszawa 
w kwiatach i zieleni” w 1937 
roku) z dedykacją „...za wróż-
niające się ukwiecenie fasady  
i ogródka...”

Wokół domu – willi przy ul. Kry-
nicznej 3 – był pięknie zaprojekto-
wany ogród, a w 1936 roku z okazji 

narodzin córki Oli (późniejszej pani 
prof. Aleksandry Hartwig) posadzo-
no lipę, która istnieje do dziś, ale już 
poza granicami obecnego ogrodu.

Kim była Julia Karolina Hartwig 
z Goetlów (ur. w 1897 roku) oprócz 
tego, że miłośniczką kwiatów, lau-
reatką konkursu, nagrodzoną przez 
Prezydenta Stefana Starzyńskiego.

Mała Julia już od dzieciństwa 
była polską patriotką. Jako kilkulet-
nia dziewczynka zamówiła sobie na 
gwiazdkę symbol Polski – lecącego 
orła (którego posiadanie groziło ze-
słaniem na Sybir). Chodziła do Szko-
ły p. Walickiej, w której nauczanie 
języka polskiego i historii odbywało 
się po kryjomu. Maturę zdawała po 
rosyjsku, zaś Dziadek podczas I woj-
ny Światowej jako poddany austriac-
ki (Goetlowie pochodzili z Bośni) 
został zesłany na Syberię.

Wybuch wojny polsko-bolsze-
wickiej w 1920 roku przerwał Julii 
Hartwig studia na Wydziale Prawa  
i Nauk Ekonomiczno – Politycznych 
na UAM w Poznaniu.

Po przyspieszonych kursach 
pielęgniarskich rozpoczęła pracę  
w szpitalu Czerwonego Krzyża jako 
pielęgniarka. Wstąpiła także do Stra-
ży Obywatelskiej m. st. Warszawy. 
Nosiła broń i pilnowała porząd-
ku w mieście. Nocami dyżurowała  
na Dworcu Kowelskim, rozdawała 
herbatę żołnierzom jadącym na front 
i rannym wiezionym z frontu.

Wojna z bolszewicką Rosja spo-
wodowała pospolite ruszenie. Wszy-
scy młodzi stanęli do walki w Obro-
nie Ojczyzny.

Do wojska wstąpił brat Julii  
– Konrad razem z kolegą z Politech-

niki – Mieczysławem Hartwigiem 
(późniejszym mężem Julii).Wojna 
została wygrana. Młodzi wrócili  

na uczelnie, Julia także. W 1926 roku 
uzyskała tytuł magistra nauk ekono-
miczno - politycznych.

W styczniu 1928 roku Julia i Mie-
czysław wzięli ślub, a następnie ku-
pili plac na Saskiej Kępie. W pierw-
szym okresie po parcelacji gruntów 
– place były sprzedawane tylko oso-
bom, które zaakceptował poprzedni 
właściciel, nieodzowna była wizyta 
„prezentacyjna”.

II Wojna Światowa uszkodziła 
dom i zdewastowała ogród, w któ-
rym zamiast kwiatów rosły kartofle, 
a kury i kozy zapewniały żywność 
rodzinie.

Po wojnie: dzicy lokatorzy,  
podatek „od wzbogacenia wojenne-
go”(?!) wprowadzony przez nowe 
władze a potem dekret Bieruta cał-
kowicie zdekapitalizowały dom  
i ogród. Po wielu staraniach udało 
się przywrócić własność budynku 
i częściowo placu (stąd owa lipa na 
cześć urodzin Oli znajduje się poza 
obecnym ogrodem).

Obecnie ogrodem zajmuje się 
córka Julii – prof. dr hab. nauk we-
terynaryjnych – specjalistka chorób 
pszczół – ALEKSANDRA HAR-
TWIG, urodzona 3 września 1936 
roku na Saskiej Kępie – właśnie  
TU od 80 lat.

Kataklizm wojenny, a szcze-
gólnie ciężką zimę 1940 roku mała 
dziewczynka przypłaciła odmrożo-
ną buzią, dom był bez szyb, a okna 
zaklejone były dyktą. Wczesną edu-
kację ( w wieku 6 lat) rozpoczęła na 
kompletach. W 1944 roku mała Ola 
zdawała do III klasy Szkoły Podsta-
wowej przy ul. Saskiej 103. A po-
tem było powstanie i dalsza nauka  

w Aninie. Czas był bardzo trud-
ny. Brak światła,wody, żywności. 
Ratunkiem były kłosy zbóż z pól  

Drodzy Czytelnicy! 
Staramy się,aby każda prezentacja zawierała szczególną, wyjątkową historię – Wybitnej Postaci bądź po prostu Zacnego Sąsiada.
Kryterium tego specjalnego „castingu” jest SASKA KĘPA.

SASKA KĘPA luty 2017 r.   Nr. 1 (23)12. SASKA KĘPA
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Julia Hartwig pełniąca służbę w Straży Obywatelskiej w 1920 roku

Pani Profesor Aleksandra Hartwig z medalemNominację w Belwederze 
wręczał Pani Profesor Julii Hartwig  

- Prezydent Lech Wałęsa

fot. z arch. rodziny

fot. z arch. rodziny

gocławskich, z których Mama Oli 
wypiekała najlepszy chleb na świecie 
– jak wspomina pani Profesor.

Nadejście nocą Armii Radziec-
kiej było horrorem. Pijani, rabujący 
wszystko... Po nich przyszli Polacy. 
Pomocni i serdeczni. Julia Hartwig 
wypytywała wszystkich o swojego 
brata Konrada, który był w polskiej 
armii – wtedy jeszcze nie wiedzia-
ła, że został rozstrzelany w Katy-
niu – 13 kwietnia 1943 roku. Dalszą 
edukację po Szkole Podstawowej 
Aleksandra Hartwig kontynuowała 
w Gimnazjum im. M. Curie-Skło-
dowskiej przy ul. Obrońców 31.  
Poziom nauczania był wysoki a ry-
gory dyscyplinarne duże – fartuszek  
z białym kołnierzykiem był obowiąz-

kowy a oznaki szczególnej dbałości  
o „urodę” niedopuszczalne. Naucza-
li Profesorowie, którzy prowadzili 
tajne komplety podczas okupacji  
niemieckiej.

Godnym podkreślenia były 
koła zainteresowań, a szczególnie  

koło krajoznawcze, gdzie uczniowie 
opracowywali monografię Saskiej 
Kępy. Była to wielka praca z dro-
biazgowym opisem ulic, domów,  

ich mieszkańców, ciekawych elewa-
cji, sklepów, zakładów rzemieślni-
czych itd. Niepowetowana szkoda, 
że kuratorium po likwidacji szkoły 
przekazało to dzieło uczniowskie... 
na makulaturę.

Po maturze Aleksandra Har-
twig kierując się miłością do zwie-
rząt „od zawsze” – wybrała studia  

weterynaryjne. Dominujący prag-
matyzm, specyficzny praktycyzm 
(wykorzystywanie zwierząt prawie 
wyłącznie jako zdrowego pokar-

mu dla człowieka itp.), gdzie le-
czenie zwierząt domowych jak psy  
i koty było kompletnym margine-
sem – spowodowało duże rozterki  
etyczne studentki Aleksandry  
Hartwig.

Wybawieniem były na VI roku 
studiów wykłady z chorób pszczół, 
prowadzone przez prof. Stanisława 

Kiskora. Pani Aleksandra Hartwig 
podjęła pracę w nowo utworzonej 
placówce chorób pszczół na Wydziale 
Weterynaryjnym.

Jak wiadomo znaczenie pszczół  
w utrzymaniu naturalnego środo-
wiska jest nie do przecenienia. Na 
szczęście pszczoły można ochraniać 
przed zatruciami. W leczeniu nie 
stosuje się zabijania. Słabe rodziny 
można łączyć, a poszczególne ro-
dzaje osobników w rodzinie można 
wymieniać – przez to rój jest nie-
śmiertelny i to są właściwi pacjenci 
dla lekarza, który nie chce zabijać. 
Ciekawe, prawda?

Leczeniu pszczół, nauczaniu stu-
dentów, hodowców i lekarzy wetery-
narii poświęciła Pani Profesor 47 lat 
zawodowego życia.

Praca doktorska w Instytucie Bio-
logii Doświadczalnej im. Marcelego 
Nenckiego PAN pod kierunkiem 
pani doc. A. Przełęckiej. Wszystkie 
pozostałe stopnie naukowe – dr ha-
bilitowany, stanowisko docenta, na-
stępnie profesora nadzwyczajnego 
i profesora zwyczajnego – uzyskała 
pani Aleksandra Hartwig na Wy-
dziale Weterynarii SGG, a nominację  
w Belwederze wręczał Pani Profesor 
– Prezydent LECH WAŁĘSA.

Wysiłki Pani Profesor nad upo-
wszechnieniem wiedzy o pszczołach 

doceniono licznymi odznaczeniami 
jak Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, 
Złotą Odznakę za zasługi dla SGGW, 
Honorowe Członkostwo Polskiego 
Związku Pszczelarzy.

Podstawowym pokarmem dla 
pszczół są kwiaty – nektar i py-
łek kwiatowy. Kwiaty o których 
mówimy, że są uśmiechem Boga 
– upiększają świat a umożliwiając 
rozmnażanie roślin utrzymują życie  
na ziemi.

Po zakończeniu pracy zawodo-
wej kwiatowy ogród stał się radością 
Pani Profesor, jak również obserwa-
cja owadów, które tłumnie odwie-
dzają ulubione rośliny – od wczesnej 
wiosny do bardzo późnej jesieni.

Klamrą wieńczącą coroczne na-
grody i dyplomy przyznawane przez 
Towarzystwo Przyjaciół Saskiej 
Kępy O/TPW w konkursach „Saska 
Kępa w kwiatach” był MEDAL wy-
bity z okazji 100-Lecia przyłączenia 
Saskiej Kępy do Warszawy, przyzna-
ny przez Burmistrza Dzielnicy Praga 
Południe, stanowiący rodzaj swoistej 
laudacji również na 80. Urodziny 
Pani Profesor! Gratulujemy i ślemy 
życzenia samych słonecznych uśmie-
chów losu PANI PROFESOR!

Zanotowała Krystyna Gott
Prezes Towarzystwa Przyjaciół  

Saskiej Kępy O/TPW

SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 1 (23)   luty 2017 r. 13.
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Tablica poświęcona  
Aleksandrowi Żabczyńskiemu  

na kamienicy przy ul. Łotewskiej 4

DIALOG 
POTRZEBNY OD ZARAZ

Leszek Kurowski

Wydarzenia ostatnich mie-
sięcy wskazują, że my 

Polacy nie potrafimy ze sobą roz-
mawiać. Konflikt zastępuje dialog. 
Toczy się on przede wszystkim  
na szczeblach najwyższych władz 
politycznych chociażby Sejmu. 
Spór dotyczy bardzo ważnych  
z punktu widzenia Państwa proble-
mów ustrojowych. Władza oskarża 
swoich przeciwników o warchol-
stwo a opozycja władzę o niszcze-
nie demokracji i próbę stworzenia 
Państwa co najmniej autorytarne-
go. Jedna i druga strona konflik-
tu włącza do niego coraz większą 
grupę obywateli, którzy nie zawsze 
wiedzą o co tym na tzw. górze tak 
naprawdę chodzi. Ale na pewno 
wiedzą, że powinni popierać tych 
na których oddali głos w wybo-
rach. Niektórzy to nazywają walką 
klanów czy sekt. Politycy chęt-
nie korzystają z lojalności swoich 
wyborców i wciągają ich w różne-
go rodzaju ekscesy. Sami zaś nie 
proponują żadnych konkretnych 
rozwiązań a przy tym szeroko ko-
rzystają z przywilejów. Zarówno 
więc władzy jak i opozycji taki stan 
rzeczy odpowiada. Utrzymywanie 
konfliktu służy im do ciągłego 
mobilizowania elektoratu. Zwłasz-
cza wiedzą o tym dobrze posłowie 
opozycji. Bo przecież zarówno wy-
bory prezydenckie jak i do Sejmu 
i Senatu przegrali bo nie potrafili 
skutecznie zmobilizować swoich 
zwolenników. Wielu z nich ze zwy-
kłego lenistwa i pewności wygrania 
nawet bez nich – nie poszło do urn 
wyborczych .

Ale czy utrzymywanie tego sta-
nu rzeczy leży w interesie obywa-
teli i Państwa. Odpowiedź wydaje 
się raczej łatwa. Na pewno nie.  
To w takim razie dlaczego wielu 
obywateli w nim uczestniczy i go-
dzi się na przedmiotowe traktowa-
nie przez polityków. Dlaczego tak 
łatwo pola konfliktu przenoszone 
są na poziom samorządu, środowisk 
lokalnych i zawodowych a nawet 
rodzin. Dlaczego my obywatele nie 
potrafimy zbyt często samodzielnie 
myśleć i tak łatwo dajemy sobą ma-
nipulować. Wydaje się, że zawiodły 
i nie sprawdzają się dotychczasowe 
metody i formy kształtowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Przez 
blisko trzydzieści lat III RP nasze 
Państwo wydało miliony na różne-
go rodzaju programy, strategie czy 
plany, które miały wspierać demo-
krację. Powstało wiele instytucji, 
które miały i mają na celu kształ-
towanie społeczeństwa obywa-
telskiego i stwarzanie płaszczyzn 
do dialogu. Okazuje się ,że jed-
nak nie do końca okazały się one  
skuteczne. Te ogromne środki 
unijne dla zbyt dużej grupy ludzi 

służyły przez wiele lat jak źródło do 
wzbogacania się i zaspokajania po-
trzeb osobistych. Transfer publicz-
nych pieniędzy do powstających 
od lat 90-tych niektórych funda-
cji, stowarzyszeń czy innych grup 
związanych z władzą był wręcz nie-
ograniczony. Inni zaś nie mogli się 
rozwijać bo takich możliwości nie 
mieli, albo wręcz im to utrudniano 
poprzez skomplikowane mechani-
zmy, których nie mogli przezwy-
ciężyć. Dobrym przykładem jest  
m. st Warszawa. Stolica szczyci się 
tym, że na tzw. wsparcie III sekto-
ra wydaje ogromne pieniądze i po-
wierza mu wiele zadań publicznych 
do realizacji. Wydaje się to piękne 
i chwalebne. Ale kiedy przyjrzy się 
programowaniu zadań, zasadom  
i efektom końcowym to już jest 
znacznie gorzej. Dostęp do dóbr 
publicznych dla zwykłych grup 
mieszkańców jest dość utrudniony.  
Ci mieszkańcy nie są w stanie poru-
szać się w gąszczu różnego rodzaju 
komisji, zespołów, rad i instytucji 
powołanych do wdrażania idei dia-
logu społecznego. Często powielają 
one swoje zadania. A nadmierny eta-
tyzm tworzy z nich koleje elementy 
władzy lokalnej. To co one propo-
nują jest dla mieszkańców mało 
atrakcyjne i potrzebne. Stosowane 
są bowiem zbyt często takie formy 
wsparcia jak np. szkolenia gdzie wy-
kładowcy zanudzają i powtarzają cią-
gle to samo przy różnych tematach. 
Lokalni liderzy społeczni oczekują 
bardziej konkretnych i aktywnych 
form wsparcia. Podczas wielu spo-
tkań to słyszę ale niestety postulaty 
te obijają się jak głowa od przysło-
wiowego muru. Tak naprawdę cho-
dzi o to aby organizatorom podpisać 
listę obecności. Mimo więc wyda-
waniu dużych pieniędzy i istnienia 
tylu instytucji dialog społeczny jest 
na zakręcie a można wręcz nawet 
stwierdzić, że w niektórych aspek-
tach już nie istnieje. Centralizm  
i biurokratyzm, spadające zaufanie 
do tzw. władzy publicznej doprowa-
dziły do tego, że obywatele poszu-
kują nowych i bardziej skutecznych 
form współdziałania. Szczególną 
rolę w tym odgrywa internet. Wobec 
kryzysu instytucji, które miały zaj-
mować się tworzeniem przestrzeni 
dla dialogu obywatele sięgają tam 
gdzie mają możliwość niezależności 
w prezentowaniu swoich poglądów. 
Czasem jest to ulica. 

Poprawność polityczna, ignoro-
wanie odrębnych głosów i marginali-
zowanie aktywnych ludzi, którzy nie 
akceptują istniejącego stanu rzeczy 
doprowadziły do tego, że dla wielu 
obywateli DIALOG stał się tylko 
sloganem. Jeśli zatem nie dialog to 
sposobem rozwiązywania proble-
mów staje się konflikt i siła władzy.

Dlatego też, w interesie nas 
wszystkich, a w szczególności sze-
roko rozumianej władzy, od tej pań-
stwowej do samorządowej istnieje 
konieczność znalezienia płaszczyzn 
do realnego DIALOGU rozumiane-
go jako rozmowa obywateli z wła-
dzą ale i także obywateli z innymi  
obywatelami. 

W tej odbudowie powinniśmy 
zacząć od naszych małych ojczyzn  
tj. od osiedli, gmin czy miast. Oby-
watele muszą zrozumieć, iż demo-
kracja, co byśmy o niej złego powie-
dzieli, to jednak jest to ustrój który 
daje nam możliwość uczestniczenia 
w życiu publicznym i społecznym. 
Oczywiście, nie jest to łatwe. Ilość 
patologii i różnych wynaturzeń  
w szczególności wszechwładna biu-
rokracja i arogancja władzy stanowi 
czasem poważne przeszkody dla wie-
lu grup obywateli w rozwijaniu swo-
ich aktywności. Wielu z nas wycofa-
ło się przez to z życia publicznego. 
Jednak nadszedł czas aby obywatele 
podnieśli głowę i zaczęli decydować 
o swoim Państwie wykorzystując 
mechanizmy demokracji. Bo demo-
kracja stworzona przez Greków nie 
jest tylko dla elit często traktowana 
przez nich instrumentalnie – jako  
legalny środek utrwalania ich władzy, 
ale przede wszystkim dla nas oby-
wateli – suwerena. Często dziwimy 
się a nawet oburzamy zachowaniem 
posłów, radnych czy innych przed-
stawicieli władz. Ale wtedy „mędr-
cy partyjni i gazetowi” mówią nam,  
że przecież to my ich wybraliśmy 
albo wybrano ich bez nas bo nie 
poszliśmy do urn wyborczych.  
To przecież my ich nie rozliczamy 
z obietnic tylko pozwalamy prze-
ślizgiwać się na następne kolejne 
kadencje. Ale czy przy istniejących 
obecnie ordynacjach wyborczych 
my rzeczywiście mamy na to wpływ.  
Tu zdania są podzielone. 

Wkraczamy też w dość ciekawe 
czasy, kiedy coraz częściej do gło-
su dochodzą idee Europy i świata 
oparte na państwach narodowych. 
Ojczyzna staje się dla wielu miesz-
kańców globu nie tylko bytem 
określonym terytorialnie. Coraz 
więcej zwraca się uwagę na wspólny 
język, kulturę ,wyznania, tradycję 
czy historię. Świat, Europa i Polska 
zmieniają się na oczach. Trudno po-
wiedzieć czy wszystko idzie w do-
brym kierunku. Ale jest pewne, że 
w tym procesie zmian my obywatele  
nie możemy być bierni. Wzmac-
niać i chronić demokrację w naszej 
ojczyźnie możemy jedynie poprzez 
wspólne działanie, przestrzega-
nie wartości i ustalonych zasad.  
A można to osiągnąć jedynie poprzez 
DIALOG. 

Kurowski Leszek 

MAMY ZAUŁEK ŻABCZYŃSKICH!

Komisja ds. Nazewnictwa 
m.st. Warszawy pod prze-

wodnictwem pani Anny Nehrebec-
kiej-Byczewskiej 18 stycznia 2017 
roku jednogłośnie podjęła uchwałę  
o nadaniu końcowi ulicy Walecz-
nych przy Wale Miedzeszyńskim na-
zwy „Zaułek im. Marii i Aleksandra 
Żabczyńskich”.

„Boje” o nazwanie tego miejsca 
„Zaułkiem...” w imieniu Stowarzy-
szenia Obywatelskiego Saska Kępa 
toczyłem od czerwca 2015 roku.

Sprawa, z pozoru, wydawała się 
dość prosta do przeprowadzenia.

28 maja 2015 roku odbyło się 
uroczyste odsłonięcie pamiątkowej 
tablicy poświęconej Aleksandrowi 
Żabczyńskiemu na kamienicy przy 
ul. Łotewskiej 4, gdzie aktor miesz-
kał w latach 1949-1958. Podczas tej 
imprezy zaproponowałem, aby odda-
lony o niecałe 100 metrów od miej-
sca zamieszkania Żabczyńskiego 
placyk na końcu ulicy Walecznych 
nazwać właśnie „Zaułkiem...” i tym 
razem upamiętnić także mniej znaną 
od pana Aleksandra jego żonę Marię, 
również aktorkę – filmową, teatral-
ną, radiową (przez lata grała w „Ma-
tysiakach”) i dubbingową. Projekt 
natychmiast podchwycili obecni na 
uroczystości samorządowcy oraz 
Burmistrz Dzielnicy.

Rozpocząłem więc działania.
Już w czerwcu tego samego roku 

zwróciłem się do Przewodniczącego 
Samorządu Saskiej Kępy Grzegorza 
Jaworskiego o wystąpienie z inicja-
tywą uchwałodawczą do Rady Dziel-
nicy Praga-Południe o nadanie temu 
miejscu nazwy „Zaułek im. Marii  
i Aleksandra Żabczyńskich”. 

Samorząd niezwłocznie podjął 
stosowną uchwałę i sprawa nabrała 
oficjalnego toku. Wkrótce zaprosi-
ła mnie przed swe oblicze Komisja 
Kultury Dzielnicy, z panem Ryszar-
dem Kalkoffem na czele, która po 
moim wystąpieniu również naszą 
inicjatywę poparła.

Oficjalnego poparcia udzielili 
także Burmistrz Dzielnicy Tomasz 
Kucharski, Wiceburmistrz Michał 
Wieremiejczyk oraz Przewodniczący 
Rady Dzielnicy Marcin Kluś.

SASKA KĘPA luty 2017 r.   Nr. 1 (23)14. SASKA KĘPA



15.

fot. internet

fot. ze zbiorów
 Jerzego Stadnickiego

fot. P. Popkow
ski

Maria i Aleksander Żabczyńscy, foto z filmu „Manewry Miłosne”

Aleksander i Maria 
Żabczyńscy: 4.10.1953 r

Kamienica  
przy ul. Łotewskiej 4, gdzie mieszkali 

Maria i Aleksander 

Zaułek Żabczyńskich

MAMY ZAUŁEK ŻABCZYŃSKICH!Przemysław Popkowski 

W tzw. międzyczasie postarałem 
się, aby teren pod przyszły „Za-
ułek...” został uporządkowany, tak 
by godnie reprezentował swoich 
patronów. Tu również napotkałem 
na niezwykłą przychylność władz  
i urzędników Dzielnicy. Trzy chod-
niki okalające trójkątny teren zie-
lony zostały wymienione na nowe, 
odpowiednio podwyższono krawęż-
niki oddzielające chodnik od Wału 
Miedzeszyńskiego, tak by ziemia  
z Wału nie „wylewała się” na trotuar, 
sam trawnik zaś ogrodzono niskim 
płotkiem, by teren ten nie kusił 
kierowców poszukujących na Kępie 
miejsc parkingowych. Ostatnio na 
trawniku posadzono krzewy hor-
tensji, tuż obok postawiono kosz na 
śmieci. Jakiś czas temu zostały tak-
że wyremontowane, będące w stanie 
ruiny, pobliskie betonowe schody  
prowadzące na Wał Miedzeszyński. 

Wydawać by się mogło, że speł-
niający encyklopedyczną definicję 
zaułka placyk jest w 100 procentach 
gotowy do przyjęcia patronów.

Zaniepokojony brakiem jakich-
kolwiek wieści z Ratusza, do które-
go należała teraz decyzja o nadaniu 
nazwy, poprzez naszych radnych 
oraz Urząd Dzielnicy zacząłem do-
wiadywać się o postępach w sprawie. 
Miałem bowiem nadzieję, że uda się 
uroczyście otworzyć „Zaułek...” rok 
po odsłonięciu tablicy na Łotew-
skiej – w kolejną rocznicę śmierci  
Żabczyńskiego.

Sprawa niestety utknęła. 
Okazało się, że wnioskiem  

o nadanie nazwy dwukrotnie zajmo-
wał się Zespół Nazewnictwa Miej-
skiego oraz Komisja ds. Nazewnic-
twa Miejskiego. Gremia te uznały 
jednak, że wskazane przez nas miej-
sce jest nieuporządkowane i nieprzy-
gotowane do nadania mu nazwy. Były 
jak najbardziej za upamiętnieniem 
małżonków Żabczyńskich, ale… nie 

tu. Słowem miejsce niegodne. Nie 
mogłem oprzeć się wrażeniu, że nikt 
z Zespołu ani Komisji nie pofatygo-
wał się na miejsce, gdzie zaułek ma 
się znajdować, a ich wiedza o jego 
wyglądzie opiera się wyłącznie na 
Mapie Google. Nieoficjalnie dowie-
działem się, że Zespół i Komisja nie 
chcą narażać się na zarzut nadawania 
nazw parkingom. 

Szkopuł polega na tym, że po 
pierwsze wskazane miejsce, o po-
wierzchni około 150 m2, parkingiem 
nie jest i nigdy nie było, po wtóre 
teren ten jest w stu procentach upo-
rządkowany, po trzecie zaś nie chce-
my nazwać go ani Placem, ani Skwe-
rem, tylko skromnym Zaułkiem (def. 
PWN: mała, wąska uliczka, miejsce 
ukryte, trudno dostępne; Wikisłow-
nik: niedługa, wąska uliczka znajdu-
jąca się między budynkami, niema-
jąca wylotu). 

Sytuacja wydawała się patowa.
Wobec powyższego postanowiłem 

interweniować u samej Przewodni-
czącej Komisji Nazewnictwa.

Pani Anna Nehrebecka-Byczew-
ska, z zawodu aktorka, niezwykle 
uprzejmie mnie przyjęła, pogawę-
dziliśmy m.in. o pp. Żabczyńskich. 
Poprosiła, abym raz jeszcze opisał 
całą sprawę i obiecała, że Komisja 
z życzliwością po raz kolejny jej się 
przyjrzy. 

Dość obszerne pismo wraz z do-
kumentacją zdjęciową wysłałem 
do Pani Przewodniczącej kilka dni 
po tej rozmowie. Miałem nadzieję,  
że w niedalekim czasie zostanę za-
proszony na obrady Komisji, tak 
bym mógł osobiście, także przed jej 
członkami, zreferować sprawę.

Zamiast tego otrzymałem zdu-
miewające pismo, tym razem z Biura 
Kultury m.st. Warszawy, stwierdza-
jące, że zarówno Zespół jak i Komi-
sja ds. Nazewnictwa ponownie od-
nieśli się do sprawy nadania nazwy 

„Zaułek Żabczyńskich” i choć do-
ceniają starania mieszkańców, nadal 
uważają, że nie jest to teren, któremu 
można nadać odrębną nazwę, bo… 
parkują tam samochody. Jeśli już 
bardzo chcemy, możemy tak nazy-
wać to miejsce nieoficjalnie. 

Gdybyśmy jednak nadal bardzo 
pragnęli, żeby nazwa została nada-
na oficjalnie, musimy postarać się  
o skrócenie ulicy Walecznych, a uzy-
skany w ten sposób teren odpowied-
nio uporządkować i przygotować...

Jedyny wniosek, jaki nasunął mi 
się po lekturze tego pisma, był taki: 
nadal nikt nie pofatygował się na wi-
zję lokalną: ani z Zespołu, ani z Ko-
misji, ani z Biura Kultury.

Uznałem, że napiszę ostatnie pi-
smo – tym razem do Biura Kultury 
– o następującej treści:

„W odpowiedzi na pismo z dnia 
20.11.2016 roku w sprawie nadania 
nazwy „Zaułek im. Marii i Alek-
sandra Żabczyńskich” uprzejmie 
informuję, że Biuro Kultury zostało 
wprowadzone w błąd co do stanu fak-
tycznego miejsca, któremu nasze Sto-
warzyszenie chce nadać patronów.

Teren ten to trójkątny, wydzielo-
ny i urządzony placyk, gdzie nie par-
kują samochody. 

Składa się z trzech chodni-
ków, pomiędzy którymi znajduje 
się ogrodzony trawnik z krzewami  
(o pow. ok. 100 m2). 

Nie wymaga on przebudo-
wy, przesuwania miejsc postojo-
wych, skracania ulicy, słowem żad-
nych nakładów technicznych oraz  
finansowych i z definicji jest  
zaułkiem. 

I właśnie m.in. dlatego wybra-
liśmy to miejsce na upamiętnienie 
bliskiej nam pary aktorów. 

W związku z powyższym uprzej-
mie prosimy o zrewidowanie swo-
jego stanowiska w tej sprawie oraz 
zwracamy się z ponowną prośba  
o poparcie w nadaniu oficjalnej 
nazwy końca ulicy Walecznych 
przy Wale Miedzeszyńskim „Za-
ułkiem im. Marii i Aleksandra  
Żabczyńskich”.

Załączam dokumentację fotogra-
ficzną, a w razie dalszych wątpliwo-
ści zachęcam do osobistego odwie-
dzenia tego miejsca.”

Nieoczekiwanie, po dwóch 
dniach od wysłania mojego listu, 
zaproszono mnie na posiedzenie Ko-
misji Nazewnictwa, podczas którego 
w bardzo miłej atmosferze zrefero-
wałem nasz projekt, a Komisja jed-
nogłośnie go poparła.

Niezbadane są wyroki rozma-
itych Komisji...! 

Chciałbym raz jeszcze bardzo 
podziękować tym wszystkim, któ-
rzy poparli nasz pomysł, zarówno  

decydentom, jak i mieszkańcom, 
którzy kibicowali mi m.in. na zało-
żonej na Facebooku stronie Zaułku.

Mam nadzieję, że w okolicach ko-
lejnej rocznicy śmierci Aleksandra 
Żabczyńskiego w maju br. uda mi się 
wraz z SOSK zorganizować oficjalne, 
uroczyste otwarcie Zaułka i wszyst-
kich Państwa na nie zaprosić.

Przemysław Popkowski, 
Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa
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16.

SEWERYN WIELANIER (1903 - 1993)

Seweryn Wielanier – konstruk-
tor i organizator produkcji  

w warunkach konspiracyjnych pisto-
letu maszynowego „Błyskawica”.

Urodził się w Częstochowie. Stu-
diował w Szkole Wawelberga oraz na 
Politechnice Warszawskiej. Przed 
wojną pracował w polskim przemy-
śle zbrojeniowym.

W czasie okupacji pracował  
w Wytwórni Sprawdzianów i Przy-
rządów Juchnikowski na ul. Emilii 
Plater, mieszkał na ul. Lwowskiej. 
W 1942 wstąpił do AK. Na polecenie 
dowództwa AK opracował konstruk-
cję pistoletu maszynowego, które-
go elementy mogły być wykonane  

w dostępnych w Warszawie warsz-
tatach mechanicznych. Tych warsz-
tatów było ponad 20. Kilka części 
było wykonywanych w fabrykach 
pod zarządem niemieckim. Montaż 
pistoletów obywał się na Placu Grzy-

bowskim i tam w piwnicy przepro-
wadzane były pierwsze próby. Pisto-
lety były produkowane od połowy 
1943 roku do powstania w 1944r. 
W czasie II wojny światowej była 

jedynym opracowanym i seryjnie 
produkowanym przez ruch oporu 
karabinem maszynowym w okupo-
wanej Europie.

Według potwierdzonych danych 
do momentu powstania wyproduko-
wano 700 sztuk pistoletów. Niektóre 
źródła mówią o dużo większej licz-
bie. Przedsięwzięcie to było dużym 
sukcesem bo niezauważona przez 
okupanta seryjna produkcja trwała 
ponad rok i nikt związany z wytwa-
rzaniem pistoletu nie został areszto-
wany. Niemcy, którzy prawdopodob-
nie nie znali nazwiska Wielaniera 
poszukiwali go na podstawie zdjęcia, 
które posiadali. Na wiosnę 1944 roku 
opuścił więc Warszawę i przeniósł 

się wraz z rodziną do Józefowa, skąd 
dojeżdżał do Warszawy aby nadzoro-
wać produkcję pistoletów.

Po wojnie w 1949 roku został 
aresztowany przez UB, ale nie za 
działalność konspiracyjną o któ-
rej komuniści jeszcze nie wiedzie-
li, tylko za „prywatną inicjatywę”. 
Po uniewinniającym wyroku wy-
szedł z więzienia w 1951 roku. Za-
mieszkał na ulicy Poselskiej 14,  
w domu który, zniszczony podczas 
wojny sam odbudował, a potem  
na ul. Londyńskiej 9.

Po przejściu na emeryturę po-
święcił się swojemu hobby, odtwo-
rzył konstrukcję „Błyskawicy” tym 
razem w skali 1:3 i własnoręcznie 
wykonał oprzyrządowanie oraz 17 
sztuk miniatur, które przekazał 
swoim współpracownikom z okresu 
okupacji oraz różnym instytucjom  
i muzeom.

Odznaczony m .in. Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Opracowanie  
Andrzej i Maria Wielanierowie

DLACZEGO wspominamy SEWERYNA WIELANIERA, mieszkańca Saskiej Kępy ?
Bo w trudnych czasach okupacji, gdy znów nie istniało legalne państwo, a kraj i jego mieszkańcy byli niszczeni i pozbawiani 

tożsamości, służył Polsce i Polakom.
Nie sam. Zaprojektował wraz z pomysłodawcą Wacławem Zawrotnym i wykonywał z zespołem kilkudziesięciu rzemieślników 

broń - jedyny polski pistolet maszynowy - Błyskawicę.
Odwaga i solidarność była ich siłą. Zachowanie godności i niezależności wobec najeźdźcy stawia ich w szeregach bohaterów: 

tych, których nazwiska znamy i tych bezimiennych.
Przeżywszy dwie wojny światowe, powiedział: „Miałem szczęśliwe życie, bo nie znalazłem się w sytuacji, w której bym musiał 

strzelać do drugiego człowieka”.
Na Saskiej Kępie mieszkał czterdzieści dwa lata - do śmierci. W roku 2014 rodzina Seweryna Wielaniera zrealizowała film 

pokazujący historię Błyskawicy, który był wyświetlany w PROMIE Kultury Saska Kępa i w kościele parafialnym na ul. Nobla.
Być może zainteresowanie czytelników periodyku „Saska Kępa” sprawi, że odbędzie się kolejna projekcja filmu ?!

Składana kolba i piopnowy magazynek, to oryginalne rozwiązania  
wyróżniające „Błyskawicę” i ułatwiające skryte przenoszenie oraz używanie  
w warunkach konspiracji. Inną jej zaletą była prosta budowa, wszystkie  
elementy była skręcane, co ułatwiało doraźne naprawy.
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