
il. Ewa Brykowska 

Oddajemy w Wasze ręce kolejny, szczególny numer naszego periodyku 
„Saska Kępa”. Poprzedza on ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY” - prezentując  

na swoich łamach bogaty i wysmakowany program, adresowany do wszystkich 
grup wiekowych - zgodnie z przesłaniem tego Święta, bo to była, bądź jest 
MOJA MŁODOŚĆ.

Na fali sentymentów prezentujemy Państwu artykuł Krystyny Gott „40 lat 
minęło...” - o Jubileuszu Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy.

Czułą refleksję budzi również bogaty w fakty i anegdoty artykuł Przemysława 
Popkowskiego poświęcony (oczywiście!) ulicy Francuskiej.

Znana artystka-malarka Anna Forycka-Putiatycka zaprasza na Święcie  
Saskiej Kępy do swojego „Ogrodu - Artystycznej Galerii” - pisze o potrzebie 
tworzenia która rodzi prawdziwą sztukę.

Park Skaryszewski występuje trzykrotnie jako prawdziwy bądź domniemany 
bohater.

Leszek Kurowski proponuje wizjonersko-marzycielski pomysł przekształ-
cenia ogródków działkowych w ogrody miejskie, a w tutejszym przypadku  
byłyby to np. „Ogrody Skaryszewskie”.

Tadeusz Rudzki z pozycji obywatelskich pisze z troską o bezkarnej dewa-
stacji Parku przez samochody a Radny Paweł Lech z analogicznych pozycji 
wyraża troskę o integralność Parku.

Krystyna Gott zaprasza do udziału w konkursie „Warszawa w kwiatach  
i zieleni”, którego emanacją jest konkurs „Saska Kępa w kwiatach”.

A o wszystkim co działo się w minionym kwartale w PROMIE Kultury 
Saska Kępa pisze utalentowana „bywalczyni” Joanna Derengowska w artykule 
„Meldunek z PROMU...”

ZAPRASZAMY do lektury a potem na ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY, bo  
„będzie się działo!” - w i e r z c i e mi!!!
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34. KONKURS  
„WARSZAWA W KWIATACH I ZIELENI 2017 “

JUŻ WYSTARTOWAŁ!!! 

Krystyna Gott

Historia konkursu „Warszawa 
w kwiatach i zieleni“ sięga 

dwudziestolecia międzywojennego.
Inicjatorem konkursu był ówcze-

sny Prezydent Warszawy Stefan Sta-
rzyński, który pragnął by Warszawa 
stała się miastem kwiatów i zieleni.

Idea powróciła w latach siedem-
dziesiątych i od 1984 roku „Warszawa 
w kwiatach i zieleni” jest konkursem 
ogólnomiejskim i stanowi ważny ele-
ment wizerunkowy Stolicy.

Organizatorem 34. Konkursu 
„Warszawa w kwiatach i zieleni” 
jest Towarzystwo Przyjaciół War-
szawy grupujące aktywnych miesz-
kańców Warszawy dla których jest 
ważny rozwój miasta i pamięć o nim 
oraz Miasto Stołeczne Warszawa  
– m. in. dlatego, że konkurs zawsze 
był związany z osobą Prezydenta  
m. st. Warszawy.

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

Konkurs dotyczy ozdobienia ro-
ślinami naturalnymi balkonów, log-
gii, okien, ogródków przydomowych, 
jak i terenów użyteczności publicz-
nej (np. placów, parków, ogrodów 
jordanowskich, kawiarni, restaura-
cji, kościołów, przedszkoli itd.).

Do konkursu zapraszane są rów-
nież osiedla mieszkaniowe (spół-
dzielnie i wspólnoty, jak również 
budynki komunalne).

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

Aby przystąpić do konkursu na-
leży zapoznać się z regulaminem 
konkursu, dostępnym na stronie 

internetowej poświęconej konkur-
sowi oraz na www.tpw.org.pl, a także 
w Sekretariacie Zarządu Głównego 
TPW bądź w Oddziale TPW.

W dalszej kolejności należy wy-
pełnić stosowny formularz zgłosze-
nia elektronicznie za pośrednictwem 
strony internetowej lub w formie 
papierowej, którą należy dostarczyć 
wraz z dwoma zdjęciami na pły-
cie CD lub DVD na adres Zarządu 
Głównego TPW (00-270 Warszawa, 
Plac Zamkowy 10).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 
dnia 30 czerwca 2017 roku.

Z nadesłanych zgłoszeń jury  
wyłoni zwycięskie realizacje doty-
czące przestrzeni miejskiej.

Do prestiżowych nagród  
Prezydenta m. st. Warszawy będą 
pretendowały trzy najlepsze  
w kategoriach:

1. Człowiek - realizacja projek-
tów indywidualnych przez osoby  
fizyczne;

2. Firma/Instytucja – realizacja 
projektów przez osoby prawne;

3. Sąsiedzi – realizacja projektów 
wysiłkiem wspólnym;

Tradycyjnie przyznana bę-
dzie również nagroda im. Stefana  
Starzyńskiego za propagowanie  
w szczególny sposób idei konkursu.

Zarząd Główny Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy przewiduje 
Nagrodę Specjalną Warszawską za 
szczególne zasługi na rzecz konkur-
su i krzewienia jego idei, jak również 
czeka nagroda dla „Mister kwiatów” 
za całościowe ukwiecenie budynku.

W celu wyłonienia Laureatów 
Nagród Zarządu Głównego i Nagród 
Prezydenta m. st. Warszawy objazd 
Komisji Konkursowej odbędzie się 
do 31 lipca 2017 roku.

Nagrody te będą przyznawane 
spośród obiektów nominowanych 

przez Oddziały TPW - a w tym przy-
padku przez Towarzystwo Przyjaciół 
Saskiej Kępy O/TPW.

Ogłoszenie wyników konkur-
su “Warszawa w kwiatach i zieleni 
2017” oraz przyznanie dyplomów  
i nagród odbędzie się 27 sierpnia 
2017 roku podczas uroczystej gali 
zakończenia konkursu.

Druki zgłoszeń i wszelkie in-
formacje związane z aplikacją do 
konkursu można uzyskać w Towa-
rzystwie Przyjaciół Saskiej Kępy 
O/TPW na cotygodniowych dyżu-
rach w środy: w godzinach 16-18, 
w siedzibie Towarzystwa przy 
ul. Francuskiej 49 (klatka A. lok 
„.Ł”) lub za pomocą kontaktu tel. 
602 590 305 czy poczty mailowej:  
krystyna.gott@gmail.com

Integralną częścią konkursu 
ogólnomiejskiego jest konkurs To-
warzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy 
O/TPW pod nazwą „Saska Kępa  
w kwiatach 2017”.

Tradycyjnie z licznymi nagroda-
mi, w tym zwyczajowo z prestiżowy-
mi nagrodami Burmistrza Dzielnicy 
Praga Południe.

Uroczysty finał konkursu „Saska 
Kępa w kwiatach 2017” odbędzie się 
25 września 2017 r. 

w PROMIE Kultury Saska Kępa.
Bardzo serdecznie ZAPRASZAM 

do tej szlachetnej, bo integrującej 
rywalizacji w oswajaniu przestrzeni 
- budującej emocjonalną więź miesz-
kańców z miejscem.

Krystyna Gott
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy

.
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Tereny zwane ogródkami  
działkowymi zarządzane 

są przez Polski Związek Działkow-
ców, który zgodnie z Regulaminem 
przekazuje je w użytkowanie swo-
im członkom. W Warszawie tereny 
te położone są często w tzw. atrak-
cyjnych lokalizacjach. Stąd, przy 
nieuporządkowanej do końca sytu-
acji prawnej ogrodów i gruntów na 
których one funkcjonują, przy dość 
zachowawczej strukturze PZD stają 
się one obiektem ciągłych zainte-
resowań inwestorów . Już niektóre 
np. przy Żwirki i Wigury zniknęły z 
mapy miasta, a na ich miejscu wzno-
szą się osiedla mieszkaniowe, biu-
rowce i hotele. Wywołuje to słuszny 
niepokój działkowców z Kinowej, 
że pielęgnowane przez nich, nawet 
przez dziesięciolecia działki też może 
spotkać ten sam los. Ogrody są dość 
zróżnicowane pod względem infra-
struktury i estetyki. Część z nich jest 
bardzo dobrze zagospodarowan . Ale 
są także działki zaniedbane tak jak-
by już nikt ich nie użytkował. Dzieje 
się to głównie dlatego, że działkow-
cy, najczęściej osoby starsze albo nie 
mają po prostu siły aby je uprawiać, 
a brak jest młodych następców, albo 
też nie mają możliwości finanso-
wych aby remontować domki, dro-
gi, ogrodzenia czy zakupować nowe 
nasadzenia. Są też tacy – ja ich na-
zywam tzw. „działkowcy”, zapewne 
nieliczni, którzy nadal czekają na 
to ,że będzie możliwość wykupienia 
gruntu aby potem zarobić na ich 
odsprzedaży np. developerom. Stąd 
pamiętam, że jeszcze kilka lat temu 
z jaką determinacją władze PZD 
zabiegały o uwłaszczenie ogrodów 
ale nie na rzecz działkowców ale 
Polskiego Związku Działkowców. 
Trzeba też wyraźnie powiedzieć, iż 
tak naprawdę niewiele osób anga-
żuje się w pracę na rzecz ogrodów 
działkowych. Ich zarządy tworzą 
głównie osoby starsze i inni pasjo-
naci zieleni pracujący społecznie.  

Wobec ograniczonych możliwości 
finansowych starają się pozyskiwać 
środki na utrzymanie lub remont 
infrastruktury ogrodów np. z dzier-
żawy terenu pod reklamy. Wystar-
czy przejechać ulicami biegnącymi 
przy ogrodach aby zobaczyć, że na 
ogrodzeniach wyrastają reklamy jak 
przysłowiowe „grzyby po deszczu”. 
Przecież to nie ma żadnego związku 
z troską o tereny zielone – które są 
albo zasłaniane albo wręcz usuwane 
dla posadowienia konstrukcji dla re-
klam, ani też nic wspólnego z dbało-
ścią o estetykę miasta.

W sprawie ogródków działko-
wych pomiędzy ul. Kinową, Mię-
dzynarodową, Al Waszyngtona i Al. 
Stanów Zjednoczonych pojawiają się 
od czasu do czasu niepokojące wie-
ści – od skrajnych i nieprawdziwych 
– że zostały sprzedane albo takie, że 
mają być przeznaczone na zabudowę 
developerską. Nawet niektórzy są już 
pewni ,że władze dogadały się tajnie 
z przyszłym developerem i czekają 
tylko na zmianę planu. Władze temu 
zaprzeczają, opozycja jej nie wierzy. 
A mieszkańcy są zdezorientowani. 
Nie ma się więc czemu dziwić, że to 
wszystko prowadzi do ostrych spo-
rów politycznych. Działki zamiast 
być miejscem łączącym mieszkań-
ców stają się pretekstem do ciągłych 
konfliktów. Trudno więc dziwić się 
, że działkowcy żyją w ciągłym stra-
chu i obawiają się tego, że w każdej 
chwili działki zostaną im odebrane. 
Próbują temu zaradzić. Piszą petycje, 
organizują protesty, z nieufnością re-
agują na wszelkie działania władzy 
w otoczeniu ogrodów. Tak jak np. 
w sprawie tramwaju znaczna część 
działkowców traktuje tę inwestycję, 
ważną dla mieszkańców Gocławia, 
jako pierwszy etap likwidacji ogro-
dów. Ten stan rzeczy moim zdaniem 
wymaga zmiany .

Dlatego uważam, że jedynym 
rozsądnym rozwiązaniem dla terenu 
ogrodów działkowych przy Kinowej 

ale i w całej Warszawie jest systema-
tyczne przekształcenie ich w ogrody 
miejskie. Ogrody botaniczne mamy 
w Warszawie i cieszą się one dużym 
zainteresowaniem mieszkańców. Ale 
jest ich nadal za mało. Nowo utwo-
rzone ogrody miejskie pełniłyby 
funkcje podobne jakie pełnią obecne 
ogródki działkowe, tj.: rekreacyjno 
– wypoczynkowe, społeczne, inte-
gracyjne, miejsc spotkań i aktywno-
ści mieszkańców, ochrony zasobów 
zielonych w mieście czy tworzenia 
warunków do udostępniania tere-
nów zielonych społeczności lokal-
nej. Funkcja socjalna odchodzi do 
lamusa historii. Bo uprawianie przy-
słowiowej marchewki to zaledwie 
niewielki procent zagospodarowa-
nia działek. Ale nawet ci nieliczni, 
którzy chcieliby uprawiać warzywa 
i owoce powinni uzyskać od miasta 
wsparcie w postaci oddania w użyt-
kowanie terenów ekologicznych 
poza miastem. Warszawa jest do-
brze skomunikowana z przyległymi 
gminami. Ogrody mając charakter 
miejski byłyby utrzymywane z bu-
dżetu miasta. Zapewniło by to im 
stałe wsparcie finansowe i można 
byłoby ograniczyć tak już wszech-
obecne reklamy. Miasto mogłoby 
uzyskiwać też dotacje unijne. Ostat-
nio Warszawa dostała potężne środki 
z UE na rewitalizację trzech parków.  
Zarządy POD takich możliwości  
nie mają.

Uważam,że za kilkanaście,  
a na pewno za kilkadziesiąt lat i tak 
ogrody działkowe być może w ogóle 
znikną, ale na pewno zostaną wypro-
wadzone z centrum miasta. Dlaczego 
władze, kiedy mają uchwalać nowe 
plany zagospodarowania nie mogą 
już teraz zachować się jak wizjonerzy 
?Czy musimy pozostawiać decyzję 
naszym następcom. Czy działkow-
cy mają żyć w ciągłej niepewności  
i zastanawiać się kiedy i co stanie się 
w przyszłości z ich działkami, kiedy 
mogą wspólnie z władzami miasta 

przejąć inicjatywę i już dzisiaj two-
rzyć podstawy przyszłości. 

Dlatego proponuję aby w projek-
cie planu miejscowego dla obszaru 
pomiędzy ul. Kinową, Al. Waszyng-
tona, Międzynarodową i Al. Stanów 
Zjednoczonych przyjąć zapis, że te-
reny te przeznaczone będą na ogrody 
miejskie a nie ogródki działkowe. 
Dzisiejsze ogródki działkowe mo-
głyby być przekształcone w część 
ogrodową i botaniczną Parku Skary-
szewskiego im. I. J. Paderewskiego. 
Niech nasza dzielnica będzie inicja-
torem tworzenia ogrodów miejskich 
w Warszawie na terenach obecnych 
ogródków działkowych .

Wyobraźcie sobie Państwo ,że za 
kilkanaście lat jadąc cichym tramwa-
jem na Gocław wysiądziemy na przy-
stanku Ogrody Skaryszewskie albo 
Ogrody Paderewskiego, przejdziemy 
do ogrodów: śródziemnomorskie-
go, angielskiego, części botanicznej  
z roślinami tropikalnymi. Na chwi-
lę wstąpimy do kawiarni botanika.  
A dzieci i wnuki pobawią się na 
ekologicznym placu zabaw. Inni 
dopłyną do ogrodów łódeczkami 
po zrewitalizowanym Kanałku Wy-
stawowym. Uczniowie z pobliskich 
szkół uczestniczyć będą w lekcjach 
botaniki prowadzonych przez człon-
ków Społecznej Rady Ogrodu utwo-
rzonej między innymi przy udziale 
byłych działkowców. 

Może to dla niektórych z Pań-
stwa zwykłe mrzonki i fantazje. 
Ale myślę,że wśród władz naszego 
miasta i dzielnicy są też tacy, któ-
rzy podejmując decyzje nie będą 
kierowali się tylko chęcią utrwale-
nia obecnego stanu lecz uchwalając 
plany zagospodarowania – jak sama 
nazwa wskazuje spojrzą w przy-
szłość. Historia pokazuje bowiem, 
że marzenia i wizje też spełniają 
się. A ich twórcy na stałe zapisują  
w naszej pamięci.

Leszek Kurowski

TWÓRZMY OGRODY MIEJSKIELeszek Kurowski
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Od kilku lat w dniu Święta 
Saskiej Kępy otwieram mój 

Ogród i pracownię dla zaprzyjaź-
nionych artystów, którzy prezentują 
swoje prace wśród zieleni i kwiatów. 
Przychodzą, aby rozmawiać z ludźmi 
nie tylko o sztuce, pięknie, obrazach 
i rzeźbach które tworzą, ale również 
o długiej i trudnej drodze artystycz-
nej. Bo ileż musinatrudzić się arty-
sta, aby osiągnąć sukces, ile pracy 
musi włożyć (począwszy od długiego 
okresu studiowania, terminowania, 
poprzez własną pracę twórczą, któ-
rej towarzyszą liczne wystawy, które 
nierzadko sam, własnym sumptem, 
musi organizować), aby zaistnieć  
w świadomości zbiorowej jako twórca.  
Trzeba dodać, że wielu z nas arty-
stów pracuje zawodowo, aby zaro-
bić na luksus uprawiania sztuki, 
bo z samego malarstwa trudno się 
utrzymać, a mimo to nasza polska  
sztuka rozwija się znako-micie. 

Święto Saskiej Kępy, to jeden  
z niewielu dni kiedy można poznać 
artystę i jego dzieło – dotknąć, do-
śwadczyć, prawdziwej twórczości. 
Świat się nieustannie zmienia, jedne 
kierunki upadają, inne powstają... ale 
przecież trudno jest określić granice 
sztuki, albowiem jej przestrzenie 
są stale redefiniowane i ciągle poja-
wiają się dzieła, które w arbitralnie 
przyjętej, domkniętej, definicji się  
nie mieszczą.

W mojej grupie artystów, którzy 
pokazują swoje prace w Ogrodzie, 
przeważają twórcy sztuki abstrak-
cjnej, a więc artyści, których łączy 
pewne upodobanie do syntezy róż-

nych dziedzin kultury: malarstwa, 
muzyki, baletu, literatury... Nasza 
Grupa Symfonia ma w swoim dorob-
ku już wiele wystaw inspirowanych 
twórczością kompozytorów pol-
skich: „Lutosławski, źródło inspi-
racji”, „Wokół Kolberga”, czy „Mon 
cher Chopin” (wystawa którą pokaże-
my pod koniec czerwca w PROMIE 
KULTURY na Saskiej Kępie). Mie-
liśmy też wystawy związane z muzy-
ką – wspomnę choćby takie wyda-
rzenia jak: „JAZZ”, czy „Symfonia”. 
W roku 2018 przygotowujemy się 
do wystawy poświęconej twórczości  
Paderewskiego. Nasze wystawy udo-
kumentowane są katalogami. Wielu 

artystów przez długie lata związa-
nych było z „Grupą” i często powra-
cają do mojego Ogrodu, a obecnie nie 
tylko do Ogrodu, ale i na ulicę Fran-
cuską, by tam – w wynajętych przez 
PROM KULTURY namiotach – pre-
zentować swój dorobek artystyczny. 
Bardzo piękna to inicjatywa, wszak 
Saska Kępa zawsze zwiaza na była  
z Artystami – pisałam o tym już w po-
przednich numerach pisma. Artyści 
– zarówno plastycy jak i muzycy, czy 
też pisarze – to ludzie bardzo wraż-
liwi. Twórczość ich wypływa z głębi 
humanizmu każdego z nich i polega 
nie tylko na znajomości warsztatu, 
przemyśleniach intelektualnych, czy 
spontaniczności, lecz jest odbiciem 
wrażliwości danego artysty. 

Bo przecież twórczość wymaga 
stałego, bez reszty permanentne-
go zaangażowania się myśli, woli  
i wyobraźni. Jak pisał F. Schelling: 
„Sztuka rodzi się tylko z naj- wyższe-

go poruszenia najintymniejszych mocy 
duszy” i właśnie taka przemyślana  
i zaangażowana sztuka przetrwa pró-
bę czasu. Antoine de Saint-Exupéry 
dodawał: „Piękno rzeczy śmiertel-
nych mija, lecz nie piękno sztuki”. 
Dzięki sztuce można przekazać na-
stępnym pokoleniom wrażliwość 
dnia dzisiejszego, a to co przemija 
można dzięki niej zachować na za-
wsze. Każdy obraz jest wyrazem 
temperamentu danego artysty, bo 
każdy artysta jest na swój sposób 

inny. A tu, w naszym Ogrodzie mo-
żemy poznać twórców, podyskutować  
o ich malarstwie, poznać ich jeste-
stwo - jak mawiał Tracy Mack: „Aby 
zdobyć wielkość, człowiek musi two-
rzyć, a nie odtwarzać.” Dlatego droga 
artystyczna trwa długo, artysta roz-
wija się latami, pracując nad swoim 
warsztatem. Malarstwo jest rodza-
jem terapii nie tylko dla twórców, ale 
również dla odbiorców. Oscar Wilde 
napisał: „Rozmaitość zdań o dzie-
le sztuki dowodzi, że dzieło jest nowe, 
skomplikowane i zdolne do życia”.  
Dlatego właśnie kochamy sztukę.

Na Saskiej Kępie jest wielu arty-
stów. Każdy jest indywidualistą i two-
rzy często w zaciszu swojej pracowni. 
Propozycja wyjścia na ulicę i poka-
zania się ludziom, daje możliwość 
nie tylko poznania się nawzajem,  
ale również kontaktu intelektualnego 
z odbiorcą. Do tego potrzeba pewnej 
odwagi, bo ludzie prawdziwie kocha-
jący swój zawód są niebywale skrom-
ni, znamy ich z widzenia, ale nie  
doświadczamy ich duszy artystycz-
nej; a dopiero po latach dowiadujemy 
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Prawdziwa sztuka to taka, 
która powstaje dzięki potrzebie tworzenia.
Albert Einstein

Anna Forycka-Putiatycka
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WIEŚCI 
Z SAMORZĄDU  
MIESZKAŃCÓW

Za nami kolejne miesiące VI 
kadencji Samorządu Miesz-

kańców Saskiej Kępy – kolejne wy-
bory najprawdopodobniej już za rok. 
To oznacza, że mieszkańcy, którzy 
chcą społecznie pracować na rzecz 
Saskiej Kępy w ramach „rady osie-
dla” powinni powoli myśleć o starcie 
w kolejnych wyborach. Lokalnych 
problemów do nagłośnienia jest 
mnóstwo, więc zdecydowanie za-
chęcam, by powiększać grono osób 
zaangażowanych w sprawy Saskiej 
Kępy.

Wyjątkowo długie w tym roku 
przedwiośnie minęło pod znakiem 
walki z bezprawiem na tyłach ulicy 
Międzynarodowej. Przez kilka mie-
sięcy trwał tam zrzut wody z budowy 
przy ul. Zwycięzców 63 do Kanału 
Wystawowego. Dłuższy czas odby-
wał się on bez wymaganego pozwo-
lenia wodnoprawnego, a w dodatku 
przy bezumownym wykorzystywa-
niu miejskiej działki. Przy okazji 
zniszczono też trawnik i ciąg pie-
szo-rowerowy. Bezradność nadzoru 
budowlanego była wręcz frustrująca, 
ale mieszkańcy nie stracili humo-
ru – pierwszego kwietnia w okolicy 
pojawiły się tabliczki z „nowymi na-
zwami” miejsc, takimi jak „Bulwar 
Deweloperskiej Hucpy” oraz „Skwer 
Niemocy Urzędniczej”. Bezpra-
wia jednak nie udało się zatrzymać,  
a „deweloper” przestał pompować 
wodę, bo po prostu przeszedł do ko-
lejnego etapu prac nie niepokojony 
przez nikogo.

Skandaliczna sprawa rury nie 
była jednak jedyną jaką żyła nasza 
lokalna społeczność. Wreszcie roz-
poczęły się prace nad nową organiza-
cją ruchu kołowego na Saskiej Kępie 
– czekamy już na ogłoszenie kon-
sultacji społecznych w tej sprawie. 
Powracają też zapowiedzi remontu 
ulicy Saskiej i Egipskiej, ws. którego  

przekazaliśmy Zarządowi Dróg 
Miejskich kilkadziesiąt postulatów 
zgłaszanych przez mieszkańców. 
Dzięki temu jest szansa, że odnowio-
na ulica będzie miała nie tylko nową 
nawierzchnię, ale też więcej zieleni 
i rozwiązań przyjaznych pieszym. 
Wspomnijmy także o kolejnej waż-
nej, bo ponadlokalnej inicjatywie, 
jaką był wniosek o poprawę stanu 
latarń ulicznych na zabytkowych 
terenach Saskiej Kępy oraz Kolonii 
Praussa – podpisany wspólnie z Sa-
morządem Grochowa Północnego 
oraz trzema organizacjami pozarzą-
dowymi (Stowarzyszenie „Wiatrak”, 
Stowarzyszenie Kolonii Posłów  
i Senatorów PPS oraz Stowarzysze-
nie ŁADna Kępa). Samorząd dołą-
czył także do wniosku 14 organizacji 
o przyspieszenie prac nad planem 
zagospodarowania dla całego terenu 
ogrodów działkowych między Kana-
łem Wystawowym a ulicą Kinową.

I jeszcze jedna dobra informacja 
– wiele wskazuje na to, że w przy-
szłym roku poprawią się warun-
ki ruchu pieszego na zatłoczonej  
w weekendy ulicy Francuskiej. Są 
sygnały świadczące o tym, że Zarząd 
Dróg Miejskich będzie pracował nad 
nową organizacją ruchu, która ozna-
czać będzie nowe granice dla tzw. 
ogródków kawiarnianych położo-
nych wzdłuż tej ulicy.

Jeśli chodzi o najbliższe miesią-
ce, to Samorząd Mieszkańców na 
pewno dalej będzie monitorować 
temat planu zagospodarowania prze-
strzennego dla ogrodów działko-
wych w rejonie ulicy Kinowej. Poza 
tym będziemy promować zbliżające 
się głosowanie na projekty w budże-
cie partycypacyjnym (to już wkrótce 
– 14-30 czerwca 2017). A tymczasem 
czekamy na realizację projektów 
wybranych w zeszłym roku, w tym 
szczególnie projektu „Ptasi ogród 
przy ulicy Nobla”, który powinien 
zmienić na lepsze zaniedbany kawa-
łek tej uroczej uliczki.

Informacje o naszych najważ-
niejszych 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 na-
szego profilu „Samorząd Miesz-
kańców Saskiej Kępy” w portalu  
Facebook.com – społeczność wokół 
tego profilu liczy już ok. 1270 osób 
(stan na 10.V.2017) i z każdym tygo-
dniem rośnie.

Tadeusz Rudzki

Samorząd Mieszkańców (inaczej: Rada 
Osiedla) Saskiej Kępy jest jednostką 

pomocniczą niższego rzędu w Dzielnicy 
Praga Południe m. st. Warszawy.

się, kto był naszym sąsiadem-Artystą. 
Chciałabym zachęcić wszystkich do 
pewnej odwagi – wyjścia ze swoich 
pracowni na ulicę Francuską i sta-
nięcia obok swoich Kolegów po fa-
chu pod namiotami Promu Kultury, 
albo w moim Ogodzie. W niektórych 
dzielnicach jest taki dzień Otwartych 
Pracowni, może warto by było, żeby 
i u nas to wprowadzić. Artyści z Sa-
skiej Kępy chcemy Was poznać! 

Na Saskiej Kępie istnieje kilka 
Galerii, ale czy je znamy? Do jednej 
z nich należy „Galeria Van Golik” na 
ul. Berezyńskiej. Prezentuje ciekawą 
sztukę na wysokim poziomie. Spo-
tykają się tam znani artyści z kraju 
i zagranicy, odbywaj się ciekawe 
wernisaże; na Obrońców, od strony 
kościoła, znajduje się pracownia gra-
ficzna, otwarta zawsze w dni naszego 
święta; na ul. Katowickiej mieszkał 
Prof. Jacek Sempoliński, artysta 
znany w szerokim świecie (prowa-
dząc moją galerię „Licorne” mia-
łam zaszczyt współpracować z Nim). 
W naszym katalogu „Lutosławski, 
źródło inspiracji” znajdują się frag-
menty „Dzienników” Profesora  
o związkach muzyki z malarstwem, 
które udostępnił mi prof. Wiesław 
Juszczak, znany krytyk sztuki opie-
kujący się spuścizną po Artyście. 
Pracownia i dom, na którym znajdu-
je się popiersie prof. Sempolińskie-
go to jedno z ważniejszych miejsce 
na mapie artystycznej Saskiej Kępy. 
Albowiem Prof. Sempoliński był nie 
tylko malarzem, ale wielkim miło-
śnikiem i krytykiem sztuki i zostawił 
nam w spuściźnie wiele ciekawych  
i cennych książek. Życie przemija,  
a sztuka i słowo pisane pozostaje 
wpisane do naszej kultury narodo-
wej. Na ul. Walecznych mieszkał też 
znakomity malarz Jan Cybis, a na 
ulicy Obrońców – niezapomniana 
Teresa Roszkowska. Jak bogata arty-
stycznie jest Saska Kępa przekonali-
śmy się podczas wystawy w Promie 
Kultury, który udokumentował ją 
pięknym katalogiem pt. „Artyści 
Saskiej Kępy”. Myślę, że ten katalog 
nie jest ostatnim – wręcz jest, jak są-
dzę, początkiem tego wielkiego dzie-
ła. Wiem, że istnieją jeszcze małe, 
kameralne lokale, gdzie odbywają się 
wernisaże moich kolegów artystów, 
ale któż o nich wie? – może war-
to rozpowszechnić takie spotkania 
artystyczne... Sztuka winna łączyć  
i zachęcać do dialogu.

Anna Forycka-Putiatycka

MAREK 
GASZYŃSKI
Autor wielu przebojów, m.in. 

“Dziwny jest ten świat”.
Specjalnie na Święto Saskiej 

Kępy napisał ten hymn - „konku-
rencyjny” (w pewnym sensie) do 
kultowej „Małgośki”.

Piosenka napisana specjalnie  
na Święto Saskiej Kępy

„SASKA KĘPA, NASZA MŁODOŚĆ” 
Spacer od Ronda Waszyngtona 
Idziemy, Wisły prawa strona.
Rodziny idą, sobie bliscy.
Mieszkańcy Saskiej Kępy wszyscy 
Ci, którzy tu się dobrze czują
książki, owoce, chleb kupują
„dzień dobry” mówią na ulicy
Codzienni ludzie tej dzielnicy

Francuską, prosto do Paryskiej
Ku Wiśle idę, dobrej, bliskiej
Mijam Walecznych i Obrońców
Jest Saska Kępa w pełnym słońcu
Tak wędrujemy wprost przed siebie
Są z nami ci, którzy są w niebie
Pan Lutosławski i Agnieszka
Której wiersz każdy z nami mieszka.

Refren:
Młoda jest zawsze Saska Kępa
W życiu, w marzeniach i w piosenkach
A gdy Warszawska Jesień minie
I ślad po zimie Wisłą spłynie
kwitnie znów wszystko ciepłym majem
I wtedy ponad rzeką wstaje
Warszawski dzień, warszawski dzień, 
warszawski dzień. 

Poeci, twórcy, i artyści
Malarze znani i niedzielni
Idą księgarze, Polskie matki
Cywilni ludzie i kościelni.
Orkiestry wszystkie dla nas grają
Już o nas mówią, wyróżniają
I tak się rodzi wśród emocji
To, o czym mówią „genius locji”

Refren:
Młoda jest zawsze Saska Kępa
W życiu, w marzeniach i w piosenkach
A gdy Warszawska Jesień minie
I ślad po zimie Wisłą spłynie
kwitnie znów wszystko ciepłym majem
I wtedy ponad rzeką wstaje
Warszawski dzień, warszawski dzień, 
warszawski dzień. 

Ateńska, Haska, domy znane
w rejestr zabytków zapisane
Brukselska z Promocją Kultury
Kościoła piękne, stare mury
Chcemy tu mieszkać, w tej dzielnicy
Być gospodarzem tej ulicy 
I spacerować pod drzewami
Więc nie trać czasu, ruszaj z nami.

tekst: Marek Gaszyński,  
muzyka: Marcin Partyka

Tadeusz Rudzki
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MELDUNEK Z PROMU....

Mam nie lada problem ze 
zwięzłością mojego drugie-

go raportu.

Rejs trzymiesięczny... 
7.02 gościem Jerzego Szczerbako-

wa w cyklu „Cały ten Jazz! MEET!” 
był Krzysztof Herdzin. Lista jego 
dokonań muzycznych jest niesamo-
wicie długa – pianista, kompozytor, 
aranżer, dyrygent, producent mu-
zyczny, multiinstrumentalista, au-
tor jazzowych przeróbek utworów 
Chopina, orkiestrator nagrodzonej 
Oscarem muzyki J.A.P Kaczmarka 
do filmu Marzyciel. Jest wykładowcą 
Akademii Muzycznej w Bydgosz-
czy. Współpracuje z polskimi i za-
granicznymi gwiazdami. Opowie-
dział o tym jak pracuje, skąd czerpie 
inspirację, o tym jak ważna w pra-
cy artysty jest dyscyplina, trening 
oraz słuchanie, nie tylko mistrzów.  
W rozmowie skromny, ale nie prze-
sadnie, a przede wszystkim – co 
nieczęste u muzyków – potrafi 
ubierać myśli w kwieciste słowa 
akompaniując sobie jednocześnie. 
Wspaniałe spotkanie, lekcja  
i przyjemność słuchania fantastycz-
nej muzyki, tworzonej „świeżo, 
na poczekaniu” i wedle życzenia  
słuchaczy. 

8.02. spotkanie z „Nietypową 
Babą” – Anną Seniuk. Rozmowa na 
temat biograficznej książki, którą 
Seniuk napisała wspólnie z córką 
– Magdaleną Małecką - Wippich. 
Książka jest historią życia pani 
Anny, opowiedzianą z perspektywy 
córki. Oprócz fascynującej opowieści  
o życiu od dzieciństwa – przebły-
skach wspomnień z rodzinnego 
Stanisławowa (dzisiejszy Iwano 
Frankiwsk), wojny, długiej podróży  
w wagonie bydlęcym, przez liceum 
i PWST w Krakowie do dnia dzi-
siejszego. Opowieść jest jednak 
wielowymiarowa. Pani Magdalena  
opowiedziała zarówno o jasnych jak 
i ciemnych stronach bycia córką tak 
znanej aktorki. Ciekawa lektura,  
a spotkanie bardzo miłe. 

14.02 Walentynkowy wieczór 
bardzo kobiecy, „W poszukiwaniu 
miłości”. Aktorka Katarzyna Żak, 
przy fortepianie Maria Ludwika - 
Gabryś, a w programie twórczość pol-
skich kompozytorek i poetek. Pawli-
kowska - Jasnorzewska, Zapolska, 
Konopnicka, Szymborska, kompozy-
cje Szymanowskiej, Bądarzewskiej, 
czy Wejnert. Również na widowni, 
panowie stanowili mniejszość... 
Koncert bardzo ładny, ale raczej 
na okoliczność „Święta Samotnych 
Serc”, co sugerował tytuł. Ale z dru-
giej strony, wspaniale, że tego wie-
czoru, jako połówka „niesparowana”, 
można było znaleźć azyl. 

17.02 Na koncercie zatytuło-
wanym „Friends - Music of Jarek 
Śmietana” pamięć przyjaciela – wy-
bitnego gitarzysty – uczciły tuzy 
sceny jazzowej w składzie: Wojciech 
Karolak, Antoni Dębski, Piotr Ba-
ron, Adam Czerwiński, oraz Marek 
Napiórkowski. Niezapomniany, bar-
dzo szczególny koncert, głównie za 
sprawą emocji, jakie towarzyszyły 
muzykom. O poziomie artystycznym 
wspominać nie trzeba, ale na co warto 
zwrócić uwagę to metafizyczne wręcz 
porozumienie między artystami. Nie 
ma „pojedynku” ani spełniania am-
bicji, jest czysta radość tworzenia. 
Znakomity! 

19.02 Koncert Muzyki Kameral-
nej: Duo Karolina Mikołajczyk & 
Iwo Jedynecki, skrzypaczka i akor-
deonista z towarzyszeniem forte-
pianu – Aleksander Krzyżanowski. 
Młodzi artyści zaznaczyli już bardzo 
wyraźnie swoją obecność na arenie 
międzynarodowej. Są laureatami 
Pierwszych nagród, a także Grand 
Prix na konkursach we Francji, 
Chorwacji, Włoszech i w Polsce. Mają 
w swoim dorobku m. in. występ na 
Festiwalach Warszawska Jesień oraz 
„Emanacje” Europejskiego Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w 
Carnegie Hall. Młodzi artyści sięgają 
po utwory klasyczne – Mozart, Vival-
di, Bartok ale także wykonują utwo-
ry współczesne jak dedykowany im 
utwór Marcina Błażewicza Koncert 
Podwójny na Skrzypce, Akordeon 
i Orkiestrę. Idzie Młode, a to wspa-
niała wiadomość! 

20.02 W cyklu „Nieturyści – 
spotkania z tymi, którzy podróżują 
po swojemu”, gościem Rafała 
Grzeni był Piotr Godziszewski. 
Podróżnik opowiedział o swojej wy-
prawie w głąb Rosji. Podróżował 
pociągiem. Fascynujące spotkania 
ze współpasażerami, doświadczenie 
bezkresu, przede wszystkim czas 
na przemyślenia. Szalenie ciekawa 
rozmowa, oprócz zachęty do tego, 
żeby się nie bać i odkrywać nieznane 
zakątki, przypomina że w podróży – 
a często i w życiu, nie cel jest ważny, 
ale droga do celu. 

28.02 Lutowy rejs kończy 
„Romantyczność”, koncert Mai 
Kleszcz & incarNations, czyli 
śpiew Maja Kleszcz, Wojtek Krzak  
na gitarze i Jacek Kita na for-
tepianie. Kolaż tekstów Bogda-
na Loebla, Agaty Dudy Gracz  
i Adama Mickiewicza. Eklektyzm  
i oryginalność jest znakiem rozpo-
znawczym muzyków, głos Mai do-
pełnia całość. 

Marcowy i kwietniowy reper-
tuar został zdominowany przez 
film. W Kinie Kępa mogliśmy 
obejrzeć wszystkie oskarowe nomi-
nacje, a także tegoroczne nowości, 
jak zwykle w kameralnej atmos-
ferze. Z pozostałych wydarzeń, 
kilka uważam za ważne i warte  
wspomnienia. 

Dla najmłodszych oprócz „Smy-
ków na Kępie”, które wprowadzają 
dzieci w świat muzyki, „Magicz-
ne Ogrody Muzyczne” zabrały 
milusińskich w muzyczno – wizual-
ne podróże, tym razem przez Italię, 
Indie oraz Afrykę. 

15.03 Bogdan Hołownia Trio  
w towarzystwie wokalistki Sibel 
Köse – tureckiej „Pierwszej Damy 
Jazzu”, rozkołysał Prom w rytm 
standardów, ale także mniej zna-
nych utworów. Matowy, przyprószo-
ny alt Sibel i chropowate brzmienie 
saksofonu (Tomasz Grzegorski) 
złagodzone miękkim brzmieniem 
kontrabasu (Wojciech Pulcyn) 
i aksamitne dźwięki fortepianu  
(Bogdan Hołownia). Cudowny kon-
cert, a najbardziej lubię obserwować 
muzyków, którzy mają frajdę z tego, 
że grają.

18.03 Świętowaliśmy niezwy-
kły jubileusz. „Czterdzieści Lat 
Minęło...” czterdziestolecie istnie-
nia Towarzystwa Przyjaciół Saskiej 
Kępy. Wspaniałe, sentymentalne 
spotkanie z prezesami towarzystwa 
– prof. dr hab. Marianem Mar-
kiem Drozdowskim, który TPSK 
założył i piastował urząd prezesa 
przez 14 lat, wspominaną z esty-
mą, nieobecną na Jubileuszu – Te-
resą Skupień oraz aktualną prezes  
Krystyną Gott – na stanowisku 
od 2012 roku. Sama mieszkam na 
Kępie dopiero od sześciu lat. Poko-
chałam tę szaloną, zieloną dzielnicę 
od pierwszego wejrzenia i czuję,  
że to jest właśnie moje miejsce 
na ziemi. I nie chodzi tu tylko  
o zieleń, kwietniowe jabłonki  
i mirabelki czy majowy bez, ale 
przede wszystkim o mieszkańców. 
Nikt tu się nie śpieszy, wszyscy 
są uśmiechnięci, życzliwi, jakby 
byli na całorocznych wczasach. 
Trochę artystów, wielu marzycie-
li i nierozważnych romantyków.  
I to jest zaraźliwe! Prezes Gott  
życzę dalszego powodzenia, nie 
słabnącej siły i energii do działania 
oraz satysfakcji! 

21.03. Natomiast Nika Lubowicz 
Quintet – łączy wiele barw i gatun-
ków muzycznych – jest nie tylko 
wokalistką jazzową – dzięki czemu 
jej interpretacje mienią się wieloma 
barwami. Nice towarzyszyła For-
macja Atom String Quartet – Da-
wid Lubowicz, Krzysztof Lenczow-
ski, Marcin Murawski i Krzysztof 
Szmańda. Każdy z muzyków gra na 
co najmniej dwóch intrumentach, 
pojawia się tu rzadko spotykana 
mandolina...bardzo miłe doznania 
muzyczne, szalenie udany koncert.

Kwiecień obfitował również  
w wydarzenia teatralne: „Fircyk 
w Zalotach” w reżyserii Ryszar-
da Jakubisiaka i „Prywatna Klini-
ka” w reżyserii Grzegorza Reszki 
oraz „Miłosna Ballada” Comedia  
dell’arte, reżyseria Vincentini-Han-
sen. Lekkie, na prawdę zabawne 
spektakle. W sam raz na niewiosen-
ny brak słońca. 

3.04 w cyklu „Nieturyści”, Ra-
fał Grzenia spotkał się z grupą 
podróżniczą Fabryka Przygód. 
Podróżnicy przejechali Kubę ze 
wschodu na zachód, poruszając się 
tylko na monocyklach – jednoko-
łowych cyrkowych rowerach. Jest 
to bądź co bądź raczej oryginalny 
środek lokomocji. Cykliści wzbu-
dzali zainteresowanie mieszkańców. 
Kubańczycy odnosili się do nich 
z dużą życzliwością i pokazywa-
li prawdziwą Kubę. Istna Fabryka 
Przygód. 

09.04 „Taka Zabawna niedziela” 
z Krzysztofem Kowalewskim, wspa-
niałe spotkanie z wielkim aktorem, 
skromnym człowiekiem, a na pod-
wieczorek porządna porcja absurdal-
nego humoru czyli „Kocham pana, 
panie Sułku”. 

11.04 Teatr Twojej Wyobraźni 
przypomniał słuchowisko Teatru 
Polskiego Radia „Tam gdzie rosną po-
ziomki” na podstawie scenariusza do 
filmu Ingmara Bergmana, w reżyserii 
Mariusza Malca z muzyką Zygmun-
ta Koniecznego. W rolach głów-
nych Jerzy Stuhr i Danuta Szaflar-
ska. Emisji towarzyszyło spotkanie  
z reżyserem i Jerzym Stuhrem. Pa-
nowie wspominali pracę z Szaflarską. 
Nastrój tęsknoty i melancholii berg-
manowskiej historii doprowadził 
mnie do konkluzji, że trzeba mieć 
jak najwięcej wspomnień, jednak żyć 
tym co przed nami. 

23.04 Tangowe impresje – kon-
cert dedykowany znanemu i bar-
dzo lubianemu aktorowi Witoldowi 
Pyrkoszowi, który odszedł od nas 
22 kwietnia 2017 r. Formacja Tango 
Para Todos przekonała nas o tym że 
tango jest dla wszystkich. Muzycy 
przypomnieli przedwojenne polskie 
tanga, zagrali także ogniste utwory 
argentyńskie. Po koncercie – lekcja 

Joanna Derengowska
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podstawowych kroków tanga a potem 
Milonga! Jak zawsze dżentelmenów 
mniej niż dam. Panowie wstyd! 

25.04 Na Muzycznej Scenie Off 
zagościła Gaba Kulka w towarzy-
stwie Wojciecha Traczyka na kon-
trabasie. Artystka sama komponu-
je i pisze teksty swoich piosenek.  
Zaprezentowała materiał z nowej 
płyty, ale zagrała także kilka star-
szych utworów. Ciągle poszukuje no-
wych brzmień, miesza klasyczny for-
tepian z elektronicznym pogłosem, 
gra także na ukulele, ta różnorodność 
jest główną składową stylu, który 
stał się już znakiem rozpoznawczym 
Gaby. Było ekscytująco. 

Żeby podsumować, w kwietniu, 
po dziewięciu latach zakończyła 
swoją działalność restauracja Ba-
obab. Dobra wiadomość jednak jest 
taka, że letnie koncerty afrykańskiej 
muzyki nadal będą rozbrzmiewać 
na Kępie. Wszystkim zaś, którzy 
nie mogą się doczekać, polecam 
najnowsze wydawnictwo Stanisła-
wa Sojki. Pan Stanislaw mieszka na 
Francuskiej, latem przyłączał się do 
sąsiadów, wspólnie koncertowali. 
Sięgnął po zapomniane już skrzypce 
i wraz z Gambijczykiem grającym 
na korze – Bubą Badjie Kuyateh’em  
nagrał płytę. Cudna! 

Co będzie w maju? Na obcho-
dy Święta Saskiej Kępy nikogo 
zapraszać nie trzeba, zatem – jednym 
zdaniem – na scenie głównej koncert 
zespołu Lady Pank! Jako support 
„Bal w Operze” Juliana Tuwima  
z muzyką Leszka Możdżera,  
w wykonaniu studentów II roku  
Akademii Teatralnej w reżyserii Anny  
Sroki – Hryń, kierownictwo 
muzyczne Mateusz Dębski.  
Gorąco polecam! 

Joanna Derengowska

Zbudowany na początku XX 
w. Park Skaryszewski po-

wstał na gruntach będącego od 
wieków własnością wszystkich war-
szawiaków pastwiska miejskiego.  
W północno-zachodniej części zo-
stało zbudowane Biuro Zarządu Par-
ku oraz pomieszczenia gospodarcze 
mieszczące sprzęt i urządzenia po-
trzebne do dbania o zieleń i porzą-
dek w parku. Zabudowania ukryte za 
ogrodem różanym nie rzucają się w 
oczy, są jednak częścią całościowego 
założenia architektonicznego parku.

W wyniku zmian ustrojowych 
po 1989 roku i zmian struktural-
nych w stolicy terenem zaczęło za-
rządzać Miejskie Przedsiębiorstwo 
Realizacji Inwestycji. Firma której 
właścicielem jest m. st. Warszawa. 
Na przełomie wieków doszło do 
wydzierżawienia obiektu prywatnej 
firmie. Obecnie prowadzona jest tam 
restauracja i hotel.

Już podczas przebudowy zabyt-
kowego obiektu na hotel dochodziło 
do protestów mieszkańców Warsza-
wy przeciwko przekształceniu go  
w zamknięty dla mieszkańców 
obiekt hotelowy. Ostatecznie jednak 
pałacyk został przebudowany i te-
raz jest tam prowadzona działalność  
hotelowo-gastronomiczna.

W kwietniu 2017 roku władające 
terenem Miejskie Przedsiębiorstwo 
Realizacji Inwestycji sprzedało pra-
wo dzierżawy wieczystej do 2089 
roku prywatnej firmie, umożliwiając 
tym samym nie tylko korzystanie  

z obiektu na dotychczasowych zasa-
dach, ale także stwarzając możliwość 
nowemu właścicielowi wystąpienia  
o jego rozbudowę. 

To skandal, który powinien być 
jak najszybciej wyjaśniony uznają 
zgodnie wszyscy radni Platformy 
Obywatelskiej w Radzie m. st. War-
szawy. Wszelkie obiekty na terenach 
parkowych powinny być w włada-
niu m. st. Warszawy i mieć charak-
ter ogólnodostępny. Źle się stało, że  
w zabytkowym, pięknym Parku 
Skaryszewskim funkcjonuje i praw-
dopodobnie będzie rozbudowywana 
prywatna enklawa niedostępna dla 
wszystkich mieszkańców stolicy.

Należy wyjaśnić wszelkie prawne 
wątpliwości związane z przeprowa-
dzoną transakcją. Jest w tej chwili 
wiele znaków zapytania w tej spra-
wie. Czy była zgoda Biura Nadzoru 
Właścicielskiego Urzędu Miasta? 
Czy była zgoda ważna rady nad-
zorczej MPRI dla przeprowadzenia 
transakcji? Czy aktualny był operat 
szacunkowy na podstawie które-
go sprzedano działkę z pałacykiem  
w tak atrakcyjnym miejscu?

Nawet jeżeli podczas procedury 
sprzedaży nie doszło do złamania 
prawa i wewnętrznych procedur mia-
sta, to ta sprzedaż nie powinna mieć 
miejsca. Od wieków była to bowiem 
wspólna własność wszystkich war-
szawiaków. I taka powinna pozostać.

Co prawda obiekt jest wpisany 
do Rejestru Zabytków i wszelkie 
wprowadzane na tym terenie zmiany 

TEJ SPRZEDAŻY 
NIE POWINNO BYĆ!

Paweł Lech

muszą być konsultowane z Konser-
watorem Zabytków to jednak obawy 
dotyczące rozbudowy nieruchomo-
ści pozostają. 

Dlatego Radni Rady m. st. War-
szawy uważają, że władze miasta 
powinny podjąć wszelkie prawem 
dostępne kroki mające na celu unie-
ważnienie transakcji i odzyskanie 
będącego zawsze własnością wspólną 
warszawiaków części terenu Parku 
Skaryszewskiego. 

Należy także jak najszybciej zin-
wentaryzować wszelkie nieruchomo-
ści, którymi władają miejskie spółki 
i instytucje celem zabezpieczenia ich 
przed możliwością podobnych przy-
padków. A niestety na terenie Pragi-
Południe mamy dużo jeszcze podob-
nych terenów. Są to przed wszystkim 
prawie wszystkie nieruchomości nad 
Wisłą, wzdłuż Wału Miedzeszyńskie-
go. Uporządkowanie władania nimi 
i zabezpieczenie przed możliwością 
przejścia w ręce prywatne powinno 
być priorytetem w działaniach władz 
Warszawy. Oczywiście proces ten 
powinien zakończyć się rewitaliza-
cją i budową ogólnodostępnych dla 
mieszkańców ośrodków wypoczyn-
kowych nad Wisłą.

Paweł Lech
Radny Rady  

m. st. Warszawy z Pragi-Południe

KIEDY W PARKU SKARYSZEWSKIM  
BĘDZIE EGZEKWOWANE PRAWO?

Mija pół roku od rozpoczęcia ak-
cji „Cicho jest w Parku Skaryszew-
skim”. Przypomnijmy – w grudniu 
2016 roku grupa 10 podmiotów (8 
organizacji pozarządowych i 2 rady 
osiedli – w tym nasz Samorząd 
Mieszkańców) złożyły wniosek do 
Prezydenta m.st. Warszawy o zaprze-
stanie organizowania uciążliwych 
imprez w Parku Skaryszewskim oraz 
o egzekwowanie istniejącego zakazu 
wjazdu dla samochodów bez stosow-
nych identyfikatorów.

Początek nie był zbyt obiecu-
jący, gdyż… nie otrzymaliśmy od-
powiedzi w ustawowym terminie.  

Za to sprawą zainteresowały się me-
dia, a w dodatku bardzo pozytywny 
był odzew mieszkańców, którzy sami 
zgłaszali problemy związane z róż-
nymi imprezami. Następnie napisa-
liśmy skargę na brak reakcji na nasz 
wniosek. W końcu otrzymaliśmy 
odpowiedź, że imprez ma być mniej, 
a oznakowanie przy wejściach do 
Parku ma zostać poprawione. Nie-
stety czekaliśmy około miesiąca i… 
nic się nie zmieniło. Postanowiliśmy 
wówczas, że 6 maja przeprowadzi-
my specjalną akcję, która pomoże 
nam nagłośnić problem. Pomysł był 
bardzo prosty – chcieliśmy po pro-

stu policzyć wszystkie wjeżdżające 
(z obu stron) do Parku samochody, 
a przy okazji rozdawać „społeczne 
mandaty”. Rezultat przerósł nasze 
przypuszczenia – okazało się, że w 
ciągu zaledwie 4 godzin do Parku 
wjechało aż 209 samochodów. Media 
podchwyciły temat i sprawa stała się 
tak głośna, że poprawy oznakowania 
spodziewamy się w każdej chwili. 
Podobnie jak pojawienia się w Parku 
dodatkowych patroli Straży Miej-
skiej, która powinna egzekwować 
obowiązujące tam przepisy. Przypo-
mnijmy, że już dziś istnieje oznako-
wanie zabraniające wjazdu do Parku, 
a w dodatku Regulamin Parku wy-
klucza możliwość ruchu pojazdów 
mechanicznych.

Prawdopodobnie kolejnym kro-
kiem będzie wniosek o zastosowanie 
rozwiązania, które fizycznie unie-
możliwi powszechny wjazd do Par-
ku. Choć cały czas mamy nadzieję, że 
lepsze oznakowanie przy wejściach 

oraz większa aktywność Straży Miej-
skiej poprawią sytuację. Trudno jed-
nak spodziewać się, by mieszkańcy 
długo jeszcze okazywali cierpliwość. 
W 2015 w około pół roku udało się 
odbudować Most Łazienkowski. Czy 
taki sam czas to zbyt krótko, by roz-
wiązać problem nielegalnego wjazdu 
do Parku?

Tadeusz Rudzki

Korzystając z okazji chciałbym po-
dziękować wszystkim organizacjom, 
które współtworzą nasza koalicję, 
wspierającym nas mieszkańcom i me-
diom, a nade wszystko wolontariu-
szom, którzy poświęcili swój czas na 
akcję liczenia samochodów. Nasz cel 
jeszcze nie został osiągnięty, ale dzięki 
Państwa zaangażowaniu jesteśmy już 
naprawdę blisko. A wszystkich, którzy 
chcą nas wesprzeć zapraszam na stro-
nę akcji na „Facebooku” – można nas 
znaleźć pod hasłem „Cicho jest w Parku  
Skaryszewskim”.
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LADY PANK 35-lecie

PO RAZ PIERWSZY PROM...

Najbardziej legendarny polski ze-
spół rockowy obchodzi w tym roku 
jubileusz 35-lecia! Założony w 1981 
roku przez jana borysewicza, jednego 
z najbardziej cenionych polskich kom-
pozytorów i gitarzystów. Wraz z woka-
listą januszem panasewiczem stanowią 
trzon grupy, która już od 35 lat króluje 
na polskiej scenie muzycznej.

Podczas 35-letniej działalności 
zespół wydał ponad 20 płyt, które 
pobiły wszelkie rekordy sprzedaży 
czyniąc lady pank najbardziej uty-
tułowanym zespołem rockowym  
w polsce. W kwietniu 2016 roku uka-
zał się premierowy album pt. “Mi-
łość i władza”, który promuje singiel 
i teledysk “miłość” z udziałem zna-
nej aktorki olgi bołądź.

Lady pank jest pierwszym pol-
skim zespołem, który posiada wła-
sne oficjalne internetowe radio “rmf 
lady pank” dostępne w serwisie  
internetowym rmfon.Pl.

Z okazji 35-lecia odbywa się ju-
bileuszowa trasa koncertowa, pod-
czas której zespół odwiedzi w sumie 
blisko 100 miast. Koncerty lady 
pank to prawie dwugodzinna lawina 
przebojów, eksplozja energii, niepo-
wtarzalne brzmienie gitary jana bo-
rysewicza i charyzmatyczny wokal 
panasewicza.

Każdy koncert plenerowy uświet-
niają wizualizacje oraz historyczne 
filmy i teledyski zespołu wyświetla-
ne na ekranie ledowym.

PRZEBOJE: „MNIEJ NIŻ ZERO”, „KRYZYSOWA NARZECZONA”, 
„TAŃCZ GŁUPIA, TAŃCZ”, „MAŁA LADY PUNK”, „ZAMKI NA PIA-
SKU”, „ZAWSZE TAM, GDZIE TY”, „SZTUKA LATANIA”, „FABRYKA  
MAŁP”, „WCIĄŻ BARDZIEJ OBCY”, „VADEMECUM SKAUTA”,  
„ZOSTAWCIE TITANICA”, „MARCHEWKOWE POLE”, „TACY SAMI”, 
„NA CO KOMU DZIŚ”, „7-ME NIEBO NIENAWIŚCI”, „MŁODE ORŁY”, 
„STRACH SIĘ BAĆ” CZY „STACJA WARSZAWA” NA STAŁE WESZŁY 
DO KANONU POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ I WYCHOWAŁY 
JUŻ KILKA POKOLEŃ SŁUCHACZY”.

Proszę o rozmowę Panią Dyrek-
tor, która odbywa się już w atmosfe-
rze „przedpremierowej”.

Nie wiele mamy na nią czasu.

Jak powstała koncepcja Święta?  
- pytam

M.J. Pracując nad koncepcją roz-
mawiałam z wieloma mieszkańcami 
Kępy którzy znają historię Święta od 
początku i z tego wyłoniły się trzy 
ważne wnioski, które starałam się 
uwzględnić:

– program artystyczny łączy 
wspólna myśl,

– stoiska handlowe mają charak-
ter artystyczny,

– społeczność lokalna jest zaan-
gażowana w Święto i wspólnie do-
brze się bawimy.

A realizacja Święta – to przecież 
skomplikowana machina nie tylko  
artystyczna.

M.J. Zaprosiłam do współpracy 
fachowców, którzy od lat realizują 
znaczące wydarzenia artystyczne.

Janusz Kukuła, odpowiedzialny 
za program artystyczny,Dyrektor  
Teatru Polskiego Radia, autor Festi-
walu Dwa Teatry i wielu innych.

Marek Chowaniec, autor sce-
nografii. Współpracuje z wieloma 
teatrami w Polsce, wieloletni pro-
rektor Wydziału Scenografii ASP  
w Warszawie.

Marcin Partyka, kierownik mu-
zyczny, kompozytor, aranżer. Młody 
artysta, o którym za kilka lat z pew-
nością będzie głośno.

Hasło Święta „Twoja młodość”  
– do kogo to adresujesz?

M.J. Hasło budzi bardzo dobre 
emocje. Jest bliskie wszystkim, nie-
zależnie od wieku. 

Główną osią programu są młodzi 
wykonawcy, którzy śpiewają piosen-
ki znane wszystkim.

Znane tym, którzy wciąż są mło-
dzi i tym, którzy swoją młodość 
wspominają.

Zaprosiliśmy ponad 50 wspania-
łych, młodych artystów, a w każ-
dym koncercie gościnnie wystąpią 
również GWIAZDY: Magda Umer,  

Stanisław Soyka, Natalia Sikora.
Bardzo pięknie mówi o tym mówi 

Janusz Kukuła.

Corocznie były wielorakie problemy 
ze stoiskami handlowymi - pseudo-arty-
stycznymi, od waty cukrowej na patyku 
po amulety horoskopowe. Jak rozwiąza-
łaś ten problem?

M.J. To zadanie było trudne. Nie 
ukrywam. Weryfikacja kilkuset ofert 
wystawców niesie za sobą pewne ry-
zyko ale przyjęliśmy konkretne kry-
teria.

Ogromnie ważne dla charakteru 
Święta będzie obecność kilkudziesię-
ciu artystów Saskiej Kępy: malarzy, 
rzeźbiarzy, grafików, medalierów,  
ceramików, fotografów, których  
prace będzie można kupić.

Czy oprócz życzeń – jak sądzę do-
brej zabawy, artystycznych przeżyć  
w scenerii saskokępskiego bzu – masz 
jeszcze jakieś przesłanie dla nas?

M.J. Przede wszystkim chcia-
łabym podziękować pracownikom 
PROMU, bo czas przygotowań był 

trudny. Jesteśmy bardzo małym ze-
społem a na co dzień dużo się dzieje 
– Święto było nowym, totalnym wy-
zwaniem.

Dziękuję Pani Dyrektor Barba-
rze Wasiak i Pracownikom CPK-u 
za całą pracę,związaną z produkcją  
i obsługą techniczną Święta.

A cała reszta – mam  nadzie-
ję – obroni się sama, bo jak napisał  
Janusz Kukuła w takiej klimatycz-
nej refleksji: „Saska Kępa – radość  
życia”:

„...Młodość jest w nas. Ten dzień 
pozwoli te prawdę potwierdzić i umoc-
nić.

Święto Saskiej Kępy, najpiękniej-
szej warszawskiej dzielnicy pachnie 
bzem, dotyka nas kolorami i urzeka 
muzyką.

Tak wielu młodych artystów, tak 
wiele piosenek, które lubimy nucić 
pod prysznicem i smaki Saskiej Kępy, 
które tak długo pozostają w pamięci,  
że musimy tutaj powrócić.

Zobaczą Państwo roześmiane twa-
rze młodych artystów, których będzie-
cie kiedyś wspominać. Usłyszycie ich 
głosy, które zostaną w Waszej pamięci.  
I będziecie tańczyć na ulicy. 

Czy to jest radość życia? Tak. To 
jest radość życia. Dlatego przygotowa-
liśmy Święto Saskiej

Kępy tak, by każdy znalazł w tym 
dniu, coś dla siebie. I siebie... I swoją 
młodość.

Bardzo dziękuję. 
Trzymam kciuki!!!

Krystyna Gott

Maria Juszczyk - Dyrektor PROMU Kultury Saska Kępa – wykreowała to 
kultowe już w tej chwili miejsce – punkt odniesienia niemal wszystkich arty-
stycznych projektów na Saskiej Kępie – do rangi lidera warszawskiego wśród 
analogicznych z zamierzenia placówek.

Naturalną jakby konsekwencją było powierzenie przez Burmistrza  
Tomasza Kucharskiego pani Marii Juszczyk przygotowanie koncepcji Święta 
Saskiej Kępy.

Zadanie z pozoru dosyć karkołomne ponieważ z założenia ludyczne święto 
wymyka się często kategoriom dobrego gustu artystycznego (dzięki pani Marii 
Juszczyk tylko z pozoru). 

SASKA KĘPA maj 2017 r.   Nr. 2 (24)8.
Projekt współfinansuje m. st. Warszawa

SASKA KĘPA



9.SASKA KĘPA SASKA KĘPANr. 2 (24)   maj 2017 r. 9.
Projekt współfinansuje m. st. Warszawa



10.

CZTERDZIEŚCI LAT MINĘŁO....Krystyna Gott

Pod takim hasłem 18 marca b. 
r. w PROMIE Kultury Saska 

Kępa obchodzony był Jubileusz To-
warzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy 
– Oddziału Towarzystwa Przyja-
ciół Warszawy, który zebrał liczne 
grono mieszkańców a dodatkową 
rangę wydarzeniu nadali przedsta-
wiciele władz Dzielnicy Praga Po-
łudnie, Radni szczebla stołecznego  
i dzielnicowego.

Reprezentujący Zarząd Głów-
ny TPW – wiceprezes TADEUSZ 
OTULAK odczytał i wręczył DY-
PLOM HONOROWY z piękną 
laudacją Towarzystwu Przyjaciół Sa-
skiej Kępy O/TPW na ręce aktualnej 
prezes KRYSTYNY GOTT.

Magią wieczoru był koncert zna-
komitego artysty KAROLA RADZI-
WONOWICZA, któremu urzeczo-
na publiczność nie pozwalała zejść  
ze sceny.

To artystyczne przeżycie stworzy-
ło dobry klimat do sentymentalnej 
wyprawy w przeszłość Towarzystwa,  
o historii którego opowiedzieli Prezesi 
– począwszy od jego założyciela w for-
mule 12-tego Oddziału TPW – prof. 
dr hab. MARIANA MARKA DROZ-
DOWSKIEGO, który swoją misję sa-
skokępską sprawował do 1991 roku.

Toczy się dyskusja – pewnego 
rodzaju spór wśród varsavianistów 
z rodowodem saskokępskim – jaką 
datę należy uznać za „akt założyciel-
ski” Towarzystwa (!?)

Z góry zastrzegam, że pozosta-
wiam tę kwestię otwartą, m.in. dla 
sprowokowania indywidualnych po-
szukiwań w różnych memuarach ge-
nezy obywatelskości saskokępskiej.

Dla przypomnienia mały rys hi-
storyczny.

W końcu 1927 roku obywatel 
L.Koch na zebraniu organizacyj-
nym wysunął projekt założenia To-
warzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy 
– jednakże przy małej liczbie miesz-
kańców – inicjatywa nie znalazła 
znaczącego poparcia ale “wykieł-
kowała” w 1928 roku kiedy ponad 
40-osobowa grupa powołała do ży-
cia Towarzystwo Przyjaciół Saskiej 
Kępy, Gocławia i Kamionka.

W 1930 roku zatwierdzono statut 
i na czele Towarzystwa stanęli TA-
DEUSZ KRAUSHER i EDMUND 
WOLFRAM.

Saska Kępa przeżywała w tym cza-
sie okres prosperity – m.in. związany 
ze skanalizowaniem Osiedla oraz 
oddaniem do użytku Mostu Księcia 
Poniatowskiego w 1927 roku. Rów-
nolegle powstawały modernistyczne 
wille, stanowiące dzisiaj znak firmo-
wy Saskiej Kępy.

Na apel Prezydenta S.Starzyń-
skiego – Towarzystwo Przyjaciół Sa-
skiej Kępy bierze udział w „Święcie 
wiosny”, którego odpowiednikiem 
po wojnie stał się konkurs „Warsza-
wa w kwiatach i zieleni”

Wybuch wojny w oczywisty spo-
sób przerwał istniejącą działalność 
Towarzystwa, a w dalszej kolejności 
Polska Ludowa zawiesiła wszelką 
aktywność obywatelską.

Nie mniej dzięki prof. S.LO-
RENTZOWI w 1963 roku powstało 
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, 
które zrzeszało również dawnych 
działaczy przedwojennego TPSK.

Po wielu staraniach – 14 lat póź-

niej – władze wydały zgodę na „od-
wieszenie” (legalizację czy powstanie 
?!) 12. Oddziału Towarzystwa Przy-
jaciół Warszawy – SASKA KĘPA.

Zarząd w składzie: Prezes prof. 
M.M. Drozdowski, Wiceprezes 
Tadeusz Burchacki, członkowie  
– J. Ciepliński, S. Jellenta, A.Kem-
pisty, prof. M. Kuźmińska, K. Wider-
man, E. Zalewska, K. Kołodziejczyk. 

Na wstępie zebrania organizacyj-

nego głos zabrał prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy – prof. S. LO-
RENTZ, którego zacytuję i niechaj 
to będzie saskokępiańskie motto:

„...PRZYWIĄZUJEMY WIELKĄ 
WAGĘ DO TEGO ODDZIAŁU, 

GDYŻ GRUPUJE ON POTĘŻNY 
AKTYW KULTURALNY 

WARSZAWY...”

Referat programowy p.t. „Saska 
Kępa w historii i współczesności” 
wygłosił prof. M.M. Drozdowski.

Ruszyła lawina popularyza-
torskich działań, głównie wśród 
młodzieży – krzewiących wiedzę  
o historii i ludziach Saskiej Kępy  
z przeszłości i współczesności.

Wielkim sukcesem Towarzystwa 
zakończyła się batalia o zaliczenie 
starej Saskiej Kępy oraz parku im.  
I. Paderewskiego do obszaru zabyt-
kowego podlegającego przepisom 
ustawy o ochronie zabytków.

Ogłoszono tę decyzję na uro-
czystości zorganizowanej w 350 
rocznicę osadnictwa holenderskie-
go na Saskiej Kępie w kwietniu  
1978 roku.

Społeczny konserwator zabyt-
ków Saskiej Kępy KRYSTYNA 
MEDALIS prowadziła nieustępli-
wą walkę z zezwoleniami na roz-
budowę bądź budowę budynków 
zaburzających ład przestrzenny  
Saskiej Kępy. 

Zostało wybitych szereg medali  
z okazji wielkich wydarzeń histo-
rycznych, jak również zostały wy-
stawione obeliski upamiętniające 
np. powstanie Orderu Virtuti Mili-
tari czy Króla Stanisława Augusta  
Poniatowskiego. 

Powstały dziesiątki tablic ku czci 
generałów Kutrzeby, Burchard-Bu-
kackiego, ppor. Konrada Guderskie-
go oraz szereg innych.
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Błyskotliwy wykład prof. M.M. 
Drozdowskiego spotkał się z dużym 
aplauzem zebranych.

A następnie TADEUSZ BUR-
CHACKI – wiceprezes Zarządu To-
warzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy z 
tamtych lat – pasjonat ochrony dzie-
dzictwa narodowego przejął pałeczkę 
komentując zebrane pamiątki Towa-
rzystwa – wyświetlane na ekranie.

A wśród nich:
Medale projektu S. SIKORY
– za zasługi dla Saskiej Kępy;
– dla upamiętnienia pobytu na 

Saskiej Kępie PABLO PICASSO 
oraz Króla 

Hiszpanii JUAN CARLOSA 
(1989r.);

– na 200-lecie wyboru JERZEGO 
WASZYNGTONA na prezydenta 
USA;

– z okazji odsłonięcia pomnika  
S. ŻEROMSKIEGO;

– z okazji odsłonięcia pomnika  
B. PRUSA;

– medal projektu KAZIMIERZA 
BEDNARKA upamiętniający LOT-
NIKÓW BRYTYJSKICH niosących 
pomoc powstańczej Warszawie;

–medal projektu CZECHOW-
SKIEJ-ANTONIEWSKIEJ przy-
znany OBROŃCOM SASKIEJ 
KĘPY z podobizną majora AN-
DRZEJA GÓRNICKIEGO;

–medal projektu STANISŁAWY 
WĄTTRÓBSKIEJ z okazji przywró-
cenia imienia I. PADEREWSKIE-
GO Parkowi Skaryszewskiemu.

Tablice, obeliski, pomniki reali-
zowane na wniosek i staraniem To-
warzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy 
powstawały najczęściej z inicjatywy 
TADEUSZA BURCHACKIEGO  
– pasjonata pamięci narodowej.

Bywało też, że odsłonięciu pa-
miątkowej tablicy towarzyszyła ofi-
cjalna wizyta znamienitych Gości.

I tak gościliśmy na Saskiej Kępie 
KRÓLOWĄ ELŻBIETĘ, KRÓ-
LA HISZPANII, PRZEDSTAWI-
CIELA PREZYDENTA USA, czy 
świat muzyczny przy tablicy LUTO-
SŁAWSKIEGO.

Chronologicznie przewijając 
taśmę pamięci – nastąpił rekor-
dowy czas kadencji następczyni 
prof. M.M.Drozdowskiego – prezes  
TERESY SKUPIEŃ.

Swoisty, niemożliwy już do pobi-
cia rekord – głównie jak padniemy 
ofiarą uniwersalnej (pewno w zamy-
śle) kadencyjności.

W ostatniej chwili okazało się, że 
TERESA SKUPIEŃ z powodu cho-
roby nie może wziąć udziału w jubi-
leuszowej uroczystości TPSK.

Dwadzieścia jeden lat to wiele 
wydarzeń, akcji, kolejnych tablic, 
pomników i obelisków.

Prezes TERESA SKUPIEŃ 
była inicjatorką wielu nowator-
skich przedsięwzięć. M.in w latach 
1994, 1995, 1996 we współpracy  
z Samorządem oryginalnych w for-

mie wystaw np. obrazów w oknach 
sklepów i domów pod nazwą: 
„Ulica artystów” przy ul. Francu-
skiej, którym towarzyszyły różne 
imprezy a w 1997 roku podobnie 
uczestniczyły w imprezie „Salony 
letnie” – kawiarnie i restauracje,  
a w 1998 roku ulica Francuska stała się  
„Ulicą poezji”.

W latach 2001-2003 Towarzystwo 
Przyjaciół Saskiej Kępy położyło  
w swojej statutowej działalności na-
cisk na rozbudzanie wśród miesz-
kańców zainteresowania nie tylko 

historią Saskiej Kępy ale jej stanem 
obecnym, możliwościami i aspiracja-
mi. 

W tym celu ponad 1200 osób 
otrzymało ankiety z pytaniami do-
tyczącymi oceny takich kwestii 
jak bezpieczeństwo, budownictwo, 
ochrona zdrowia, architektura,  
handel, usługi itp.

Wyniki ankiety zostały opraco-
wane i skomentowane przez profe-
sjonalistów.

Utrwalone na płytkach CD zo-
stały przekazane władzom Dzielnicy 
Praga Południe jako materiał źró-
dłowy do wykorzystania przy rozpa-
trywaniu spraw związanych z Saską 
Kępa.

W 2012 roku Teresa Skupień 
przekazała stery Towarzystwa swo-
jej uprzedniej zastępczyni a obecnie  
następczyni KRYSTYNIE GOTT.

Pod hasłem „wszystko już było” 
(!?) obecny Zarząd doskonalił od-
dziedziczone wzory typu konkursy 
„Saska Kępa w kwiatach” dla któ-
rych pozyskiwał kolejnych, licznych 
uczestników – z racji pięknych ukwie-
ceń – zgłaszanych ( z sukcesami) do 
konkursów ogólnomiejskich „War-
szawa w kwiatach i zieleni”, doskona-
lił oprawę konkursów i jego promocję 
a korzystając ze wspaniałych warun-
ków PROMU Kultury Saska Kępa  
z zakończenia konkursu „Saska 
Kępa w kwiatach” uczynił galę coraz  
mocniej integrując saskokępian.

Niewątpliwym sukcesem „nowe-
go rozdania” w TPSK było pozyska-
nie lokalu na pierwszą, prawdziwą 
„siedzibę” Towarzystwa.

Ten lokalowy uśmiech losu do-
konał się za przyczyną Społecznika, 
Kreatywnego Działacza Obywatel-
skiego – prezesa LESZKA KUROW-
SKIEGO, który zaoferował TPSK 
- Klub Spółdzielcy na terenie Spół-
dzielni Budowlano -Mieszkaniowej 
Pracowników Kultury na cotygo-
dniowe dyżury Towarzystwa i często 
już wspólnie aranżowane wydarzenia 
obywatelskie.

Korzystając z posiadanej sie-
dziby TPSK podjęło bliską 
współpracę z organizacjami poza-
rządowymi – organizując panele dys-
kusyjne na gorące tematy wspólnoty  
saskokępskiej.

Ważnym forum prezentowania 
działalności Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy - Oddziału Saska Kępa jest 
periodyk „SASKA KĘPA”, które-
go redaktorem naczelnym jest niżej 
podpisana Prezes TPSK, natomiast 
Wydawcą (a także pomysłodawcą 
idei pisma) jest LESZEK KUROW-
SKI – spiritus movens wielu tych 
wydarzeń.

Obecnie Towarzystwo Przyjaciół 
Saskiej Kępy O/TPW pielęgnując 
to co było w poprzednich deka-
dach – tworzy też nowe miejsca pa-
mięci, nowe tablice, uroczystości 
uświetniające niniejsze wydarzenia 
i szereg inicjatyw zaznaczających 
trwałą obecność Towarzystwa Przy-
jaciół Warszawy w pejzażu Saskiej 
Kępy ale też wprowadza nowe for-
my i nową aktywność budowa-
nia społeczeństwa obywatelskiego  
i kultywowania naszej tożsamości,  
która stanowi specyficzny saskokęp-
ski etos.

Tak pisała Agnieszka Osiecka  
o Saskiej Kępie w „Galerii Potworów”

„... ZIEMIANIE UCIEKLI,  
OFICEROWIE ZGINĘLI, 

PODLOTKI ODPŁYNĘŁY  
DO CIEPŁYCH KRAJÓW.

WCIĄŻ JEDNAK ZOSTAŁO 
COŚ, CO WŁÓCZY SIĘ

DO DZIŚ PO STARYCH  
OGRÓDKACH.

ODROBINA DEKADENCKIEGO 
WDZIĘKU, ZAPACH

KAWY I POZBAWIONA  
OSTENTACJI SYMPATIA

DLA STARYCH ZASAD...”
Krystyna Gott

Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Saskiej Kępy
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ulica Francuska - widok z Ronda Waszyngtona

Taras restauracji „Na Kępie”  
wg stolicy z 1963 roku, nr 35 

Budka z piwem na rogu ulic 
Francuskiej i Walecznych

„Dom blokujący” ukończenie 
wytyczonej  ul. Francuskiej, gdzieś na 

wysokości ul.Lipskiej i Berezyńskiej, 
Gazeta Polska ,6.11.1934

ul. Francuska  1934 rok. 
Widok od Zwycięzców  w kierunku 

Ronda Waszyngtona

Francuska 50 - mieściło sie tu słynne „Cafe Rondo”
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HISTORIA (NIEPEŁNA) JEDNEJ ULICY

ULICA FRANCUSKA
Przemysław PopkowskiW poprzednich numerach 

tego periodyku zaprosi-
łem Państwa na wycieczkę po dwóch 
ważnych dla Saskiej Kępy ulicach: 
Obrońców i Nobla. Tym razem 
chciałbym oprowadzić Szanownych 
Czytelników po głównej ulicy naszej 
niewielkiej dzielnicy, tj. po Francu-
skiej. Ulicy, którą „szlifuje” już ko-
lejne pokolenie Saskokępian.

Ulica Francuska, wraz z nie-
istniejącym już de facto placem 
Przymierza oraz ulicami Paryską 
i Wersalską, jest kręgosłupem Sa-
skiej Kępy, główną arterią, central-
nym miejscem spotkań zarówno 
mieszkańców jak i przyjezdnych. Po 
wzbudzającym wiele kontrowersji 
generalnym remoncie w roku 2010, 
przeżywa ona drugą młodość. Upo-
rządkowanie terenu dało impuls do 
powstania nowych, atrakcyjnych 
miejsc: różnego rodzaju kafejek, re-
stauracyjek, knajpek oraz sklepów, 
które zawsze tu były, ale teraz jak-
by przybyło ich więcej. W tygodniu 
miejsca te cieszą się sporą popular-
nością, zaś w weekendy Francuska 
wprost tętni życiem. Zielona przez 
większość roku ulica w okresie 
przedświątecznym jest pięknie przy-
ozdabiana bożonarodzeniową ilumi-
nacją, co dopełnia jej wielkomiej-
skiego charakteru. Organizowane 
od 2006 roku Święto Saskiej Kępy 
cieszy się także ogromnym powodze-
niem i potrafi przyciągnąć, wg nie-
których szacunków, nawet ponad sto  
tysięcy uczestników!

Ale zacznijmy od początku.  
A początek ulicy Francuskiej to ron-
do Waszyngtona, choć numeracja na 
tej ulicy zgodnie z tradycją biegnie 
razem z nurtem Wisły, czyli zaczy-
na się od przeciwległej ulicy Zwy-

cięzców. Po drodze mijamy kolejno  
ulice Lipską, Berezyńską, Walecz-
nych i Obrońców. Dziś mijamy je 
swobodnie; jednak nie zawsze tak 
było. Pewien właściciel nieruchomo-
ści znajdującej się pośrodku wyty-
czonej latach 20. XX wieku Francu-
skiej (na wysokości ulicy Lipskiej), 

absolutnie nie chciał przyjąć do wia-
domości faktu powstania nowej ulicy 
oraz dzielnicy i skutecznie blokował 
przepustowość tej arterii do roku 
1934, nie pozwalając się wysiedlić ze 
swojej wiejskiej, niezbyt okazałej po-
siadłości (patrz zdjęcie).

Francuska, zawdzięczająca swo-
ja nazwę krajowi, który od wieków 
był sojusznikiem Polski, pomimo 
wcześniejszego wytyczenia została 
zabudowana dopiero w latach 30. 
XX wieku. Do tego czasu zabudowa 
Kępy była rozproszona, a główną 
arterią była nadwiślańska ulica Mie-
dzeszyńska.

Wchodzimy lub wjeżdżamy na 
Francuską przez swoistą bramę po-
wstałą po wybudowaniu na rondzie 
Waszyngtona tzw. półokrąglaków: 
budynków mieszkalno-usługowych 
powstałych w latach 60. XX wieku. 
Wcześniej, w czasie obowiązywa-
nia w architekturze doktryny so-

crealistycznej, zaplanowano w tym 
miejscu monumentalną kolumnadę  
z przerwą na wlot w ulicę Francuską. 
Szczęśliwie nigdy tej koncepcji nie 
zrealizowano i nie mamy na Kępie 
fragmentu Moskwy czy Leningradu.

Prawy półokrąglak przy Francu-
skiej 49 oraz sąsiadujący z nim dom 
pod numerem 47 należą do zasobów 
Spółdzielni Mieszkaniowej Pracow-
ników Kultury. W zaokrąglonym bu-
dynku mieściło się i nadal mieści się 
wiele sklepów i lokali usługowych; 
najstarszym działającym nieprzerwa-
nie od lat jest bar „Espresso”, mają-
cy swą stałą, nieraz dość wiekową 
klientelę, przeżywający oblężenie w 
trakcie imprez masowych na Stadio-
nie Narodowym. Niezwykłą popular-
nością cieszy się także działający pod 
tym adresem całodobowy „Kebab”.  

W domu tym mieszkał Andrzej Zawa-
da, himalaista, który w 1980 roku, wraz 
Krzysztofem Wielickim i Leszkiem 
Cichym, zdobył po raz pierwszy w hi-
storii Mount Everest zimą, o czym in-
formuje znajdująca się nad przejściem 
nad Francuską pamiątkowa tablica.

W domu nr 47, niefortunnie kie-
dyś obitym białą blachą falistą, mie-
ści się siedziba jednego z działają-
cych na Kępie banku. Do lat 90. XX 
wieku znajdowała się tu najlepsza  

w dzielnicy restauracja z dancingiem 
o nazwie „Na Kępie” (z charaktery-
stycznym dużym tarasem) oraz bar 
(powiedzmy sobie wprost: mordow-
nia) o tej samej nazwie. 

Przechodzimy pierwszą prze-
cznicę, czyli ulicę Lipską. Na rogu,  
w domu pod numerem 45, przez 
kilkadziesiąt lat działał popularny 
sklep spożywczy „Krysia”, prowa-

dzony przez Powszechną Spółdziel-
nię Spożywców „Społem”, po 1989 
roku przejęty przez prywatnego 
właściciela i działający pod szyldem 
„York”. Dziś w jednej części lokalu 

mieści się sieciowy sklep spożywczy, 
w drugiej stosunkowo nowe bistro 
„Croque Madame”. Obok, w niedu-
żym pawilonie, znajdowała się kiedyś 
najelegantsza i najdroższa kwiaciar-
nia na Saskiej Kępie. Dziś opusz-
czony baraczek pełni rolę zaplecza  
sąsiedniej knajpki.

Vis-à-vis, w funkcjonalistycz-
nej kamieniczce pod numerem 50, 
przez całe lata działał lokal pod 
nazwą „Cafe Rondo”, z charaktery-
stycznym neonem w kształcie znaku 
drogowego oznaczającego pisującego 
rondo właśnie. Kawiarnia była chęt-
nie odwiedzana przez wiele znanych 
osobistości, które na pięterku w ci-
szy i spokoju mogły wypalić papie-
rosa przy kieliszku koniaku. A pa-
pierosy przez siedem dni w tygodniu 
można było tu nabyć u miejscowego 
szatniarza (oczywiście elegancki lo-
kalik miał swoją szatnię!). Tradycja 
nikotynowa była nadal kultywowana 
po przemianie ustrojowej i zamia-
nie specyficznej kawiarni na barek 
restauracyjny pod nazwą „Avion”, 
zwany przez bywalców „śmierdziu-
chem” właśnie z uwagi na gigantycz-
ną ilość spalanych tam papierosów 
i fatalną wentylację. Dziś w tym 
miejscu znajduje się knajpka „Za-
pieki Warszawskie”. W przyziemiu 
kamienicy przez długie lata działała 
jedna z pierwszych pizzerii na Sa-
skiej Kępie pod szyldem „Sorrento”. 
W dynamicznych latach 90. lokalna 
społeczność nie mogła oprzeć się 
wrażeniu, że bywalcami tego miejsca 
z włoskim jedzeniem są koledzy po 
fachu Dona Corleone… Po zamknię-
ciu pizzerii było tam jeszcze kilka 
knajpek, które jednak nie przetrwały 
na saskokępskim rynku; od kilku lat 
zadomowiła się w tym miejscu lubia-
na przez wielu restauracja „Ukraiń-
skie Smaki”. Obok zaś znajduje się 
popularna lodziarnia „Akwarium”.

Zbliżamy się do ulicy Bere-
zyńskiej. Narożny dom z adresem  

Berezyńska 25 to najnowsza budow-
la przy Francuskiej, wybudowana  
w 1999 roku przez słynnego archi-
tekta Stefana Kuryłowicza z przezna-
czeniem na siedzibę jego pracowni.
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Berezyńska 25 (widok od ul.Francuskiej) siedziba firmy S. Kuryłowicz

rzeźba uliczna 
 Agnieszki Osieckiej autorstwa  
Teresy i Dariusza Kowalskich

ul. Francuska 33, „Pizzeria Renesans”

Zakład fotograficzny przy ul. Francuskiej 32

ul. Francuska 30

Przechodzimy na druga stronę 
ulicy Berezyńskiej. Pod adresem 
Berezyńska 26, ale frontem do uli-
cy Francuskiej, do późnych lat 90. 
mieścił się sklep firmowy „Wedla”, 
za komuny „ZPC 22 Lipca, d. E.We-
del” pod nazwą „Bajeczny”. Z fabry-
ki z ulicy Zamoyskiego wędrowały 
tu słynne Torciki Wedlowskie, Pta-
sie Mleczka, Delicje Szampańskie, 
czy wreszcie cukierkowa mieszanka 
wedlowska, z owymi „Bajecznymi” 
włącznie. Kolejki, jakie ustawia-
ły się pod sklepem, śmiało można 
porównać z tymi z filmów Barei.  
Zawodowi stacze, którzy przybywa-
li tu po „rzuceniu towaru”, z przy-
jemnością odsprzedawali po spo-
ro wyższych cenach czekoladowe  
i czekoladopodobne smakołyki mniej 
zaradnym lub bardziej leniwym 
mieszkańcom stolicy, i to wprost 
spod sklepu. Takie były czasy i takie 
obyczaje. „Bajeczny” niestety został 
zlikwidowany, „czarny rynek” wobec 
powszechności towarów już nie ist-
nieje, a w dawnym „Wedlu” lokowały 
się knajpki, które nie zagrzały w nim 
za długo miejsca. Dziś mieści się tu 
restauracja „Repubblica Italiana”

Prawie naprzeciwko, pod nume-
rem 37, znajduje się okazała willa ro-
dziny Klarnerów. Jej właściciel, in-
żynier Czesław Klarner, przed drugą 
wojną światową piastował funkcję 
ministra skarbu ( był współautorem 
słynnej reformy Grabskiego), mini-
stra przemysłu i handlu, a także se-
natora RP. W czasie wojny kierował 
departamentem skarbu Delegatury 
Rządu RP na Kraj. Po wojnie pełnił 
funkcję prezesa Stołecznego Komi-
tetu Odbudowy Warszawy. Jego syn, 
29 letni wówczas inżynier Janusz 

Klarner, w 1939 roku wyruszył z tego 
domu na wyprawę na szczyt Nanda 
Devi East w Himalajach. Późniejszy 
uczestnik Powstania Warszawskiego, 
zaginął po wojnie bez śladu po wyj-
ściu ze swojego ówczesnego miesz-
kania przy ulicy Lipskiej. Prawdo-
podobnie zginął w jednej z katowni 
UB. Ciała nigdy nie odnaleziono. 

Dom Klarnerów został wybudo-
wany w 1937 roku według projektu 
Bolesława Żurkowskiego. Po wojnie 
znacjonalizowany, przez wiele lat 
mieściło się w nim przedszkole dla 
rodzin wojskowych. W latach 90. 
XX wieku dom został wyremonto-
wany i przebudowany, ulokowała się 
w nim na dobrych kilka lat amba-
sada Portugalii. Obecnie pełni rolę 
biurowca.

Sąsiedni dom pod numerem 35 
słynął przez lata z działającego tu 
baru mlecznego o nazwie „Miły”. 
Całe pokolenia konsumowały tam 
wyroby mączne z „leniwymi” na 
czele. Po 1989 roku bar został za-
mknięty, a w jego miejscu powstał 
sklep z elektronarzędziami. Po jego 
zamknięciu lokal stał pusty blisko 
20 lat! Od niedawna w miejscu popu-
larnego mlecznego znajduje się jed-
na z sieciowych kawiarni. W latach 
90. powstała nadbudowa budynku. 
Szpetna konstrukcja do dziś nie zo-
stała wykończona i jest symbolem 
bezmyślnej fali nadbudów (często 
dzikich) na terenie starej Kępy.

Parter kamienicy pod numerem 
33 to najstarsza na Francuskiej piz-
zeria „Renesans”. I niekoniecznie 
słynie z wybitnej pizzy, za to z bar-
dzo smacznych pieczonych kurcza-

ków oraz belgijskich frytek z sosami 
(z takim samym smakiem od lat 90.) 
spożywanych na miejscu lub na wy-
nos przez fanów tego lokalu (z piszą-
cym te słowa włącznie).

Tuż obok, przy domu nr 31, znaj-
duje się mała dobudówka. To najpo-

pularniejsza do niedawna kolektura 
totolotka. Padały tu niejedne wy-
grane jak i… saskokępskie fortunki. 
Dziś losu tu nie kupimy, za to przy-
zwoite pieczywo – owszem.

Za ścianą, od lat 50. XX wieku 
funkcjonuje słynny zakład zegar-
mistrzowski, przez kilkadziesiąt lat 
prowadzony przez pana Zdzisława 
Romanka. Zakład przejął od swego 
teścia, mistrza Jana Kazimierza So-
chackiego. Po nagłej śmierci pana 
Zdzisława tradycje zegarmistrzow-
skie kontynuuje tu jego żona Jadwi-
ga. Przy okazji należy wspomnieć, że 
Andrzej Gołota, nasz wielki polski 
bokser, jest właśnie wychowankiem 
właścicieli tego zakładu.

Dalej znajduje się kolejny po-
pularny na Kępie „Kebab”, a tuż za 

nim prawdziwa legenda dzielnicy. 
Zamknięty kilka tygodni temu se-
negalski lokal „Baobab”, z wierną 
klientelą (ze Stanisławem Sojką na 
czele) lubiącą obcować z egzotycz-
nymi smakami i rytmami, wpisał się 
trwale w mapę dzielnicy. Podobnie 
jak jego poprzednicy – „Cafe Sax”, 
„Bar Podhalański” i „Nadwiślański”, 
w których najbardziej znaczącym go-
ściem była Agnieszka Osiecka. Nasza 
poetka wpadała tu o porach różnych, 
niezbyt późnych, na mały winiaczek 
z colą, tzw. haczyk. Haczyk, bo zaha-
czała się tu, by spędzić resztę dnia 
(niekoniecznie tylko w tym lokalu) 
z towarzystwem, z którym dywago-
wała o rzeczach wszelakich - czasem 
edukacyjnych, czasem poetyckich 
(pisywała nieraz tu swoje utwory 
na serwetkach). Przy tym zawsze  
elegancka i zawsze dama.

Następnym lokalem użytkowym 
pod numerem 31 był sklep z tkani-
nami i tekstyliami, egzystujący tu 

także przez wiele lat. Dziś miejsce 
to zajmuje gustowna kawiarnia-cu-
kiernia „Lukullus”, w której często 
można spotkać sympatyczną parę 

saskokępskich aktorów, Barbarę  
i Jacka Bursztynowiczów.

Ale wróćmy na drugą stronę uli-
cy. Pod numerem 38 znajduje się nie-
zwykle ciekawa kamienica Darlew-
skich, z elewacją częściowo pokrytą 
kamienną okładziną, wybudowana w 
latach 30. XX wieku według projek-
tu Jerzego Woyzbuna, współpracow-
nika słynnego architekta Bohdana 
Pniewskiego.

Pomiędzy domami nr 34 i 32 oraz 
32 i 30 niegdyś wybudowano garaże. 
Ich funkcja została dawno już prze-
mieniona na usługową. W pierw-
szym garażu ulokował się szewc 
(cóż za niezapomniane zapachy 
C2H5OH!), w drugim zaś fotograf. 
Punkt foto prowadzony od lat przez 
państwa Grochowskich istnieje do 
dziś, zakład szewski zaś przeistoczył 
się w lokal gastronomiczny, lecz już 
bez alkoholowej tradycji. 

Kolejny dom, pod trzydziestką, to 
oryginalna funkcjonalistyczna kamie-
nica z 1938 roku (pod nią znajduje się 
schron!), wybudowana według pro-
jektu Stefana Putowskiego i Tadeusza 

Kaszubskiego. W tym wielorodzin-
nym domu mieści się bardzo popu-
larna kawiarnia pod nazwą „Francu-
ska 30”. Otwarte parasole rozpostarte 
nad kawiarnianym ogródkiem stały 
się niewątpliwie jednym z symboli 
współczesnej ulicy Francuskiej.

Przekraczamy ulicę Walecznych. 
Tu pod numerem 28 napotyka-

my kolejny, bardzo ciekawy archi-
tektonicznie dom z zygzakowatymi 
wykuszami, którego parter nie jest 
przeznaczony na cele komercyjne, 
a przed nim znajduje się solidnie 
ogrodzony ogród, jeden z ostatnich 
na Francuskiej. Kamienicę wybu-
dowano około 1937 roku według 
projektu Hipolita Rutkowskiego  
i Józefa Łęczyckiego.

Dalej mamy pierzeję kamieniczek 
z handlowymi parterami, wznie-
sionych także w 1937 roku według 
projektu Stanisława Barylskiego, 
którego domy możemy podziwiać  
w wielu miejscach Saskiej Kępy.  
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ul.Francuska 15

Pod 26. znajdował się sklep spożywczy 
(przez jakiś czas ze specjalnymi pro-
duktami dla diabetyków); po jego li-
kwidacji ulokowała się tu hiszpańska 
restauracja „Tapas”. Ładnymi schod-
kami trafiamy do ulokowanej w sute-
rynie pracowni jubilerskiej Olgierda  
Stopińskiego, także mocno wtopio-
nej w pejzaż ulicy. 

Po sąsiedzku, na Francuskiej 24, 
w lokalu usługowym, wygospodaro-
wanym, tak jak większość na ulicy, 
z lokalu mieszkalnego, mieści się 
bistro „Prosta Historia”, odwiedza-
ne przez młodych (czasem tylko 
duchem), modnych i możnych tego 
świata. 

Tuż obok znajduje się wolnosto-
jąca budka z kwiatami, mająca na 
tyle długą tradycję, że mimo swej 
niezbyt wielkomiejskiej architektu-

ry trwa tam dzięki stałej klienteli, 
zawsze broniącej tego miejsca.

Zaś w piwnicy następnej ka-
mienicy, pod numerem 22, onegdaj 
można było nabyć świeże kurczaki; 
potem, na jakiś czas ulokowała się tu 
dla odmiany Fundacja Okularnicy 
im. Agnieszki Osieckiej.

Cofnijmy się nieco i powróćmy 
znów na stronę nieparzystą. Na rogu 
z ulicą Walecznych, pod numerem 
27a, stoi pawilon. Dziś to placówka 
jednego z banków, przebudowana  
z dość siermiężnego betonowego ba-
raku. Mieścił się w nim popularny 
sklep rybny. Przez lata przed Świę-
tami Bożego Narodzenie na rogu 
Walecznych w basenach pływały 
żywe karpie na wigilijny stół; w in-
nych okresach także można było na-
być tam smakowitą rybkę. Następcą 
rybnego były delikatesy, również  
z artykułami monopolowymi, zwane 
przez mieszkańców od koloru elewa-
cji po prostu sklepem „fioletowym”. 
Oprócz wyrobów spirytusowych 
można było tam nabyć np. wyborny 
domowy pasztet. Natomiast w latach 
50. XX wieku, jak wspomina Magda-
lena Czerwosz, wieloletnia przewod-
nicząca Samorządu Saskiej Kępy 
oraz radna dzielnicy, znajdował się 
tu drewniany pawilon, w którym 
mieściła się popularna wśród arty-
stów kawiarnia „Frisco”, charaktery-
zująca się m.in. niebywałą gęstością 
dymu papierosowego. 

Na rogu Walecznych działała tak-
że budka z piwem, przeniesiona póź-
niej na róg Francuskiej i Obrońców 
( zielona budka, ulokowana nieco  
w głębi, za dzisiejszą Osiecką, pro-
wadzona była przez pana Lisowskie-
go z ulicy Zakopiańskiej 35, dodaje  
M. Czerwosz). 

Przed domem pod numerem 27 
przez kilkadziesiąt lat znajdował się 
lubiany przez Kępian kiosk „Ru-
chu”, który został niestety zlikwido-
wany związku z remontem i zmianą 
organizacji ulicy. Dziś znajduje się 
tu przystanek autobusowy.

W jednym z lokali użytkowych na 
parterze pod 27 mieści się drugi już 
historyczny zakład zegarmistrzow-
ski, prowadzony nieprzerwanie od 
1950 roku przez panów Drzażdzyń-
skich (najpierw ojca, teraz syna).

W sąsiedniej kamienicy pod 25a 
znajdował się, za czasów siermięż-
nego realnego socjalizmu, najsłyn-
niejszy w tej części Warszawy komis. 
Można tu było kupić lub wstawić 
wszystko, co było przywiezione z za-
granicy, od drogich futer po zabawki 
dla dzieci; słowem powiew zachodu! 

Dziś mieści się tu bardziej zwykły 
sklep z odzieżą, zaś na tyłach dawne-
go komisu ulokowała się życzliwa Sa-
skokępianom kancelaria notarialna 
pani Beaty Waszkiewicz. Obok znaj-
duje się jedyna na Francuskiej „su-
szarnia” pod szyldem “SushiRoll”.

W suterenie domu obok, pod 
25, znajduje się zaś sklep „Cedzak”  
– miejsce dla osób przedkładających 
zdrową dietę nad zawartość portfela.

Pod numerem 19, jak wspomi-
na mieszkanka ulicy Zakopiańskiej 
Ewa Krycka, znajdował się w latach 
70. sklep rybny (na długo przed tym 
przy Walecznych). Kolejki do okien-
ka skrywały się pod falistym dasz-
kiem okrywającym miłośników do-
stępnych wtedy owoców mórz i rzek. 
Po 1989 roku w niewielkim lokalu 
sprzedawano koreański sprzęt grają-
cy tak znanych firm jak Internatio-
nal (do dziś mam kupioną tam wieżę 
z adapterem tej „marki”). Obecnie 
mieści się tam ekskluzywny butik.

W suterynie bliźniaczej kamie-
niczki, pod 17, od zawsze – jak mi 
się wydaje – do lat 90. funkcjonował 
magiel prasujący. Zapach prasowa-
nej bielizny, zmieszany z lokalnymi 
ploteczkami miejscowych dam oraz 
gospoś (jak to w maglu), to jedno 
ze wspomnień mojego dzieciństwa. 
Dziś mieści się tu komis odzieżowy 
„Vintage”.

Naprzeciwko znajduje się o wiele 
bardziej okazały od sąsiednich dom 
z 1932 roku, zaprojektowany przez 
Dionizego Cieślaka dla rodziny Ave-
nariusów. Willa przeszła gruntow-
ny remont i przebudowę, niedawno 
otwarto restaurację „Bella Napoli”. 

Zbliżamy się do absolutnego cen-
trum Saskiej Kępy, czyli skrzyżowa-
nia z ulicą Obrońców.

Dom z numerem 16a, przedostat-
ni przed Obrońców, to kilkudzie-
sięcioletnia siedziba najsłynniejszej 
dzielnicowej cukierni „Irena”, prze-
niesionej w latach 90. na ulicę Zako-
piańską 20. Na przełomie lat 80. i 90. 
znajdował się tu pierwszy sklep ko-
lonialny z tak niesamowitymi pod-
ówczas artykułami jak paczkowana 
krojona wędlina. W tym miejscu 
zadomowił się też pierwszy i chyba 
jedyny na Saskiej Kępie kantor wy-
miany walut. Wreszcie, sporo już 
później, pod 16a zawitała restauracja 
„Sushi Tekeda”, przeniesiona kilka 
lat temu na Gocław. 

Odremontowana niedawno ka-
mienica pod numerem 16 od lat 
przedwojennych kojarzona była 
przede wszystkim z najpopularniej-
szą, wyposażoną w przepiękne me-
ble apteką, niegdyś należącą do pani 
Aleksandrowiczowej. Niestety prze-
szło 70-letnia tradycja tego miejsca 
została przerwana wraz z decyzją 
ostatniej właścicielki tej placówki  
o jej zamknięciu. Dziś działa tu sym-
patyczna cukiernia „Grycan”, ale 
chyba każdemu rdzennemu Kępia-
ninowi żal tej „naszej” apteki.

Na samym rogu z Obrońców 
działa, także od zawsze, kiosk „Ru-
chu”, jedyny od ronda Waszyngtona 
do ulicy Wersalskiej. Mam wielką 
nadzieję, że ten ostatni prasowy ba-
stion będzie trwał bez względu na 
remonty czy przebudowy ulicy. 

Po przeciwnej stronie Francu-
skiej, pod numerem 15, stoi sta-
rannie odrestaurowana kamienica,  
z charakterystycznymi, ciągnący-
mi się na całą długość balkonami, 
wybudowana w 1939 roku według 
projektu Juliana Ambroziewicza 
(wiele domów jego autorstwa może-
my odnaleźć na Kępie). To właśnie 
tu, w czasie okupacji, została napi-
sana przez Annę Jachninę słynna 
piosenka „Siekiera, motyka”. Bardzo 
czekam na upamiętnienie tego fak-
tu na fasadzie domu. Jeden z pięk-
nie ukwieconych balkonów w tym 
budynku należy do pani Krystyny 
Gott, prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Saskiej Kępy, organizatora konkur-
su z wielkimi tradycjami pod nazwą 
„Saska Kępa w kwiatach”. Parter ka-
mienicy zarezerwowany jest na dzia-
łalność usługowo-handlową. Przez 
całe lata znajdowała się tu księgarnia 
Dom Książki oraz antykwariat. Księ-
garnię kilkanaście lat temu zastąpił 
pierwszy w dzielnicy nowy bank (w 
którym chyba każdy z Kępy miał 
lub ma konto), a antykwariat stał się 
księgarnią, w której witają nas oka-
załych rozmiarów koty (niestety eli-
minują klientelę alergiczną, ze mną 
na czele). Obok znajdują się kwia-
ciarnia „Rezeda”, piekarnia i sklep 
warzywno-spożywczy pod szyldem 
„Chez les garçons”, co po francusku 
oznacza „U chłopców”.

Przechodzimy na druga stronę 
ulicy Obrońców. Na chodniku wita 
nas rzeźba uliczna przedstawiająca 
Agnieszkę Osiecką. To, że stoi ona 
tu, a nie na rogu Walecznych, gdzie, 
jak pisałem, poetka spędzała spo-
ro czasu, wynika tylko i wyłącznie  
z faktu, że miejsce jest bardziej prze-
stronne i reprezentacyjne. Nowi by-
walcy dzielnicy opowiadają sobie, że 

to właśnie w pobliskiej naleśnikarni 
nasza poetka spędzała długie chwile. 
Otóż nawet gdyby pani Agnieszka 
była wielbicielką kawy i naleśników, 
to nie mogłaby w tym miejscu bywać, 
bo zostało ono otwarte długo po jej 
śmierci. Za jej czasów róg Obrońców 
i Francuskiej był siedzibą drogerii, 
umeblowanej równie gustownie 
jak apteka na przeciwległym rogu.  
W owym sklepie zapach był tak  
intensywny, że towarzyszące mat-
kom małe dzieci stojące, w zawsze 
koszmarnie długiej kolejce po „coś 
tam”, miały ochotę tam tylko płakać 
lub zemdleć (wiem, o czym piszę!).

Pasami przechodzimy na drugą 
stronę Francuskiej. Znajdujemy się 
pod numerem 14, przed przedwo-
jenną kamienicą nadbudowaną już 
w nowym wieku – oryginalnie lub 
dziwacznie, jak kto woli. Dobudo-
wano także do niej boczny pawilon, 
w którym mieści się już kolejna, tym 
razem wegańska, knajpka. Dom ten 
słynie jednak przede wszystkim ze 
sklepu spożywczego ulokowanego 
tu jeszcze w latach 30. XX-wieku 
przez firmę „Braci Pakulskich”. Po 
wojnie sklep przejął „Społem”, a po 
odzyskaniu kamienicy przez prawo-
witych właścicieli sklep trafił w ręce 
prywatne i nazwano go z francuska 
„Passage”. Potem sklep zaanekto-
wała spółka pod szyldem „Star Mar-
ket”, obecnie nazywa się „Select”.  
I tak jedni z nas idą dziś po zakupy 
do Pakulskich, inni do Star Marke-
tu, a jeszcze inni szynkę kupują w 
„Pasażu”. Nie podlega jednak żadnej 
dyskusji, że ów sklep, z jego oddzia-
łem monopolowym po sąsiedzku, to 
główny punkt zaopatrzeniowy miej-
scowej ludności.

Dalsza kamieniczka pod nr 12a 
to wieloletnia siedziba kolejnego sa-
skokępskiego jubilera Jana Gęska, 
przeniesiona obecnie pod nr 8, oraz 
piekarnia, w której przez lata Kępa 
zaopatrywała się w pieczywo. Po ju-
bilerze jest dziś knajpka, a zamiast w 
pieczywo pieniądze można ulokować 
tu na rachunku bankowym.

Francuska 12 to jeden z flagowych 
domów autorstwa duetu Bohdan La-
chert i Józef Szanajca, wybudowany 
w 1932 roku dla Wacława Lacherta. 
Jest to jeden z pierwszych w Polsce 
galeriowców, czyli domów, w których 
do mieszkań wchodzi się z balko-
nów, inaczej galerii. W pierwotnym 
kształcie na parterach znajdowały 
się mieszkania z przydomowymi 
ogródkami, dziś zastąpione chod-
nikami i lokalami usługowymi. Ka-
mienica nie miała szczęścia do prze-
róbek i nadbudów, które zostały tu 
dokonane po zmianie ustroju. Przez 
wiele lat na parterze znajdowała się 
szalenie lubiana przez Saskokępian 
herbaciarnia „Tea Room”, prowa-
dzona przez państwa Gasiorowskich. 
Niestety z powodów rodzinnych mu-
sieli oni zrezygnować z tego bardzo 
klimatycznego i tak bardzo „nasze-
go” miejsca. Obecnie znajduje się tu 
kolejna sieciowa kawiarnia.

W latach 50, jak wspomina  
M. Czerwosz, na pierwszym piętrze 
galeriowca mieszkał niejaki pan Cze-
czerda, który w swoim niewielkim 
mieszkanku hodował kanarki. Ptaki 
latały po całym jego lokum, siadały 
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ul.Francuska 14 tu przed wojną mieścił się sklep „Braci Pakulskich”

Symbol Barykady z września 1939 rok

ul. Francuska 2 - Willa Łepkowskich

 ul. Francuska 3 - nowa bałkańska restauracja „Róża”

mu na głowie, pięknie i donośnie 
śpiewały. Była to nie lada atrakcja 
dla dzieci, których rodzice kupowali 
tu owo ptactwo. 

Podążamy nieco dalej, pod dzie-
siątkę. Dziś parter zajmuje jedna  
z sieciowych pizzerii, kiedyś był 
to sklep z wyrobami nabiałowymi, 
czyli po prostu mleczarnia. W są-
siedniej ósemce w lokalach usługo-
wych znajdowały się m.in. mały, ale  
legendarny antykwariat, zakład kra-
wiecki, oraz, trzeci na Francuskiej 
zegarmistrz; dziś mieszczą się tu  
kolejne małe knajpki i sklepiki.

Na parterze kamienicy pod nume-
rem 6 znajdował się sklep mięsny (pa-
miętam, że kupowałem tam ostatnie 
kurczaki na kartki!). Ale dom przede 
wszystkim znany był z ulokowane-
go w nim „Bistro na Francuskiej”,  
o którym Rena Rolska śpiewała wal-

czyka pod tytułem „Na Francuskiej”. 
Maleńki lokalik dysponował równie 
niewielkim ogródkiem, otoczonym 
doniczkami z pachnącym groszkiem. 
Jak wspomina Elżbieta Sowa-Ptasiń-
ska, wieloletnia mieszkanka ulicy 

Dąbrówki, u „Tancerki” – bo taka 
nazwa również wśród Kępian funk-
cjonowała – bywało dobre towarzy-
stwo oraz wyborny i niepowtarzalny 
tort „mocca”, pieczony przez panią 
Hanię Porębską (o ile dobrze pamię-
tam nazwisko) – dozorczynię z ulicy 
Zakopiańskiej 13. Tajemną receptu-
rę gospodyni domu wzięła do grobu,  
a kto raz jadł ten tort – smak zapa-
miętał do końca życia (ostatni swój 
tort pani Hania upiekła na któreś 
moje urodziny...). Obok małego bi-
stro, dla odmiany, znajdował się  
zakład tapicerski.

W latach 90. próbowano reak-
tywować tradycje kawiarniane tego 
miejsca, mili ludzie (pani Małgosia  
i pan Jacek) otworzyli tu bistro 
„C’est si bon” – chyba jedną z pierw-
szych naleśnikarni w Warszawie.  
Do serwowanych „crêpów” sprowa-

dzali specjalnie przez ambasadę fran-
cuską cydr – napój dziś powszech-
ny, a w tamtych czasach w Polsce 
egzotyczny. Kolejnym wcieleniem 
tego miejsca, w wersji powiększonej  
o tapicera, była także nawiązująca 

do francuskich tradycji restauracja 
„Skrzydełko czy nóżka”. Dziś mieści 
się tu lubiana w pewnych kręgach 
„Trattoria Rucola”.

Przed nami barykada, ale o niej 
później, bo zaniedbaliśmy nieco nie-
parzystą stronę ulicy. 

Wracamy do numeru 11a. Tu na 
parterze znajduje się Urząd Poczto-
wy nr 105. Do niedawna mógł być 
scenografią do filmów z epok prze-
szłych lub zaprzeszłych; kilka lat 
temu przeszedł lifting, ale kolejki na 
tej poczcie nadal przypominają nie-
chlubne czasy. 11a to dom z kolejną 
mało szczęśliwą nadbudówką, nijak 
niepasującą do reszty fasady, która 
wreszcie po latach jest remontowana. 
Dziś na tej najwyższej kondygnacji 
znajduje się popularny hostel; kie-
dyś chciał się tu ulokować ks. prałat 
Henryk Jankowski ze swoim insty-
tutem (kapiący złotem kapłan w oto-
czeniu dorodnej młodzieży, kroczą-
cy po Saskiej Kępie, błyskawicznie 
zapisał się w historii dzielnicy).

W kolejnym domu, pod 11, znaj-
duje się chyba najbardziej elegancka 
w dzielnicy restauracja pod szyldem 
„Dom Polski”. Znakomita i smacz-
na, choć zapewne nie na kieszeń 
przeciętnego Kowalskiego, mieści się  
w bardzo gustownie przebudowanym 
domu, w którym przez dziesięcio-
lecia prowadzono kursy kroju i szy-
cia. Parterowa wersja tego budynku  
także miała swój urok. 

Dalsze domy po nieparzystej 
stronie mają charakter prywatny,  
z zachowanymi frontowymi ogród-
kami. W domu 5a powstała jakiś czas 
temu restauracja indyjsko-tajska  
o nazwie „Arti”. Znawcy tej kuch-
ni cenią ją sobie wielce. Dom z 
numerem 3a mieścił do niedaw-
na sympatyczną knajpkę chińską. 
Przed „Chińczykiem” znajdował 

się tu sklep z rurkami z kremem 
(kolejna legendarna miejscówka), 
zaś wcześniej sklep warzywno-ko-
lonialny, zwany przez mieszkańców  
„U Grubego”.

Muszę teraz wspomnieć postać, 
która mieszkała na parterze tej ka-
mienic i która kojarzy mi się z ma-
gicznym czasem świąt Bożego Naro-
dzenia. Był to niejaki pan Perzyna 
(lub Peżyna). Wielce kulturalny 
starszy pan specjalizował się w na-
prawie urządzeń elektrycznych, ale 
najważniejsze było to, że przed Wigi-
lią potrafił jednym ruchem ręki roz-
plątać przyniesiony mu węzeł z elek-

trycznymi lampkami choinkowymi.  
To był po prostu gość!

Sąsiednia kamienica, pod 3, zo-
stała w zeszłym roku całkowicie 
przebudowana i zamieniona na dom 
restauracyjny. Pierwsze jego wciele-
nie nie utrzymało się długo, obecnie 
mieści się tam restauracja „Róża” 
specjalizująca się w kuchni bałkań-
skiej. Ta ostatnia restauracja dopeł-
nia przekrój kuchni prawie całego 
świata, jakie możemy spotkać na 
Francuskiej.

Nieuchronnie zbliżamy się do sa-
skokępskiej Barykady. Pomysłodaw-
cą jej upamiętnienia oraz opiekunem 
jest pan Jan Kossakowski, dlatego 
nie śmiem tu nawet odrobinę wcho-
dzić na jego terytorium. Dla porząd-
ku tylko napiszę, że we wrześniu 
1939 roku na Francuskiej odbywały 
się działania obronne, a barykada 
znajdowała się pomiędzy domami nr 
4, 2 a 1, o czym informują nas tabli-
ce pamiątkowe na tych domach oraz 
stała ekspozycja przygotowana przez 
pana inżyniera Kossakowskiego.

Opiszę jeszcze te trzy wymienio-
ne powyżej domy: numer 4 to willa 
państwa Kossakowskich, zaprojek-
towana przez Dionizego Cieślaka, 
wybudowana w 1930 roku, z charak-
terystycznymi zewnętrznymi scho-
dami, będącymi przed wojna planem 
filmowym „Czarnej Perły” – filmu  
z Eugeniuszem Bodo w roli głównej. 
W ogrodzie willi znajdowała się stud-
nia abisyńska (abisynka) – w ciężkich 
czasach wojennych źródło wody pit-
nej dla mieszkańców. Na posesji rósł 
także słynny Królewski Dąb, znisz-
czony w także w czasie wojny.

Sąsiedni dom pod numerem 2 
to słynna willa Łepkowskich, wy-
budowana w roku 1934 według pro-
jektu Lucjana Korngolda i Piotra 
Lubińskiego, z charakterystyczny-
mi kręconymi schodami od strony 
ogrodu, Choć niewpisany do rejestru 
zabytków, uważany jest za czołowy 
przykład funkcjonalizmu na Saskiej 
Kępie. Do niedawna pełnił rolę biu-
rowca, dziś mieści się tam restaura-
cja pod nazwą „Biała”.

Ostatni dom, który opisuję, to 
Francuska 1. Wybudowany w latach 
30. XX wieku, połowicznie znisz-
czony w czasie wojny obronnej,  
z charakterystycznymi podcieniami. 
Przez lata mieściła się tam pracow-
nia i galeria Bronisława Koniusze-
go, autora m.in. popiersia Jerzego 
Waszyngtona, stojącego na rondzie 
jego imienia. Potem za podcieniami 
znajdował się dom aukcyjny, dziś 
natomiast najpopularniejszy na Kę-
pie „Kebab” i restauracja „Efez”  
(w obecnym ogródku restauracji stał 
zlikwidowany już kiosk „Ruchu”).

A na narożnym słupie podcienia 
wciąż wiszą gabloty (choć już w nie-
co okrojonej wersji) ze zdjęciami au-
torstwa innej legendy Saskiej Kępy, 
pani Celiny Osieckiej, której zakład 
mieści się kilkadziesiąt metrów od 
tego miejsca, przy ulicy Zwycięzców. 

Ale to już historia innej ulicy.
Przemysław Popkowski

Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa
Tekst napisałem na podstawie mojej 

najlepszej wiedzy i pamięci, korzystałem 
także ze znakomitych książek  

pani Hanny Faryny-Paszkiewicz.
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Strefa SOSK na Święcie SK. foto SOSK

Maria i Aleksander Żabczyńscy, foto z filmu „Manewry Miłosne”
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ZAPROSZENIE.
OTWARCIE ZAUŁKA ŻABCZYŃSKICH

Celem naszego Stowarzyszenia 
jest wspólna radość z  piękniejącej z 
roku na rok naszej małej ojczyzny - 
Saskiej Kępy. Dzielnicy stworzonej 
przed wojną według koncepcji “mia-
sta-ogrodu”, o której unikalnym 
charakterze decydują perły archi-
tektury modernistycznej, wspaniała 
zieleń i wybitni ludzie mieszkający 
tutaj kiedyś  i dzisiaj.Działamy od 
12 lat, między innymi po to, aby po-
szerzać wiedzę o słynnych i zasłużo-
nych mieszkańcach naszej Dzielnicy. 
Chcemy, aby historia Saskiej Kępy, 
wiedza o jej zabytkach, architekturze 
i tradycja broniącej się barykady na 
ul. Francuskiej, przechodziła z po-
kolenia na pokolenie. To tutaj miesz-
kają ludzie, którzy mogą pochwalić 
się pięcioma pokoleniami zamiesz-
kującymi te same stare, przedwojen-
ne kamienice. To są korzenie, któ-
rych nie zniszczyła ani wojna, ani 
komunizm.Nasze spotkania odby-
wają się  na przemian w atmosferze 
towarzyskiej i roboczej. Spotykamy 
się  przy śledziku wigilijnym i jajecz-

ku wielkanocnym, bawimy się na 
“balach Saskiej Kępy”, które mają 
wieloletnią tradycję i spotykamy się  
z władzami samorządowymi naszej  
Dzielnicy, aby uczestniczyć we 
wszystkich ważnych projektach re-
alizowanych na naszym terenie. 
Współpracujemy ze wszystkimi 
stowarzyszeniami i organizacjami 
pozarządowymi działającymi na 
Kępie. Organizujemy akcje oby-
watelskie, aby zapobiegać nieod-
wracalnym zmianom unikalnego 
charakteru Saskiej Kępy przez ponad-
gabarytową zabudowę i wyburzanie  
zabytkowych obiektów. 

Co roku nasz przedstawiciel za-
praszany jest do Rady Programowej 
Święta Saskiej Kępy, gdzie uczestni-
czymy przy pracach organizacyjnych 
Święta.

Nasze wystawy: „Saska Kępa 
wczoraj i dziś”, „Ludzie Saskiej 
Kępy” i „Piękni dwudziestoletni” 
na stałe wpisały się w pejzaż sasko-
kępskiej imprezy. Czterokrotnie 
organizowaliśmy także „Saską Grę 
Miejską”. W tym roku również za-
praszamy do naszej strefy przy ulicy 
Francuskiej 7-9.

W maju 2015 roku, dzięki na-
szym staraniom, odsłonięto tablicę  

Po dwóch latach starań udało mi 
się doprowadzić do nazwania począt-
ku (lub końca, jak kto woli) ulicy 
Walecznych przy Wale Miedzeszyń-
skim imieniem uroczej pary akto-
rów, którzy mieszkali sto metrów od 
tego miejsca - przy ul. Łotewskiej 4. 
W maju 2015 roku została odsłonię-
ta na tym domu tablica poświęcona 
Aleksandrowi Żabczyńskiemu; tym 
razem upamiętniona zostanie także 
i Pani Maria.

Mam nadzieje, że tegoroczna, 
czerwcowa uroczystość będzie miała 
co najmniej tak miły przebieg jak ta 
w 2015 roku.

Honorowy patronat nad impre-
zą objął Burmistrz Dzielnicy Praga  
Południe pan Tomasz Kucharski.

pamiątkową poświęconą Aleksandro-
wi Żabczyńskiemu na domu przy ul. 
Łotewskiej 4, gdzie aktor mieszkał 
do swoich ostatnich chwil, a w tym 
roku organizujemy uroczyste otwar-
cie „Zaułka im. Marii i Aleksandra 
Żabczyńskich” na ulicy Walecznych 
przy Wale Miedzeszyńskim, którego 
jesteśmy pomysłodawcami.

Jesienią 2016 roku zorganizowa-
liśmy w Muszli Koncertowej Parku 
im. I. J. Paderewskiego koncert wy-
bitnego pianisty Pawła Kowalskiego  

w 75. rocznicę śmierci Patrona  
naszego parku.

Działamy bez zbędnych formal-
ności i zobowiązań. Chcielibyśmy, 
aby dołączyli do nas ludzie z pomy-
słami i wizją Nowej-Starej Kępy. 
Aby ta Dzielnica żyła nie tylko uli-
cą Francuską, ale była naszą Dziel-
nicą, w której wszyscy czują się jak  
w domu, ale i jak o dom, wspólnie  
się troszczą.

Anna Popkowska-Bilińska

Planowane są występy artystów, 
którzy przypomną przedwojenne 
szlagiery, mam nadzieję, że dopi-
szą także przedstawiciele kultury  
i sztuki, którzy zechcą podzielić 
się swoimi wspomnieniami o Żab-
czyńskich; swój udział potwierdzi-
ła już biografka pana Aleksandra  
– Olga Gaertner. 

Mały poczęstunek zapewnią nam 
saskokępskie knajpki oraz okoliczni 
sąsiedzi.

O ile pogoda pozwoli zostanie 
wyświetlony film pt. „Manewry  
miłosne” - jedyny, w którym państwo 
Żabczyńscy zagrali wspólnie. 

A więc do zobaczenia!
Przemysław Popkowski,

Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa

W imieniu własnym oraz Stowarzyszenia Obywatelskiego Saska Kępa 
serdecznie zapraszam na uroczyste otwarcie „Zaułka im. Marii i Aleksandra Żabczyńskich” 

21 czerwca (środa) br. o godzinie 18.00.
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