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Bajońska
Dzielnice: Praga Południe
Osiedla: Saska Kępa
Atrybuty: Nazwy własne Nazwy geograficzne Nazwy miejscowości zagranicznych
Rok utworzenia nazwy:

Opis
Bajonna miasto portowe w południowo-zachodniej Francji (Akwitania). Podczas I Wojny Światowej,
w 1914 r. sformułowany został tu tzw. Legion Bajoński - oddział ochotników polskich, wcielony do
Legii Cudzoziemskiej.

Ciekawostki
Przy tej ulicy (być może pod nr 3, ale prosimy o potwierdzenie tych informacji) mieszkała Seweryna
Szmaglewska (1916-1992) - pisarka, więźniarka obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, jedyna
Polka zeznająca w procesie norymberskim, następnie wieloletnia wiceprezes Rady Naczelnej
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W swym dorobku miała wiele publikacji, m.in. "Biała
róża", "Chleb i nadzieja", "Czarne Stopy", "Nowy ślad Czarnych Stóp", "Dwoje smutnych ludzi",
"Dymy nad Birkenau", "Krzyk wiatru", "Niewinni w Norymberdze", "Odcienie miłości", "Prosta droga
Łukasza", "Puste miejsce przy stole", "Wilcza jagoda", "Zapowiada się piękny dzień".
Stan obecny:
Nr 2: Dom wielorodzinny (drugi adres Paryska 3). Dom powstał dla znanego na Pradze przed
wojną Edmunda Wolframa, jako dom czynszowy. Zbudowano go w 1935 wg proj. Maksymiliana
Goldberga i Hipolita Rutkowskiego. Ciekawą rzeczą jest połączenie tu żółtej cegły z klinkierem w
celu uzyskania efekty wykładzinowego, wykończeniowego i w końcu ozdób. Jest to jeden z
ciekawszych "bloków" modernistycznych Saskiej Kępy. W 1967 znaleziono tu liczne akta
Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy, Gocławia i Kamionka, którego jednym z założycieli był Karol
Edmund Wolfram (1882-1947).
Nr 3: Willa Kutrzebów. Powstała wg proj. Hipolita Rutkowskiego i Maksymiliana Goldberga w
1937. Przed wojną mieszkał tu gen. Tadeusz Kutrzeba, a po wojnie Grzegorz Białkowski (1932-1989)
Wszelkie prawa zastrzeżone. www.iutm.pl

- fizyk, poeta, polityk. Od 1985 roku pełnił obowiązki rektora Uniwersytetu Warszawskiego,
uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, w pierwszych wolnych wyborach został wybrany
senatorem z listy Komitetu Obywatelskiego. Autor wielu publikacji naukowych i
popularnonaukowych a także kilku tomików wierszy.
Tablica ku pamięci generała odsłonięta 01.10.1981.
Nr 4: Dom dwurodzinny Wolframów. Powstała wg proj. Maksymiliana Goldberga w 1938-9.
Nr 5: Willa Haliny i Hipolita Wohlów. Powstała wg proj. Hipolita Rutkowskiego i Maksymiliana
Goldberga w 1935.
Nr 6: Willa Bogdana Węglera. Powstała w latach `30 XX w. W latach `60 przebudował ją wg
własnego projektu Bogdan Węgler. Był on kolekcjonerem militariów i baszta miała stanowić
stosowne tło dla jego zbiorów. Na ścianie jest także tablica poświęcona żołnierzom 36 P.P. Obrony
Pragi, walczących tutaj we wrześniu 1939. Dzisiaj warsztat samochodowy prowadzi tu wnuk pana
Bogdana, Artur; mieści się tu także biuro organizujące wyprawy ekstremalne "Extreme Team
Polska".
Nr 15: Willa. Od 2009 mieści się tu ambasada Brazylii. Ambasadorem jest Carlos Alberto Simas
Magalhaes.
Data nadania nazwy:
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