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Zwycięzców
Dzielnice: Praga Południe
Osiedla: Saska Kępa
Atrybuty: Nazwy pochodzące od wyrazów pospolitych Nazwy określające
Rok utworzenia nazwy: 1927

Opis
Zwycięzca - ten, który pobił nieprzyjaciela. Nazwa nadana została świeżo po odzyskaniu
niepodległości, powinna się więc kojarzyć ze zwycięskim zrzuceniem obcego jarzma na terenie
Polski.
Do 1957.05.28 taką nazwę nosił fragment obecnej ul. Teodora Axentowicza.

Ciekawostki
W XIX w. nazywała się ul. Augusta III, dopiero w 1927 roku zmieniono nazwę na dzisiejszą. Ten
władca Rzeczypospolitej w latach 1733-1763 od 1735 roku dzierżawił tereny Saskiej Kępy, traktując
je jako miejsce rekreacji i wypoczynku. Zawsze urządzał tu swoje imieniny (3 VIII), te z 1754 roku
szczególnie zapadły w pamięć, bowiem ówczesne "fajerwerki" na cześć władcy trwały ponad godzinę.
Stan obecny:

Nr 3\5: kamienica. Mieszkał tu Bolesław Dubicki (1906-1990) - profesor doktor inżynier, specjalista
w zakresie maszyn elektrycznych, wieloletni wykładowca Wydziału Elektrycznego Politechniki
Warszawskiej, członek PAN, autor trzytomowej monografii "Maszyny elektryczne".
Osiedle Zwycięzców. 10-piętrowe bloki z 1977 z wywiniętymi zadaszeniami suszarni.
Nr 7\9: Zespół Szkół nr 77 im. Bolesława Prusa. Do zespołu należy Gimnazjum z oddziałami
dwujęzycznymi nr 19 i XXXV Liceum Ogólnokształcące. Historia szkoły sięga 1922 roku, kiedy to
rozpoczyna działalność II Gimnazjum Męskie Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego Szkół
Średnich w Warszawie. Zajęcia odbywały się po południu w lokalu na Żurawiej 49. Dyrektorem
został autor książki &bdquo;Łacina na co dzień, Czesław Jędraszko. W 1926 roku szkołę przeniesiono
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na ul. Mazowiecką i tam odbyła się pierwsza matura. Siedem lat później szkoła znajduje nowe
miejsce na Jasnej 10. W 1935 roku szkoła otrzymała za patrona B. Prusa, utrzymując ścisłe kontakty
z wdową po pisarzu, Oktawią Głowacką. W 1939 roku dyrekcja kupuje działkę pod budowę nowej
szkoły na ul. Angorskiej, ale plany pokrzyżował wybuch wojny. Jednak w czasie okupacji na tajnych
kompletach maturę zdało 67 uczniów. Po wojnie, do 1949 roku, szkoła nie pracowała. Dwa lata
potem oddano szkole dzisiejszy budynek wg proj. Barbary i Hieronima Karpowiczów, który
tymczasowo dzieliła ze szkołą podstawową nr 17. Dyrektorem placówki został mgr Teodor
Zubkiewicz. W 1954 roku ukończono oryginalną elewacjęa osiem lat później mieszkańcy Saskiej
Kępy ufundowali sztandar dla szkoły.
Pomnik Bolesława Prusa. Został odsłonięty w 71. rocznicę śmierci pisarza, 19.05.1983, a wykonał to
popiersie Stanisław Sikora z inicjatywy TPW Oddział Saska Kępa.
~ Nr 10: Willa rodziny Genzlów. Powstała w 1938 wg proj. Kazimierza Rafalskiego. Od razu działał
tu Zakład elektrotechniczny "Bracia Niklewscy".
Nr 11: dom u zbiegu z ul. Katowicką. Zbudowany w 1936 roku, udekorowany został wówczas
płaskorzeźbą "Plon" Jerzego Jarnuszkiewicza, przedstawiającą scenę zbiorów, w której pod
rozłożystą jabłonią stoją dwiekobiety - jedna z koszem jabłejk na głowie, druga zaś z pękiem kłosów
w ręku. Nie zachowała się do dzś reszta tej kompozycji, w skład której wchodził również chłopiec
trzymający rybę oraz owieczka. Rzeźbę będącą w bardzo złym stanie technicznym odrestaurowano w
2011 roku. Przed wojną w tym właśnie budynku swoją siedzibę miała Czytelnia Nowoczesna "Saska
Kępa".
Nr 15: Dom wielorodzinny. Powstał w połowie lat `30 XX w. Przed wojną lokal na parterze zajmowała
kawiarnia Zygmunta Bawolika. Ten przedsiębiorca miał również skład wódek i win przy ul.
Browarnej 8. Działał tu również zakład szklarski Jana Dudka.
Nr 19: Dom wielorodzinny. Powstał w 1935 wg proj. Stanisława Barylskiego.
Nr 20: Dom Terleckiego. Powstał w 1935 roku. Jego pierwszym właścicielem i mieszkańcem w
latach 1935-41 oraz 1945-46 był Władysław Terlecki (1904-1967) - historyk i numizmatyk, z zawodu
inżynier budownictwa lądowego, w latach 1945-46 dyrektor Mennicy Państwowej. Na ścianie tablica
pamiątkowa. W przedwojennych ksiązkach telefonicznych figuruje jednak jako mieszkaniec
sąsiedniego domu przy ul. Zakopiańskiej 32.
Nr 21: Dom. Powstał przed wojną. W latach 90dobudowano bar Santana z ceglaną, wysuniętą ścianą
wg proj. Krystyny Medalis.
Nr 22: Dom. Powstał przed wojną. Swoją siedzibę miał tu wówczas sklep "Wisłoryb".
Nr 23: Dom. Powstał przed wojną. Wówczas też działał tam zakład fryzjerski, którego właścicielem
był Franciszek Kanclerz.
Nr 25: Dom wielorodzinny. Dwupiętrowy. Przed wojną mieściła się tu owocarnia prowadzona przez
Zofię Głowacką.
Pomnik Stefana Żeromskiego. Stanął tu w 1987, wykonany przez Stanisława Sikorę, a odsłonięta
przez córkę pisarza Monikę Żeromską.
róg z Wandy: ~ Barak kuratorium. Oddany w 1947 roku na potrzeby szkoły powszechnej. Miał sale
wykładowe, pokój nauczycielski, kancelarię, mieszkanie woźnego, sale świetlicowo-gimnastyczną.
Mieściła się tu SP 143 do późnych lat powojennych.
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Nr 30: Blok osiedla Saska Kępa II. Powstał w latach `80 XX w.
Nr 31: Dom wielorodzinny. Powstał w 1935 wg proj. Romana Felińskiego. Przed wojną swoją
siedzibę miała tu Administracja domów.
Nr 32: Blok osiedla Saska Kępa II. Powstał w latach `80 XX w.
Nr 34: Blok osiedla Saska Kępa II. Powstał w latach `80 XX w.
Nr 39: Dom. W latach 1946-68 mieszkał tu Witold Lutosławski (1913-1994) - kompozytor, o czym
informuje tablica pamiątkowa odsłonięta w 1996 roku.
Nr 40: Blok osiedla Zwycięzców II. Powstał w 2008 dla Echo Investments.
Nr 42: Blok osiedla Saska Kępa II. Powstał w latach `80 XX w.
Nr 43: Blok osiedla Saska Kępa I. 3-piętrowy blok powstał w 1960 wg proj. Arnolda Majorka.
Nr 44: Zespół Szkół nr 84.
Szkoła Podstawowa nr 168 im. Wiktora Gomulickiego. Szkoła powstała w 1964 w obecnym budynku;
pierwszego dnia naukę rozpoczęło 1400 uczniów. W 1973 nadano szkole patrona Wiktora
Gomulickiego. Szkoła prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z zagranicznymi placówkami, m.in. z
krajami arabskimi, dzięki czemu w latach 80 dzieci jeździły do Libii.
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 im. Czesława Niemena. Powstało w 1999.
Nr 45: Blok osiedla Saska Kępa I. 3-piętrowy blok powstał w 1960 wg proj. Arnolda Majorka.
Nr 46: Pawilon handlowy. Piętrowy.
Nr 47: Blok osiedla Saska Kępa I. 3-piętrowy blok powstał w 1960 wg proj. Arnolda Majorka.
Nr 49: Pawilon handlowy. Powstał w 1959 roku.
Nr 51: Blok osiedla Saska Kępa I. 3-piętrowy blok powstał w 1960 wg proj. Arnolda Majorka.
Nr 53: Blok osiedla Saska Kępa I. 3-piętrowy blok powstał w 1960 wg proj. Arnolda Majorka.
Nr 55: Pawilon handlowy. Powstał w 1959 roku.
Nr 59: Blok osiedla Saska Kępa I. 3-piętrowy blok powstał w 1960 wg proj. Arnolda Majorka.
Mieszkał w nim Michał Hofman (1911-1989) - dziennikarz, publicysta, wieloletni redaktor naczelny
tygodnika "Forum".

Data nadania nazwy: 1927.05.10
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