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filie
OD ZIARNA DO ŻARNA
Wiosną tego roku na placu Narutowicza w Warszawie zostały zasiane
ziarna zbóż. Obserwowaliśmy, jak kiełkują i dojrzewają. Troszczyliśmy
się o nie stawiając na straży własnoręcznie wykonane strachy na
wróble. W sierpniu nadejdzie czas zbioru. Z ziarna powstanie mąka,
a z niej chleb. Przed nami dożynki, czyli świętowanie i podziękowanie
za obfity zbiór.
Podczas naszych ochockich dożynek odbędzie się pokaz wypieku
chleba. Będzie można kupić świeże pachnące bochenki, a dzieci
będą miały okazję wziąć udział w tradycyjnych zabawach. Zespoły
ludowe zaprezentują pieśni dożynkowe. Zapraszamy.
29 sierpnia 2010 (niedziela), godz.12.30
„Festiwal chleba, czyli Dożynki na Ochocie”
plac Narutowicza

LIPIEC

02.07
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06.07

KURSY LETNIE W MAGAZYNIE SZTUK
Letnie warsztaty malowania tuszem
1-15 lipca 2010
wtorki i czwartki
godz. 17.30-19.00
koszt: 150 zł za 5 spotkań
instruktorka: Izabela Zalewska-Kantek
Letni kurs malarstwa – lipiec
piątki
godz. 17.30-19.30
koszt: 80 zł
instruktorka: Karolina Zwoniarska

07.07

Letni kurs rysunku – lipiec
poniedziałki
godz. 17.30-19.30
koszt: 80 zł
instruktorka: Karolina Zwoniarska

08.07

Letni dwutygodniowy kurs batiku
– lipiec/sierpień
I grupa 5-14 lipca – poniedziałki i środy
II grupa 20-29 lipca – wtorki i czwartki
III grupa 3-12 sierpnia – wtorki i czwartki
IV grupa 17-26 sierpnia – wtorki i czwartki
godz. 17.00-19.00
koszt: 120 zł
instruktorka: Mariola Gołda
Letni kurs malarstwa fakturowego
– lipiec
środy
godz. 17.00-20.00
koszt: 100 zł
instruktor: Jacek Malinowski
Letni kurs malarstwa sztalugowego
– sierpień
niedziele
godz. 11.00-15.00
koszt: 100 zł
instruktor: Marcin Malitka
więcej informacji o kursach na stronie
www.magazynsztuk.pl
– zakładka kursy letnie
Magazyn Sztuk, filia OKO
ul. Filtrowa 62 lok. 230, tel. 22 659 43 37
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DZIECIĘCE LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Kopciuszek” – spektakl dla dzieci w wykonaniu
Teatru Literackiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.30, obowiązują wcześniejsze zapisy
RANDW – W ŚWIECIE KOLORÓW
„Tęczowy początek wakacji”
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30, wstęp wolny; zapisy przyjmujemy
w środę (30 czerwca) i czwartek (1 lipca)
pod nr tel. 22 823 04 32 lub osobiście w SURMIE
DZIECIĘCE LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Kopciuszek” – spektakl dla dzieci w wykonaniu
Teatru Literackiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.30, obowiązują wcześniejsze zapisy
DZIECIĘCE LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Kopciuszek” – spektakl dla dzieci w wykonaniu
Teatru Literackiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.30, obowiązują wcześniejsze zapisy
LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Ocalić od zapomnienia” K.I. Gałczyńskiego – spektakl
w wykonaniu Teatru Literackiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, obowiązują wcześniejsze zapisy
DZIECIĘCE LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Legenda Spółka z.o.o.”– spektakl plenerowy Stowarzyszenia
Scena 96 w wykonaniu Teatru Scena
Park im. Zasława Malickiego
godz. 12.00, wstęp wolny
DZIECIĘCE LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Królewna Śnieżka” – spektakl dla dzieci
w wykonaniu Teatru Literackiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.30, obowiązują wcześniejsze zapisy
LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Ocalić od zapomnienia” K.I. Gałczyńskiego – spektakl
w wykonaniu Teatru Literackiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, obowiązują wcześniejsze zapisy
OCHOTA... NA PIKNIK
impreza plenerowa przybliżająca muzykę country, folk i blues
plac Narutowicza
godz. 14.00-21.00, wstęp wolny
DZIECIĘCE LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Dobra czy Piękna?” – spektakl dla dzieci
w wykonaniu Teatru Literackiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.30, obowiązują wcześniejsze zapisy
DZIECIĘCE LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Dobra czy Piękna?” – spektakl dla dzieci
w wykonaniu Teatru Literackiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.30, obowiązują wcześniejsze zapisy

OKO

LIPIEC/SIERPIEŃ
LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Ocalić od zapomnienia” K.I. Gałczyńskiego – spektakl
w wykonaniu Teatru Literackiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, obowiązują wcześniejsze zapisy
DZIECIĘCE LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Czerwony Kapturek” – spektakl plenerowy Stowarzyszenia
Scena 96 w wykonaniu Teatru Bajlandia
Park im. Zasława Malickiego
godz. 12.00, wstęp wolny
DZIECIĘCE LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Dobra czy Piękna?” – spektakl dla dzieci
w wykonaniu Teatru Literackiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.30, obowiązują wcześniejsze zapisy
LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Radość Pisania” W. Szymborskiej – spektakl wykonaniu
Teatru Literackiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, obowiązują wcześniejsze zapisy
DZIECIĘCE LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Mały Chopin” A. Barłowskiego – spektakl plenerowy
Stowarzyszenia Scena 96
Park im. Zasława Malickiego
godz. 12.00, wstęp wolny
DZIECIĘCE LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Dwa serca” – spektakl plenerowy Stowarzyszenia Scena 96
w wykonaniu Teatru Conieco
Park im. Zasława Malickiego
godz. 12.00, wstęp wolny
DZIECIĘCE LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Tajemnice leśnych przyjaciół” – spektakl plenerowy
Stowarzyszenia Scena 96 w wykonaniu Teatru Promyk
Park im. Zasława Malickiego
godz. 12.00, wstęp wolny
LATO W MIEŚCIE NA RADOMSKIEJ
dyskoteka z konkursami i zabawami interaktywnymi dla dzieci
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
sala widowiskowa, wejście C
godz. 10.30-12.30; chętne grupy prosimy o wcześniejsze
zgłoszenia i zapisy
DZIECIĘCE LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Ostatnie drzewo” – spektakl plenerowy Stowarzyszenia
Scena 96 w wykonaniu Teatru Conieco
Park im. Zasława Malickiego
godz. 12.00, wstęp wolny
DZIECIĘCE LATO TEATRALNE NA RAKOWCU
„Pinezkologia” – spektakl plenerowy Stowarzyszenia Scena 96
w wykonaniu Teatru Pinezka
Park im. Zasława Malickiego
godz. 12.00, wstęp wolny
OD ZIARNA DO ŻARNA
„Festiwal chleba, czyli Dożynki na Ochocie”
plac Narutowicza
godz. 12.30, wstęp wolny

SHORTCUT EUROPE 2010 W DORTMUNDZIE
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Jak co roku European Network of Cultural Centres (Europejska
Sieć Centrów Kultury) zorganizowała kolejną konferencję w dniach
2-5 czerwca br., tym razem poświęconą problemom związanym
z „Polityką kulturalną i wykluczeniem społecznym”. Przedstawiciele
kilkudziesięciu instytucji kulturalnych z całej Europy dyskutowali
w kilku panelach nad rolą kultury w przełamywaniu barier społecznych,
a przede wszystkim nad tym, jak zapobiegać wykluczeniom większości
społeczeństwa w partycypowaniu w kulturze wysokiej. Z ważniejszych
prelegentów należy wymienić Andreasa Kämpfa Prezydenta ENCC,
który mówił o wadze budowania paneuropejskiej organizacji, która
tworzyłaby wspólną politykę kulturalną i wpływała na decyzje w tej
sprawie w Brukseli. Taka rolę w pewnym zakresie pełni właśnie ENCC,
którego jednym z najstarszych członków jest Ośrodek Kultury Ochoty.
Naszą uwagę zwróciła prezentacja Larissy Israel z Edukacyjnego
Programu Filharmoników Berlińskich, poświęcona projektom łączącym
kulturę muzyczną z młodzieżowymi oczekiwaniami, skierowana do
środowisk wykluczonych kulturowo czy ekonomicznie. Projekt ten trwał
kilka tygodni i skupił dzieci oraz młodzież z różnych środowisk społecznych (w tym emigranckich), z różnych szkół, o różnym doświadczeniu
artystycznym. Dał on szansę poznania całego instrumentarium symfonicznego osobom, które do tej pory nie miały okazji nawet dotknąć
instrumentu. Przez czas trwania programu uczestnicy mogli pod okiem
sławnych filharmoników „grać” bawiąc się instrumentami, które dla
współczesnej, olbrzymiej rzeszy młodzieży są egzotyczne. Ciekawym
eksperymentem było łączenie brzmienia instrumentów klasycznych
z brzmieniem instrumentów etnicznych, m.in. z krajów pochodzenia
biorących udział w projekcie. Jednym z elementów tej edukacji jest
także ukazanie współbrzmienia orkiestry z instrumentami rockowymi –
najbardziej znanymi i najbliższymi młodzieży. Dzięki takiemu sposobowi
edukacji powiększa się rzesza odbiorców kultury. Istnieje szansa wychowania także możliwie licznej grupy twórców sztuki współczesnej.
Szkoda, że programy edukacyjno-kulturalne na takim poziomie nie są
wprowadzane w naszym kraju. Warto dodać, że donatorem tego projektu,
dzięki odpowiedniej polityce finansowej Niemiec, jest Deutsche Bank.
Do najciekawszych głosów tego kongresu zaliczyć należy wystąpienie
Mary Fleming z Anglii, która mówiła na temat: „Społeczne włączenie
poprzez kulturę w Gateshead”. Znakomicie przygotowana prezentacja
ukazująca, co władze miasta chcą zrobić dla poprawy warunków socjalnych dla kilkudziesięciotysięcznego społeczeństwa porównywalnego
z dzielnicą Warszawy. Na podstawie przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów analiz zbudowano całościową strategię do 2030 roku
dla Gateshaed, obejmującą wszystkie dziedziny działalności społecznej
i kulturalnej. Flaming pokazała, w jaki sposób władze miasta zbudowały
wizję kultury, strategię rozwoju społecznego oraz wyznaczyły cele
najbliższe i ostateczne, niezbędne do realizacji misji wyznaczonej przez
ekspertów opracowujących analizy. Walorem prezentacji była elastyczność
metody, która pozwala na szerokie ujęcie zagadnień związanych z rozwojem kultury i możliwość zastosowania jej także w Polsce.
Natomiast najważniejszym celem, jaki osiągnął Ośrodek Kultury
Ochoty było uzgodnienie z zarządem European Network of Cultural
Centres, że kolejny „Shortcut Europe 2011” może odbyć się w Warszawie, a zostanie zorganizowany przez OKO, przy współpracy z Biurem Kultury Warszawy i Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki.
W drugiej połowie przyszłego roku Polska obejmuje prezydencję
w Unii Europejskiej. Dlatego to jest znakomita okazja, żeby taką imprezę
zorganizować w Warszawie, tym bardziej, że OKO już w tym sezonie
będzie posiadało nową salę, znakomicie nadającą się także na konferencje.
Należy dodać, że rozmowy na temat przeprowadzenia „Shortcut Europe
2011” w Warszawie toczyły
się od zeszłego roku – od
poprzedniego
spotkania
w Helsinkach. Pozostało
jeszcze kilka ustaleń w tym
wizyta władz ENCC w Warszawie w tym roku.
Andrzej Heldwein
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wspomnienia
Anna Żurek

Ażurki
spacerowe
(6)

T

ydzień czerwcowego lata zachęcił róże
do zaprezentowania swoich wdzięków.
Przy takim właśnie rozkwitającym
krzaku, wdzięcznie udrapowanym na ogrodzeniu domu przy ulicy Prokuratorskiej,
rozpoczynamy długo odkładaną wędrówkę
śladami Ryszarda Kapuścińskiego. Spóźnieni około dwóch tygodni, bo jest już
połowa czerwca, a także około pięciu godzin, bo jest południe, wyruszamy na
„spacer poranny”. Z książką w ręku, by
nie pomylić trasy i odszukiwać opisywane
obiekty. Początek jest bardzo przyjemny:
zostawiając za sobą róże mijamy kwitnące
i pachnące lipy, a zbliżając się do Wawelskiej
dostajemy się w strefę jaśminową. Dalej
już nie ma kwiatów, bo rosnące wzdłuż
Wawelskiej akacje przekwitły. Skręcamy
zgodnie z opisem w lewo i mijamy, teraz
już nie konsulat brytyjski, ale Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania. Nie ma więc
koczującego tłumu, za to kręcą się studenci,
bo jest to siedziba administracji tej uczelni.
Tablice informują o bieżących sprawach
i zdobytych przez szkołę nagrodach. Na
skrzyżowaniu przechodzimy na drugą
stronę Wawelskiej i… nie możemy już

Krzysztof Trawkowski

Wnętrze
m/s „Batorego”
powstało na Ochocie
Chluba naszego marzenia o potędze
morskiej, m/s „Batory”, wybudowany
w 1936 roku we Włoszech, został zakupiony
za polski węgiel. Jednak wyposażenie
wnętrz zostało powierzone polskiej artystce Zofii Czasznickiej (1889-1973) zamieszkującej w owym czasie na ulicy Krzyckiego 3 (po wojnie zaś – na Saskiej Kępie).
Nasza artystka na pewno urodziła się
na Wileńszczyźnie, lecz co do powiatu czy
okręgu są rozbieżności. Jedne źródła podają
Maślankowszczyzna
(Maślikowczyzna),
drugie że jest to powiat mołodeczański lub
Mołodeczno. Właściwie to jej nazwisko
kojarzy się z tkactwem, gdyż właśnie
w tej dziedzinie odniosła najwięcej sukcesów
zarówno w kraju, jak i zagranicą, np. złoty
medal na międzynarodowym Triennale
w Mediolanie za tkaninę.
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tak łatwo jak kiedyś wkroczyć w zieleń.
W obronie przed inwazją wszędobylskich
samochodów jest tu wysoki krawężnik, a na
samym rogu – rośliny i głazy. Trzeba więc iść
nieco w prawo. Ale co to? Jakiś opakowany
w białą folię słup milowy, dalej świeżutka
droga prowadząca w głąb tego zielonego
terenu… To na pewno początek „Ścieżki
Kapuścińskiego”! Idziemy więc tym tworzonym właśnie szlakiem w kierunku Leszowej. Na „betonowych deskach” wtopionych w drogę tekst z „Lapidarium”:
„Podróż to coś więcej niż przemieszczanie
się z miejsca na miejsce. Podróż to owocne
przeżywanie świata, zgłębianie jego tajemnic i prawd, szukanie odpowiedzi na
pytanie, które on stawia”. A obok nowej
prostej ścieżki, niefrasobliwie zawijasowa
stara wygnieciona w trawie droga – to
chyba prawdziwy trop. Obie drogi, między starymi, i już nie tak wysmukłymi
topolami, prowadzą nas obok miejsca,
gdzie (na szczęście) zamiast kupy śmieci
zastajemy CosmoGolema. Drewniany olbrzym przybył jesienią do Warszawy (jest
to jego 13. wcielenie na świecie), by bronić
najmłodszych. Na sercu ma skrytkę, do
której dzieci mogą wrzucać swoje napisane
życzenia, postanowienia i marzenia. (Na
wieczne przechowanie, ale nie mogą tego
zrobić bez zorganizowanej pomocy, bo
Golem ma 4 m wzrostu i bez drabiny nie
da rady). Idziemy dalej. Już widać ocalały
domek fiński. Samotny, ale żyje: suszy się
pranie, a na dachu oczywiście „talerz”. Nie
ma już otaczających go dawniej działek, ani
niezwykłych furtek. A może ta mała zielona
górka to fragment opisywanego nasypu?
Czasznicka studia malarskie rozpoczęła
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Po dwóch latach przeniosła się do Warszawy
do Szkoły Sztuk Pięknych, by studiować
najpierw rysunek pod kierunkiem Karola
Tichego, później malarstwo u Władysława
Skoczylasa, a tkaninę u Wojciecha Jastrzębowskiego. Studiowała też w Belgii, Francji
i Włoszech. W 1928 roku związała się ze
Spółdzielnią „Ład” jako projektantka tkanin. Najczęściej tkaniny te były przeznaczone na obicia mebli, makaty dekoracyjne
do wnętrz mieszkalnych i reprezentacyjnych. Artystka bardzo często osobiście
farbowała przędzę, chcąc uzyskać tony
i półtony. Również sama wykonywała
większość tkanin na warsztatach żakardowych. Była też współzałożycielką
„Plastyki” – organu Bloku Zawodowych
Artystów Plastyków.

M/S Batory, Palarnia
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Ścieżką łukiem w lewo podchodzimy do
płotu Zakładu MPO. Dostrzegamy jakieś
gotowe chyba do rozbiórki budynki, dalej
błyszczy nowy blaszany płot. A po prawej
stronie ścieżki ekipa poprawia teren przed
oficjalnym otwarciem „Ścieżki”. Spacer
wśród zieleni urozmaicają napotykane po
drodze cytaty (po polsku i po angielsku).
Wreszcie przed nami pojawiają się znowu „słupy milowe” w folii. Jak sześć
tajemniczych czarnych postaci. Tylko jedna z nich odkrywa rąbek swej tajemnicy
i pozwala upewnić się, że będą tu informacje o autorze i jego dziełach. To koniec
wytyczonej ścieżki, ale my idziemy jeszcze
dalej, w stronę gdzie był podczas opisanego
porannego spaceru „pusty i zaśmiecony
dół betonowy”. Na szczęście teraz znowu
widać „dużą połyskującą w słońcu taflę,
ludzi przesiadujących tu na ławkach,
dzieci biegające skrajem sadzawki”, jak
w dawniejszych wspomnieniach Ryszarda
Kapuścińskiego. I tryskające na przeciwległym brzegu fontanny. I biegające psy.
Podniesieni na duchu tym widokiem,
zawracamy na pięcie kierując się na północ. Po kładce, nad bystrym w tym momencie nurtem ku wschodowi i prawie
nieruchomym zachodnim, przedostajemy
się na drugą stronę Wawelskiej. Parę
kroków dalej mój towarzysz spaceru
– oderwany na chwilę od komputera mąż –
– zaprasza mnie na pyszną kawę do mojej
ulubionej klubokawiarni „Kolonia”, gdzie –
jak zwykle – goszczą także liczne maluchy
bawiąc się nie gorzej niż w pobliskim
przedszkolu czy parku. Może z któregoś
z nich wyrośnie także sławny podróżnik?

M/S Batory, Bar Lido

Wszystkie prace malarskie Czasznickiej,
jakie pozostały, powstały po II wojnie
światowej. Artystka najczęściej stosowała
w swej twórczości temperę, rzadziej olej
i gwasz. Czasami jednak łączyła akwarelę
z temperą albo gwaszem. Stosowała również
brązowy lub czarny tusz. Narzędziem przeważnie było piórko. Tematyka jej malarstwa obejmuje szerokie spectrum: od
fragmentów domów, parków przez ryneczki małomiasteczkowe po krajobrazy
lasów i pól. Sporo miejsca w jej twórczości
zajmuje Kazimierz Dolny, ale także bukiety
kwiatowe w dzbanach ustawionych na stole
lub na oknie. Oprócz bogatego zestawu
roślin ogrodowych mamy również subtelny
świat kwiatów polnych. Przeglądając
katalogi wystaw czy opisy zakupów jej
dzieł nie natknąłem się na żaden ślad naszej
dzielnicy
źródło fotografii: www.mojagdynia.com

OKO
Ochotnik/Ochota

CZYTELNIA

TEATR OCHOTY – LIPIEC

„Każdy z nas ma swoją sentymentalną mapę Ochoty, dla każdego inne miejsca są tutaj
ważne. Dla mnie to uliczki Starej Ochoty, wąski wąwóz ulicy Langiewicza, zielona Filtrowa,
rozgrzany upałem mur Filtrów, kościół św. Jakuba uwodzący z różnych perspektyw swoją
bryłą, wyjątkowo mocny, niespotykany gdzie indziej zapach bzów i jaśminów na Kolonii
Staszica. Oglądajmy zdjęcia przedwojennej Ochoty i fotografujmy dla siebie Ochotę teraz
– sercem, myślą, wspomnieniem, szkicem, wierszem. Zatrzymujmy w kadrze to, co ważne.
Patrzmy na nią.”
Joanna Rolińska
23 czerwca 2010 w Przystanku Ochota
odbyła się premiera książki-albumu, naszej
redakcyjnej koleżanki i pomysłodawczyni
„Ochotnika”, Joanny Rolińskiej, pt. „Przedwojenna Ochota. Najpiękniejsze fotografie”.
Jest to album unikatowy. Unikatowy, bo
pierwszy z przedwojennymi zdjęciami Ochoty. Unikatowy ze względu na zawartość,
która rodzi przeżywane na nowo i odkurzane
w głębokich zakamarkach pamięci wspomnienia. Karty tego albumu zabierają
Czytelnika w niezwykłą podróż, podróż
sentymentalną, podróż po uliczkach, placach
i parkach nowoczesnej dzielnicy mieszkaniowej dwudziestolecia międzywojennego.
Bo taką była Ochota wtedy, gdy znani lub
nieznani fotografowie naciskali migawki
swoich aparatów. Amatorzy i zawodowcy
robili zdjęcia do rodzinnych albumów lub
z reporterskiego obowiązku, ale zawsze ku
pamięci potomnych. Gorąco polecamy!

02-04.07 POMYSŁ NA MORDERSTWO
(Teatr Hybrydy)
08-09.07 POKÓJ STOŁOWY
10.07 PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY
11.07 KTO DOGONI PSA?
(spektakl gościnny)
15-16.07 NAS TROJE
17.07 MAGICZNY MIÓD
(Teatr Lalek Igraszka)
18.07 PODRÓŻ ZA HORYZONT
(Teatr Lalek Igraszka)
18.07 PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY

TEATR OCHOTY
ul. Reja 9, 02-053 Warszawa
www.teatrochoty.pl
– rezerwacja i sprzedaż on-line
tel. 22 825 85 44, 22 825 36 46
e-mail: bow@teatrochoty.pl

Joanna Rolińska
„Przedwojenna Ochota.
Najpiękniejsze fotografie”
Wydawnictwo RM

STOWARZYSZENIE „AMAZONKI” WARSZAWA – OCHOTA
siedziba: Przychodnia Rehabilitacyjna
Warszawa, al. Bohaterów Września 7
tel. kontaktowy: 22 846 16 16 lub 608 027 268
JESTEŚMY W KAŻDY DRUGI WTOREK MIESIĄCA
W GODZ. 15.00-17.00
SZUKASZ WSPARCIA – ZAPRASZAMY!
Drodzy Czytelnicy,
Oddaję w Państwa ręce ostatni z redagowanych przeze mnie numerów.
Moja redaktorska przygoda z „Ochotnikiem” trwała prawie 5 lat. Niestety,
wszystko, co dobre szybko się kończy... Mam nadzieję, że przez ten czas
„Ochotnik” był miłym gościem w Państwa domach.
Chcę także podziękować Państwu za wkład w tworzenie pisma. Dziękuję
więc nie tylko autorom zamieszczanych w „Ochotniku” artykułów i informacji,
ale przede wszystkim – Czytelnikom, za ich uwagi i komentarze nadsyłane
do redakcji. To dzięki Nim pismo Ośrodka Kultury Ochoty stało się lokalną
gazetą z prawdziwego zdarzenia, chociaż traktującą tylko o kulturze i historii
Ochoty.
Życzę Państwu wielu przyjemnych i ciekawych chwil przy lekturze kolejnych
numerów „Ochotnika”.
Anna Napiontkówna

KTO DOGONI PSA?

Marcina Skóry i Marcina Kwaśnego
Spektakl tylko dla widzów dorosłych!
występują: Marcin Kwaśny, Aleksandra Kisio,
Bogusław Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki,
Zuzia Pisz
muzyka: Marcin Nierubiec
Kanwą do powstania sztuki „Kto dogoni psa”
stały się autentyczne wydarzenia. Pierwszy
z autorów Marcin Skóra, z zawodu policjant
wydziału zabójstw, opisał w niej doświadczenia
zaczerpnięte bezpośrednio ze swojej pracy
w Komendzie Rejonowej Policji w Tarnowie.
Z kolei drugi z autorów Marcin Kwaśny – również tarnowianin – przełożył opisane doświadczenia na język teatru, nadając im współczesny
i dynamiczny kształt. Sztuka ta nie czyni z policjantów dzielnych bohaterów, natomiast wyraźnie zwraca uwagę na ludzki wymiar ich niełatwej pracy. Ukazuje mechanizmy przemocy,
jakie działają nie tylko w świecie przestępczym,
ale i w świecie stróżów prawa. Dramat ten
odkrywa przed nami ponad-czasowe prawdy
o człowieku.
PYTANIE KONKURSOWE:
Jaką nazwę nosi teatr, którego współtwórcą
i dyrektorem artystycznym jest Marcin Kwaśny?
Na odpowiedzi czekamy 7 lipca 2010 w godz.
15.30-15.45 pod numerem telefonu 22 668 70 38.
Dla osób, które podadzą poprawną odpowiedź
czekają dwa podwójne zaproszenia na spektakl
pt. „Kto dogoni psa?” (11 lipca o godz.19.00).
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orównanie Pałacu na Wodzie do
łabędzia naprawdę oddaje jego
charakter. To park góruje nad budowlą. To woda pozwala na podwojenie
jego wizerunku. Po prostu płynie tam, biały
w zieleni, już tak długo.
Pałac znany jest jako letnia rezydencja króla Stanisława Augusta. Ale
początek tej budowli to ślad wspaniałego
architekta Tylmana z Gameren, który tu
zbudował łazienkę dla Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Jak w Pałacu
Saskim, nowa budowla – główny projektant
Dominik Merlini – zakryła gruntownie tę
pierwszą, tylmanowską.
W maju 1804 r. E. T. A. Hoffmann, autor
„Dziadka do orzechów”, pisarz, muzyk
i malarz, a przy tym urzędnik Królewskiej
Południowej Pruskiej Regencji w Warszawie,
napisał list do przyjaciela. Był nim Teodor
Gottlieb von Hippel, kolega szkolny i uniwersytecki Hoffmana. W tym czasie
Hoffman dostał służbowe przeniesienie
do Warszawy. Swoje pierwsze wrażenia
opisał w liście, należącym do obszernej
korespondencji między przyjaciółmi. Prawdę mówiąc, list ten zachował się
wyłącznie w odpisie zrobionym przez
adresata, a opublikowany został już
w roku 1823.
Znany badacz i wielbiciel Warszawy,
Juliusz W. Gomulicki, wydał go we własnym tłumaczeniu i bardzo ciekawym
opracowaniu w 1973 r.: E.T.A. Hoffman,
„List z Warszawy, 1804”. Jest to mała
książka, bardzo piękny druczek. Nie
można powiedzieć, żeby Warszawa zrobiła
na Hoffmanie dobre wrażenie, ale jak się
potem okazało, naprawdę go zafascynowała i bardzo obudziła muzycznie. A to dlatego, że w przeciwieństwie do znanych
mu miast stanowiła konglomerat różnych
kultur, obyczajów i nakładających się
dźwięków.
Na początku przerażenie. Zamieszkał
na trzecim piętrze: „Palazzo przy ul. Freta
nr 278”, to znaczy w kamienicy pod
Samsonem. Wyobrażał sobie, że znajdzie
spokojne natchnienie, ale: „wczoraj właśnie,
w sam dzień Wniebowstąpienia chciałem
sobie nieco wygodzić: rzuciłem akta w kąt
i zasiadłem przy fortepianie, aby skomponować jakąś sonatę, już wkrótce jednak
znalazłem się w położeniu Hogarthowskiego Musicien enragé! Oto tuż pod
moim oknem wywiązały się niejakie różnice
zdań pomiędzy trzema handlarkami mąką,
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dwoma taczkarzami i jednym flisakiem,
przy czym wszystkie strony zawzięcie
broniły swej sprawy przed trybunałem
garbusa, co handluje w sklepiku na dole.
Podczas tego zamieszania uderzono
w dzwony u Fary, u Benonów i u Dominikanów, wszystko w moim sąsiedztwie.
Dwaj obiecujący katechumeni zaczęli walić
w bębny i na cmentarzu dominikańskim,
tuż naprzeciwko, a psy z całego sąsiedztwa,
wiedzione potężnym instynktem, jęły
wtórować im wyciem i ujadaniem.
W tej samej chwili na czele janczarskiej
kapeli wesoło nadciągnął woltyżer Wambach. Naprzeciw niego zaś wysypało
się z Nowomiejskiej ulicy stado świń.
Potężne starcie na samym środku ulicy, siedem świń przejechanych, przejmujący kwik! O! o! Straszliwe tutti wymyślone
ku udręce potępionych!”.
W roku 1805 świeżo założone
Towarzystwo Muzyczne znalazło siedzibę w Pałacu Mniszchów przy ulicy
Senatorskiej (dziś siedziba ambasady
belgijskiej pod numerem 34). Hoffman
dostał zadanie rozplanowania i ozdobienia
tej siedziby, a także dostał tam mieszkanie, w którym czuł się o wiele lepiej niż na
Freta. Działalność w ramach stowarzyszenia nie zwalniała go od obowiązków
urzędnika. Nieraz schodził z rusztowania,
na którym własnoręcznie malował freski
po to, żeby bardzo sprawnie sporządzić jakiś dokument. W tym czasie jego plany
artystyczne zaczęły nabierać rumieńców.
W teatrze Bogusławskiego została wystawiona jego śpiewogra do „Wesołych muzykantów” Klemensa Brentano. Odbyło się to
w Teatrze Narodowym przy pl. Krasińskich.
Muzyka zrobiła na widzach większe
wrażenie niż tekst Brentana.
W czasie otwarcia lokalu Towarzystwa
„Harmonii” Hoffman nie tylko śpiewał
w duecie kantatę Elsnera, ale i pierwszy
raz dyrygował publicznie orkiestrą symfoniczną.
Najchętniej Hoffman szukał natchnienia w Łazienkach i w Ogrodzie Saskim.
Łazienki oczarowały go już w pierwszych
dniach pobytu w War-szawie. Po strasznych
wrażeniach z ulicy Freta tam się udał:
„Wnet święty gaj objął mnie swoim cieniem.
Znalazłem się w Łazienkach!
Uroczy pałac, niby dziewiczy łabędź
pływa tam po lśniącym jak lustro stawie –
zefiry rozkosznie wieją pośród kwitnących
drzew – jakże lubo przechadzać się pośród
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parkowych szpalerów. Oto rezydencja
uprzejmego epikurejczyka”.
Artysta chciałby, żeby król odstąpił
mu Łazienki. Na pewno dobrze by je
wykorzystał jako inspirację, tło i bohatera następnych dzieł. Najbardziej na
jego romantyczną wyobraźnię działały
wzmianki współczesnych o jakichś tajemnicach Łazienek. Sam dodał do nich
pewne romantyczne wątki. Gomulicki
podaje, że w pewnym sensie wymyślił on
starą czarownicę trochę na wzór słynnej
„kabalarki” i kochanki Stanisława Augusta,
Madame Sophie Leullier.
Być może Hoffman w końcu chciał-by
pozostać w Warszawie dłużej ze względu
na swoją karierę muzyczną. Ale gdy
w roku 1807 już władze polskie zażądały
od wszystkich urzędników Regencji albo
lojalnej współpracy, albo opuszczenia
Warszawy. Wobec czego w czerwcu tego
roku Hoffman wyjechał do Berlina.
Nie można powiedzieć, żeby w tradycji
warszawskiej wspomnienie o Hoffmanie
jako o urzędniku pruskim miało zbyt miły
charakter. Podobno miał on za zadanie
nadawać nazwiska Żydom. Niektórzy
twierdzą, że czynił to nieraz po prostu
złośliwie.
„List z Warszawy” odznacza się naprawdę bardzo pięknym opracowaniem. To
przecież malutki fragment życia Hoffmana.
Ale Gomulicki nadzwyczajnie obudował
go wyjaśnieniami. Opisał utwory, które
powstały w Warszawie. Opowiedział o stosunku artysty do pobytu w Polsce, o zainteresowaniu egzotyką Warszawy, o zmiennych nastrojach. Wydaje się, że większość
czasu spędzonego tutaj wydawało się
artyście czasem trudnym i ponurym, dopiero
sukcesy muzyczne poprawiły mu humor.
W każdym razie ta książeczka każdemu
czytelnikowi może humor poprawić

architektura
Hanna
Faryna-Paszkiewicz

„Niech się śmieją polskie dzieci…”

W

fot. Hanna Faryna-Paszkiewicz

połowie 1938 roku Warszawa
dysponowała czternastoma zorganizowanymi Ogrodami Jordanowskimi. Pierwsze powstały w 1929 roku
przy Bagateli, Wybrzeżu Kościuszkowskim i Hożej. Były inicjatywą rodziny
Ulrichów, nosiły imię prezydentowej Michaliny Mościckiej, kontynuowały nieodlegle tradycje ogrodów fundacji Wawelberga, Raua lub Komitetu „Osiedle”, któremu
patronowała Aleksandra Piłsudska. Kilka
z nich powstało przed wojną także na
Ochocie.
W końcu listopada 1933 roku otwarto
na Ochocie, przy ul. Wawelskiej, pierwszy
zorganizowany dziecięcy plac zabaw. Jak
pisano, miał służyć obywatelom Warszawy
w wieku od trzech do czternastu lat.
Obiekt firmowało Towarzystwo Ogrodów
Jordanowskich i Jadwiga Jędrzejewiczowa.
Ogród przy Wawelskiej, otwarty tuż
przed zimowym sezonem, miał górkę do
saneczkowania, ślizgawkę i „schron” od
deszczu. Planowano półkolonie w czasie
ferii i wakacji oraz akcję dożywiania dla
dzieci z biednych rodzin. Jak pisano, ogród
przy Wawelskiej był starannie „oparkaniony”, oferował wodę, piasek i rośliny
– „surowiec dziecięcej twórczości”.
W maju 1934 roku rozpoczęto
plantowanie terenu wzdłuż ulicy Opaczewskiej, na wysokości nr 1 i 2,
i dalej w stronę ulicy Białobrzeskiej. Po
roku prac, 5 czerwca 1936 roku, nastąpiło

bardzo uroczyste otwarcie kolejnego Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie. Powstał w zespolonym
wysiłku,
pod
auspicjami
TOJ
oraz
wspominanego
Komitetu „Osiedle”. W otwarciu udział wzięła pani
marszałkowa z córką
Wandą, małżonka prezydenta Maria Mościcka,
minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Wojciech Świętosławski, prezydent Stefan
Starzyński i bawiący
właśnie w Warszawie –
burmistrz Budapesztu Karol Szendy. Przy
wejściu, na głazie pamiątkowym złocił
się cytat z mowy Józefa Piłsudskiego:
„Niech się śmieją polskie dzieci, śmiechem
odrodzenia”. Piąty czerwca stał się
lokalnym świętem: domy udekorowano
chorągiewkami, a tłumy wypełniły cały
okoliczny teren.
Idea zorganizowanych placów zabaw,
ogrodzonych, oferujących niewielkie rekreacyjne obiekty na świeżym powietrzu,
a więc boiska do gry w siatkówkę, popularną przed wojną hazenę, grę w piłkę ręczną
dla kobiet, zjeżdżalnie, natryski, górki do
saneczkowania, baseny wodne i piaskowe,
czyli piaskownice – miała na celu przede
wszystkim zajęcia dla
dzieci z ubogich rodzin, często pozostawionych bez opieki.
Ochota, szczególnie jej
zachodnie tereny, nie
należała do dzielnic
zamożnej
ludności.
„Niech wzrastają te
dzieci wyrwane brudowi rynsztoków i suteren” – mówił podczas
poświęcenia
ogrodu przy Opaczewskiej biskup Jan
Mauersberger. W myśl
więc tej idei splantowano teren dawnego
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śmietniska przy Opaczewskiej, podwyższono wobec poziomu ulicy, posadzono
trzysta drzew i krzewów, zaś wokół basenu
ustawiono drewnianą pergolę z pnącym
się dzikim winem. Wzdłuż kilku tysięcy
metrów parkowych alejek wzniesiono
trzy boiska, ustawiono ławki. Sąsiadujący
z ogrodem ośrodek zdrowia oferował
badania i medyczną opiekę. „Dziś dzieci
Ochoty nie wysiadują już nad ściekiem
ulicznym” – pisano w „Gazecie Polskiej”.
Uroczystość zakończyły gimnastyczne
popisy dziatwy, a kilkoro z nich wydelegowano do osobistych podziękowań
opiekunów inicjatywy. „My, dzieci Ochoty
dziękujemy Ci Pani Marszałkowo za nasz
ogródek, za zieloną trawę, za basen i za
żółty piasek” – wyrecytowały wdzięczne
dzieci.
Dziś niewielki park, z wyraźnie zachowaną formą lekkiego wyniesienia pełni
rolę niegrodzonego parku miejskiego.
Pośród drzew można rozpoznać kilka
z tych, które posadzono przed wojną.
W znacznej mierze zachowano także
rysunek biegu alejek, jednak miejsca po
drewnianej pergoli możemy się tylko domyślać oglądając przedwojenne zdjęcia
w warszawskiej prasie. Zminimalizowaną
funkcję dawnego Ogrodu Jordanowskiego,
bogatego w urządzenia sportowe dla
dzieci i młodzieży pełnią dwa niewielkie,
odgrodzone od reszty placyki od strony
ul. Grójeckiej
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sylwetka miesiąca
Małgorzata Janek – urodzona w Węgorzewie. 8 sierpnia 1988 r., stąd też ósemka jest jej szczęśliwą liczbą. Miłością do muzyki (mimo że sami nie są
muzykami) zarazili ją rodzice. W wieku 16 lat z pomocą rodziców wyprowadziła się do Warszawy i rozpoczęła naukę w Niepublicznej Szkole Wokalnej im.
J. Wasowskiego. W 2007 r. Gosia została wydelegowana na półroczne Stypendium do Międzynarodowej Szkoły Artystycznej w Danii Aerofolkhojskole.
Uczyła się także w Policealnym Studium Jazzu w klasie wokalistyki jazzowej. Od czasu do czasu bierze udział w różnych festiwalach.

„...już wtedy czułam, że to coś więcej...”
– z Gosią Janek rozmawia Iza Puk
Gosiu, pierwsze muzyczne kroki
stawiałaś w scholii parafialnej i w Miejskim Ośrodku Kultury w Węgorzewie.
Podobno od zawsze czułaś, że chcesz
śpiewać i z muzyki czerpać energię do
życia?
Tak... Pamiętam pewną sytuację z dzieciństwa. Grałam „w gumę” z dziewczynami
i jedna z nich, Marta, zapytała mnie, kim
chciałabym być w przyszłości. Bez wahania
odpowiedziałam, że przecież piosenkarką!
Ona się tylko roześmiała: „Tak, jasne. My
wszystkie chcemy być piosenkarkami
i księżniczkami”. Ale ja już wtedy czułam,
że to coś więcej...
Śpiewasz już od jakiegoś czasu,
uczyłaś się w Studiu Wokalnym im. J. Wasowskiego oraz Studium Jazzowym im.
H. Majewskiego. Z czym Ci się kojarzą lata spędzone w szkołach artystycznych?
Najbardziej z poszukiwaniem własnej muzycznej drogi. Miałam szczęście
pracować z profesjonalistami; ze wspaniałymi ludźmi, którzy bardzo pomagali
mi w poszerzaniu świadomości muzycznej,
przekazali mnóstwo wspaniałych wzorców, pokazali muzykę, z której wciąż
czerpię inspiracje. Co ważne, robiąc to,
nie próbowali mnie zmienić. I nie mówię
tu tylko o profesorach, ale też o uczniach,
których miałam okazję wtedy poznać. Wiele
z tych przyjaźni trwa do dziś.
Brałaś udział w wielu konkursach
wokalnych, wygrałaś właśnie ogólnopolski finał „Szansy na sukces”. Za chwilę
jedziesz na Konkurs Debiutόw do Opola.
Jeżeli chodzi o „Szansę na sukces”,
to poziom w tym roku był wysoki.
Mieliśmy okazję trochę się poznać na
warsztatach przed koncertem finałowym.
Każdy z laureatów jest mniej lub bardziej
ukształtowanym już wokalistą, na dodatek
wszyscy posiadają ciekawą osobowość,
mają coś do powiedzenia i – mam wraże-

nie – że widać to było na koncercie. Na
scenie panowała niesamowita atmosfera,
publiczność była wspaniała, muzycy
zagrali genialnie, grzechem byłoby z tej
szansy nie skorzystać. Tym bardziej
cieszę się, że zostałam wyróżniona. Mam
nadzieję, że podobnie będzie na Konkursie
Debiutów.
To bardzo prestiżowy festiwal.
Będziemy Ci kibicować. Powiedz, co
zaśpiewasz w Opolu?
Sprawa nie jest jeszcze do końca jasna.
Zaproponowałam pięć polskich utworów.
Spośród nich razem z reżyserem wybiorę
ten jeden, który zaprezentuję w konkursie.
Sama jestem ciekawa, co to będzie. Myślę,
że w ciągu dwóch tygodni sprawa się
rozstrzygnie.
Co robisz na co dzień?
Śmieję się zawsze mówiąc, że w życiu
szukam natchnienia i chyba tak właśnie
trochę jest. Obecnie zajmuje mnie tylko
muzyka. Śpiewam w wielu projektach, m.in.
w Kabarecie pod Egidą, w warszawskim
chórze gospel Sound’n’Grace. Wraz ze
znajomymi gramy „Bardzo Akustyczne
Koncerty”. Udzielam się także w wielu
miejscach jako chórzystka. Współpracuję
z ludźmi, którzy mnie inspirują i wiem, że
działa to także w drugą stronę.
Pracujesz nad autorskim repertuarem,
jakie są Twoje muzyczne plany na
przyszłość i kiedy można będzie Cię
usłyszeć w Warszawie na żywo?
Aktualnie jestem na etapie dopracowywania, kompletowania materiału
autorskiego, potrwa to na pewno jeszcze
trochę, bo chciałabym, aby wszystko było
dograne na przysłowiowy ostatni guzik.
A jeżeli chodzi o koncert, to chciałabym,
żeby była to Letnia Scena Złotych Tarasów.
Co do przyszłości – mam kilka pomysłów,
ale nie chcę zapeszać...
Jeszcze jedno pytanie. Co uznałabyś za
swój największy sukces?
Może to zabrzmi dziwnie, ale
mam poczucie, że największym moim
osiągnięciem jest to, że mogę robić to, co
kocham. A emocje na twarzach ludzi są dla
mnie najlepszym potwierdzeniem, że warto
iść swoją drogą i wierzyć.
Dziękuję za rozmowę.
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Bez połowy
Gosia Janek
jakoś dużo miejsca w sercu,
wypłowiałą myśl mam w głowie
nie wyraźne spojrzenie, co ja tu robię??
ja chyba się zgubiłam na którymś
skrzyżowaniu
zapomniałam dokąd biegnę
puściłam czyjąś rękę
jakieś oczy już nie patrzą
jakieś ręce już nie głaszczą
głosu już nie słychać
– jest cisza –
o kilka kroków za daleko
kilka słów za głośno
zabrakło nam kilku oddechów!
już bez błysku w oku
chodzę szukam wynajduję,
na którym skrzyżowaniu
się teraz znajdujesz
i wątpić zaczynam czy to ma sens
już nie patrzysz w moją stronę
nie podasz ręki, choć wiesz, że utonę
jak wybudzona ze snu
teraz muszę się nauczyć
mówić połową języka
jedną nogą chodzić
na świat patrzeć jednym okiem
we łzach zaczynam brodzić,
bo choć już nie na kolanach
jednak to najbardziej boli
czuję połową serca
zasypiam powoli...
o kilka kroków za daleko
kilka słów za głośno
zabrakło nam kilku oddechów!
patrząc z góry odszedłeś
zostawiłeś mnie na kolanach
wiedz, że powoli wstaję
otrząsam ubranie
oczy wznoszę ku górze!!
silniejsza, mocniejsza, IDĘ!!!
i nie proś, nie skamlaj
nie odwrócę głowy
raz Ci serce dałam
zostawiłeś mnie bez połowy!!!

wspomnienia
Od redakcji: Z radością drukujemy w wakacyjnym numerze „Ochotnika” wspomnienie Janusza Szubera o „szczenięcych latach” spędzonych na
Ochocie. Wybitny, tłumaczony na wiele języków, polski poeta z Sanoka przyznaje się do emocjonalnych związków z naszą dzielnicą, pisze o dwóch
równoległych adresach rodzinnych, dwóch podwórkach zabaw dziecięcych – najważniejszych wówczas punktach świata: przy Sienkiewicza 6 w Sanoku
i przy Filtrowej 69 w Warszawie. Dziękujemy poecie za ten tekst i gorąco polecamy go Państwu.

Janusz Szuber

fot. Władysław Szulc

Na Filtrowej, u wujostwa Krystyny
i Stefana Jaroszów, zjawiłem się jako
czterolatek, z Warszawą na dobre pożegnałem się na początku lat siedemdziesiątych,
dlatego niewiele rozminę się z prawdą,
jeśli powiem, że przez pierwsze dwie
dekady mego żywota, kiedy nic jeszcze nie
ostrzegało, że już niedługo nieuleczalna
choroba, lekceważąc kategorię A zdrowia
w książeczce wojskowej, unieruchomi mnie
i przypisze do wózka inwalidzkiego, miałem dwa równoległe rodzinne domy i dwa
swoje podwórka: przy Sienkiewicza 6 w Sanoku i przy Filtrowej 69 w Warszawie.
Pod tym drugim adresem mieściła
się również „moja Alaska”, jako że wuj
Stefan, biogeograf i podróżnik, lwią część
swoich północnoamerykańskich zbiorów
przechowywał właśnie tu, na regałach,
w kartonach, rozwieszone po ścianach.
Pytany o jakiś przedmiot lub nazwę,
odpowiadał wyczerpująco i barwnie, żadnego zbywania byle czym. Wedle zgodnej
opinii tych, którzy słuchali jego wykładów,
był porywającym mówcą. Zdarzało się, że
wuj zabierał mnie na projekcję filmów
krajoznawczych do Instytutu Geografii
na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ze
swoimi asystentami dodatkowo prowadził
pracownię fotograficzną i filmową.
W mieszkaniu nr 17 pojawiały się osoby,
które po śmierci wuja, przy porządkowaniu
jego papierów, powracały w postaci wyraziście zapamiętanej oczami dziecka:
profesorowie Walery Goethel, Stanisław
Siedlecki, Władysław Szafer, Jan Jerzy
Karpiński, pani Janina Makuszyńska,
Jan Wiktor i Włodzimierz Puchalski czy
wreszcie Mieczysław Jarosz, starszy brat
Stefana, laureat Złotego Wawrzynu Polskiej
Akademii Literatury. Ten ostatni z moją
mamą trzymali do chrztu u św. Jakuba córkę wujostwa, Grażynę. Wspólne dzieciństwo i dorastanie sprawiły, że do dziś
z Grażyną traktujemy się nawzajem jak
rodzeństwo.
W Warszawie mieszkały bliskie krewne
mojej babki Marii – Maryla Zubczewska
i Janina Morawiecka, obie panie na tych
łamach wspominała Wanda Chotomska;
odwiedzana w mieszkaniu na Wileńskiej
przyjaciółka babki p. Janina Tumidajska,
a także kuzyni Rylscy.
Podwórkiem, a więc najważniejszym,
w owych chłopięcych czasach, miejscem
władał niepodzielnie dozorca i ogrodnik,
z sumiastym wąsem i świątek-piątek
w szarym kaszkiecie, pan Franciszek Lipiec,
zasiedziały na tej posadzie od przedwojnia.
Nie tak dawno rozmawialiśmy z Kazimierzem Orłosiem o naszym, podobnym
i różnym, dorastaniu, o Ochocie, wspólnych
znajomych i Kazik, mieszkający z rodzicami
za okupacji i w pierwszych dniach powsta-
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nia na Filtrowej 69, przywołał natychmiast
sękatą sylwetkę pana Franciszka i owo
podwórko, chyba od zawsze takie samo
w swoim układzie przestrzennym. A zatem
pośrodku uroczysty, wypukły klomb
z drewnianą donicą w centrum, w niej
kaktus lub palma, i starannie dobranymi
kwiatami dokoła; późnym popołudniem
polewany szlauchem, i my przy tej okazji,
i aksamitny zapach zraszanego pyłu, który
cały dzień sechł w spiekocie stołecznej
kanikuły. Po obu stronach klombu
drewniane trzepaki z ławkami od przodu,
krzewami bzu i jaśminu za plecami,
ukryta w nich studnia-hydrant, nieczynna,
skrępowana łańcuchem. No i piaskownica,
wokół której trawnik i skromne rabatki.
Z archaicznej epoki piaskownicy wywodzi
się hasło-szyfr, dopuszczające do udziału
we wspólnocie: cosroojanobido.
Podwórko, czyli obszerny prostokąt
z czterech stron od Filtrowej, Zimorowicza,
Dantyszka i Kromera otoczony domami,
w których mieszkali i skąd tu zbiegali:
chudy, jak z zapałek, Michał, i jego brat
Jacek. Marek, którego ciotka w gabinecie
stomatologicznym przy Kromera, dwa
kroki od podwórza, borowała mi ząb i zakładała ołowianą plombę wielkości
bryneki (jeśli kto nie wie, co to bryneka,
wyjaśniam: profilowana kula na dzika).
Piotr. Kryśka-Maryśka. Wiesiek. Kublaban,
blady i nalany. Bikiniarz Ton-Ton w tle.
I starszy o dwa, trzy lata Maciek R.,
„Eminencja”, mój mentor, mający już wtedy
wyrobione zdanie na temat kobiet, poparte
„szczegółową instrukcją obsługi”. Dużo,
dużo później na pierwszym piętrze naszej
kamienicy odnajmowali sublokatorskie pokoje moi koledzy z roku Andrzej Pawlina
i Janek Walc, ale wtedy byłem już dorosły,
to jest po podjęciu decyzji, czym chcę się
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w życiu zajmować; na ćwiczeniach w tej
samej grupie poznałem Antoniego Liberę,
nie wiedząc, że będzie w przyszłości moim
bliskim przyjacielem, Magdę Umer, Marka Grzesińskiego, Janusza Wiśniewskiego
oraz prawie krajana, bo pochodzącego
z Przemyśla Józka Kurylaka.
Przez skwerek, który z roku na rok
gęstniał, stając się parkiem, po sforsowaniu
kamienistego łożyska Wawelskiej, pozostawiwszy za sobą gmachy Ministerstwa
Leśnictwa, obok „Jordanka”, skowyczącej
„Skry”, niskich budynków, obiektów
o niewiadomym na pierwszy rzut oka
przeznaczeniu, i ogródków działkowych,
omijając smętne i cuchnące schronisko dla
zwierząt, docierało się na Mokotowskie
Pole, niekiedy aż do kolonii tzw.
„domków fińskich”, na miejsce spotkań
okolicznych psiarzy: tam początek mojej
wielkiej przygody kynologicznej, i kiedy
zasięgałem języka u stałych bywalców,
i kiedy, szczęśliwy i dumny, zjawiłem się
z przywiezionym od pań Kłobukowskich
z Miłosnej bokserem dwojga imion KajemBejem, i obaj, nowicjusze, pobieraliśmy
dotkliwe lekcje u dorosłych psów i ich
właścicieli.
Budzony nad ranem przez dokazującego szczeniaka, szedłem z nim na
skwerek. Ciszę przerywał łoskot i żeliwny
klekot prawie pustych o tej porze wagonów
tramwajowych, nabierających szybkości
lub hamujących na trakcji wzdłuż Filtrów.
Brzęczały owadzio druciane pojemniki
z butelkami mleka, ktoś trzykrotnie
uderzał o śmietnik przy wytrząsaniu kubła
na odpadki. Wracaliśmy. Szarozielone
anorektyczne topole, płaska kapliczka na
krótszej ścianie domu przy Zimorowicza,
niby pokątna a wszechobecna woń kociej
uryny. Przy zejściu do dozorcówki w su-
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wspomnienia/Ochota
terynie gablotka ze spisem lokatorów,
w większości aktualni lub byli pracownicy
pobliskiego Ministerstwa Leśnictwa. W tym
miejscu dodam osobliwą przypadłość
domów przy Filtrowej 69: co raz to ktoś
wyskakiwał tu przez okno, zwiększając
średnią samobójstw w dzielnicy. I jeszcze
jedno, jak każda inna ulica, miała Filtrowa
swoich ekscentryków, kwalifikowanych
zbiorczym słowem „wariaci”, jak choćby
nobliwa dama z ostrym makijażem aktora
pantomimy, zapięta pedantycznie na ostatni guzik, w kapeluszu i rękawiczkach,
pojawiająca się w różnych punktach Ochoty
po to tylko, aby karcić przechodzące mimo
młode wydekoltowane kobiety głośnym
„jesteście psice-nagusice”.
Rysowałem już mniej, coś tam próbowałem pisać prozą i ani mi się śniło, że
w przyszłości nauczę się układać wiersze.
Rozlepiane gdzie popadnie, nierzadko
zachwycające, plakaty teatralne budziły
chęć ich gromadzenia i po części za ich
sprawą zacząłem regularnie chodzić do
teatru: Współczesny, Dramatyczny, Stara
Prochownia, Żydowski, Narodowy. I bez
umiaru pożerałem książki, jedne po drugich,
łakomie.

OCHOTA... NA PIKNIK,
CZYLI COUNTRY, FOLK, BLUES
NA OCHOCIE
Nieustannie podróżujemy, aby łyknąć symboliczną choćby dawkę dźwięków innych niż te królujące na co dzień
w powszechnie dostępnych mediach. Ta
muzyka – sama w sobie – jest muzyką
podróży... i country, i folk, i blues… Na
Ochocie znajdziemy jeden z przystanków tej podróży – w niedzielę, 11 lipca, od godz. 14.00 do 21.00 w centralnej
przestrzeni dzielnicy – na placu Narutowicza odbędzie się po raz drugi impreza
pt. „Ochota... na Piknik” organizowana
przez Stowarzyszenie Sztuk Wyższych
we współpracy z Ośrodkiem Kultury
Ochoty.
Przeprowadzimy Państwa przez różne gatunki i style muzyczne, zapewnimy
wspólną zabawę oraz możliwość oglądania i kupienia rzeczy pięknych i użytecznych podczas jarmarku rękodzieła. Będzie można uczestniczyć w warsztatach
plastycznych i fotograficznych. Koncerty
prowadzić będzie z estrady wyjątkowy
konferansjer – Korneliusz Pacuda, wybitny znawca muzyki country i blues,
dziennikarz muzyczny, autor licznych
publikacji i gospodarz najbardziej prestiżowych festiwali country, jednocześnie
dyrektor artystyczny imprezy.
Przy wsparciu finansowym m.st.
Warszawy dla Dzielnicy Ochota wspólnie ożywimy ochockie tradycje muzyki
country-folk-blues. Zapraszamy! Oby
pogoda nam dopisała…
11 lipca 2010 (niedziela)
godz. 14.00-21.00
„Ochota... na Piknik”
plac Narutowicza
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A skoro o książkach mowa – to Filtrowa 69 była jeszcze na dodatek swoistym
praktycznym kursem literatury. W domach
przy Dantyszka mieszkali Jan Parandowski
i Teodor Parnicki. Licealista, a potem student polonistyki, siedząc na skwerku,
obłożony skryptami i notatkami, mogłem
ich obserwować, jak spacerują alejkami,
albo w pobliżu swoich domów za siatką
ogrodzenia obrośniętego rzadkim winem.
Parandowskiego przeczytałem prawie
wszystko. Przez coraz liczniejsze tomy
Parnickiego brnąłem z uporem, gubiąc
się i odnajdując w kolejnych, ślepych lub
oślepiających niewiarygodnymi możliwościami, odnogach labiryntu...
Niezwykłej urody tom Parandowskiego
„Akacja” (wyd. 1967) z opowiadaniem
tytułowym o drzewku, które podobnie
jak wielki pisarz codziennie mijałem,
i innym z nim sąsiadującym „Grzegorz
z Sanoka”, pozostaje dla mnie jednym
z najważniejszych dowodów tożsamości, że
tamto-wtedy, w ciągłym ruchu i zmianie,
było jednak naprawdę
czerwiec 2010

fot. Stefan Jarosz

OCHOTCZANA
„Patriotyzm lokalny na Ochocie nie
zginie” – myślę, trzymając w ręku dwie
wydane własnym sumptem ochockie
publikacje:
„Słoneczniki.
Kronika
Przyjaźni” i „Alfabet z Ochotą pisany”.
„Słoneczniki” to bardzo ładnie i starannie
wydany album, który ukazał się dzięki
Stowarzyszeniu Akademia Kontaktów
Społecznych AKOS w nakładzie zaledwie
100 egzemplarzy. Książka jest kroniką
działalności „Słoneczników” – szczepu
3 Warszawskiej Drużyny Harcerek działającej w latach 1957-1967 przy gimnazjum
Słowackiego na ulicy Wawelskiej; szczepu,
który był kontynuacją przedwojennej
„Trójki”. „Słoneczniki. Kronika Przyjaźni”
to praca zbiorowa pełna wspomnień
byłych harcerek, pełna zdjęć i dokumentów
z działalności szczepu. Wiele miejsca
autorki kroniki poświęciły założycielce
„Słoneczników” – druhnie Wandzie Skorupskiej. „Wanda była dla nas kimś o wiele
ważniejszym niż komendantką szczepu,
więcej niż starszą, bardziej doświadczoną
harcerką. Była autorytetem – wielkim
autorytetem: wymagająca, surowa, o niezłomnych zasadach. To była bardzo silna
osobowość… […] To Wanda w ogromnej
mierze kształtowała nasze postawy
życiowe. […] Oczekiwała, że będziemy
aktywne; nie żądała, abyśmy wyznawały
poglądy takie jak ona, ale abyśmy według
tych naszych własnych – chciały i umiały
postępować.” – napisała w obszernym
tekście wspomnieniowym o Skorupskiej
Wanda Bonkowicz-Sittauer. Warto dodać,
że jedną z autorek i bohaterek książki jest
była harcerka Słoneczników – dziś nasza
stała felietonistka pani Anna Jurkiewicz-
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-Żurek. Dla tych, którzy zbierają wszelkie
książkowe
ochotczana
„Słoneczniki”
powinny być pozycją obowiązkową.
Drugą publikacją są wspomnienia
Czesława Mirosława Szczepaniaka pt.
„Alfabet z Ochotą pisany”. To wydane
nakładem własnym w 25 egzemplarzach
poetyckie impresje autora tyczące Ochoty i lat studenckich (1976-1980) spędzonych w Wyższej Szkole Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
przy ul. Szczęśliwickiej. Przywołane
przez autora po latach wnikliwe postaci
profesorów wykładających na tej uczelni
zasługują na uwagę.
JR

temat miesiąca

FRAGMENTY WOJENNE
Łukasz Szymański wspomina
Rodzice moi, Kazimierz i Anna (z domu Rogowska) Szymańscy, w czasie okupacji niemieckiej nie byli członkami Armii
Krajowej. Ale z tego, co wiem z ich relacji
oraz z opowiadań mojego starszego rodzeństwa (dwóch braci i dwóch sióstr),
ich postawa i zachowanie w tak bardzo
trudnym okresie była godna szacunku – nie
tylko jako odpowiedzialnych za losy naszej
rodziny, ale także dlatego, że wykazali
swój patriotyzm, kiedy byli postawieni
w sytuacji podjęcia wyboru, czy odrzucić
propozycję współpracy z ruchem oporu,
czy też się jej podjąć (narażając życie swoje
i swoich najbliższych). Rodzice i moje
starsze rodzeństwo przeżyli wrzesień 1939
roku na warszawskiej Ochocie na ulicy
Białobrzeskiej (okres ten został opisany
we wrześniowym numerze „Ochotnika”;
53 09/2009), czas okupacji oraz pierwsze
dni powstania warszawskiego spędziliśmy
także w naszym rodzinnym gnieździe
przy Białobrzeskiej 33 (ja dołączyłem
w roku 1942).
Kontakty moich rodziców z ZWZ
(w 1942 r. przekształconym w AK) były
możliwe, ponieważ brat mojego ojca, Lucjan Szymański, ps. Janczar, był w stopniu
majora kawalerii, a potem podpułkownika
AK, inspektorem Podokręgu Warszawa-Wschód w obwodach: Mińsk Mazowiecki,
Siedlce, Sokołów Podlaski i Garwolin1.
Wiele razy stryj wykorzystywał mieszkanie na Białobrzeskiej jako punkt
kontaktowy. Moi rodzice, mimo że nie byli
zaprzysiężonymi członkami podziemia,
poprzez różne formy aktywności wspierali,
a czasem angażowali się w działania na
rzecz ruchu oporu.
Mój ojciec, przedwojenny przedsiębiorca, prowadził firmę, która zajmowała
się produkcją i instalacją urządzeń magazynowania i dystrybucji paliw płynnych. Jego instalacje znajdowały się na
lotniskach wojskowych i cywilnych w różnych miejscach Polski, należy też pamiętać o – nie tak licznych jak obecnie –
stacjach benzynowych, które stawiał. Po
okresie działań wojennych wiele z nich
wymagało naprawy i doprowadzenia
do użytku. Konieczność ta pozwoliła
ojcu na kontynuowanie działalności
firmy, a jego pracownikom na bezpieczne
poruszanie się po terenie Generalnej
1. Po wejściu na te tereny Armii Czerwonej dowodził całym podokręgiem „Białowieża” do
23 grudnia 1944 roku, gdy został aresztowany
pod Węgrowem, przez podporucznika (słynnego) Józefa Światło. 5 marca 1945 został stracony
w więzieniu przy 11 listopada na warszawskiej
Pradze. Lucjan Szymański został zrehabilitowany w roku 1993, na skutek działań swojego
bratanka, prof. inż. Krzysztofa Szymańskiego
i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie.

Guberni, a nawet i dalej, aż do Płoskirowa
i Winnicy na Ukrainie. To zaś ułatwiło
zorganizowanie bezpiecznych szlaków
dla kurierów, najpierw ZWZ, później
AK. Ojciec mój zatrudniał fikcyjnie kilka
osób, które wyposażone w odpowiednie
dokumenty pracowników firmy, towarzyszyły (realnie zatrudnionym u ojca)
monterom i mogły załatwiać „swoje”
sprawy. Z relacji moich rodziców wiem
także, że wyposażenie warsztatowe było
okazjonalnie wykorzystywane do produkcji różnych detali na zamówienie
podziemia. Obrabiarki w ojca firmie były przystosowane do dość precyzyjnej
produkcji (w firmie były przed wojną
produkowane między innymi liczniki
do pomiaru wydawanego paliwa), co
pozwalało na wykonywanie różnych
nietypowych elementów.
Rodzice opowiadali mi, że na posesji
przy ul. Białobrzeskiej 33 była dobrze
ukryta skrytka, w której przechowywano
różne materiały konspiracyjne (w tym
także pochodzące z tzw. zrzutów).
Najczęściej rodzice nie wiedzieli, co tam
się znajdowało. Z tym wiąże się zabawne
wydarzenie, które miało miejsce na
początku roku 1942. Wówczas moja mama
była więźniem Pawiaka2. Współwięźniarka
wywróżyła mamie, że w niedługim
czasie wyjdzie na wolność oraz że widzi
w domu olbrzymie pieniądze. To, oczywiście, rozbawiło mamę. Jakież było później
zaskoczenie, gdy po wyjściu na wolność
i powrocie do domu dowiedziała się, że
właśnie we wspomnianej skrytce był przez
jakiś czas przechowywany, pochodzący ze
zrzutu, zasobnik zawierający naprawdę
duże pieniądze należące do władz państwa
podziemnego. Współwięźniarka miała
więc rację.
Gdy mamę aresztowało Gestapo, cała
rodzina zastanawiała się, jaka była tego
przyczyna i bardzo się o nią niepokoiła.
Na szczęście powód zatrzymania okazał
się dość prozaiczny, ale daje wyobrażenie,
jak łatwo można było sobie przysporzyć
tarapatów.
Brat mojej mamy, Jan Rogowski, po
działaniach wojennych 1939 był więźniem
obozu jenieckiego w Woldenbergu (dziś
Dobiegniew leżący na terenie woj. zielonogórskiego). Na tyle, na ile pozwalały
niemieckie przepisy, mama utrzymywała
z nim korespondencję. Do celów takiej
okresowej korespondencji (częstotliwość
zależała od stopnia pokrewieństwa) służyły specjalne „druki”, z ograniczoną liczbą wyrazów do przekazania. Z tego, co
pamiętam, była także instrukcja, o czym
2. Okres pobytu na Pawiaku (właściwie na oddziale żeńskim tzw. Serbii) był na szczęście dość
krótki, mama (wówczas ze mną w ciąży) została zatrzymana 26 stycznia 1942 r., a zwolniona
16 lutego tegoż roku.
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można było pisać, oczywiście wszystko
i tak było cenzurowane.
Po wypowiedzeniu przez Niemców
na początku grudnia 1941 wojny Stanom
Zjednoczonym w wielu Polaków wstąpiła
nadzieja, że może nie od razu, ale w niedługim czasie Niemcy przegrają wojnę. Moja
mama chciała te wiadomości przekazać
swemu bratu do oflagu. Oczywiście nie
wprost, ale stosując pewne opisy, z których
można się domyśleć o co chodzi, więc
napisała: „macocha nie czuje się dobrze
i chyba już długo nie pożyje”. Jak się
później okazało zdanie to było powodem
aresztowania mojej mamy i dociekań gestapowców, bo zorientowali się, że żadnej
macochy w naszej rodzinie nie było.
Podczas przesłuchania mama na zarzut, że
macocha według niej miała oznaczać Rzeszę
– odpowiedziała, że myślała o wojnie.
Gestapowiec zapytał, dlaczego sądzi, że
wojna się skończy i bardzo się zdenerwował,
usłyszawszy, że przecież pierwsza wojna
skończyła się po przystąpieniu do wojny
USA. I chociaż jej przewinienie nie było
poważne, wyciągnięcie jej z Pawiaka nie
było łatwą sprawą i oczywiste; nie obyło się
także bez kosztów.
Ojcu udało się bowiem uzyskać informację, że jeden Niemiec (w miarę
ważny, żeby mógł załatwić zwolnienie)
jest zapalonym filatelistą. Zgodził się załatwić zwolnienie mamy za pewne rzadkie
walory filatelistyczne3, których mu brakowało do kolekcji. Po wielu staraniach i sporych nakładach finansowych ojciec zdobył
konieczną serię znaczków, które otworzyły
mamie bramy Pawiaka. Pojawiła się w domu
na Białobrzeskiej prawie niespodziewanie.
Tuż po opuszczeniu Pawiaka mama
zatelefonowała do domu, że jest już na
wolności, że zaraz wsiada w tramwaj

Klucz okrętowy z łodzi podwodnej SEAl. Maurice
Barnes miał go przy sobie w obozie internowanych
i podczas ucieczki do Warszawy jako swego rodzaju
„broń osobistą”. Pozostawił go na Białobrzeskiej. Na
fotografii Kazimierz Szymański z tym kluczem.

3. Według informacji mojej siostry Joanny walorami filatelistycznymi, za które została zwolniona moja mama była seria 4 znaczków Litwy, które
miały nadruk „Vilnius 28.X.1939”. Była to niezbyt
wielka liczba znaczków z nadrukiem z okazji
przyłączenia Wilna do Litwy.
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temat miesiąca

Angielscy jeńcy uciekają
przez Ochotę

(na podstawie wspomnień dziadka spisała Małgosia
Fałkowska)

W sierpniu 1940 roku wojna w Polsce
trwała już prawie rok. Nieco wcześniej został wzięty do niewoli niemieckiej, walczący
pod Dunkierką we Francji, czołgista
George Briggs. Został on przewieziony
przez Niemców do obozu jenieckiego
(Stalagu) koło Torunia. W tym samym
czasie, na Morzu Północnym, w pobliżu
wybrzeży III Rzeszy, Niemcy poważnie
uszkodzili angielską łódź podwodną (HMS
SEAL). Anglików umieszczono również
w obozie jenieckim koło Torunia. Jednym
z wziętych wówczas do niewoli był Maurice
Barnes. W obozie poznał on Briggsa.
Postanowili razem uciec.
Ubrani w angielskie mundury szli nocami. Mieli niewielkie zapasy żywności
i wody. Wkrótce zresztą im się skończyły.
Wiedzieli, że żeby przeżyć, muszą unikać
wiosek, gdzie mogliby trafić w ręce Niemców. Szukali więc chat, stojących na uboczu, by poprosić o żywność. Mieli wielkie
szczęście, gdyż pewnego dnia zapukali
do chaty Polaków – amerykańskich re-emigrantów, posługujących się językiem
angielskim (notabene: Anglicy tylko nim
władali). Gospodarze przyjęli Anglików
serdecznie, dali jedzenie.
Briggs i Barnes wkrótce doszli do
Zegrza, gdzie działali przemytnicy przewożący przez Bugo-Narew (ob. Zalew
Zegrzyński) różne produkty z tzw.
Reichu do Generalnej Guberni. Gdy przeprawiali się z przemytnikami wkroczyli
Niemcy z psami. Anglicy mieli szczęście
– psy poczuły mięso u przemytników
i pobiegły wiedzione tym zapachem.
Szczęście Briggsowi i Barnesowi dopisywało również, gdy dotarli do stacyjki kolejowej Legionowo-przystanek. Tam spotkali
bowiem tylko jednego człowieka, który
okazał się być nauczycielem angielskiego.
Pomógł on Anglikom: kupił im bilety
do Warszawy, polecił wysiąść na stacji
Dworzec Gdański i udać się do mieszczącej
się tam placówki Czerwonego Krzyża.
W Czerwonym Krzyżu pomocy udzieliła
im pani Dąbrowska, przyjaciółka ciotki
Mimy (siostry bliźniaczki mojej prababki).
Zobaczywszy okaleczone nogi Anglików
bez namysłu zawiozła ich dorożką do
domu mych pradziadków. Tak więc dwaj
Anglicy zamieszkali na ulicy Białobrzeskiej,
gdzie byli ukrywani przed Niemcami
„na czas rekonwalescencji”, która trwała
trzy tygodnie. Ich pobyt gospodarze zapamiętali jako częste chwile przerażenia
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(za ukrywanie Anglików groziła kara
śmierci).
Zaczęto zastanawiać się, jak przetransportować Anglików do ich ojczyzny.
Pradziadek proponował, aby przerzucić
ich przez Węgry i stamtąd do Wielkiej
Brytanii, lecz Anglicy byli zdania, że bezpieczniej będzie jechać przez Związek
Radziecki. Wielogodzinne próby przekonania ich, że wybrana przez nich droga
jest wyjątkowo niebezpieczna spełzły na
niczym. Tak więc Związek Walki Zbrojnej
w ramach Akcji Dorsze wyrobił Briggsowi
i Barnesowi legitymacje głuchoniemych
(ze względu na nieznajomość innych
języków poza angielskim i niebezpieczeństwem, iż jeżeli ktoś odezwie się do
nich nie będą potrafili odpowiedzieć po
polsku). Ustalono, że pojadą pociągiem do
Małkini i tam przez zieloną granicę przejdą
do ZSRR. Mieli iść za przewodnikiem,
a później jechać z nim w jednym wagonie,
ale tak, aby nikt nie skojarzył ich ze sobą.
Był to oficer ZWZ, który zaprowadził ich
na blisko Białobrzeskiej położony Dworzec Zachodni i bezpiecznie dowiózł w okolice Małkini. Anglicy zostali doprowadzeni
do granicy w pobliże strażnicy sowieckiej
i dalej poszli sami. Rozległy się strzały.
ZWZ wysłał więc jeszcze tego samego dnia
(9 września 1940 r.) depeszę do Anglii,
informującą o przerzucie, by Anglicy powiedzieli Rosjanom, że na ich terytorium
znajdują się dwaj angielscy żołnierze.
Jednak minister spraw zagranicznych
ZSRR, Mołotow, odpowiedział ambasadorowi angielskiemu w Moskwie, iż jest to
tylko prowokacja Polaków, żeby skłócić
Anglię i Rosję, że żadnych angielskich
żołnierzy w ZSRR nie ma.
Jak potem dowiedzieliśmy się bezpośrednio z relacji Georgia Briggsa – Briggs
i Barnes wyszedłszy z lasu zostali natychmiast zauważeni przez „czujnych”
żołnierzy rosyjskich (wtedy granice obstawiały formacje NKWD), którzy kazali
im biec, poczym zaczęli do nich strzelać jak
do kaczek. Barnes został trafiony, Briggs
upadł razem z nim. Anglicy mieli wprawdzie list napisany przez mego pradziadka
po rosyjsku i – na dowód, że mówią prawdę
– guziki od swych angielskich mundurów,
jednak radzieckich żołnierzy niewiele to
obchodziło, gdyż za schwytanie lub zabicie

Przed domem na Białobrzeskiej stoją (od lewej):
George Briggs, Anna Szymańska, Wiennie Briggs
i Kazimierz Szymański, wrzesień 1970 r.
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człowieka dostawali nagrodę i urlop.
Briggs został przewieziony do więzienia
w Białymstoku, następnie do Smoleńska,
aż wreszcie na plac Dzierżyńskiego,
w Moskwie – na Łubiankę. Był tam przetrzymywany aż do wybuchu wojny
niemiecko-rosyjskiej, czyli 22 czerwca
1941. Wtedy to Briggsa i innych angielskich
więźniów zawieziono w środku nocy
i porzucono pod ambasadą angielską.
W tym czasie przez Morze Północne i Białe
nieustannie przypływały do Archangielska
amerykańskie i angielskie konwoje z pomocą dla Rosjan w wojnie z Niemcami.
Po paru tygodniach takim powrotnym
konwojem Briggs wrócił do ojczyzny. Na
statku wraz z innymi został wezwany
przez oficera wywiadu angielskiego, który
kazał przysiąc, że przez 20 lat nie pisną ani
słowa o tym, co ich spotkało w ZSRR.
Posłowie
Już w 1945 roku dziadek mój wraz ze
swoim ojcem poszli do hotelu Polonia,
gdzie mieściła się tymczasowo ambasada
angielska. Rząd angielski zaproponował
nawet medal dla mego pradziadka za
przechowywanie Anglików, jednak on
– w obawie przed nieprzyjemnościami
ze strony ówczesnego komunistycznego
rządu polskiego – odmówił jego przyjęcia.
Po wielu latach George Briggs z żoną
Winnie przyjechał w odwiedziny do moich
pradziadków. Opowieściom nie było
końca.

fot. za: www.graptolite.net/
Facta_Nautica/UB.html

i jedzie do domu. Moje dwie starsze
siostry Joanna i Kinga (9 i 6 lat) pobiegły
na przystanek tramwaju Grójecka róg
Wawelskiej i tam się z nią spotkały. Pierwszą
rzeczą, o którą poprosiła po przybyciu do
domu, były gotowane kartofle.

HMS SEAL – wodowany 27 września
1938; do służby wszedł 24 maja 1939. Wykonywał różne zadania, m.in. u wybrzeży
Norwegii po inwazji Niemców w marcu 1940. 29 kwietnia 1940 opuścił port
Immingham z 50 minami na pokładzie
w celu minowania cieśniny pomiędzy
Danią a Szwecją – Kattegat. W nocy
4 maja 1940 został dostrzeżony przez niemiecki samolot i w następstwie storpedowany przez jeden z niemieckich ścigaczy. HMS
SEAL osiadł na dnie na głębokości 30 m, ale
załodze ostatecznie udało się przeprowadzić
wynurzenie. 5 maja 1940 jednostkę przejęła niemiecka grupa abordażowa trawlera
UJ-128 i doprowadziła do Kilonii. Wyremontowana łódź została wcielona 30 listopada
1940 do marynarki niemieckiej (Kriegsmarine) pod oznaczeniem U-B. W połowie 1943 r.
U-B został wycofany ze służby, a 3 maja 1945
samozatopiony w Zatoce Kilońskiej. Załoga
HMS SEAL resztę wojny spędziła w niewoli.

OKO/filie

PLENER MALARSKI W DANII
Wybiła godz. 24.00. Piątek, 8 maja. Z niecierpliwością czekamy
na wyjazd na plener malarski do Danii. Mały OKO-wski busik
zapakowany po dach zabrał 8 osób, z których znałem
jedynie panią Joasię Sułek-Malinowską oraz niezawodnego,
sympatycznego i niezwykle pomocnego pana Janusza.
Wyspa Aero powitała nas ciężkimi chmurami i deszczem.
Niepewna pogoda jednak nie zniechęciła nas przed
poznaniem tamtejszych uroków przyrody i architektury. Już
tego dnia naszym oczom ukazało się klifowe wybrzeże wyspy
stromą linią opadające ku otchłani wody. Zieleń łąk targanych
podmuchami wiatru popchnęła nas wprost w objęcia małego
urokliwego miasteczka Aeroskcobing. Małe, wąskie uliczki,
a przy nich wielobarwne domy o spadzistych dachach,
małych oknach i jeszcze mniejszych drzwiach wejściowych
na długo zwróciły naszą uwagę. Wiele z nich znalazło swoje
odzwierciedlenie w naszych pracach plastycznych.
Kolejny dzień naszego pobytu stanął pod znakiem wytężonej
pracy artystycznej. Rozpoczęła się ona od poszukiwania farb,
pędzli i papieru. Zaczęliśmy przenosić na płótno fragmenty
pejzażu, który najbardziej nas zachwycił. Pod okiem

p. Joasi poznaliśmy nowe techniki malarstwa: atramentem,
sepią i akwarelą. Kilkudniowe próby zmagania z przeciwnościami materii oraz doskonalenia warsztatu przyniosły zamierzony efekt, w postaci wielu ciekawych prac
plastycznych.
Podsumowaniem
naszych
warsztatów
było spotkanie z wybitną duńską malarką Susaną,
która udzieliła nam szeregu cennych wskazówek i rad.
Miła, sympatyczna atmosfera pracy towarzyszyła nam przez
cały wyjazd. Nawiązaliśmy nowe znajomości oraz przyjaźnie.
Szkoda tylko, że tak mało promieni słonecznych udało nam
się uchwycić podczas naszej podróży, ale był to jedyny
mankament naszej wyprawy.
Michał Sumało

MAJOWE NUTKI

EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA

W niedzielę 30 maja 2010 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury Ochoty przy ul. Grójeckiej 75 odbył się występ
muzyczny w ramach koncertów z cyklu „Majowe nutki”,
wieńczący rok kulturalny 2009/2010.

28 maja 2010 r. z inicjatywy Forum Kultury Ochoty
i pod patronatem Rady i Zarządu Dzielnicy Ochoty przy
współudziale Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej świętowaliśmy Europejski Dzień Sąsiada.

W koncercie tym brali udział uczniowie Danuty Fąfary, Leszka
Fąfary oraz Tomasza Smukowskiego. Prezentowane były utwory
na fortepian z różnych epok, począwszy od baroku poprzez
klasycyzm, romantyzm, aż do muzyki współczesnej.

Wspólna zabawa i spotkania były pretekstem do nawiązania i wzmocnienia więzi sąsiedzkich oraz wyrazem sprzeciwu wobec anonimowości i obojętności,
panującej na współczesnych osiedlach.

Każdy z wykonawców otrzymał bukiecik kwiatów, a drobny
poczęstunek był okazją do spotkania uczniów, rodziców
i nauczycieli. Na lekcje gry na instrumentach muzycznych
zapraszamy od września.

Agnieszka Jaskulska

Leszek Fąfara
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Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17
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e-mail: surma@oko.com.pl
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Szkiełko i oko
OKO 2010
W ostatnim przed wakacjami numerze „Szkiełka i oka” prezentujemy Państwu laureatów
konkursu literackiego „OKO 2010”. Konkurs zorganizował Ośrodek Kultury Ochoty. W jury
zasiadali: Anna Sobieska (IBL), Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (przewodniczący), Marek
Ławrynowicz. W tym numerze prezentujemy Państwu utwory Moniki Dudziak i Moniki Pomijan.
Po wakacjach zapraszamy na kolejną prezentację laureatów.

Monika Dudziak

Monika Pomijan

wylęga

Fioletowa

z zimna skostniał jej język. przyrósł do podniebienia czyniąc kaleką jej mowę.
próbowała odpychać się ogonem. jedyną przerośniętą częścią ciała.
podnieść powiekę. ale nie było jej dane spoglądać i odróżniać.
rosła bardzo powoli. w konwulsjach i przykurczach żołądka.
z głodu obgryzała paznokcie. z braku uczuć.
drętwiała słysząc jej głos. choćby nawet szeptany.
po zapachu rozpoznawała jej zamiary: pachniała mydłem
kiedy usiłowała przekonać ją do wyklucia. dzięki temu miała uwierzyć
że świat czeka. piękny i dobry.
chowana przez lata w kojcu niczym dzikie zwierzę. z kręgosłupem niezdolnym
utrzymać sylwetkę w pionie. popadła w nawyk bycia kopaną i wzgardzoną.
jedyne czego ją nauczono to warczeć przez zaciśnięte zęby.

sine wieczory.

obręcz wokół mojej głowy

powoli. nie ma we mnie tych samych krwawych księżyców,
które poroniłam. chciałam kochać, a został mi tylko
chłód, cięższy niż powietrze. umieram co wieczór
coraz silniej żyjąc. mam tylko trzydzieści lat
i powinnam być matką. poświęciłam własne dzieci
by umieć milczeć.

Szkarłaci się płacz

wrażenie utraty oddechu
pozbawia mnie psychicznej lekkości
myśli otoczone ciernistą koroną
blokują mnie przed światem

wystarczy już tych szkarłatnych plam
na myślach że bezsenność
nie roztapia oczu

droga do mojego nieba
jest dłuższa niż myślałam
i pozbawiona wszelkich konkretnych drogowskazów

ciemność szeleści pełznie błyszcząca
jak łza
nacina skórę gorzknieniem
– poduszka znowu nie chroni mi snów

rozbijam głowę o ściany pokoju
przecinam skórę ostrzem żyletki
wieszam się podsufitek
wstrzymuję oddech do utraty świadomości
jęczę i wiję się z bólu
bez opamiętania

przestałam się modlić
uciekam w pościel cięższa niż śmierć
brzmię trochę obco
cierpko jak nacięta pomarańcza

gdyby tylko ktoś był wtedy przy mnie
i dostrzegł to o czym mówić się nie ważę
gdyby widział we mnie oszalałe zwierzę
próbujące wydostać się z klatki;
gdyby sięgnął po strzelbę i wymierzył do niego

spod powiek wymyka się wiara
a ręce przestają grzać

Zadrapania

mówią, że niektórych zwierząt nie da się oswoić i to jedyne wyjście

pokutnica
mimo dżdżystej pogody schnę szeleszcząc jak pergamin
zataczam się choć nie wypiłam kropli wina
zwiotczałam i zaczęłam się jąkać mimo że
mojemu językowi nigdy nie brakowało giętkości

myślę że już się zaczęło
życiowa pauza, nagły przerywnik, alarm przeciwpokojowy
znajdę odpowiednie łóżko
na którym jak pies będę mogła lizać rany
kilka dni odosobnienia dobrze mi zrobi
zrobiłam coś co nie mieści się w ramach żadnej definicji
muszę przeboleć siebie, przegryźć i przełknąć
choć gorzko smakuje mi każda myśl

przychodzisz
znowu o szóstej rano
z poobijanym wnętrzem i siniakami
na kostkach
– masz takie chłodne palce
jakbyś wciąż prowadził bój z czasem
nie mówię żadnych słów
– bandaże z blaskiem ognia
nigdy nie wyjaśniłeś czy wystarczy nie bać się
że cisza pierzchnie w kąt
a życie wymknie się ze skórnych ram
pewność ciebie jest kolejnym zadrapaniem

wszystko, by pozbyć się drzazg spod pamięci
spłycić poczucie winy, przebaczyć
samej sobie
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cisza rozkłada mnie na łopatki, nuci kołysankę
o zapachu jaśminu, tym gorzkim memento poświęcenia,
które umarło. zmierzch marznie wraz ze mną. dusi się

WYNIKI KONKURSU
a) Monika Dudziak – I nagroda
b) Monika Pomijan – II nagroda
c) Mikołaj Sobczak – III nagroda
Wyróżnienia:
a) Joanna Małgorzata Przybylska
b) Michał Dąbrowski

64-65 07-08/2010 OCHOTNIK

Ochota

KIEDY DZIECI DORASTAJĄ
rozmawiają: Beata Chrzanowska-Pietraszuk
i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”
Anna Salwa-Ostrowska: Ostatnio rozmawiałyśmy o niebezpieczeństwach małej
stabilizacji rodzinnej. Pora poruszyć temat
dorastania dzieci i rewolucji, jaką to wywołuje w życiu rodziny.
Beata Chrzanowska-Pietraszuk: Okres dorastania dzieci to prawdziwa godzina próby
dla rodziców. I to z co najmniej 3 powodów.
Po pierwsze dlatego, że stają przed jednym
z najtrudniejszych dylematów wychowawczych:
na ile zabezpieczać i ochraniać, a na ile dać
wolność oraz na ile kontrolować, a na ile zaufać.
Rodzice muszą się z tymi pytaniami zmagać
każdego dnia. Po drugie, dzieci w ostry i jaskrawy
sposób pokazują im wszystko, co do tej pory
zrobili niewłaściwie. Wszystkie niedociągnięcia,
przekłamania, sprawy zamiecione pod dywan,
wyciągane są na światło dzienne. Po trzecie,
okres ten zapowiada czas pustego gniazda, czyli
moment ponownej koncentracji na relacjach
z małżonkiem i bilansu tych relacji.
Rodzice konfrontują się również z realną
utratą władzy i wpływu. Z tym, że muszą prosić
i negocjować, bo zakazy przestają skutkować.
Ci którzy robili to już wcześniej – mają łatwiej.
Ci którzy stawiali na władzę i posłuch oparte
na strachu i przymusie – zaczynają mieć
poważny problem. Jeśli uporczywie kontynuują
dotychczasowy styl postępowania z dzieckiem,
narażają się na jawny bunt: „no i co mi zrobisz…
ciekawe jak mnie zmusisz… już się ciebie nie
boję…” albo na wymykanie się dziecka do
rówieśników, do światów komputerowych,
niestety w najgorszym przypadku także w stronę
znieczulania używkami, lub depresji, a nawet
samobójstw.
Przetrwania okresu dorastania własnych
dzieci nie ułatwia atmosfera „siedzenia
na bombie”, jaką wytwarza niestabilność
emocjonalna,
buntownicze
nastawienie
i szalone pomysły nastolatków. Czasem
rodzice czują się, jakby im ktoś podmienił
dziecko, podstawiając w zamian ponure,
opryskliwe, niewspółpracujące stworzenie.
Często miewają żal do dzieci, że są właśnie
takie i że nie dbają bardziej o emocje
rodziców. Ten żal jest tym większy, im gorsze
są relacje rodzica z drugim małżonkiem i im
mniej wsparcia od niego otrzymuje. Rodzic
porzucony emocjonalnie lub fizycznie przez
małżonka, często oczekuje od dorastających
dzieci uczuciowego zadbania o siebie i wsparcia, którego one nie są wstanie mu w tym
momencie dać. Owocuje to pogorszeniem
relacji z dziećmi i oddaleniem się od siebie.
Zmagająca się z dorastaniem swoich dzieci
para małżeńska radzi sobie znacznie lepiej, jeśli

potrafi ze sobą rozmawiać o tym, co się dzieje
i szukać rozwiązania, a nie winnego. Nieocenione
w tych trudnych chwilach jest wsparcie drugiej
osoby, przytulenie, uspokojenie czy pośmianie
się z kolejnego dnia. Procentuje liczenie się ze
sobą nawzajem i okazywanie sobie szacunku
– nawet jeśli nastolatek eksperymentuje z niegrzecznością wobec rodziców, widząc taki przykład (oraz otrzymując zdecydowany sprzeciw
obu stron, spójny z ich codziennym postępowaniem) szybko z tej drogi zawróci.
Wzajemny szacunek ułatwia przetrwanie
nastoletniego okresu również dlatego, że rodzice,
którzy się szanują, starają się poszukać wspólnej
koncepcji w zakresie „na co pozwolić, czego
zabronić”, uwzględniającej poglądy obu stron.
W takiej sytuacji dzieci nie mogą już wygrywać
różnic i animozji między rodzicami.
Lepiej z nastolatkami radzą sobie ci
rodzice, którzy angażowali się wcześniej w wychowanie swoich dzieci, poznali je, nawiązali
z nimi kontakt. Dzieci oczywiście buntują się
przeciwko nim także, ale równocześnie liczą
się z ich zdaniem, ponieważ mimo wszystko
ich szanują, nie chcą im sprawiać zbyt wielkiej
przykrości i po prostu lubią. Poza tym, jak
chyba każdy, chętniej rozmawiają i negocjują
z osobami, które wielokrotne wcześniej okazały
im zrozumienie i wsparcie, z którymi mają sporo
dobrych wspomnień.
Trudniej natomiast jest tym, którzy
po okresie psychicznej nieobecności w wychowaniu usiłują nagle „przywrócić porządek” i w ciągu kilku lat „wychować”
swojego nastolatka. Taka próba ma małe
szanse powodzenia. Rozsądniejszą strategią
dla takich rodziców jest, moim zdaniem,
skupienie się na nawiązaniu kontaktu
z dzieckiem, na poznaniu go, udowodnieniu
mu (tak, tak) swojej wartości i dzięki temu
zdobyciu jego szacunku. Niestety wbrew
obiegowemu mniemaniu, rodzic nie jest,
zwłaszcza dla dorastającego dziecka, autorytetem wyłącznie z uwagi na fakt bycia
rodzicem. Co więcej, próba zbudowania
autorytetu przez kary, groźby, pokazywanie
„twardej ręki”, jest skazana na smutną
porażkę.
Trudniej jest także, jeśli między rodzicami
trwa ukryty konflikt o władzę. Często to jedno
z małżonków, które czuje się przytłoczone, zniewolone przez partnera (po cichu lub jawnie)
wspiera bunt swoich dzieci, znajdując w nim
potwierdzenie swoich własnych odczuć wobec
tego, co się dzieje w domu. Mam tu na myśli
dwa rodzaje zniewolenia: najprostszy, czyli
bezpośredni przymus i kontrola, który częściej
stosują ojcowie i pośredni – zniewolenie
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lękami, obawami, „dobrocią” – w czym celują
matki. Gdy nastolatek walczy o niezależność,
pojawia się sytuacja, w której jeden z rodziców
jest coraz bardziej nakazujący i karzący lub
zamartwiający się i wzbudzający poczucie winy,
a drugi przyzwalający i broniący, wchodzący
z dziećmi w tajne pakty. Wybuchają kłótnie,
podczas których jedna ze stron wysuwa zarzuty
pozwalania na wszystko i zbytniej uległości lub
nie dbania o bezpieczeństwo dziecka, a druga –
nadmiernego rygoryzmu lub nadwrażliwości czy
histerii. Dzieci często stają otwarcie po stronie
rodzica, którego uważają za ofiarę. Drugi potrafi
w tym momencie obrazić się albo wybuchnąć.
Słowem niezałatwione między małżonkami
sprawy władzy i kontroli z wielką siłą wybuchają
w okresie dorastania dzieci.
Trudno z takiego konfliktu wyjść
samodzielnie. Gdyby pokusić się o wskazanie
drogi wyjścia, to jest nią zajęcie się w pierwszej kolejności tym, co się w sprawie władzy
i kontroli dzieje między małżonkami. Może to
nie być łatwe, ale z pewnością jest potrzebne,
zwłaszcza, że zbliża się moment, gdy dzieci
wyjdą z domu i małżonkowie znów zostaną
sam na sam, zdani tylko na siebie.
To bardzo trudny moment w życiu wielu
małżonków, szczególnie tych, którzy skupili się
na rodzicielstwie, usuwając w cień budowanie
relacji między sobą oraz rozwiązaniu problemów
między nimi (np. konfliktu o władzę). Dlatego
wielu rodziców nieświadomie opóźnia wyjście
dzieci z domu, reagując złością lub strachem
na przejawy uniezależniania się. Inną metodą
jest „przedłużona opieka”, czyli ingerowanie
i kontrolowanie życia dzieci, po ich wyjściu
z domu, często przeciągające się na okres, gdy
mają już własne rodziny. Taka postawa rodzi
mnóstwo konfliktów i napięć, oczywiście nie
jest korzystna ani dla rodziców, ani dla dzieci.
Bardziej konstruktywne jest stanięcie twarzą
w twarz z partnerem i próba dowiedzenia się,
kim stał się przez te wszystkie lata oraz ułożenie
sobie wspólnego życia tak, aby było w miarę
przyjemne. Co (jak już wspomniałam) może
wymagać pewnej rewolucji we wzajemnych
relacjach i utartych dotąd zwyczajach. Jednak
z drugiej strony odkrycie nowych możliwości
starego układu, ma szanse okazać się fascynującą
przygodą.
Beata Chrzanowska-Pietraszuk – psycholog
i pedagog specjalny
Anna Salwa-Ostrowska – psycholog
SPPP „Uniwersytet dla Rodziców”
ul. Raszyńska 8/10
tel. 22 822 24 46, 822 71 68
www.sppp-udr.org
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