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wspomnienia
Małgorzata
Baranowska

B

ardzo często wspomnienia kojarzone są z echem. Nic dziwnego – przecież to krewni. Czasem przypomina
się samo echo. Kiedy zaczęłam myśleć
o bibliotekach na Ochocie, od razu przypomniało mi się echo z ul. Hankiewicza;
echo jak najbardziej ochockie. Zetknął się
z nim każdy, kto przeszedł okrągły dziedziniec Archiwum Akt Nowych. Dzisiaj,
kiedy Biblioteka Narodowa znajduje się
we własnym gmachu przy Alei Niepodległości, mniej ludzi go doświadcza.
Kiedy Biblioteka Narodowa „tymczasowo” znajdowała się przy Hankiewicza, jako studentka, często tam bywałam.
Nowy gmach biblioteki wówczas się budował. Wszystko trwało bardzo długo
i z zazdrością myślę o nowych wspaniałych

Wracam na Ochotę (43)
bibliotekach światowych. Ta warszawska –
przypomina lata sześćdziesiąte.
W każdym razie kiedy się wchodziło na
dziedziniec przy Hankiewicza, słyszało się
echo własnych kroków. Im bliżej środka,
tym mocniejsze. Ciekawy też był mieszczący katalogi korytarz naokoło bębna tego
budynku. Z czytelni wychodziło się tam
na papierosa, bo moda na zdrowy tryb życia jeszcze się nie rozprzestrzeniła. W tym
korytarzu zachodziło również ciekawe zjawisko akustyczne. Wzmacniał on bowiem
nawet najcichsze rozmowy i „przenosił je
dalej”. Chodzi o to, że rozmawiających za
zakrętem się nie widziało, ale słychać było
każde ich słowo. W dodatku rozmawiający
najczęściej nie zdawali sobie sprawy z tej
oryginalnej cechy budynku.
Byłam też czytelniczką dzielnicowej Biblioteki Publicznej na placu Narutowicza.
Pamiętam ten szczególny zapach, jaki tam

Krzysztof Trawkowski

Gdynia i hydrotechnicy
z Kolonii Staszica

O

d dawna wiadomo, że sukces
wielu ma ojców. Dziś trudno
jest już rozstrzygnąć, kto tak na
prawdę wynalazł miejsce na port Gdynia,
w miejscu wsi rybackiej o tej samej nazwie.
Czy był to Stanisław Łęgowski czy Tadeusz Wenda (1863-1948), a może Adrien
Godin, który zaplanował port w Cherbourgu? Ponoć jedynym wynagrodzeniem
za plany budowy portu Gdynia miało być
pisemne podziękowanie i jeszcze prośba
o pomoc przy wykonywaniu planu. Godin bardzo dzielnie się z tym sprawił, nawet zorganizował konsorcjum do sfinansowania tej polskiej budowy. A wszystko
to przez zobowiązanie rodzinne. Otóż,
dziadek Adriena w czasie powstania
styczniowego postanowił, że nie wróci do
Francji bez przywrócenia Polsce niepodległości. Zanim dotarł do Polski powstanie
już upadło. Zobowiązał więc syna i wnuka do wypełnienia tego przyrzeczenia.
W opracowaniach o historii Gdyni, nazwiska Godina się nie uświadczy, podobnie
jak: Karola Pomianowskiego (1874-1948),
Mieczysława Rybczyńskiego (1873-1937)
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czy Maurycego Leykama (1908-1983). Tak
się złożyło, że wszyscy trzej mieszkali na
Kolonii Staszica i coś dla Gdyni zrobili.
Mieczysław Rybczyński (Langiewicza 4)
ukończył studia we Lwowie (1897 r.),
zajmował się sprawami hydrotechniki,
studiów wodnych, wodociągów i kanalizacji. W listopadzie 1918 roku brał udział
w obronie Lwowa. Po wojnie rozpoczął
pracę w Ministerstwie Robót Publicznych,
gdzie do zamachu majowego w różnych
rządach sprawował najczęściej funkcję
albo kierownika, albo rzeczywistego podsekretarza stanu tegoż ministerstwa. Za
jego kadencji została uchwalona przez
Sejm Ustawa Wodna, która w owym czasie była najbardziej wszechstronnym zbiorem przepisów w Europie. I choć praca
w MRP ograniczała jego działalność dydaktyczną, wykładał nadal na Politechnice Warszawskiej hydrologię, regulację
rzek czy drogi wodne i porty. W gmachu
głównym politechniki urządził laboratorium wodne, będące pierwszą tego typu
placówką w Polsce. W latach trzydziestych
był też członkiem Rady Technicznej dla

44/2008 OCHOTNIK

panował. Lubiłam tam chodzić, chociaż
w domu miałam pełne ściany książek.
A nuż trafi się coś nadzwyczajnego? Najlepiej pamiętam stamtąd dziwne socjalistyczne obyczaje. Po wojnie analfabetyzm
skutecznie został opanowany. Zwyciężył
też pogląd, że „wszyscy” czytali. Oczywiście nic błędniejszego. W ramach walki
z analfabetyzmem w bibliotekach publicznych przymusowo kazano czytać poezję
i książki tak zwane społeczne, znajdujące
się na „półkach przy drzwiach”. Byłam
studentką polonistyki, miałam w domu olbrzymi zbiór poezji, a nawet drukowałam
już wiersze w „Twórczości”, ale kiedy panie
z biblioteki kazały mi dobierać sobie książki z „półki przy drzwiach”, wybierałam
poezję. Biblioteka była w wiersze bardzo
źle zaopatrzona, ale tomiki były lżejsze.
Skoro już miałam nosić coś bez sensu do
domu i z powrotem, wolałam je

Spraw Morskich przy ministrze przemysłu i handlu, m.in. był konsultantem przy
budowie Gdyni i portów rybackich. Rybczyński prowadząc Katedrę Budownictwa Wodnego II, znakomicie rozumiał się
z Karolem Pomianowskim (Jesionowa 15),
który prowadził taką samą katedrę tylko
z numerem I. Razem opracowali i wydali podręcznik „Hydrologia”. Obaj zostali
odznaczeni za swoją działalność Orderem
Polonia Restituta.
Pomianowski także ukończył studia
we Lwowie (1900 r.), gdzie zajmował
się wodociągami i kanalizacją. Zaprojektował i wykonał wówczas kanalizację
Lwowa. Już w Warszawie zaprojektował
urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne dla różnych miast w Polsce, w tym
i Gdyni (Wodociągi i kanalizacja w Gdyni, 1934). Był też wieloletnim rzeczoznawcą MRP dla zagadnień technicznych
budownictwa wodnego.
Natomiast Yacht-Club dla Gdyni zaprojektował Maurycy Leykman (Prokuratorska 8), ale to tylko cząstka jego dokonań (zob. „Ochotnik” nr 5).
Do lat 70. na ul. Langiewicza 22 mieszkał dobrze zapowiadający się inżynier
budownictwa wodnego Jacek Papiewski
(1952-1985) asystent na PW, varsavianista.
To właśnie temu człowiekowi autor tych
słów bardzo wiele zawdzięcza, szczególnie jeśli chodzi o historię Kolonii Staszica,
o ciekach, jazach i fontannach warszawskich nie wspominając

Ochota
TEATR OCHOTY – LISTOPAD

CZYTELNIA
W tym numerze Ochotnika polecamy czytelnikom
książkę Piotra Parandowskiego pt.: „Mitologia wspomnień”. Jej autor, z wykształcenia archeolog, a z zamiłowania reżyser filmów dokumentalnych i pisarz, a także, co istotne, syn Jana Parandowskiego, wychował
się na Zimorowicza, jednej z uliczek Starej Ochoty. Faktom i ludziom zapamiętanym z dzieciństwa poświęca
w książce wiele miejsca. Wspomina przyjaciół rodziców: Tuwimów, Watów, Iwaszkiewiczów, Gałczyńskich. „Postanowiłem napisać książkę nie korzystając
z encyklopedii i internetu, ryzykując nawet błędy
merytoryczne. Wydaje mi się, że nawet, jeżeli są jakieś pomyłki lub nieścisłości, to i tak jest to uczciwsze wobec czytelnika, niż gdybym ślęczał w encyklopediach i sprawdzał każdą rzecz” – mówi autor.
Do książki będziemy jeszcze wracać w najbliższych
numerach Ochotnika.
Piotr Parandowski
„Mitologia wspomnień”
Państwowy Instytut Wydawniczy
Sierpień 2008
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ORKIESTRA TITANIC
ORKIESTRA TITANIC
ORKIESTRA TITANIC
ORKIESTRA TITANIC
SZTUKA
ODCHODZIĆ – SEPARATION

ORKIESTRA TITANIC
reżyseria: Tomasz Mędrzak,
scenografia: Tatiana Kwiatkowska,
kostiumy: Tatiana Kwiatkowska,
obsada: Małgorzata Bogdańska,
Agnieszka Sitek, Leon Charewicz,
Tomasz Mędrzak, Cezary Morawski,
Witold Pyrkosz, Robert Ostolski, Piotr Siejka,
przekład: Hanna Karpińska
Sztukę Christo Bojczewa można określić
mianem bułgarskiej „Antygony w Nowy Jorku”.
Zamiast Nowego Yorku – opuszczona stacyjka,
leżąca przy bocznicy kolejowej, na której żaden pociąg już nie staje. Bohaterowie prawie ci
sami: zagubieni, nieprzystający do normalnego
świata ludzie. Czekają na swój pociąg, który ich
zabierze „[...] tam... dokąd jadą inni... w jakieś
miejsce, gdzie... [...]” mogliby czuć się szczęśliwi
i potrzebni. Iluzjonista Harry, który pewnego
dnia pojawia się na stacyjce, obiecuje specjalnie dla nich zatrzymać pociąg i zabrać ich...

PUNKT PORAD PRAWNYCH ZAPRASZA CODZIENNIE

Punkt Bezpłatnego Poradnictwa Prawnego jest sztandarowym programem Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Troska”,
mieszczącego się w kamienicy na Starej Ochocie przy ul. Sękocińskiej 5. Od przeszło 4 lat, porady prawne udzielane są
wszystkim potrzebującym wsparcia i pomocy w walce z urzędami, biurokracją, sądami i znieczulicą społeczną. W trakcie
działalności stowarzyszenia, nie zdarzyło się, by jakaś sprawa pozostała nierozwiązana, a osoba, która się z nią boryka pozostawiona sama sobie. Obecnie wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów „Troska” uruchomiła dodatkowe dyżury
Punktu Porad Prawnych. W każdą trzecią niedzielę miesiąca pod hasłem „Niedziela pod papugami” prawnicy stowarzyszenia udzielą porady prawnej każdemu bez zapisu i jak zawsze nieodpłatnie. O nadchodzących terminach porad oraz godzinach dyżurów prawników mogą Państwo uzyskać informację pod numerem (0 22) 659 21 25. Na „Niedziele pod papugami”
zapraszamy 19 października, 16 listopada i 14 grudnia.

BIURO INTERWENCJI OBYWATELSKIEJ NA OCHOCIE
Od połowy września rozpoczęło pracę Biuro Interwencji Obywatelskiej. Jest to kolejny społeczny i bezpłatny projekt Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Troska”. Program wychodzi naprzeciw problemom
mieszkańców Dzielnicy Ochota, ponieważ, jak się okazuje wiele spraw
nie wymaga wiedzy prawnika lecz specjalisty z danej dziedziny.
Dzięki BIO mieszkańcy nie pozostają wówczas sami ze swoimi problemami. Podstawowym bowiem zadaniem realizowanym w ramach BIO
jest szybka reakcja i natychmiastowa pomoc, każdemu, kto znalazł się
w ciężkiej sytuacji życiowej. BIO pośredniczy także w przekazywaniu
informacji radnym, parlamentarzystom, urzędom i innym instytucjom
publicznym, ponieważ również te filary społeczeństwa obywatelskiego są angażowane do pomocy w konkretnej sprawie.
Problemy, z którymi borykają się, na co dzień mieszkańcy Ochoty
mogą być zgłaszane do Biura, które bezpłatnie zapewni wszelkie możliwe wsparcie ze swej strony. BIO pracuje na razie w środy i czwartki
w godz. 17.00-19.00 w siedzibie TIS „Troska”. Aby uzyskać pomoc i nie
czekać w kolejce wystarczy wykręcić numer (0 22) 659 21 25 i zapisać
się na konkretną godzinę.
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Szukamy dawnych zdjęć, rysunków i projektów
zabudowy Ochoty, a nawet starych fotografii
pojedynczych mieszkań
Od szeregu lat historia Ochoty budzi
coraz większe zainteresowanie. Fascynują dzieje nie tylko naszej dzielnicy,
ale i ulicy czy domu, w którym mieszkamy. Szukamy informacji jak on wyglądał, jak się zmieniał i kto w nim mieszkał. Wielu z nas przechowuje dawne
zdjęcia domów, mieszkań, a nawet
dawne rysunki, projekty oraz fotografie
zniszczonych przez wojnę budynków.
Tę pasję poszukiwania historii miejsca
naszego zamieszkania coraz bardziej
dzielą i nasze dzieci.
W związku z tym pragniemy rozpocząć
nową akcję. Redakcja zwraca się więc
do osób prywatnych, zarządów spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych
o udostępnianie materiałów dotyczących domów na Ochocie, fotografii
prezentujących, jak wyglądały i jak
się zmieniały. Może ktoś posiada oryginalny szkic czy rysunek z czasów kiedy
powstawał budynek, w którym mieszka
bądź mieszkał, a może ktoś z Państwa
odnajdzie oryginalne projekty budynków czy dawne fotografie ochockich
mieszkań? Jeżeli ta akcja Państwa zainteresuje – prosimy o udostępnianie tych
materiałów wraz z komentarzem, – co
przedstawiają. Najciekawsze materiały będą publikowane i opatrzone historyczno-architektonicznym komentarzem, Sądzimy, że ta akcja pozwoli szerzej poznać historię naszego otoczenia
i zapoznać innych z dziejami naszej ulicy, domu czy mieszkania.
Prosimy o nadsyłanie materiałów i zgodę na ich publikację na adres Joanny
Rolińskiej, koordynatora części historycznej „Ochotnika” – j.rolinska@wp.pl
lub też na adres Jakuba Lewickiego,
autora działu „Architektura” – jakublewicki@poczta.onet.pl.

Warszawa, Ochota, ulica Lekarska, zabudowa spółdzielni Ognisko, stan około 1928 roku, widoczne pierwotne
ukształtowanie ulicy i poszczególnych budynków wzniesionych w stylu dworkowym wraz z przedogródkami

Ten sam fragment ulicy Lekarskiej na zaginionym rysunku projektowym. Czy ktoś go widzał? A może ktoś posiada oryginalne rysunki projektowe poszczególnych budynków?

Poniżej zaprezentowano kilka wybranych fotografii różnych fragmentów
Ochoty. Pokazują one jak bardzo zmieniało się nasze otoczenie.
Jakub Lewicki
Jakub Lewicki – konserwator zabytków,
prof. nzw dr hab., wykłada historię i konserwację architektury na kierunkach: historia sztuki i architektura. Mieszka i pracuje
w Warszawie.
W poprzednim artykule podaliśmy błędne
dane o Autorze, za co przepraszamy Autora
i Czytelników.
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I znowu fragment ulicy Lekarskiej, fragment jednego z budynków około 1928 roku wraz z przedogródkiem. Metelowe elementy ogrodzenia wykonała firma „J. Tomaszewski i J. Tarasiewicz” z Warszawy.
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Widok tylnej części zabudowy ulicy Lekarskiej
i fragmentu ogródków od strony obecnych
Alei Niepodległości (dawnej Topolowej).
Widoczne pierwotne ukształtowanie ogrodu.

Sąsiedni rejon – domy na rogu Alei Niepodległości (dawnej Topolowej) i Wawelskiej.
Widoczne pierwotne ukształtowanie ulicy
i poszczególnych budynków, których wystrój
został podczas budowy znacznie uproszczony.

Ten sam fragment domów na rogu Alei
Niepodległości (dawnej Topolowej) i Wawelskiej na zaginionym rysunku projektowym.
Widoczna bogatsza dekoracja elewacji. Czy
ktoś widzał ten rysunek
lub posiada oryginalne rysunki projektowe poszczególnych budynków?

Widok tylnej części zabudowy na rogu Alei Niepodległości
(dawnej Topolowej) i Wawelskiej. Widoczne pierwotne ukształtowanie ogrodu.

Fragment budynku przy ulicy Mochnackiego, stan około początku
lat 30 XX wieku, widoczne pierwotne ukształtowanie dziedzińca.
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JAK FENIKS Z POPIOŁÓW…
Tak mówiono o Warszawie, a skoro w skali makro jest takie zjawisko, to chyba nic
dziwnego, że można je dostrzec również
w skali mikro, patrząc na sklep w najbliższej okolicy. Tym bardziej, że okolica jest
raczej pustynią handlową i losy każdego
sklepu dotykają mieszkańców w sposób
szczególny. Moja historia zaczyna się zaraz po wojnie, gdy na Kolonii Staszica (na
rogu Langiewicza i Sędziowskiej) z jej prawie ciepłych jeszcze popiołów, powstał
lokalny sklepik. Nie wiem czy miał jakiegoś przodka przedwojennego, z opowieści rodzinnych o czasach dla mnie
prehistorycznych zapamiętałam tylko
produkcję (zakazanych przez okupanta)
bułek w naszym garażu.
Sklepik stanowił ważny element w ubogim krajobrazie handlowym przełomu lat
czterdziestych i pięćdziesiątych. Prowadzili go państwo Raczyńscy mieszkający
w sąsiednim domu. Ale życie feniksa nie
trwało długo – spłonął w ogniu odbudowy stolicy, gdyż ostatni nieodbudowany
dom na Langiewicza (nr 1/3), będący
jego gniazdem, miał zostać żłobkiem
i ułatwić życie pracującym kobietom.
Jednak wiatr (ze wschodu) musiał przenieść garstkę popiołu nieco tylko dalej,
bo niebawem w garażu domu zwanego „małym Belwederem” pojawiło
się pisklę i na nowo rozwinęło skrzydła.
Garaż dysponował własnym podwór-

kiem, więc wiele artykułów mogło przy
odpowiedniej pogodzie wypełznąć na
zewnątrz. To drugie wcielenie sklepiku
żyło dłużej, a mówienie „idę do garażu
po kapustę” nikogo nie dziwiło.
Nie umiem powiedzieć, jaki ogień tym
razem zapłonął (motoryzacji? sanitarny?), ale znowu wiatr (tym razem zachodni) musiał przenieść popioły, by
sklepik – feniks mógł odrodzić się na
rogu Filtrowej i Sędziowskiej. Ten maleńki lokalik stał się naszą podporą na
następne lata.
Kolejna metamorfoza miała nieco
inny charakter, bo sklep się ostał, ale
zmienił właściciela. Teraz, zdalnie z Ursynowa, prowadziła go pani Grażyna
Pyziak (wraz z mężem chemikiem, co
czasem prowadziło do dywagacji na
temat składu produktów). I tak sklepik
dość spokojnie tkwił w swoim gnieździe, znany jako lokalny „warzywniak”,
aż przyszedł ogień prywatyzacji. I jak na
pogrzeb przystało – zeszli się stali klienci
(przede wszystkim klientki), z kwiatami!
A jednak to nie był koniec. Minęło
lato i w suterenie na rogu Sędziowskiej
i Wawelskiej (za sprawą wiatru północnego?) pojawiło się pisklę – sklep
„Pyza”. Pani Grażyna zamieniła męża
na bratową, rozszerzyła asortyment,
a otwarcie uświetnił szampan. To były
czasy zamawiania doskonałych wędlin

ULICA GLOGERA MA SWOJE ŚWIĘTO
28 września odbyło się pierwsze Święto
Ulicy Glogera zorganizowane przez jej
mieszkańców.
Atrakcjom nie było końca. Przygotowano kiermasz przetworów Wspólnoty
„Chleb Życia”, która dochód ze sprzedaży przekazuje na prowadzone przez siebie domy dla bezdomnych. Były pokazy tańców renesansowych i ludowych,
a nawet lekcje gry w tenisa prowadzone
przez Kasię Dobrowolską. Serwowano
kiełbaski z rusztu i pyszne ciasto śliwkowe
autorstwa pani Rodziewicz Rayzacher.

Niejedną osobę porwała do tańca Konstancińska Orkiestra Estradowa Rondo
(pod kierownictwem mieszkającego
na ul. Glogera Bogusława Poprzęckiego) zapewniająca oprawę muzyczną
imprezy.
Mieszkańcy Glogera już zapowiadają,
że na jednej imprezie się nie skończy,
pozostaje więc tylko czekać…
Piotr Guzek

Fot. Maciej Rayzacher

W Cafe Galeria Stara Ochota odbył się
wernisaż prac artystów mieszkających
na Glogera (Magdy Ferenc, Bożeny Korulskiej i Macieja Dowgiałły) połączony

z pysznym poczęstunkiem. W godzinach
wieczornych Andrzej Person, dziennikarz
sportowy, opowiadał zebranym o,,swoich” igrzyskach olimpijskich, a na koniec
Józef Maria Ruszar i Maciej Rayzacher
przygotowali widowisko: Zbigniew Herbert „Wiersze i Obrazy”.
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(jak przed wojną) i ciast (jak domowych)
na świąteczne okazje, a także innych
udogodnień. Niestety, znowu zapłonął
ogień – tym razem renowacji, a przedłużający się remont elewacji budynku
i zamknięcie sklepu zaowocowało znalezieniem przez p. Grażynę lżejszej pracy. Tymczasem w poprzednim lokalu,
w pozostałym popiele, rodziły się kolejne pisklęta. Najpierw – chyba z tych
pożegnalnych kwiatów – kwiaciarnia.
Ale niewielu było chętnych do kupowania drogich bukietów lub wysyłania
ich za granicę. Także odzież markowa,
a potem używana nie ostała się długo.
Dopiero pisklę właściwego gatunku –
prowadzony teraz przez p. Artura sklep
„Tuż za rogiem” (i „ze wszystkim”) przetrwał konkurencję z „Pyzą” i stanowi
pierwszą pomoc w codziennych zakupach. I nie tylko. Zdaje się, że przestrzeń
sklepu rozciąga się, by pomieścić smakowitości dla koneserów: ingrediencje
do sushi, konfitury z orzechów czy też
marynowane kwiaty dżondżoli. W trakcie zakupów cieszą oczy ryciny i zdjęcia dawnej Warszawy.
Absolutnie nie życzę sobie żadnych
wiatrów południowych oddalających
feniksa od mojego domu!
A. ŻUREK
Pracownia Wspomnień
Stowarzyszenia AKOS

sylwetka miesiąca
Od redakcji: Prezentujemy Państwu tuż-powojenne wspomnienia p. Czesława Łukasika (ur. 1926 r.), żołnierza Armii Krajowej IV Obwodu Ochota, zachęcając tym
innych Czytelników do podzielenia się z nami swoimi ochockimi przeżyciami. Autorowi serdecznie dziękujemy za tak interesujący list.

MÓJ POWRÓT
DO WARSZAWY W 1945 ROKU
Opuściłem Warszawę po upadku powstania warszawskiego. Wróciłem 20 stycznia 1945 roku. Trudny był to powrót, bo
pieszo i to aż zza Sochaczewa, a zima
była mroźna (–200 C) i śnieżna (szedłem
w śniegu po kolana). Warszawa powitała mnie dramatycznie. Tego dnia Wojsko
Polskie szło czwórkami ulicą Wolską, obok
jechał wóz ciągnięty przez konia, który
wiózł rzeczy zagrabione w Warszawie.
Niemcy, wycofując się minowali ulice.
Pod wiaduktem kolejowym wóz wjechał
na jedną z wielu min. Wybuch był straszny. Doszło do masakry maszerujących
żołnierzy – około 26 z nich zginęło. Długo
nie miał ich kto pochować. Byłem przerażony: „Jeżeli tu była mina – myślałem
– to, co będzie dalej w mieście?” Uprzedzono mnie, by iść środkiem ulicy, ponieważ jezdnie były oczyszczone z min.
Wracałem na ulicę Grójecką 3, gdzie
w 1943 roku się przeprowadziliśmy z Woli.
Zajmowaliśmy mieszkanie na 3 piętrze.
Na czwartym zaś świetnie prosperowała
destylarnia alkoholu. Niemcy wiedzieli,
że tam się pędzi bimber, ale zarówno
policja, jak i żandarmeria przymykały na
to oko, biorąc odpowiedniej wysokości
łapówkę. Na Grójeckiej przeżyłem także
naloty sowieckie (koniec 1943 – wiosna
1944). Sowieci bombardowali nie tylko
tory kolejowe, ale także ulice i domy
wzdłuż Grójeckiej. Pewnego dnia, bomba spadła na budynek przy Grójeckiej 17,
trafiła w bramę. Powstał tam głęboki lej,
a że w pobliżu były magazyny chemiczne, zaczął się do niego sączyć kwas
solny. Podwórko wypełniło się oparami,
ludzie zaczęli uciekać i wpadali do tego
dołu z kwasem. Okropny widok...
Tak więc, w styczniu 1945 doszedłem
jakoś na Grójecką 3. Budynek był spalony. Ostał się sam jego szkielet. Jednak
wokół pogorzeliska było pełno świadectw życia i ludzi – wiszące karteczki
z ogłoszeniami typu „żyję, szukam rodziców, braci, sióstr, etc”. Wtedy też spotkałem sąsiada z innego domu – uściskaliśmy się jak bracia. Ciepły, ludzki
odruch wśród wypalonych domów,
wiatru i śnieżyc.

dzie zajmowali opuszczone i wypalone
domy, tchnąc w nie życie.
W czerwcu, przy Dworcu Zachodnim spotkałem ojca i brata. Wracali z obozu koncentracyjnego Oranienburg, wywiezieni
w czasie powstania. Obaj przypominali
szkielety. Ważyli po około 45 kilogramów.
Przywitaliśmy się bardzo serdecznie i zaczęliśmy szukać jakiegoś lokum z niespalonym dachem. Było to trudne, bo co
lepsze mieszkania były już zajęte. W końcu znaleźliśmy izbę w budynku przy Sękocińskiej 7a. Pomieszczenie było oczywiście wypalone, więc wpierw wyrzuciliśmy
gruz – metodą wówczas ogólnie przyjętą
– przez okno. W dziury po oknach wstawiliśmy jakieś ramy z szybą, a drzwi zrobiliśmy
z desek. Nasz pierwszy powojenny dom
nie był zamykany, podobnie zresztą jak
i inne ówczesne domy. Nie było co kraść,
cały majątek każdy miał na sobie.
Powoli zaczęły się również organizować służby miejskie. W czerwcu ruszyły
Filtry, dzięki czemu nie trzeba było już
z daleka nosić wody, tylko iść na plac
Narutowicza. Niedługo potem mieliśmy
wodę w domu. Okazało się bowiem, że
budynek, który obraliśmy za nasze powojenne lokum, był przed wojną jednym z najbardziej nowoczesnych i jego
instalacja wodna wytrzymała pożar,
a rury były drożne.
Jeszcze w 1945 wróciła do Warszawy
moja mama z drugim bratem. Także
wracali z obozu. Wreszcie – jak mówiliśmy – byliśmy w komplecie. Niestety nie
dotyczyło to dalszej rodziny – w powstaniu, głównie na Woli i Starym Mieście zginęło 16 moich krewnych.
Zacząłem pracować przy naprawach
mieszkań i domów. Znalazłem dla sie-

bie dość dużą kuchnię i poznałem bardzo mądrą dziewczynę, Warszawiankę.
W 1946 roku pobraliśmy się w kościele św.
Jakuba na placu Narutowicza. Oprócz
miłości nie mieliśmy niczego. W naszym
domostwie nie było garnków, noży, opału, nie mieliśmy na czym spać, ani czym
się przykryć. Brakowało nam wszystkiego, z pracą było ciężko. Miasto jednak
coraz bardziej budziło się do życia.
W 1946 roku zaczęła kursować komunikacja z placu Narutowicza na Okęcie,
gdyż linia nie była zniszczona. Do użytku
został też oddany most Poniatowskiego
i tramwaje mogły jeździć na Pragę. Wiosną tamtego roku władze gminy Ochota wydały zarządzenie (i dostarczyły
samochody ciężarowe), żeby wywieźć
na wysypisko te straszne hałdy gruzu
zalegające ochockie ulice. W każdym
budynku tzw. Komitet Blokowy był zobowiązany dopilnować, by mieszkańcy
załadowali gruz na samochody. Wszyscy zaangażowali się tę akcję. Po jakimś
czasie ani na ulicach Ochoty, ani na jej
podwórkach nie było gruzu.
Z czasem Warszawa zaczęła tętnić życiem. Otworzyły się firmy i zakłady, ludzie
mieli gdzie pracować. Ruszyła odbudowa stolicy, przy której pracowałem. Żyło
się coraz lepiej. Zmieniliśmy mieszkanie,
wychowaliśmy trójkę dzieci i przez 62
lata małżeństwa byliśmy szczęśliwi. Żona
odeszła niedawno, w 2008 r. Jej już nie
ma, ale przy mnie nadal są dające zawsze radość nasze dzieci, wnuki i prawnuki. I tak kończę tę opowieść.
Czesław Łukasik
żołnierz Armii Krajowej IV
Obwód Ochota

Noc przeżyłem w niewypalonym domu
na Słupeckiej. Następnie wróciłem na
wieś, za Sochaczew, by przeczekać
zimę i wiosną powrócić do Warszawy
– już na stałe. Jak wielu innych Warszawiaków, gdy tylko zrobiło się cieplej
wyruszyłem do mojego miasta, które
powoli zaczęło się organizować. Lu-
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WEHIKUŁ CZASU
– SPOTKANIA WIELOPOKOLENIOWE
– SIL, FIO, OKO, SURMA
Od września 2008 roku w Klubie Osiedlowym SURMA realizowane są spotkania
wielopokoleniowe „Wehikuł Czasu”,
skierowane do dzieci w wieku 5-12 lat
oraz ich rodziców i dziadków. Projekt
współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach FIO 2008
realizowany jest przez Stowarzyszenie
Inicjatyw Lokalnych „Białobrzeska”
w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury
Ochoty. Spotkania te są okazją do
wspólnej zabawy, bycia wśród ludzi, rozwijania swoich kulturalnych horyzontów
bez rywalizacji, przy współpracy i zrozumieniu indywidualnych potrzeb uczestników – odbiorców. Tutaj hasło „bawimy się i współpracujemy” ma swoje
urzeczywistnienie w konkretnych działaniach animacyjnych opartych m.in. na
„pedagogice zabawy”. Animatorzy naprawdę animują, czyli autentycznie ożywiają ukryte w uczestnikach możliwości,
jakie ujawniają się podczas wspólnej
twórczej zabawy. Warsztatowy charakter spotkań sprzyja integracji. Dzieci
maja okazję przebywać w swoim środowisku rówieśniczym, a wraz ze swoimi
rodzicami i dziadkami spędzić aktywnie
miłe przedpołudnie.
27 września odbyło się spotkanie
z mieszkańcami podwodnej głębiny,
czyli „podwodnymi i płochliwymi”. Rozpoczęliśmy od gry memory, rozpozna-

wania na planszy różnych rodzajów rybek zamieszkujących podwodne dno,
ćwiczenia zręczności podczas łowienia rybek w balii pełnej wody. Później
zasiedliśmy wszyscy obok siebie przed
ekranem, na którym wyświetlono prezentację multimedialną o tajemnicach
podwodnego świata. Rafy koralowe,
pięknie ubarwione rybki – „podwodne
i płochliwe” stały się inspiracją do warsztatów plastycznych. Podczas warsztatu
uczestnicy wykonali akwarium z kartonowego pudełka, oklejali je przygotowanymi materiałami (folią samoprzylepną, bibułką), a następnie ozdabiali
kolorowym piaskiem, kamyczkami, muszelkami, a nawet koralami imitującymi
prawdziwe prawdziwie perły z koralowca. Podczas tego spotkania się „kolorowa chusta” animacyjna przemieniła się
w morską głębinę. Poruszając chustą
staraliśmy się wczuć w role morskich fal,
uderzających o brzeg plaży, a potem
bawiliśmy się w „rekina i rybaka”.
Na zakończenie spotkania zostaliśmy
poczęstowani prawdziwie morskim specjałem – ciepłym makaronem „muszelki” z pesto z bazylią oraz herbatą
owocową. Ostatnim elementem spotkania było podsumowanie zabawy
w formie… zabawy. Każdy z uczestników na przygotowanej planszy mógł
przykleić rybkę, która odzwierciedlała

jego na strój po spotkaniu. I tak na naszej planszy przeważyły rybki „uśmiechnięte”, co oznaczało, że spotkanie mogliśmy uznać za w pełni udane. Rodzicie
i dziadkowie natomiast otrzymali do wypełnienia ankiety, niemniej na planszy
przykleili też rybki.
Podobne przygody tym razem z „wielobarwnymi i szaroburymi” spotkały
nas w październiku. W ramach projektu „Wehikuł czasu” odbędą się jeszcze
3 spotkania:
22 listopada (sobota)
– „Straszydła i potwory”
29 listopada (sobota)
– „Wieczór Andrzejkowy”
6 grudnia (sobota)
– „Mówiące ludzkim głosem”
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, dzieci, dziadków do wspólnej
zabawy!!!
Żeby wziąć udział w spotkaniu należy:
skontaktować się z Klubem i pozostawić namiary na siebie. Przed spotkaniem wyślemy do Państwa ulotkę z informacją o spotkaniu i terminie odbioru
zaproszeń.
informacje: Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel./fax. (0 22) 823 04 32
surma@oko.com.pl

UWAGA, WARSZTATY!
Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej zaprasza młodzież na nieodpłatne warsztaty:
– wokalno-muzyczne (piątki, godz. 16.00-17.00)
– taneczne (piątki, godz. 17.00-18.00)
– literackie (piątki, godz. 16.00-18.00).
Ponadto w każdy piątek w godz. 14.00-16.00 młodzież może skorzystać z „Treningu ortograficznego” prowadzonego w formie
zabaw i gier dydaktycznych, podczas których wyłaniani są liderzy grupowi, przygotowywani do przejmowania roli prowadzącego zajęcia. Młodzież jest kreatorem działań, a nie tylko wykonawcą polecanych zadań.
Warsztaty oraz „Trening Ortograficzny” odbywają się w Zespole Szkół Zawodowych nr 26 przy ul. Urbanistów 3.
Na wszystkich proponowanych warsztatach i zajęciach mile widziani są rodzice, pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy oraz wszyscy zainteresowani.
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TONA! TONA! TONA!
TONA, czyli Towarzystwo Opieki Nad Artystami ponownie zaprasza wszystkich
mieszkańców Ochoty do zaprezentowania swojej twórczości! Projekt działa
od 2003 roku przy Klubie Osiedlowym
SURMA, filii Ośrodka Kultury Ochoty i dynamicznie oraz różnorodnie się rozwija,
nie odrzucając żadnej dziedziny sztuki
ani pomysłu na wieczór autorski. Pomogliśmy już wielu artystom-amatorom
zaprezentować swoją twórczość: koordynowaliśmy działania przy organizacji spotkań, udostępnialiśmy salę, organizowaliśmy reklamę oraz służyliśmy
pomocą, by nadać projektowi formę
odpowiadającą potrzebom współpracujących z nami artystów.
TONA to projekt naprawdę dla każdego. Na przykład 18 kwietnia – „Pod
Skrzydłami
Pegaza”,
wieczór
prezentujący
twórczość p. Tadeusza
Usnarskiego, emerytowanego pedagoga,
który
przepracował
40 lat w liceum im.
Joachima Lelewela,
miłośnika literatury
pięknej. Goście wieczoru zapoznali się
z powstającymi dla
relaksu
fraszkami
jego
autorstwa
oraz wspomnieniami z okresu
okupacji, zebranymi w książce
pt. „Dzieci Wojny”. Następnie,
30 maja, Agnieszka
Matan i Konrad Zduniak (studenci
zafascynowani sztuką filmową) pokazali zdjęcia, film o Klubie Kobiet „Bia-

łobrzeska” pt. „Na rogu świata i nieskończoności” oraz krótką, ekspresyjną
pracę video Konrada. Wieczór swój
nazwali „Orgiami-składamy rzeczywistość”. Potem zaś bohaterem wieczoru
była Julia Sroka, uczennica gimnazjum,
która połączyła swoje 14. urodziny z
pierwszym w życiu wernisażem fotografii. Spotkanie „To mnie kręci!” odbyło się 18 czerwca. Nowy rok kulturalny 2008/2009 TONA zaczęła w piątek,
31 października, wieczorkiem poezji Joanny Majewskiej z oprawą muzyczną
wykonaną przez przyjaciół – „Dwa światy. Między niebem a ziemią”.
Zapraszamy do TONY wszystkich, którzy chcą pokazać swoje prace, a także tych, którzy chcą zapoznać się
z prezentowanym przez
artystów podczas naszych
spotkań materiałem. Jeśli
w
jakikolwiek
sposób zajmujesz się sztuką
i chcesz podzielić
się z innymi swoją
twórczością – napisz, przyjdź – pomożemy Ci zorganizować
Twój
wieczór! Już teraz
przygotowujemy
następne spotkanie!
Po więcej informacji proszę pisać na
tona.koordynator@
gmail.com lub pytać
w Klubie Osiedlowym
SURMA.
Agata Gajda,
koordynator TONA

ŚWIĘTO WOLONTARIUSZA CZYLI WOLONTARIAT Z OCHOTĄ
Klub Osiedlowy SURMA po raz piąty wspólnie z instytucjami i organizacjami z Ochoty przygotowuje Dzielnicowe Święto Wolontariusza czyli WOLONTARIAT Z OCHOTĄ
pod patronatem Burmistrza Ochoty pana Maurycego
Wojciecha Komorowskiego. Głównym celem uroczystości jest podziękowanie ochockim wolontariuszom za
ich pracę i serce, a także promocja idei wolontariatu
wśród ochockich mieszkańców i instytucji. W tym roku
gospodarzem Święta będzie Ośrodek Kultury Ochoty,
gdzie w grudniu spotkamy się z wolontariuszami.
Jeżeli pracujecie Państwo z wolontariuszami lub macie
zamiar krzewić tę szlachetną ideę w swojej organizacji zapraszamy do włączenia
się w spotkania przygotowujące Święto.
informacje:
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
tel./fax. (0 22) 823 04 32, e-mail: surma@oko.com.pl
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VIII PLENER
PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY
W KAMIEŃCU PODOLSKIM
10 października 2008 r. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste otwarcie poplenerowej wystawy plastyczno-fotograficznej.
Prezentowane na niej prace zostały wykonane na VIII Plenerze Plastyczno-Fotograficznym w Kamieńcu Podolskim, który się odbył 3-16 lipca 2008 r. Głównym
motywem zarówno zdjęć, jak i rysunków
są krajobrazy, architektura oraz sceny
z codziennego życia mieszkańców Kamieńca Podolskiego, a także Odessy,
Chocimia czy Lwowa.
Mimo stosunkowo młodego wieku autorów – licealistów z Polski i Ukrainy – oraz
braku w pełni profesjonalnego sprzętu
prace charakteryzuje dbałość o wysoki
poziom techniczny i estetyczny. Można
pokusić się o stwierdzenie, iż dzięki owej
akcji odkryto kilku naprawdę utalentowanych młodych artystów, którzy na pewno
powinni podążać dalej tą drogą.
Rysunki i fotografie można oglądać
do końca października. Serdecznie
zapraszamy.
Grzegorz Czyżewski
Cała rzecz w tym
żeby „być” i dać
z siebie „coś”!
Przyjdź, spróbuj,
przekonaj się!

WOLONTARIUSZE
– PILNIE POSZUKIWANI !!!
Chcesz pracować jako wolontariusz?
Chcesz pomóc starszym osobom
nauczyć się obsługiwać komputer?
Zgłoś się do Klubu Osiedlowego SURMA!

POZNAJ SWOJE MOŻLIWOŚCI
W PRACY Z SENIORAMI
PRZY KOMPUTERZE!
informacje i zgłoszenia:
koordynator wolontariatu:
Paulina Borzecka
paulina.borzecka@oko.com.pl
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel. (0 22) 823 04 32
surma@oko.com.pl
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URODZINY STARSZYCH PANÓW
16 października w Teatrze na Woli obchodziliśmy niezwykły jubileusz. W 50. rocznicę telewizyjnej emisji pierwszego „wieczoru” Kabaretu Starszych Panów, w teatrze przy Kasprzaka 22,
zgromadzili się aktorzy i przyjaciele tego najwybitniejszego polskiego kabaretu, by raz jeszcze odśpiewać „Wesołe jest życie staruszka” czy „Piosenka jest dobra na wszystko”. Podczas
czwartkowego wieczoru wystąpili wspótworzący kiedyś Kaberet Starszych Panów: Barbara
Krafftówna, Wiesław Michnikowski i Bohdan Łazuka, a także młodsi artyści, m.in. Hanna Śleszyńska, Edyta Jungowska czy Katarzyna Dąbrowska doskonale wczuwające się w poetykę
kabaretu Przybory i Wasowskiego. Nad oprawą całości czuwał Andrzej Strzelecki, który znane
wszystkim piosenki Starszych Panów wkomponował w doniesienia prasowe z 16 października
1958, wpisując je w szerszy kontekst kulturowo-historyczny, oddający klimat minionej epoki.
Tak skonstruowany koncert zachwycił i wzruszył publiczność, która podziękowała artystom
kilkuminutową owacją na stojąco.
Organizatorem jubileuszu 50-lecia Kabaretu Starszych Panów był Ośrodek Kultury Ochoty. Patronat nad imprezą objęli:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent m.st. Warszawy, TVP 2, Program III Polskiego Radia, Życie Warszawy.
Fot. Rafał Nowak

STUDIO WOKALNE IM. J. WASOWSKIEGO – OBCHODY 10-LECIA
ORAZ KONKURS WOKALNY „PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”

10

z piosenką „Seanse spirytystyczne”, drugie
miejsce przypadło Joannie Majewskiej-Steinberg za wykonanie utworu „Rzuć chuc”,
a trzecie zajęła uczennica Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego – Marta Zubilewicz
z piosenką „Zmierzch”.
Koncert uczniów Studia Wokalnego
przygotowała nieoceniona prof. Maciejka
Mazan przy akompaniamencie zespołu pod
kierownictwem Marcina Kuczewskiego.
Wielkie brawa nalezą się prof. Aleksandrze
Bilińskiej, która niezwykle dowcipnie, błyskotliwie i z wielką swobodą poprowadziła
cały koncert, zakończony wspólnym zaśpiewaniem utworu „Piosenka jest dobra
na wszystko”.

zwycięzca - Kamil Maria Banasiak

2 miejsce – Joanna Majewska-Steinberg
Fot. Rafał Nowak

Rok 2008 to rok jubileuszy: 40-lecie OKO,
50-lecie Kabaretu Starszych Panów oraz 10lecie Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego
działającego przy Ośrodku Kultury Ochoty.
Te fakty zadecydowały ostatecznie o powołaniu do życia konkursu wokalnego „Piosenka jest dobra na wszystko”, z piosenkami
Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory,
adresowanym do wszystkich wielbicieli ich
twórczości.
17 października w piątek odbyły się przesłuchania konkursowe, a dzień później koncert finalistów konkursu, występ uczniów
Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego oraz
koncert wybitnego pianisty i znawcy muzyki J. Wasowskiego – Bogdana Hołowni.
Wielką radością był fakt, że na konkurs
zgłosili się niezwykle młodzi ludzie, którzy
bardzo dobrze poradzili sobie z tak trudnym repertuarem zarówno w warstwie literackiej, jak i muzycznej. Mamy nadzieję,
że z roku na rok w konkursie będzie brało
udział coraz więcej uczestników, a grono wielbicieli twórczości J. Wasowskiego
i J. Przybory, dzięki takim imprezom, zacznie się powiększać.
Pierwszą edycję konkursu wokalnego
„Piosenka jest dobra na wszystko” wygrał
licealista z Warszawy Kamil Maria Banasiak

Uczennice Studia Wokalnego im. J.Wasowskiego
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3 miejsce w konkursie – Marta Zubilewicz

DK ”Rakowiec”
ARTYSTYCZNA PODRÓŻ CZYLI
ETNICZNE INSPIRACJE W DK „RAKOWIEC”
My, Polacy, staliśmy się społeczeństwem
turystycznym i podróżującym. Podróżują młodzi i starzy. Sześćdziesięciolatkowie i pięćdziesięciolatkowie podróżują
odreagowując komunistyczną blokadę
i żelazną kurtynę, którą Polska była
oddzielona od świata wolności, demokracji i wolnego rynku. Jeszcze starsi
udają się w podróże sentymentalne do
miejsc swojego dzieciństwa, młodości.
Młodzi zaś gnani chęcią sukcesu i ciekawością świata wyjeżdżają w bliższe
i dalsze strony świata.
Podróże inspirują i prowokują do wyrażenia swoich przeżyć w różnych formach
artystycznych i dzielenia się nimi. Czerpiemy z innych kultur, miejsc i spotkań
z drugim człowiekiem wszelkiego rodzaju
inspiracje; etniczne inspiracje.
Najbliższe „Etniczne Inspiracje” umożliwią
zainteresowanej publiczności spotkanie z
największymi damami folku. Ich nazwiska
mówią sami za siebie. I tak, w obszar kultury Wschodu zawiodą Państwa Olena
Leonenko, Julia Doszna, ukraiński zespół
Atmasfera. Muzykę żydowską z różnych
stron świata przedstawią Anya Jagielska, Nina Stiller i zespół Max Klezmer
Band. Na Słowację poprowadzi nas
niekwestionowana gwiazda słowackiej
muzyki folk – Sui Vesan. Polskie muzyczne ścieżki przybliży zespół Ajagore oraz
Joanna Słowińska z zespołem w finałowym koncercie festiwalu. Polecamy też
przygotowane przez Witta Wilczyńskiego projekcje filmów Agnieszki Jackowiak i Kuby Pietrzaka, Jacka Grekowa,
Alicji Szczypty czy pokaz multimedialny
Andrzeja Leksa oraz wystawę fotograficzną „Dyskoteką w świat” i spotkanie,
podczas wernisażu, z autorem zdjęć,
Cyprianem Pawlaczykiem.
Czekamy na Państwa i Państwa przyjaciół 16-22 listopada na ulicy Wiślicką 8 do
Domu Kultury „Rakowiec”.
Grażyna Zaczek
Szczegółowy program festiwalu:
www.etniczneinspiracje.art.pl.

XVII INTERDYSCYPLINARNY FESTIWAL
ETNICZNE INSPIRACJE
WSPÓLNOTA W KULTURZE 2008
17-22 listopada 2008

PROGRAM FESTIWALU:
17 listopada (poniedziałek)
godz. 18.30 – DYSKOTEKĄ W ŚWIAT
(wernisaż wystawy fotografii Joanny Zapęckiej i Cypriana Pawlaczyka dokumentującej podróże „Dookoła
Sahary” i „W poszukiwaniu Jedwabnego Szlaku”; 17-30.11.2008)
godz.19.00 – KONCERT INAUGURACYJNY: JULIA DOSZNA; ATMASFERA
„Moje pieśni z łemkowyny” – Julia Doszna (śpiew), Krzysztof Pietrucha (gitara)
„Od wschodu do zachodu” – Atmasfera (Ukraina) – w składzie: Andrij Szadij (wokal, mandolina, gitara),
Yuliya Yaremczuk (wokal, keyboard), Anastasiya Yaremczuk (wokal, flet), Oleksandr Gonczaruk (skrzypce),
Andrij Czerkasow (gitara basowa), Timur Gogitidze (bębny, darabuka), Igor Sas (gitara akustyczna)
18 listopada (wtorek)
godz. 17.45 – TKACTWO NA WARSZTACIE
(film Agnieszki Jackowiak i Kuby Pietrzaka opowiadający o rzemiośle odchodzącym w niepamięć)
godz. 19.00 – KONCERTY: ANYA JAGIELSKA; AJAGORE
„Zapomniane Księżyce” – Anya Jagielska (śpiew, gitara) wraz z zespołem: Marta Maślanka (santur, cymbały, darabuka), Michał Pindakiewicz (gitara), Mohamad Rasouli (flety nej, tar, daf), Robert Siwak (instrumenty perkusyjne)
„Folkofilia” – Ajagore w składzie: Maciej Kortas (gitara elektryczna, gitara akustyczna, banjo, syntezator
gitarowy), Sławomir Kornas (wokal, bas), Michał Szczeblewski (perkusja), Irek Wojtczak (saksofon)
19 listopada (środa)
godz.17.45 – ŚCINANIE KANI
(film Alicji Szczypty przedstawiający świętojański, przedchrześcijański kaszubski obrzęd ścinania kani)
godz. 19.00 – RECITAL: NINA STILLER
„In Her Eyes” – Nina Stiller (scenariusz, reżyseria, choreografia, interpretacja wokalno-aktorska) wraz z zespołem: Robert Stiller (teksty polskie, narracja), Joachim Mencel (aranżacje, kierownictwo muzyczne, pianino), Tomasz Kupiec (bass), Arek Skolik (instrumenty perkusyjne)
20 listopada (czwartek)
godz. 17.45 – KOPRYWSZCZYCA
(film Jacka Grekowa, potomka Bułgara osiedlonego na Podlasiu, to muzyczna i magiczna podróż do źródeł)
godz.19.00 – RECITAL: OLENA LEONENKO
„Pieśni mojej matki” – Olena Leonenko (scenariusz, narracja, śpiew), Marek Walawender (aranżacja, gitara)
21 listopada (piątek)
godz.19.00 – KONCERT: SUI VESAN; MAX KLEZMER BAND
„Odrodzenie” – Sui Vesan (Słowacja; śpiew, gra na wielu instrumentach), Rado Vesan (gitara, perkusje)
„Zimra... Rikud... Neshef...” („Śpiew… Taniec… Zabawa...”) – Max Klezmer Band w składzie: Max Kowalski
(kontrabas, kompozycja), Michael Jones (skrzypce, śpiew, trąbka, djembe, hinduskie skrzypce, kompozycja), Piotr Skupniewicz (klarnet, klarnet basowy, kompozycja), Jacek Hołubowski (akordeon), Adam Leśniak (perkusja, kompozycja), Andrzej „Czoper” Czop (inżynier dźwięku)
22 listopada (sobota)
godz. 17.45 – NIE TYLKO MAROKO
(pokaz multimedialny Andrzeja Leksa podróżującego po krajach bliskowschodnich)
godz. 19.00 – KONCERT: JOANNA SŁOWIŃSKA
„Możesz być” – Joanna Słowińska (śpiew, skrzypce), Mikołaj Blajda (kontrabas), Marcin Wyrostek (akordeon), Jan Słowiński (altówka), Tomasz Wertz (instrumenty perkusyjne), Paweł Odorowicz (altówka), Leszek
Hefi Wiśniowski (flet poprzeczny, saksofon)
Gospodarzami koncertów będą: Adam Dobrzyński, Maciej Szajkowski. Projekcje filmowe wybrał i zaprezentuje: Witt Wilczyński. Na wszystkie wydarzenia festiwalowe wstęp wolny. Zapraszamy!

HERBERT – „BĄDŹ WIERNY – IDŹ”
W ramach obchodów roku Zbigniewa Herberta zapraszamy do DK „Rakowiec” uczniów ochockich szkół
na spotkanie z twórczością poety.
HERBERT – „Bądź wierny – idź” to spektakl w reżyserii Haliny Machulskiej wg „Pana Cogito” Zbigniewa Herberta
przygotowany przez Szkołę Aktorską H. i J. Machulskich przy Polskim Ośrodku Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży.
Spektakl zrealizowano w ramach Programu „Herbert” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
obsada: David Andriyan, Maria Andrzejewska, Alicja Bendkowska, Magdalena Bogdan, Alicja Gałązka, Katarzyna Gruszewska,
Mariusz Kamiński, Małgorzata Kunowska, Damian Kwiatkowski, Joanna Mazewska, Emanuela Ossowska, Anna Słowikowska,
Dorota Stefańska, Helena Świegocka, Jacek Wysiński
asystent reżysera: Grzegorz Milczarczyk
scenografia: Mikołaj Bem-Sojka

27 listopada (czwartek) 2008
godz. 10.00 i 12.00
Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
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POCZTÓWKA
SZACHY NA RAKOWCU
ZE ŚWIATA
Centrum Artystyczne „Radomska13” przy ul. Radomskiej 13/21 serdecznie zaprasza 27 listopada (czwartek) o godz. 18.00 na kolejne
spotkanie w ramach cyklu „Pocztówka ze świata – wyprawa w dziedzinę sztuki i obyczajów różnych narodów”. Tym razem wybierzemy
się w podróż do Bengalu Zachodniego niezwykłego stanu w Indiach,
położonego w jej północno-wschodniej części. Stolicą stanu, a zarazem największym miastem jest Kalkuta. Stan powstał w 1947 roku
w wyniku podziału Bengalu na część wschodnią – obecny Bangladesz i część zachodnią, która pozostała przy Indiach. Spotkanie to
okazja do poznania języka, muzyki, instrumentów oraz kuchni bengalskiej. W podróż do Bengalu Zachodniego zabiorą Państwa miłośnicy
kultury bengalskiej.

03.XI

NA SZTUKI
„Czy sztuka ma płeć?”
„Radomska 13”, ul. Radomska13/21, godz.16.00, wstęp wolny

08.XI

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.30-13.30, wstęp wolny

08.XI

wernisaż IV Poplenerowej Wystawy
Pracowni Plastycznych Ośrodka Kultury Ochoty
Galeria Wodozbiór-Łazienki Królewskie, godz. 12.00, wstęp wolny

08.XI

WIECZORY BARDÓW
„Pilnujmy marzeń” – recital Elżbiety Adamiak przy akompaniamencie Andrzeja Pawlukiewicza (piano)
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletów: 20 zł; sprzedaż: OKO
ul. Grójecka 75, tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69

13.XI

MAGIA ŻYWIOŁÓW
wernisaż rysunków Anny Grosfeld.
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 17.00, wstęp wolny

15.XI

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„Treny Mojej Matce” – program poetycko-muzyczny
Kościół Zwiastowania Pańskiego przy ul. Gorlickiej 5/7
godz. 19.30, wstęp wolny

15.XI

SPOKO
„Słońce – słoneczny – słonecznik”
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp wolny

16.XI

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Duchy i Duszki” – warsztaty plastyczne oraz spektakl
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

16.XI

XXII OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
„Salonik EKD”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 17.00, wstęp wolny

17.XI

JAZZ W OKO
„W saloniku u Janusza” wystąpi formacja New Bone
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 15 zł; sprzedaż: OKO
ul. Grójecka 75, tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69

17.XI
22.XI

XVII INTERDYSCYPLINARNY FESTIWAL ETNICZNE
INSPIRACJE WSPÓLNOTA W KULTURZE 2008
17 listopada (poniedziałek)
godz.18.30 – „Dyskoteką w świat”
– wernisaż wystawy fotografii Cypriana Pawlaczyka
godz.19.00 – uroczyste otwarcie Festiwalu: „Moje pieśni
z Łemkowyny” – Julia Doszna, Krzysztof Pietrucha; „Od
wschodu do zachodu” – zespół Atmasfera (Ukraina)
18 listopada (wtorek)
godz. 17.45 – „Tkactwo na warsztacie” – film Agnieszki
Jackowiak i Kuby Pietrzaka
godz. 19.00 – „Zapomniane księżyce” – Anya Jagielska (pieśni
sefardyjskie w orientalnym stylu); „Folkofilia” – zespół Ajagore
19 listopada (środa)
godz.17.45 – „Nie tylko Maroko” – pokaz multimedialny
Andrzeja Leksa z Warszawskiego Klubu Podróży „Jarema”
godz.19.00 – „In Her Eyes, W jej oczach” –
Nina Stiller (recital pieśni żydowskich)
20 listopada (czwartek)
godz.17.45 – „Koprywszczyca” – film Jacka Grekowa
godz.19.00 – „Pieśni Mojej Matki” – Olena Leonenko
(pieśni ukraińskie)
21 listopada (piątek)
godz.19.00 – „Odrodzenie” – Sui Vesan (Słowacja), „Zimra... rikud...
neshef...” (Śpiew, taniec, zabawa) – zespół Max Klezmer Band
22 listopada (sobota)
godz.17.45 – „Ścinanie kani” – film Alicji Szczypty
godz.19.00 – „Możesz być” – Joanna Słowińska z zespołem
(koncert finałowy festiwalu)
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, wstęp wolny

27 listopada (czwartek), godz. 18.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

TRADYCJA PO POLSKU
„Góry nase góry, hole nase hole nik wos tak nie kocho, jako my Górale”

Podhale to jeden z najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych
regionów w Polsce. Fascynuje pięknem krajobrazu, a przede wszystkim autentycznym i żywym folklorem. Muzyka, taniec, gwara, obrzędy nadal są obecne w życiu codziennym wielu podhalańskich rodzin.
23 listopada w ramach „Tradycji po polsku” będziecie mieli Państwo
okazję poznać bliżej zwyczaje i sztukę podhalańską. Spotkanie poprowadzi p. Adam Makowski, który opowie o pierwszych osadnikach,
zwyczajach pasterskich, zbójnikach, muzyce i stroju. Opowieści przeplatane będą grą na różnych instrumentach, pokazem tańca i oczywiście humorem góralskim. W czasie spotkania wystąpi zespół regionalny „Małe Bartusie” z Murzasichla, pod kierownictwem p. Katarzyny
Trebuni, odbędą się również warsztaty malowania na szkle oraz szybki
kurs tańca góralskiego. Zaprosiliśmy rzemieślników specjalizujących
się w wyrobie tradycyjnych produktów regionalnych m.in. kierpców,
spinek góralskich, oscypków, które będzie można zakupić na miejscu.
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Pytomy piyknie,
przyjdźcie ku nom!
W imieniu organizatorów Wioletta Obuchowska
23 listopada (niedziela), godz. 12.30
Centrum Artystyczne
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
To wspólna zabawa dzieci i rodziców pod przewodnictwem instruktora
tańca. Zajęcia mają na celu rozwinięcie u dzieci muzykalności, kultury
ruchu, motoryki i rytmiki. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-7 lat. Spotkania odbywają się w soboty, raz w miesiącu.
Terminy najbliższych spotkań:
8 listopada i 6 grudnia
Dom Kultury „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8
tel./fax: (0 22) 823 66 72 lub 823 66 97
www.rakowiec.art.p
Wstęp wolny.

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Duchy i Duszki” zawitają do DK „Rakowiec” podczas naszego rodzinnego spotkania pt. „Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą”. W programie: warsztaty plastyczne oraz spektakl. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 3-12 lat wraz z rodzicami. Wstęp wolny.
16 listopada 2008 (niedziela), godz. 12.00-15.00
Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
tel./fax: (0 22) 823 66 72, 823 66 97
www.rakowiec.art.pl
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XXII OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
Salonik EKD

PROFILAKTYKA A TEATR
działanie edukacyjno-profilaktyczne dla młodzieży i dorosłych,
prezentacja spektakli (połączona z ankieta i dyskusją):
o godz. 10.00 i 12.00 – „Blackaut” – spektakl dla uczniów
II i III klas gimnazjów i I klas szkół średnich
godz. 19.00 – „Dzwonek” – spektakl dla rodziców
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75, wstęp wolny

18.XI
19.XI

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
Rym cym cym, rym cym cym, gdzieś mi
z głowy uciekł rym – spotkanie z poezją dziecięcą:
wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75, godz. 11.00, wstęp wolny

22.XI

WEHIKUŁ CZASU
„Straszydła i potwory” – spotkanie wielopokoleniowe
SURMA, ul. Białobrzeska 17, godz. 11.30
wstęp wyłącznie za zaproszeniami, które można odbierać
w dniach: 19 i 20 listopada w godz. 16.00-19.00 w Klubie SURMA

22.XI

KABARETOWA SCENA OKO
Kabaret Skeczów Męczących
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletów: 20 zł; sprzedaż i rezerwacja:
OKO ul. Grójecka 75, tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69
TRADYCJA PO POLSKU
„Góry nase góry, hole nase hole
nik wos tak nie kocho, jako my Górale”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz.12.30, wstęp wolny
POCZTÓWKA ZE ŚWIATA
„Bengal Zachodni”
„Radomska13”, ul. Radomska 13/21, godz. 18.00, wstęp wolny
HERBERT– „BĄDŹ WIERNY – IDŹ
spektakl wg „Pana Cogito” Zbigniewa Herberta
DK „Rakowiec” ul. Wiślicka 8,
godz. 10.00 i 12.00, wstęp wolny
WYGRAJ Z CZASEM
cykl spotkań o zdrowiu
SURMA, ul. Białobrzeska 17, godz. 18.00, wstęp wolny
OPPA 2008
finał konkursu, koncert laureatów „Złotej Piątki” oraz Mateusza
Rulskiego (laureata Grand Prix im. Jonasza Kofty OPPA’ 2007)
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75, godz. 18.00, wstęp wolny
VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
„Scrapbooking – Ozdobne kartki”
„Radomska13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.00, koszt: 25 zł od osoby; zapisy do 25 listopada
osobiście w Centrum Artystycznym „Radomska 13” lub
tel. (0 22) 823 37 56, e-mail: radomska13@oko.com.pl
WEHIKUŁ CZASU
„Wieczór Andrzejkowy” – spotkanie wielopokoleniowe
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30, wstęp wyłącznie za zaproszeniami,
które można odbierać w dniach: 26 i 27 listopada w godz. 16.00-19.00 w Klubie SURMA
ŚWIĘTO WOLONTARIUSZA czyli WOLONTARIAT Z OCHOTĄ
OKO, ul. Grójecka 75, godz. 17.00, wstęp wolny;
informacje: Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
KONCERT ZESPOŁÓW POWIEKI i UNDERWATER SLEEPING
SOCIETY
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz.12.30
cena biletów: 10 zł (przedsprzedaż); 15 zł w dniu koncertu
RODZINNE ZABAWY TANECZNE
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.30-13.30, wstęp wolny
WEHIKUŁ CZASU
„Mówiące ludzkim głosem” – spotkanie wielopokoleniowe
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30; wstęp wyłącznie za zaproszeniami,
które można odbierać w dniach: 3 i 4 grudnia
w godz. 16.00-19.00 w Klubie SURMA

22.XI

SCRAPBOOKING – OZDOBNE KARTKI

23.XI

Warsztaty artystyczne dla młodzieży i dorosłych, zorganizowane
w ramach Vademecum Sztuki Użytkowej. Podczas trzygodzinnego
spotkania stworzysz komplet 10 kartek, które zabierzesz ze sobą. Zajęcia poprowadzi Joanna Sztyber.

27.XI
27.XI

Historia Elektrycznej Kolei Dojazdowej nierozerwalnie związana jest
Ochotą. Wielu mieszkańców pamięta jeszcze pociągi na Szczęśliwickiej. Wagoniki popularnej „ekadki” były dla mieszkańców czymś
więcej niż tylko zwykłym środkiem komunikacji miejskiej. Podróżni
tworzyli zgraną społeczność ze specyficznymi zwyczajami i kulturą.
Pan Andrzej Szymiczek kustosz Izby Pamięci EKD/WKD i jeden z najwybitniejszych autorów modeli kolejowych powiedzie nas w niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni. Usłyszymy zabawne anegdotki, historie piękne, ale również i tragiczne. Obejrzymy oryginalne zdjęcia,
pamiątki i modele wagoników. Atmosfera jak zwykle będzie magiczna, a bilety nic Państwa nie kosztują. Szczęśliwej podróży życzy
Gabriela Gab
16 listopada, godz. 17.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56, www.radomska.art.pl

29 listopada (sobota) godz. 12.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
koszt warsztatów: 25 zł od osoby
zapisy do 25 listopada osobiście lub tel. (0 22) 823 37 56
e-mail: radomska13@oko.com.pl
liczba miejsc ograniczona

KONCERTY NA „RADOMSKIEJ 13”

28.XI
28.XI
29.XI
29.XI

Serdecznie zapraszamy młodzież, dorosłych i wszystkich lubiących
dobrą muzykę do Centrum Artystycznego „Radomska13” na koncert w wykonaniu dwóch zespołów: warszawskiego „Powieki”, który wiosną 2008 roku został laureatem wspólnego konkursu Innova
Concerts, Gutek Film oraz Radia Dla Ciebie i helsińskiego sekstetu
„Underwater Sleeping Society”
„Powieki” grają łagodnego, melancholijnego, czasem lekko transowego, nieco surrealistycznego rocka. Muzyka gości z Finlandii to
doskonała mieszanka rocka, słodkiego popu, melancholii. Niepowtarzalną aurę tworzy dobór instrumentów (w tym klawisze, klarnet
i saksofon) oraz wokal Okko Nieminen. Koncert promuje ich nowy
album pt. „The Dead Vegas”
2 grudnia, godz. 19.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56, www.radomska.art.pl
bilety w przedsprzedaży: 10 zł, w dniu koncertu: 15 zł

MAGIA ŻYWIOŁÓW

02.XII

to tytuł wystawy rysunków Anny Grosfeld. Żywioły wskazują na sposób działania znaków
zodiaku. Każdy żywioł odpowiada za inną
sferę naszego życia. Przyjdź i zobacz jak widzi i przedstawia je Anna Grosfeld w swoich
pracach. Serdecznie zapraszamy, wernisaż
13 listopada o godz. 17.00.

02.XII
06.XII
06.XII

13 listopada 2008 (czwartek), godz. 17.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56
www.radomska.art.pl
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filie
SOBOTNIE KONCERT
W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„Treny mojej Matce” to poetycka rozmowa Syna z Matką, mająca charakter misterium zaduszkowego okraszona
doskonałą muzyką. Wykonawcami są:
Grzegorz Walczak (autor „Trenów...”)
i znakomity aktor, mistrz słowa mówionego Wojciech Siemion. Oprawę muzyczną znakomita kompozytorka, instrumentalistka Maria Pomianowska.
15 listopada 2008 (sobota), godz. 19.30
Kościół Zwiastowania Pańskiego
przy ul. Gorlickiej 5/7
wstęp wolny

NEW BONE
W SALONIKU U JANUSZA
„W saloniku u Janusza” wystąpi formacja New Bone. To akustyczny kwintet
jazzowy łączący tradycyjne brzmienie
z nowoczesnymi rozwiązaniami. Autorski
program zespołu oparty jest na dokonaniach gigantów światowego jazzu (Art
Blakey’s Jazz Messengers, Miles Davis,
Lee Morgan). Koncerty zespołu są nie
lada gratką, zarówno dla melomanów
tego nurtu, jak i zwykłego słuchacza.
17 listopada 2008, godz. 20.00
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
bilety w cenie 15 zł do nabycia w OKO
tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69

NA SZTUKI! – KOŁO DYSKUSYJNE MIŁOŚNIKÓW SZTUKI
NA SZTUKI można coś rozerwać nie tylko za pomocą ostrych narzędzi, kłów czy pazurów ale również za pomocą ostrych obrazów, które skutecznie rozszarpią nasze
dotychczasowe o sztuce wyobrażenie. Zajęcia, które chcę Państwu zaproponować,
to zanurzenie się w świat sztuki współczesnej w jej najciekawszych, ale i najbardziej
kontrowersyjnych przejawach. Spotkania przeznaczone są dla wszystkich chętnych
i poprzedzone będą wykładem tematycznym ilustrowanym slajdami.
W kolejnych spotkaniach zajmniemy się następującymi zagadnieniami:
3 listopada: Czy sztuka ma płeć?
1 grudnia: Madonny w gorsecie dogmatu-czyli między ciałem ludzkim a boskim
8 stycznia: Biologizm do potęgi – czyli przed czym się wzdragamy
2 lutego: Tabu – sztuka szoku, ironia, prowokacja
2 marca: Żywoty świętych... czyli apokryfy w wersji sztuki krytycznej
6 kwietnia: Ciało ludzkie – materiał plastyczny (sztuka ciała)
4 maja: Dzieło na kozetce psychoanalityka –autobiografizm
w sztuce współczesnej
1 czerwca: Sztuka w przestrzeni publicznej – wyjście sztuki z muzeum... i co dalej?
Na najbliższym spotkaniu „Czy sztuka ma płeć?” zostaną poruszone wątki gender.
Zastanowimy się nad kwestiami tożsamości płciowej autora oraz jej oddziaływania na
dzieło. Rozważymy, co uważamy za biologiczne, co zaś za kulturowe i jakie znajduje
to odzwierciedlenie w pracach poszczególnych twórców. Poruszymy również tematy związane z estetyką, przyporządkowaniem, odmiennością. Zastanowimy się nad
kontekstami pojmowania nagości oraz nad sprawa naruszenia intymności cudzej
i własnej. Wstęp wolny. Zapraszam.
Katarzyna Saniewska-Popiołek
3 listopada o godz.16.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska13/21, tel.(0 22) 823 37 56, www.radomska13.art.pl

PROFILAKTYKA A TEATR

KABARET SKECZÓW
MĘCZĄCYCH W OKO

„Profilaktyka a Teatr” (PaT) to program, którego celem jest oddziaływanie na zmniejszanie zjawiska narkomanii wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, inspirowanie
rodziców młodzieży szkolnej do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki narkotykowej, a także komunikowanie oraz inicjowanie przez Policję wspólnoty działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej. Więcej informacji na www. pat.
policja.gov.pl.

Tegoroczną edycję „Kabaretowej Sceny OKO” rozpocznie występ Kabaretu
Skeczów Męczących. Ich umiejętność
wchodzenia w błyskotliwe interakcje
z publicznością zadziwią każdego. Zawsze rzetelnie przygotowani, zawsze radośni i pełni optymizmu, sprawią, że zapomnimy o codzienności i troskach.

18 i 19 listopada w ramach tego działania edukacyjno-profilaktycznego, w sali widowiskowej OKO, odbędą się spektakle (połączone z ankieta i dyskusją): skierowany do
uczniów II i III klas gimnazjów i I klas szkół średnich „Blackaut”, ukazujący drogę prowadzącą do uzależnienia się od narkotyków oraz rozpaczliwą i bezradną chęć pomocy
(godz. 10.00 i 12.00) oraz „Dzwonek” – adresowany do rodziców, przedstawiający
losy przeciętnej niepatologicznej rodziny, w której dorośli zajęci swoimi sprawami, nie
dostrzegają problemów syna. „Pomocną” dłoń wyciągają do młodego człowieka
dilerzy narkotyków (godz. 19.00).

22 listopada 2008 (sobota), godz. 19.00
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
bilety w cenie 20 zł do nabycia w OKO
tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69

Spektakle organizowane wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Na wszystkie przedstawienia wstęp wolny.
18 i 19 listopada (wtorek, środa), godz. 10.00, 12.00, 19.00
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75, tel. (0 22) 822 48 70, www.oko.com.pl

SURMA ZAPRASZA
Jeśli chcesz nauczyć się rysować historyjki i układać do
nich fabułę, wstąp do nas na
warsztaty KOMIKSOWO.
Wolontariusze z Klubu Osiedlowego SURMA zapraszają
wszystkich chętnych w wieku
9-12 lat. Spotkania są bezpłatne. Odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 17.00-18.00.
Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy serdecznie dzieci
w wieku 4 do 6 lat na spotkania „Zaczarowanego Kocyka”, przygotowywane przez
grupę wolontariuszy.
Spotkania będą odbywać się
w każdą środę o godz. 17.1518.15 w „kubiku za rogiem”
– Klubie Osiedlowym SURMA.
Spotkania są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

info rma cje i z a p i s y : Kl u b O s i e d l o w y S U R M A , u l. B iało brz e s k a 17, t e l. (022) 823 04 32, s u rm a@oko.com.pl
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Ochota

TE PRZEKLĘTE PRACE DOMOWE
– JAK UNIKNĄĆ
„ZAPĘDZANIA” DO LEKCJI
rozmawiają: Beata Chrzanowska i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”
Minął wrzesień czas adaptacji, zielonych
szkół i wycieczek. W szkole praca ruszyła
pełną parą. Pojawiły się pierwsze klasówki,
stopnie, problemy, a także zwyczajne zmęczenie. W wielu rodzinach powróciła lub
pojawia się zmora odrabiania lekcji. Zmora
ta występuje w różnych postaciach, ale jest
ogromnie wyczerpująca, i dla rodziców,
i dla dzieci. Niekiedy staje się głównym
i centralnym tematem rozmów i relacji między rodzicami a dziećmi. Najczęściej „transakcja” dotycząca odrabiania lekcji między
rodzicem a dzieckiem wygląda tak, że rodzic stara się zmusić dziecko, aby odrobiło
pracę domową, a dziecko stara się tego jak
najdłużej unikać, komunikując, że „nic nie
było zadane” albo, że „odrobi później”. Po
czym dziecko przystępuje do odrabiania
lekcji np. koło 22.00, albo nagle przy śniadaniu następnego dnia komunikuje: „Ojej!
miałem zrobić… zapomniałem!” I posyła
rodzicowi spojrzenie typu „mamusiu ratuj” lub spojrzenie i tekst sugerujące, że ta
nieodrobiona praca domowa to właściwie
wina rodzica, bo nie przypomniał, bo źle
zaplanował mu czas itd. Rodzic w takich
momentach dość często zaczyna się złościć
i dochodzi do scen dantejskich.
Niekiedy problem nieodrobionych prac
domowych ujawnia się dopiero na wywiadówce lub w postaci pisemnej uwagi nauczyciela czy w czasie rozmowy, na którą
rodzic został wezwany do szkoły. Wściekły
i zawstydzony rodzic dość często urządza
wtedy dziecku tzw. sajgon, którego konsekwencje dla faktycznego rozwiązania
problemu są jednak zwykle krótkotrwałe
lub żadne. Inny przypadek stanowi dziecko, które owszem odrabia lekcje, ale tylko
i jedynie w obecności rodzica. Wydaje się
natomiast organicznie niezdolne do odrobienia ich od razu po przyjściu do domu,
zanim rodzic przyjdzie z pracy. Zabiera się
do lekcji dopiero wtedy, gdy rodzic usiądzie
z nim i nie odejdzie ani na chwilę. Rodzic
jest angażowany w proces odrabiania przez
dziesiątki pytań: „a to jak zrobić” oraz wezwań: „pomóż, ja nie umiem, nie wiem”.
Taki rodzic nie może ani odpocząć po pracy,
ani zrobić nic w domu, więc bardzo szybko zaczyna być zirytowanym, niechętnym
i niezbyt przyjaznym rodzicem.
Co więc robić, żeby odrabianie lekcji
przestało być obszarem konfliktów i wzajemnego ranienia się rodziców i dzieci?

Może na początek powiedz, jak dobrze
wprowadzić w proces odrabiania lekcji,
dziecko które dopiero zaczyna szkołę?
Dziecko, tak jak wielu innych rzeczy, musi
nauczyć się odrabiania lekcji. Od pierwszego dnia szkoły powinno wiedzieć, że jest to
nieunikniony obowiązek i że rodzic (przynajmniej na początku edukacji) będzie egzekwował jego wykonanie. W pierwszych
latach szkoły podstawowej rodzic powinien
towarzyszyć dziecku przy odrabianiu lekcji.
Towarzyszenie nie oznacza wykonywania
zadań za dziecko, może natomiast polegać
na zwyczajnym siedzeniu przy tym samym
stole co dziecko, aby być dostępnym w razie pojawiających się problemów natury:
„Mamo jak się pisze wiewiórka?” Z czasem
dziecko może odrabiać lekcje coraz bardziej
samodzielnie. Nie należy liczyć, że dziecko
w pierwszych latach szkoły podstawowej
samo, z własnej woli i z przyjemnością,
usiądzie do pracy domowej. Dzieciom z zaburzeniami koncentracji uwagi trzeba dużo
dłużej towarzyszyć przy odrabianiu pracy domowej niż dzieciom, których uwaga
funkcjonuje prawidłowo.
A co z porą odrabiania lekcji i dochodzeniem co właściwie jest zadane. Jak nie
wejść w morderczą grę typu: „nic nie mam
zadane, na prawdę nic a nic” oraz „odrobię
później, za chwilę, po filmie”?
Po pierwsze dobrze jest ustalić stały czas
odrabiania lekcji. Nieodwołalna godzina
17.00 lub czas po zjedzeniu obiadu szybko
zacznie się kojarzyć z odrabianiem lekcji,
a co za tym idzie, uniknie się części awantur
„jeszcze chwilę mamo”. Po drugie, warto
przestrzegać pewnego rytuału przy sprawdzaniu, co jest zadane. Należy bowiem
przejrzeć – pod kątem poszukiwania zapisów dotyczących pracy domowej – wszystkie ćwiczenia i zeszyty, które potrzebne będą
na dzień następny, aby nic nie umknęło. Po
trzecie, trzeba przy tym pamiętać, że zadanie
są nie tylko prace pisemne, ale także ustne
(przygotowania do odpowiedzi, powtórzenie materiału przed klasówką itp.).
Tekst „nic nie jest zadane”, przynajmniej
na początku, powinien być zachętą dla rodzica: „dobra, chodź sprawdzimy” i jeśli
faktycznie dziecko nie musi nic robić, to będzie miało więcej czasu wolnego, a jeśli coś
się znajdzie to po prostu usiądzie i odrobi.
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Jak reagować, jeśli jednak mimo wszystko zdarzy się awaria i o 23.00 rodzic usłyszy: „zapomniałem! Jutro mam klasówkę!”
czy dramat przy śniadaniu w postaci nagle
odnalezionych zadań z matematyki, które
miały być odrobione na dziś albo uwaga ze
szkoły o nieodrobionej pracy domowej?
Jakkolwiek bywa to dla nas, rodziców,
często bardzo trudne, trzeba pamiętać, że
praca domowa jest pracą ucznia, a nie rodzica i czasem warto pozwolić dziecku
na przyniesienie „jedynki” i wyciągniecie
z tego faktu konsekwencji w postaci np.
ograniczenia możliwości korzystania z komputera do czasu poprawienia złej oceny. Jeśli dziecko przyniesie uwagę, że nie odrobiło pracy domowej – to warto porozmawiać
o tym, jak to się stało i co można zrobić, aby
taka sytuacja się nie powtórzyła. Taka rozmowa daje lepsze rezultaty niż krzyki, złość
i kara. Dobrze jest, jeśli dziecko samo wymyśli sposób zaradzenia sytuacji. Dobrym
rozwiązaniem technicznym pilnowania terminów klasówek i sprawdzianów może być
duży kalendarz ścienny, w którym notowane są wszystkie planowane klasówki.
To wszystko wymaga od rodziców spokoju, cierpliwości, wysiłku i konsekwencji.
Na pewno stosowanie tych metod nie jest
łatwe, zwłaszcza, że często z domu wynieśliśmy inne wzory reagowania na problemy
szkolne dzieci. Ale spokój, stanowczość,
konsekwencja i skupienie raczej na szukaniu rozwiązań, niż na karaniu winnych – na
dłuższą metę na pewno lepiej rozwiązuje
lub zapobiega kłopotom z pracą domową,
niż „tradycyjne” metody w stylu „wypłat”
po wywiadówce, krzyków, upokarzania,
narzekania i różnych reaktywnych „akcji
pacyfikacyjnych”. Trzeba jednak pamiętać,
że nie jest dobrze, gdy szkoła staje się centralnym tematem kontaktów między rodzicami a dzieckiem. Moim zdaniem żelazną
zasadą w każdej rodzinie powinno być, że
szkole warto poświęcać maksymalnie 30%
czasu spędzanego z dzieckiem.
Beata Chrzanowska:
psycholog i pedagog specjalny
Anna Salwa-Ostrowska: psycholog
SPPP „Uniwersytet dla Rodziców”
ul. Raszyńska 8/10
tel. (0 22) 822 24 46; 822 71 68
www.sppp-udr.org
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STUDIO nagrań OKO
oferuje Ci najnowszą
technologię w specjalnie
projektowanych akustycznie pomieszczeniach.
Wyposażenie studia:
MIKSER: TL Audio M4 Tube – 24
kanałowa lampowa konsoleta
PRZETWORNIK ANALOGOWO-CYFROWY: MOTU HD 192
ODSŁUCHY: ADAM P 33 z subwooferem ADAM SUB 10
PRZEDWZMACNIACZE I PROCESORY
ZEWNĘTRZNE: AVALON VT 737,
TL AUDIO C1, TC HELICON VOICE
ONE, Lexicon MPX 100, TC ELECTRONIC M ONE, Line 6 POD XT Pro
INSTRUMENTY: Yamaha MOTIF ES 8,
perkusja Yamaha STAGE CUSTOM,
gitara LINE 6 – VARIAX ACOUSTIC 700
MIKROFONY: Neumann U 87, AKG
C414, B-XLS/ST, Audiotechnika AE
2500, AE 3000, Shure SM 81, SM 57, SM
58, SM 94, BETA 58, Groove Tube GT
Convertible,
OPROGRAMOWANIE: Cubase 4, PSP
Total Pack
kontakt:
Paweł Pękalski, tel. 606 399 469
pawel.pekalski@oko.com.pl
Studio OKO, ul. Grójecka 75, Warszawa

