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śród swoich licznych pocztówek
mam tylko trzy z Ochoty, dzisiaj
powiedzielibyśmy Starej Ochoty. Jedna przedstawia kościół św. Jakuba
z osobną drewnianą dzwonnicą, druga –
olbrzymi akademik. Na trzeciej – z roku
1913 – widać zabudowania filtrów. Zwraca
uwagę fakt, że wokół tych budowli nie ma
owej bujnej zieleni, jaka je obecnie otacza.
Dziwnie wygląda, zwłaszcza front akademika, który dzisiaj góruje nad drzewami
tylko z powodu swojej sporej wysokości.
Trudno go w całej okazałości zobaczyć.
Na pocztówkach widzimy początki
skweru Narutowicza, a przecież teraz jest to
jeden z najładniejszych placów Warszawy.
Niestety w Warszawie nie mają one szczęścia. Hulają po nich przeciągi historii, przez
co rzadko który z nich ma charakter tradycyjnego placu. Często albo część zabudowy

Wracam na Ochotę (39)
została zburzona, albo jeszcze nie zbudowana. I tak to zostaje. Trzeba się cieszyć, że
mamy na Ochocie prawdziwy plac.
Przykro tylko, że teraz w miejscu, przy
którym mieszka chyba 3 tysiące studentów,
zupełnie niepotrzebna stała się księgarnia.
Szkoda, że trudno znaleźć widokówki
ze Starej Ochoty. Teraz na całym świecie
panuje moda na pocztówki prawdziwie
regionalne, takie „z mojej miejscowości”,
„mojej dzielnicy”, „mojej uliczki”. Pocztówki z małych miasteczek, w których nie było
ich wiele, osiągają na aukcjach niebotyczne
ceny. Wszyscy szukają swoich korzeni.
Ze starych pocztówek z Warszawy
możemy się naprawdę dużo dowiedzieć
o dawnych ulicach. Z dzisiejszych nie dowiemy się o żadnych szczegółach i raczej nie
oddalimy się od Śródmieścia, chyba że do
Wilanowa. Ostatnio ukazał się bardzo ciekawy album pocztówek warszawskich Rafała
Bielskiego „Było takie miasto” (wyd. Weda
2008). Niestety nie ma tam Ochoty. Zresztą
album skomponowany jest według ulic –
Nowy Świat i Aleje Ujazdowskie albo plac
Bankowy i plac Krasińskich, jest też Cytadela

i Żoliborz oraz Praga. Pocztówki są tak powiększone, że właściwie tworzą album zdjęć
Warszawy. Piękny album. Oglądając go, musimy czuć to, co zawsze rzuca się w oczy na
widokach z początku ubiegłego wieku. To
było miasto prawdziwe i można się było nim
przechadzać w wąwozie wysokich kamienic.
W tym albumie Warszawa wygląda jak jedno z wielkich miast europejskich.
To miasto nie tylko miało swoją tradycję, lecz i patrzyło w przyszłość. Tutaj
na pocztówkach objawiło się to jednak
w śmieszny sposób. Bielski reprodukuje
dwie, dzisiaj bardzo cenne pocztówki, na
których po warszawskim niebie latają sterowce, balony, „balonorowery”, na ziemi
królują automobile i tramwaje, a na Wiśle
uganiają się statki. Są to fantazje z takiego
okresu, kiedy placu Narutowicza wcale
jeszcze nie było.
Miastu jednak poważny wygląd nadają
nie tylko wąwozy kamienic. Teraz główne budynki placu Narutowicza rysują się
wśród wielkich kasztanowców koło akademika, lip na Uniwersyteckiej, topól koło
kościoła. Drzewa strzegą placu

uważają, że jego największą rolą, która postawiła go w rzędzie najznakomitszych aktorów polskich, była rola Irydiona w dramacie
Zygmunta Krasińskiego pod tym samym
tytułem. W okresie sanacji wywołał incydent na premierze „Don Carlosa” Fryderyka
Schillera, gdzie jako Markiz Posa w jednej ze
scen, zwrócił się do siedzącego w loży ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego
z okrzykiem: „Panie, przywróć nam wolność”. Publiczność oszalała. A Węgrzyn stał
z ręką wzniesioną ku loży prezydenckiej.
Jeśli chodzi o role filmowe to zagrał
w pięćdziesięciu sześciu filmach, począwszy od 1911 roku, kiedy to wytwórnia „Sokół” nakręciła na podstawie noweli Stefana
Kiedryńskiego „Słodycz grzechu”. Film
ten kręcono w dużym salonie na ostatnim
piętrze gmachu przy placu Zbawiciela.
W 1931 roku Ryszard Ordyński (Filtrowa 7)
reżyserował pierwszy dźwiękowy film polski „Dziewięciu z Pawiaka”. Węgrzyn wraz
z Adamem Brodziszem grali w nim polskich
rewolucjonistów, zaś ich partnerkami były
Zofia Batycka (ówczesna Miss Polonia, która
zasłynęła z tego, że nie chciała później oddać korony i berła) oraz Krystyna Lubińska.
Ostatnim jego filmem był obraz nakręcony
już w okresie PRL (1946 rok), o tytule „Dwie
godziny życia”.
Nie wiadomo czy ze strony Węgrzyna
brała górę chęć zarobku ze wszelką cenę,
czy żądni zysku dyrektorzy teatrów kazali
mu grać w miernych komedyjkach. Chyba
jednak on tak sam z siebie rozmieniał talent w kiepskich filmach.

Drugą wybranką Węgrzyna była urodzona
w Lublinie Zofia Lindorfówna (1905-1975),
osoba ambitna, pracowita i utalentowana.
To właśnie z nią mieszkał na Uniwersyteckiej. Niektóre kreacje aktorskie Lindorfówny przeszły do historii teatru. W roku
1922 po ukończeniu Szkoły Dramatycznej
H.J. Hryniewieckiej debiutowała na scenie
Teatru Rozmaitości rolą Janiny w „Sublokatorce” Grzymały-Siedleckiego. Od pierwszych występów zwracała uwagę, ponieważ była „niezmiernie urodziwa, prawdziwej świeżości młódka, o ślicznym, naturalnym uśmiechu i równie naturalnym
uroku”. Nie należy więc się dziwić, że
wielki Józef Węgrzyn stracił dla niej głowę.
Była przeszkoda w postaci pierwszej małżonki, ale dla obojga zakochanych nie było
sytuacji niemożliwych. Postanowili się pobrać w cerkwi, przechodząc na prawosławie. Przez piętnaście lat byli szczęśliwym
małżeństwem, aż do dnia, gdy coś się popsuło… Rozeszli się jednak w przyjaźni.
W okresie okupacji aż do powstania warszawskiego pracowała Lindorfówna jako
kelnerka. Po wojnie przeżyła tragedię,
kiedy jej trzeci mąż Stefan Martyka (1909-1951) został zastrzelony na jej oczach przez
podziemną organizację za czytanie w radiu
znienawidzonej „Fali 49”.
A Węgrzyn po rozstaniu z drugą żoną,
dla której przecież porzucił rodzinę,
zmienił wyznanie — przeniósł się na
Puławską pod skrzydła nowej kobiety
z zupełnie innego środowiska. Ale to już
całkiem inna historia…

Krzysztof Trawkowski

Utracjusz talentu

W

łaściwie powinno być „genialny
utracjusz talentu”. Te trzy słowa
Adama Grzymały-Siedleckiego
w kapitalny sposób określają człowieka
o niezapomnianych, płomiennych oczach
i urzekającym głosie; człowieka, który
w zeszłym wieku był chlubą i wielką gwiazdą polskiego teatru i kina, który przez piętnaście lat mieszkał na Ochocie na ulicy
Uniwersyteckiej 1. Tym człowiekiem był Józef Węgrzyn. Karierę artystyczną zaczynał
jednak po ukończeniu szkoły dramatycznej
Gabrieli Zapolskiej w Krakowie. Tam ożenił
się z ładną Anną Kurkiewiczówną i prawie
natychmiast został „porwany” przez Arnolda Szyfmana do Warszawy, do świeżo
zbudowanego Teatru Polskiego. Trzeba tu
dodać, że późniejszy wybitny aktor, a także ulubieniec stolicy urodził się na Pradze
(13 III 1884 roku) i swoje dzieciństwo spędził
na ulicy Ratuszowej.
Według skrupulatnych obliczeń Węgrzyn
przez całe swoje życie zagrał około czterystu
ról teatralnych, przy czym znawcy tematu
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F 27

CZYTELNIA
W ośrodku duszpasterstwa akademickiego Opus Dei
przy Filtrowej 27 można kupić książeczkę Marcina Ludwickiego i Ireny Kalpas „F 27. Czy tu jeszcze rosną
róże?” (wyd. Prodoks 2007). Tajemnicze tytułowe F 27
to właśnie adres – Filtrowa 27. Spisane przez Ludwickiego wspomnienia Ireny Kalpas, dotyczące przede
wszystkim okresu międzywojennego to w dużej mierze
historia tego właśnie domu i jej mieszkańców.

Właścicielem posesji był wówczas Alfons Walenty Kuhn,
wuj Ireny Kalpas (wówczas Dobińskiej), postać ważna dla przedwojennej Warszawy: od 1918 do 1934 r.
dyrektor Tramwajów i Autobusów, w latach 1928-32
minister komunikacji, minister robót publicznych (1932),
poseł na Sejm RP z listy BBWR (1930-34), w latach 193442 dyrektor naczelny Elektrowni Warszawskiej. Młodziutka Irena często pomieszkiwała w tamtych latach u wuIrena Kalpas na ul. Filtrowej 27
jostwa na Filtrowej. „Ciotka i wuj – szalenie w sobie
zakochani – świata nie widzieli poza sobą. Poznali się w warszawskim ratuszu, pobrali w Wilnie. Nie mieli dzieci, a Irena była ukochaną siostrzenicą wujostwa.”
(…) „Kuhnowie żyli bez zbytku, ale w dobrobycie. Wuj – bardzo skromny, spokojny. Ciocia Julia – dama szalenie elegancka. Dbała o piękne urządzenie wnętrza domu, pilnowała, żeby kucharka i pokojówka zawsze prezentowały się
w białych czepeczkach.” Wizyty u wujostwa obfitowały w szereg emocjonujących
dla młodej dziewczyny wrażeń: „Czasem przy śniadaniu wuj proponował cioci, że przyśle jej samochód. Jeździły wtedy po Warszawie i szalały po sklepach. Pamięta – stała,
a ciocia tylko: to! to! I jeszcze tamto! I fruwały te rulony wokół nich. Zupełnie jak w kinie.”
Nie brakowało też młodej dziewczynie smutniejszych przeżyć, np. pogrzeb Marszałka.
Wspomnienia autorki koncentrują się jednak na
Starej Ochocie i Filtrowej 27. W pewnym momencie
pojawia się w nich drugi ochocki adres: Filtrowa 73.
Tam mieszkali rodzice i rodzeństwo Ryszarda Kalpasa, narzeczonego (później męża) Ireny, absolwenta mieszczącej się wówczas przy Nowowiejskiej, na
rogu Topolowej, szkoły podchorążych saperów.
„Kiedy więc Ryszard przyjeżdżał do Warszawy
z Nowego Dworu, gdzie miał przydział, spotykali się
z Ireną na skwerze między, jak mówili, F 27 i F 73.”
„F 27. Czy tu jeszcze rosną róże?”, obfitująca w ciekawostki warszawsko-ochockie, to rarytas dla miłośników Starej Ochoty i stolicy.
jr
Irena Kalpas, Marcin Ludwicki
„F 27. Czy tu jeszcze rosną róże?”
wyd. Prodoks 2007

PUNKT
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy pragnie
poinformować, że w dzielnicy Ochota
funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK), który świadczy pomoc
w takich sytuacjach jak: nadużywanie
alkoholu, narkomania, pomoc rodzinom
osób uzależnionych, przemoc domowa (osoby doświadczające przemocy,
sprawcy oraz świadkowie przemocy),
kryzys psychiczny (np. utrata pracy,
śmierć bliskiej osoby, rozwód), porady
prawne dot. prawa rodzinnego, problemy dot. HIV/AIDS i inne.
Wsparcia udzielają wysoko wyspecjalizowani psycholodzy, terapeuci od uzależnień, prawnik, pracownik socjalny
i pielęgniarka-edukator ds. HIV i AIDS.
Pomoc jest BEZPŁATNA. Chcąc ją uzyskać wystarczy zadzwonić lub umówić
się osobiście na wizytę.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ul. Grójecka 53/57, domofon 200
tel. (0 22) 822 56 92
e-mail pik@opsochota.waw.pl
godziny otwarcia
pon., środa, czw.: 16.00-20.00;
wtorek: 9.00-15.00; piątek: 10.00-20.00

KONKURS
Pytanie konkursowe:
Gdzie odbywa się wystawa zdjęć dawnej Ochoty i Rakowca? Proszę wymienić
dwa miejsca.
Na odpowiedzi czekamy 11 lipca (piątek)
o godz. 17.00 pod nr tel. (0 22) 823 37 56.
Nagrodą jest zaproszenie do Dominium
Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24. Czeka na
Państwa 5 bezpłatnych talonów na dużą
pizzę z maksimum 3 składnikami. Sponsorem nagród jest Dominium Pizza.
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24
czynna jest codziennie od 11.00 do 23.00,
a w piątki i soboty od 11.00 do 24.00.

CHOREA ANTIQUA 1988-2008
Z okazji jubileuszu 20-lecia działalności
Zespołu Tańca Historycznego Chorea Antiqua
składam kierownik zespołu, pani Marii Czerwińskiej oraz wszystkim tancerzom
bardzo serdeczne gratulacje wraz z najlepszymi życzeniami dalszych sukcesów
artystycznych i wszelkiej pomyślności.
Dyrekcja Ośrodka Kultury Ochoty z zespołem
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architektura
Jarosław Zieliński

W

Socrealizm na Ochocie
mysłowych. Jako pierwsze zaczęło powstawać osiedle „Ochota I”,
rozplanowane urbanistycznie przez J. Malinowską na obszarze 41
ha, zawartym między
ulicami: Grójecką, Nowo-Opacze ską (później ul. Wery Kostrzewy, obecnie ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 r.),
Szczęśliwicką i Kopińską. Tereny te zabudowano już przed 1914 r.
ubogo i chaotycznie
zarówno drewnianymi
domami, jak i czynszówkami,
nierzadOsiedle „Ochota I” – budowa domów przy ul. Grójeckiej w 1953 r.
ko
kilkupiętrowymi.
W okresie międzywojennym powstało tu ściowcem, ale obiekty te nigdy nie powstasporo nowoczesnych kamienic i standard ły, sama aleja zaś to obecnie szeroka arteria
dzielnicy (dawnego przedmieścia) zaczął się komunikacyjna. Osiedle dzieliły na ćwiartki
podnosić. W czasie wojny najstarsza część krzyżujące się, stare ulice: Częstochowska
zabudowy uległa zupełnemu zniszczeniu, i Białobrzeska. Tę drugą przedłużono w kienatomiast nowsze domy odremontowano runku południowym i w nowej części gęsto
i można je było adaptować do zespołu osie- obsadzono zielenią. Na styku obu odcinków
dla. Zgodnie z projektem urbanistycznym, (przy skrzyżowaniu obu wymienionych
wzdłuż południowego skraju osiedla wy- ulic) przewidywano plac, ostatecznie nietyczono oś urbanistyczną, prostopadłą do zrealizowany. Zabudowę zaprojektowano
ul. Grójeckiej, czyli ul. Nowo-Opaczewską, jako nieznacznie rozluźnioną w pierzejach
która była odgałęzieniem starej ul. Opa- głównych arterii i bardziej rozproszoną,
czewskiej, obejmującej jeszcze wówczas ale pierzejową, przy pozostałych ulicach.
nazewniczo także dzisiejszą ul. Banacha. Pozostałe bloki ulokowano w szeregach
Miał to być szeroki pas zieleni ujęty dwo- wewnątrz kwartałów. Najbardziej efekma jezdniami i pierzejami zabudowy. towną oprawę przeznaczono dla ul. GróW połowie długości widok przewidywano jeckiej, tworząc arkadowe przyziemia
zamknąć „ośrodkiem kulturalno-oświato- handlowe i kamienne okładziny dwukonwym” i ulokowanym w jego tle wysoko- dygnacyjnej strefy cokołowej (proj. Zofia
Fafiusowa). Podkreślano, że detal tego
fragmentu osiedla
jest
nawiązaniem
do form architektury narodowej. Niewiele skromniejsze
budynki otrzymała
ul. Wery Kostrzewy.
Oczywiście,
oprócz budynków
mieszkalnych
pomyślano o obiektach infrastruktury
socjalnej.
Budowę
osiedla, przewidzianego
pierwotnie
dla 16 000, a później już dla 30 000
mieszkańców, rozpoczęto w 1950 r.,
Osiedle „Ochota II”; z lewej zadrzewiona ul. Opaczewska, pośrodku – ul. Grójecka, krzyżująca się z ul. Dickensa a ukończono w 1955.

dotychczasowych naszych felietonach opisywaliśmy dzieje zabudowy przedwojennej Ochoty,
ale warto też zwrócić uwagę na późniejsze
budowle, które i tak przekroczyły już pięćdziesiątkę, wiek traktowany dawniej jako
granicę uznania za zabytek. Architektura
i urbanistyka nurtu zwanego realizmem
socjalistycznym była najpierw gloryfikowana, a później odsądzana od czci i wiary.
Obecnie jednak wzbudza coraz większe
zaciekawienie i broni się wieloma zaletami.
Do tych ostatnich należą przede wszystkim:
zwartość zabudowy, jej wielkomiejskość
i solidność kształtowania elewacji. Stylistyka fasad bywała kontrowersyjna, zdarzały
się dzieła lepsze lub gorsze, ale przecież nie
jest to wadą tylko tego stylu.
Realizm socjalistyczny, zwany w skrócie
socrealizmem, obowiązywał jako doktryna
od 1949 do 1956 r. Do kanonu architektury „narodowej w formie i socjalistycznej
w treści” weszły takie budowle i założenia
jak Pałac Kultury i Nauki, MDM czy olbrzymie, śródmiejskie biurowce i gmachy
rządowe, ale także odbudowane niemal od
podstaw zespoły zabytkowe, w tym Stare
i Nowe Miasto. Większość ówczesnych założeń pozostała niedokończona, toteż wiele
z nich jest dziś niezrozumiałych dla odbiorcy, inne – porosłe wybujałą zielenią – także
stały się nieczytelne. Mimo to dzieła epoki
socrealizmu do dziś stanowią trzon układu
Śródmieścia oraz dzielnic go otaczających
i tego faktu nie da się zignorować.
Ochota w myśl ówczesnych założeń miała być jedną z dzielnic satelickich wobec
centrum, skupiającą wielkie osiedla przeznaczone dla pracowników zakładów prze-
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sylwetka miesiąca
W 1952 r. rozpoczęły się pod kierunkiem
Bohdana Pniewskiego prace projektowe
nad olbrzymim osiedlem „Ochota II” obliczonym na 43 000 mieszkańców. Jak pisano
rok później: „Osiedle to powstanie na obszarze 180 ha w przedłużeniu alei Jerozolimskich za Nowo-Opaczewską w stronę
Okęcia i za Szczęśliwicką w stronę Bema.”
Operując aktualnym nazewnictwem, byłby to trójkątny obszar zawierający się między ulicami: Bitwy Warszawskiej 1920 r.,
Grójeckiej i Bohaterów Września, poszerzony później jednak na wschód aż za
ul. Pawińskiego.
Według wstępnej koncepcji, najważniejszymi osiami urbanistycznymi miały
stać się ulice Grójecka i Dickensa. Przy ich
skrzyżowaniu, w pobliżu obecnego domu
przy Grójeckiej 122, wzniesiono by wieżowiec, stanowiący wysokościową dominantę osiedla. Naprzeciw niego zaprojektowano plac, dziś przedzielony budynkiem
nr 109 i po stronie południowej zamieniony na zieleniec. Jego północną pierzeję miał
kształtować dom towarowy uformowany
na podobieństwo sukiennic z arkadowymi
podcieniami, a pierzeję południową – kino.
Obiekty te na prezentowanej aksonometrii są oznaczone cyframi 5 i 6. Perspektywę szerokiej, zadrzewionej ul. Dickensa
zamknąłby od wschodu olbrzymi gmach
teatru (cyfra 7), zlokalizowanego za ul. Pawińskiego, na terenie obecnego parku
im. Zasława Malickiego. To monumentalne
gmaszysko, ukształtowane jak przerośnięty
pałac, miało uzyskać przedni dziedziniec
ujęty L-kształtnymi „oficynami” mieszczącymi Dom Społeczny (8). Pomiędzy
budynkami mieszkalnymi ukryto kilka zespołów przedszkoli (1), żłobków (2) i szkół
(3), realizowanych według powtarzalnych
projektów, jak również garaże (4). Geometryczność układu ulic zakłócała stara ul.
Opaczewska o ukośnym i nieco ugiętym
przebiegu. Arterię tę radykalnie poszerzono i przekształcono w zadrzewioną aleję.
Jak pisano: „Ochota II będzie miała
charakter wielkomiejski. Na przyjeżdżających do stolicy od strony Krakowa uczyni od razu wrażenie ulicy stołecznej.” Na
rok 1954 przewidziano urządzenie placów
budowy i uzbrojenie terenu, a w roku następnym rozpoczęto właściwe prace budowlane, które jednak w 1956 r. utknęły
w martwym punkcie. Do tego czasu zdążono wybudować część bloków mieszkalnych, które dopiero później pokryto zwykłymi tynkami. Stanęły one przede wszystkim wzdłuż ul. Grójeckiej, ul. Białobrzeskiej
i południowej strony ul. Opaczewskiej.
Nie powstał żaden z gmachów reprezentacyjnych ani nawet większość z projektowanych ulic, tak więc osiedle bynajmniej
nie zyskało charakteru wielkomiejskiego
i można tylko żałować, że socrealizm na
Ochocie nie pożył trochę dłużej

„Zostaliśmy wychowani
w patriotycznej tradycji
niepodległościowej”
z Janem Biernackim, przewodniczącym Rady Żołnierzy
Września 1939 Województwa Mazowieckiego rozmawia
Anna Napiontkówna

Jan Biernacki

Pochodzi Pan z rodziny niezwykle
patriotycznej. Ojciec Pana, ślusarz
w warsztatach Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej za działalność polityczną
w nurcie niepodległościowo-rewolucyjnym PPS-u został uwięziony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej, bracia Pana
byli w Legionach Polskich...
W tamtych czasach, patriotyzm był czymś
normalnym, elementem wychowania,
poza tym łączył się z nadzieją na niepodległą Polskę. Zostaliśmy wychowani
w patriotycznej tradycji niepodległościowej i w poczuciu służenia ojczyźnie jak
najlepiej umiemy. Moi bracia byli sporo
ode mnie – urodzonego w 1924 r. – starsi,
Franciszek urodził się w 1897 r., Tadeusz –
w 1899 r. Franciszek wstąpił do Legionów
w 1915, jeszcze jako gimnazjalista (Gimnazjum Humanistyczne im. M. Reja w Warszawie). Przydzielono go do VI Batalionu
3 pp Pierwszej Brygady, walczącego na Wołyniu i Polesiu. Później działał w Polskiej
Organizacji Wojskowej, a w listopadzie
1918 roku został sierżantem 36 pp Legii
Akademickiej Wojska Polskiego. Podczas studiów na Wydziale Geodezyjnym

40/2008 OCHOTNIK

Politechniki Warszawskiej już pracował
w Wojskowym Instytucie Geograficznym
(WIG). Dzięki zatrudnieniu w WIG-u stał
się mieszkańcem Ochoty, ponieważ zamieszkał przy ulicy Filtrowej 61. Po wybuchu II wojny światowej WIG został ewakuowany i pracownicy tej instytucji (wśród
nich również Franciszek) zostali skierowani do Lwowa, skąd po 17 września, przez
Stanisławów, przedostali się na Węgry.
Tam zostali internowani. W 1940 roku
udało się Franciszkowi przedostać do
Francji, gdzie spotkał się z Tadeuszem, naszym bratem. Później pracował w Wojskowym Instytucie Geograficznym w Perth
i w Edynburgu (1940-1947). Po powrocie do
kraju, zwolniony z czynnej służby wojskowej, jako cywil pracował w Geodezyjnym
Instytucie Naukowo-Badawczym i zaczął
w wieku 50 lat karierę naukową, zakończoną otrzymaniem w 1955 roku stopnia
profesora nadzwyczajnego.
Również przygoda z Legionami Tadeusza rozpoczęła się w gimnazjum. Wówczas już działał w Związku Strzeleckim,
a w 1915 dołączył do I Brygady, choć na
froncie z racji swojego wieku znalazł się
dopiero jesienią 1916. Rok później doszło
w Legionach do kryzysu przysięgowego. Tadeusz, który nie godził się na tekst
roty (chodziło o zwrot „i braterstwo broni Niemcom”) wraz z innymi oponentami został zesłany do obozu jenieckiego
w Szczypiornie. Podczas podróży ułożył
kilka wersów, które znamy jako pierwsze
zwrotki i refren pieśni „My, Pierwsza Brygada”. W 1924 roku Tadeusz zdał maturę,
a w 1932 ukończył Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej i zaczął pracować
jako metalurg w Wojskowym Instytucie
Badań Inżynierii. Od 1936 był tam dyrektorem. Jego nazwisko wiąże się z opracowaniem nowego typu blachy pancernej,
którą stosowano m.in. wzmacniając stalową zewnętrzną płytę czołgu czy samochodu opancerzonego. Gdy wybuchła wojna
przekroczył granicę z Rumunią i stamtąd,
szlakiem południowym, przez Jugosławię, Włochy dotarł wpierw do Paryża,
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wywiad miesiąca
Niemcy nie słyszęli odgłosów butów, kierowali się do wyznaczonego miejsca, gdzie
mieli otrzymać amunicję. Niestety oddział
ten nie dotarł do Politechniki, a dom bratowej Niemcy podpalili. Ona sama znalazła
się wśród deportowanych do Pruszkowa,
skąd udało jej się jakimś cudem przedostać
do swojej siostry w Krakowie. Natomiast
córka Tadeusza, Zofia Wielogórska, podczas okupacji używająca pseudonimów
„Czarna Zośka” lub „Ewa” (por. „Ochotnik” 4 08/2005), była w czasie powstania
szefem drużyny sanitarnej „Lawa” batalionu „Zaremba-Piorun” Śródmieście Południowe. Po upadku powstania więziona
w obozie na terenie Niemiec, skąd Tadeusz
zabrał ją do Anglii.

„My pierwsza Brygada” i jej autor Tadeusz Biernacki

a później Londynu, gdzie od listopada
1940 roku pracował w Wojskowym Instytucie Technicznym. Do kraju już nie wrócił,
a władze komunistyczne w 1946 pozbawiły
go obywatelstwa polskiego. Od decyzji tej
Rada Ministrów PRL odstąpiła w 1971 r.,
na trzy lata przed śmiercią Tadeusza.
Losy Pana rodziny są także związane
z Ochotą.
Zaczęły się one w 1934 roku, kiedy to mój
brat Tadeusz, po opracowaniu tej specjalnej
blachy pancernej, zakupił willę przy ulicy
Filtrowej 10 i przeniósł się tam ze Śródmieścia, z ulicy Wilczej 21. Również w latach 30.

sprowadził się niedaleko (ul. Filtrowa 61)
mój drugi brat – Franciszek.
Gdy wybuchła II wojna światowa wraz
z rodzicami wyjechałem do Płońska. Moi
bracia, jak już mówiłem, przekroczyli
– z racji swoich obowiązków – granicę Polski, ale w Warszawie zostały m.in. żona
i córka Tadeusza. Pierwsza z nich, Ludwika, z domu Czerwiakowska, pracowała
w BIP-ie u Jana Stanisława Jankowskiego
w Delegaturze Rządu. Pewnego dnia, podczas powstania, otrzymała rozkaz przeprowadzenia nieuzbrojonych powstańców do
Politechniki. Wszyscy zgromadzili się w jej
domu przy Filtrowej i stamtąd boso, żeby

Franciszek Biernacki
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Do Warszawy wróciłem po wojnie –
w 1947 r. i już zostałem. W 1970 ukończyłem
Wydział Prawa i Administracji i do emerytury (1990) pracowałem jako radca prawny
w państwowych przedsiębiorstwach. Moja
przygoda z Ochotą rozpoczęła się podczas
studiów. Wówczas zamieszkałem u mojej
bratowej, żony Tadeusza (która z powodów zdrowotnych nie mogła mieszkać
z rodziną w Anglii). Niedługo po tym, przeprowadziłem się do Franciszka, również na
Filtrową, tylko o kilka numerów dalej.
Dziękuję za rozmowę.

Od
redakcji:
Serdecznie
dziękujemy
p. Dariuszowi Gubasowi za zwrócenie naszej
uwagi na losy rodziny Biernackich i kontakt
z p. Janem Biernackim.

Z prezydentem Ignacym Mościckim
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sylwetka miesiąca

INŻYNIER MARIAN GRUZO
Pokazałeś mi jak dojść do Boga
Dla Uli Jackowskiej

Ktoś kto nie przeżył emigracji
To wiele szczęścia jednak ma
A oni tęsknią ci biedacy
A jak to jest posłuchaj sam
Tak kogoś kochać na odległość
To jednak męka jest wiem sam
A taka wielka to przyjemność
List dostać, skropić go we łzach
I takie ukochane listy
Od Babci, Dziadka w sumie dwa
Na pogrzeb Dziadka z Ulą przyszły
A przemierzyły cały świat
A pogrzeb ten to był w Warszawie
A Dziadek zwał się Marian Gruzo
Wdowa i córka siedziały w ławie
Ula stanęła nad jego trumną
My wszyscy koło Dziadka tu zebrani
Wiemy jak kochał wokół ludzi
Śmierci nie czuję jak rozstania
Jak by mnie słyszał chciałam mówić
A pierwszy list od Babci Loni
Do Kalifornii do Uli, Piotra był wysłany
A był to list urodzinowy
Na osiemnastkę w kwietniu otrzymany
Do wiary w Boga, w moc modlitwy
Babcia zachęca swe wnuczęta
Wiarę zdobytą w kraju ojczystym
Muszą umacniać i o Bogu pamiętać
Szczęśliwe życie Loni z Marianem
Które dla wielu było wzorem
To dar przez Boga podarowany
I wymodlony przez Lonię z uporem

Cicho, kładź się do łóżeczka, pośpiewam Ci do snu
Poczułam nieogolone policzki Dziadzi
Pocałował mnie w czoło,
kiedy odwracałam się do ściany
Usłyszałam miękki, melancholijny glos
Jak powiew ciepłego, letniego wiatru
Powoli, delikatnie napełnił mnie smutkiem
Dziadziu nie śpiewaj, opowiedz mi bajkę
Dawno, dawno temu... jego glos był coraz cichszy
Powieki opadły ciężkie i zaczęłam szybować we śnie

Pełnia szczęścia w świecie należącym tylko do mnie
Złote lata w hamaku u boku Dziadka
Popatrz, to postacie tych,
którzy zginęli w czasie wojny
Najsłodszy głos najdelikatniejszego człowieka
Jak to się stało, że udało Ci się przeżyć wojnę?
Bóg czuwał nad Tobą, abyś mógł być teraz ze mną
Bezwarunkowa, niezastąpiona, prawdziwa miłość
Oczy głębokie jak wody oceanu
Napełnione zrozumieniem bez granic

Świst, mroźny wiatr wiruje wokoło
Płatki śniegu opadają w bajkowym świecie
Dziadziu, czy złapiesz mnie jak upadnę?
Nie upadniesz, zegnij tylko mocno nóżki w kolanach
Jesteś pięknym narciarzem moja mała księżniczko
Ups, upadek, ból
Gdybym tylko mógł chciałbym
zabrać ból w moje ciało
Uścisk, pocałunek, oczy pełne troski
Cicho, ułożę cię do łóżeczka, pośpiewam ci do snu
Usłyszałam miękki, melancholijny glos
Powieki opadły ciężkie i zaczęłam szybować we śnie.
Ula Jackowska

***

A drugi list to Dziadek wysłał
Ulę i Piotra zwał koliberkami
Z lat dawnych listem tym przywołał
Pieśni co szły za Legionami
Pieśniami do snu ich kołysał
Gdy urodzili się w Warszawie
Najlepszą były ich muzyką
Też w Kalifornii na autostradzie
Dziadek wspomina te wycieczki
U ukochanych swych najbliższych
Do dni zalicza też najlepszych
Czasy spotkań nie tak licznych
Na koniec słowa te serdeczne
Od siebie mówi Ula droga
Dziaduniu byłeś z ludzi mi najlepszym
Pokazałeś mi jak dojść do Boga
Jerzy Słomczyński,
21 stycznia 2007, Warszawa
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OKO

Dzień a
dzieckO
w OK

OKO dla MAM „Przy sercu Twoim”
„Za Twe czułe serce,
za mądre nakazy
w dniu Twojego święta
dziękuję — sto razy!
Los ręką do darów szczodrą
Niech szczęścia da ci kwiat,
Za twe oczy i dobroć,
Którą rozjaśniasz świat”…
Ostatni – przed przerwą wakacyjną – koncert z cyklu „Sobotnie koncerty w kościołach na Ochocie” odbył się wyjątkowo w niedzielę 25 maja br. w kościele
św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza. Ośrodek zaprosił znanego kompozytora i pianistę Zbigniewa Małkowicza z jego najnowszym projektem „Kantatą do
Bogurodzicy – Przy sercu Twoim”. Tamtego dnia usłyszeliśmy 14 pieśni maryjnych
do słów ks. Mateusza Jeża (przedzielone tekstami Jana Pawła II), utrzymanych
w stylu muzyki pop oraz gospel z elementami klasyki i muzyki etnicznej (m.in. „Przy
sercu Twoim”, „Nieba i ziemi Królowo”, „Kołysanka śpij mój syneczku”).
W koncercie udział wzięli: Zespół Muzyki Sakralnej „Lumen” z Poznania oraz soliści: Marzena Małkowicz, Aleksandra Małkowicz i Janusz Szrom, znani już publiczności ochockiej z brawurowego wykonania „Pop-Oratorium Miłosierdzie Boże” w lutym br.
Piękne głosy, wspaniała muzyka, oryginalne aranżacje. Jednym słowem prawdziwa uczta muzyczna i duchowa. Jedyny minus to zła akustyka (chwilami było
po prostu za głośno, a szkoda!).
Na koniec pragnę w imieniu OKO i swoim własnym
najserdeczniej podziękować ks. prałatowi Henrykowi Bartuszkowi oraz
wszystkim jego współpracownikom za gościnę
i okazywaną nam zawsze
życzliwość przy organizacji koncertów. Serdeczne
Bóg zapłać za Wasze serca. Do zobaczenia i usłyszenia po wakacjach.
Ewa Kessler

Jazz w OKO
W poniedziałek, 19 maja, z cyklu „Jazz w OKO”, w warszawskim „Saloniku u Janusza” wystąpił kwartet Zbigniewa Wegehaupta w składzie: Jerzy Małek (trąbka),
Jakub Cichocki (fortepian), Zbigniew Wegehaupt (kontrabas), Paweł Dobrowolski
(perkusja). Muzycy zaprosili nas na prawdziwie męski jazz. Logicznie skonstruowane kompozycje, ekspresyjne solówki oraz wielkie wyczucie smaku.
Zbigniew Wegehaupt przemawia do słuchaczy własnym językiem i wymaga od
słuchacza skupienia, niemal czynnego udziału w swoich koncertach. Hipnotyzuje swoich fanów. Nie pozwala wyłączyć się im ze słuchania swojego kontrabasu
nawet przez sekundę, bo zaraz po niej zgubiliby wątek jego wypowiedzi… Podczas obecności na scenie, jakby mówił do swojej publiczności: teraz skup się i słuchaj. Mam Ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Moim skromnym zdaniem
Zbigniew Wegehaupt jest… bez porównania! Podobnie jak jego młodsi koledzy
partnerujący mu na scenie. Już sam fakt, że grają z muzykiem takiego formatu nobilituje. Jednak nie zawsze wystarcza. W tym wypadku starczyło aż nadto. Młodzi
adepci jazzowej sztuki nadali projektowi szczególnego rodzaju koloryt, młodzieńczy blask i energię. Tacy muzycy, jak Wegehaupt potrafią ten blask sprytnie przełożyć na własną „nutę”. Z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy solówek na trąbce
w wykonaniu Jerzego Małka, niezwykle intuicyjnego harmonizowania przez pianistę
Kubę Cichockiego czy muzykującego perkusisty Pawła Dobrowolskiego. To było
prawdziwe partnerstwo. Utwory zagrane przez kwartet Wegehaupta pochodziły
z najnowszego krążka artysty. Album z roku 2008 nosi tytuł „Tota”.
Ewa Kessler
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Radomska 13”

”
LATO NA RADOMSKIEJ
Czerwiec był niezwykle pracowitym
miesiącem. Słońce za oknem przypominało, że wakacje tuż-tuż, a my wciąż
mieliśmy głowy pełne pomysłów i ręce
zajęte pracą. Miesiąc rozpoczęliśmy od
spotkania z Indiami – wysłuchaliśmy wykładu o jednej z najsłynniejszych ksiąg
świata „Mahabharacie” i skosztowaliśmy smakowitych potraw doprawionych indyjskimi przyprawami. 7 czerwca odbył się finał BIG BENa, wydarzenie
ważne dla wielu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W tym samym
czasie, pięknymi barwami kwiatów objawiło się u nas lato dzięki „Warsztatom

florystycznym”, a właściwie sprawnym
rękom i wyobraźni uczestniczek warsztatów, które splotły w przepiękne kompozycje kolorów i zapachów. Szkoda
tylko, że ta piękna sztuka jest tak ulotna... Następnie, goście „Ochockich
Spotkań Historycznych” wybrali się na
spacer i odwiedzili kompleks Szpitala
Dzieciątka Jezus, a mali muzycy z grupy
Ałły Zdanowskiej dali uroczy koncert fortepianowy dla swoich rodziców, dziadków i przyjaciół. Wzięliśmy też udział
w X Festynie Podwórkowym „Poznajmy się” zorganizowanym przez Klub
Osiedlowy SURMA oraz w znanej od
lat, jedynej w swoim rodzaju, imprezie
artystycznej na Ochocie „Mironaliach”,
poświęconej twórczości Mirona Biało-

BIG BEN 2008

szewskiego. Czerwiec to także miesiąc
podsumowań, zakończeń, prezentacji, nagród, dyplomów i podziękowań.
Dziecięce i młodzieżowe grupy warsztatowe zakończyły swoją pracę, a teatralne kostiumy, pędzle i sztalugi poczekają na półkach aż do września.
Sale warsztatowe wciąż jednak będą
tętniły życiem i gwarem. Już 14 lipca
rozpoczynamy coroczną akcję „Lato
w mieście”. Każdego dnia od 7.30 do
16.00 zapewnimy uczestnikom zajęć
ciekawy i bardzo atrakcyjny program.
Wyjścia na basen, do kręgielni, hali
sportowej, kina, zabawy, konkursy i liczne niespodzianki. A także pyszne obiady i smakołyki.
Nic dodać, nic ująć – „Lato na Radomskiej” to dobry pomysł na wakacje.
Czekamy na Was!
Dorota Latos

Corocznie na Radomskiej organizowany
jest Warszawski Konkurs Języka Angielskiego BIG BEN. Każda edycja ma inny
temat przewodni. W tym roku konkurs odbył się pod tytułem „Błękitne Królestwo
– Woda” („Blue Kingdom – Water”). Na
pomysł zorganizowania Warszawskiego
Konkursu Języka Angielskiego wpadła
osiem lat temu Beata Osiecka. Od tego
czasu, każda kolejna edycja BIG BENA
świadczy o stałym wzroście zainteresowania tym konkursem. Dzieje się tak,
m.in. dlatego, że organizatorzy dbają o
zróżnicowanie kategorii i dostosowanie
ich do oczekiwań uczestników.
Wyniki VIII Warszawskiego Konkursu
Języka Angielskiego BIG BEN ogłoszono oficjalnie 7 czerwca 2008 podczas
uroczystego finału, który uatrakcyjniły
występy laureatów. Towarzyszyli nam
w tym przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, zastępcy
Burmistrza Dzielnicy pan Krzysztof Kruk
oraz pan Maurycy Seweryn, którzy wręczali nagrody.
Biegłe posługiwanie się językiem obcym pozwala w pełni poczuć się integralną częścią społeczności europejskiej. Cieszymy się, iż tak wielu uczniów
warszawskich szkół dostrzega płynące
z tego korzyści. Serdecznie dziękujemy
uczniom, nauczycielom oraz wszystkim zaangażowanym osobom. Gratulujemy zwycięzcom. I do zobaczenia
w przyszłym roku.
Agnieszka Ciak

MIRONALIA NA TARCZYŃSKIEJ
Już po raz kolejny miłośnicy twórczości Mirona Białoszewskiego spotkali się na Tarczyńskiej. Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy – wszyscy razem, pod batutą pani Haliny Gąsiorowskiej pracowali nad przygotowaniem atrakcyjnego programu. Bramy, podwórka, sklepy,
a nawet ogrodzenia na Tarczyńskiej zamieniły się w wystawy, galerie i sceny. Na trotuarach zagościły książki, zdjęcia, obrazy, artystyczne bibeloty, taniec i śpiew, a w tłumie zaciekawionych przechodniów można było dostrzec postacie z utworów Białoszewskiego.
Część wystaw i spotkań poświęcono także innym postaciom naszej kultury m.in. poetce
Barbarze Sadowskiej i jej synowi Grzegorzowi Przemykowi, Krystynie Rodowskiej, malarzowi Janowi Lebensteinowi, poecie i prozaikowi Romanowi Śliwonikowi. Wśród gości można było dostrzec Henryka Talara, Wojciecha Siemiona oraz wielu poetów, fotografików,
malarzy i innych artystów różnych pokoleń. A dla dzieci przygotowano spotkanie z jednym z ulubionych bohaterów książkowych, z Mikołajkiem. Dla nich także były konkursy, występy i oczywiście nagrody.
Centrum Artystyczne „Radomska 13” również aktywnie uczestniczyło w organizacji Mironaliów. Młodzieżowa grupa teatralna
PADA zaprezentowała spektakl pt. ”leżenio-ja”, a uczestnicy konkursu „Miron Białoszewski — poeta codzienności” zaprezentowali nagrodzone teksty, przygotowane pod okiem prof. Barbary Katarzyny Radeckiej i prof. Wojciecha Siemiona.
Dorota Latos
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DK Rakowiec”
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BLOG, CZYLI NOWA
FORMA WYRAŻANIA SIEBIE

Od jaskiń Lascoux, przez egipskie hieroglify i gotyckie kalendarze, przez dzienniki pensjonarek i notatki na mankietach i marginesach zeszytów, dotarliśmy do
nowej formy komunikatu międzyludzkiego – blogu. Niby mała zmiana – ale jaka
rewolucyjna!

Po pierwsze: autor tworzy tekst, obrazy i dźwięki, a więc właściwie dzieło synkretyczne, zbliżone do dzieła filmowego lub teatralnego. Po drugie: jest w stałym
kontakcie z odbiorcą, który (w przeciwieństwie do widza filmowego lub teatralnego) może sformułować swoje opinie, a zatem w sposób materialny stać się
współtwórcą. Po trzecie: autor blogu wyznacza pole refleksji, proponuje dyskurs,
a zarazem tworzy formę otwartą – można sobie wyobrazić, że on sam lub krąg
dyskutantów zechcą dorzucić coś po trzydziestu latach, czyli – dzieło jest w ciągłym rozwoju.
Nie jest łatwo oceniać blogi, bo większość kryteriów estetycznych została nam przekazana w spadku po sposobach oceniania dzieł literackich, malarskich, muzycznych, a zatem produktów zamkniętych, zmierzających do jednorodności, spójności
i harmonii. A przecież tak jak fotografia naśladująca obraz olejny czy samochód
naśladujący karetę, tak samo blog, naśladujący formę pamiętnika, nie wykorzystuje wszystkich możliwości otrzymanych wraz ze swoimi narodzinami. Jest łatwiej,
a jednocześnie trudniej.
Jeżeli wiersz nie jest rymowany tylko pisany wierszem białym, to wcale nie oznacza, że łatwiej go stworzyć. Wielka wolność i ogromna swoboda w doborze środków wyrazu to w przypadku blogów i wada, i zaleta.
Zapisywanie siebie to nieuchronne konstytuowanie, formowanie, kreowanie i poszukiwanie siebie. Obserwując własną formę już ją zmieniamy – podobnie baron
Munchausen sam wydobył się z błota, gdy za mocno złapał się za włosy i za nie
podciągnął. Twórca blogu ma jednak wsparcie – wokół stają komentatorzy, którzy dają mu rozmaite rady. Prawdopodobnie ważnym elementem oceny blogu
powinno być pytanie: czy jego autor umie brać od innych i dawać coś innym?
Czy może zaspokaja wyłącznie swój egoizm i chęć zwrócenia na siebie uwagi,
czy też przeciwnie umie stworzyć rodzaj gry, która jest wartościowa i dla niego,
i dla komentatorów. Czy starcza mu kultury i wdzięku, żeby zechciało się powracać na jego stronę.
Jury starało się najrzetelniej odpowiedzieć na te i inne pytania, a końcowe oceny
to demokratyczna suma naszych wrażeń. Bylibyśmy jednak bardzo zadowoleni,
gdyby okazało się, że Wasze blogi żyją dalej, a z czasem nasze oceny będą musiały ulec zmianie – bo blog, którego nie doceniliśmy rozwinął się i udoskonalił,
potwierdzając zasadę, że szukanie drogi doskonali szukającego.
Pozdrowienia i wyrazy podziwu dla wszystkich Uczestników Konkursu.
Maciej Wojtyszko
Maciej Wojtyszko – reżyser teatralny i filmowy, pisarz, autor scenariuszy oraz utworów dla dzieci.
W 1972 roku ukończył Wydział Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Autor kilku książek dla dzieci i młodzieży (m.in. „Bromba
i inni”, „Antycyponek”, „Trzynaste pióro Eufemii”, „Tajemnica szyfru Marabuta”, „Synteza”).
Wykładowca w warszawskiej PWST. W 2001 roku
otrzymał nagrodę dla „Miodowych Lat” za najdowcipniejszy serial telewizyjny na II Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Jego ksią ka „Bromba
i Filozofia” w konkursie książek dla dzieci, zorganizowanym przez Polską Sekcję IBBY, otrzymała
w 2004 roku tytuł „Książki Roku”. Wiceprezes Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.
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Nagrodzeni
w konkursie na blog
DZIWNY JEST TEN ŚWIAT
Jury, w składzie: Maciej Wojtyszko, Mieszko Sibilski, Beata Ostrowicka, Małgorzata
Karolina Piekarska, Anna Wielbut i Anita
Szaboova po przeczytaniu wszystkich
konkursowych blogów zdecydowało
o przyznaniu następujących nagród:
NAGRODA PIERWSZA
Joanna Drewnowska (15 lat),
„Bo Taki Mam Kaprys”
www.bo-taki-mam-kaprys.blog.onet.pl
DWIE NAGRODY DRUGIE (ex aequo)
Magdalena Kamieniec (16 lat),
„Galeria Fotograficzno-Muzyczna/Storyboard”, www.get-high.blog.onet.pl
Nina Jabłońska (15 lat),
„Bo ktoś kiedyś powiedział nic nie dzieje
się bez przyczyny. Filozofia w moim życiu”,
www.filozofka.blog.onet.pl
DWIE NAGRODY TRZECIE (ex aequo)
Krystian Lis (15 lat), „Czasem tak, a czasem nie… Życie zmienne jest”
www.czasem-tak-a-czasemnie.blog.onet.pl
Izabela Borowska (14 lat),
„Dziwny jest ten świat”
www.iborowska.blog4u.pl
WYRÓŻNIENIA:
Magdalena Kamieniec (16 lat),
za oprawę graficzną
www.get-high.blog.onet.pl
Aleksandra Woźniak (16 lat),
„Kiciula rozmyśla!”
www.entschuldigung.photoblog.pl.

FINAŁ BROMBOLANDII W STYLU
HIP-HOPOWO-RAPPOWYM

W sobotę, 30 maja zaprosiliśmy warszawską młodzież do parku Z. Malickiego przy DK „Rakowiec”. Wtedy odbył
się finał drugiej edycji Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej BROMBOLANDIA, który uświetnili koncertem
(pierwszym w Warszawie) Mieszka i Ziemowita, czyli popularnej „Grupy Operacyjnej”. Publiczność, bawiła się na
koncercie znakomicie, śpiewała wraz
z Mieszkiem, chętnie wchodziła z nim
w nieustanny dialog. Mieszko, obdarzony zarówno talentem muzycznym,
jak i kabaretowym, między piosenkami
prowadził fantastyczną rozmowę z publicznością, która stała się współtwórcą
koncertu. Po występie artyści z „Grupy
Operacyjnej” rozdawali autografy i pozowali do zdjęć z fanami.
Anita Szaboova

DK Rakowiec”
”

NIECH PALMA ODBIJA

WARSZAWSKA PALMA
30 maja, w letni piątkowy wieczór
w DK „Rakowiec” odbył się finał konkursu dla autorów satyry „Warszawska
Palma”. Uczestnicy drugiego etapu
przyjechali z całej Polski.
Autorzy wbijali ostrze satyry w tematy
powszechnie znane, np. służba zdrowia czy korupcja. I tu raczej nie było
rewelacji. Rutynowe, kabaretowe skecze z puentą bardziej lub mniej udaną.
Ale pojawiły się też satyryczne ujęcia
tematów trudniejszych – np. emigracji
zarobkowej, problemów wychowawczych w polskich szkołach i humorystyczne ujęcia postaw moralnych i lęków egzystencjalnych.
Czterech spośród dziesięciu uczestników wyróżniała jakość tekstu. Z jego
wykonaniem bywało różnie, ale przecież nie ono podlegało ocenie jury, tylko nadesłany tekst. Dla trzech spośród
czterech osób nagrodzonych udział w
konkursie „Warszawska Palma” był debiutem scenicznym z własnym tekstem.
Publiczna prezentacja to piękny i ważny moment dla autora, pełen wzruszenia, obaw i niepokoju. Po raz pierwszy
widzi on bowiem reakcję na swoje
poczucie humoru i sposób myślenia.
Nasi uczestnicy nie ustrzegli się błędów debiutu – np. u niektórych widać
było brak ogłady scenicznej, u innych
rozwlekłość tekstu. Jednak wszyscy
nagrodzeni autorzy wyjechali nie tylko z nagrodami, ale przede wszystkim
z przekonaniem, że warto pisać i występować dalej. Otrzymali konkretne,
cenne uwagi wyniesione z warsztatów
z Krzysztofem Jaślarem – (reżyserem
wydarzeń kabaretowych) i marzeniami, od których wszystko się zaczyna.
Zapraszamy serdecznie na przyszłoroczną PALMĘ.
Koordynator projektu
Agata Wieczyńska-Krawiec

2 czerwca 2008 r. na antenie „Wiadomości“ w TVP1 o godz. 19.30 zadebiutowała
popularna prezenterka Hanna Lis. Po kilku przejęzyczeniach, które zaliczyła podczas prowadzenia serwisu, pożegnała się z widzami sentencją: „Pierwsze koty za
płoty“ (choć mogłoby być „Pierwsze lisy z pelisy“). A ponieważ mądrość ludowa
jest naszą jedyną mądrością, pozostawiam to na uwadze organizatorom PALMY.
Inicjatywa jest dosyć nietypowa. Chociaż w naszym (wesołym) kraju odbywa się
wiele konkursów kabaretowych: PAKA w Krakowie, Wieczory Humoru i Satyry w Lidzbarku Warmińskim, Mulatka w Ełku, Debeściaki w Dąbrowie Górniczej, Trybunały
w Piotrkowie Trybunalskim, Ryjek w Rybniku, konkurs młodych kabaretów podczas
Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku, Turniej Łgarzy w Bogatyni i wiele, wiele innych, to na tym tle PALMA wyróżnia się tym, że jury przeglądu ocenia TEKST – nie
ten w formie pisanej, lecz odegrany na scenie. I na tym właśnie zasadza się oryginalność warszawskiego konkursu. Daje on możliwość bezpośredniego kontaktu
z odbiorcą, a widzom – uczestniczenie w spotkaniu z twórcą podczas jego debiutu.
Ta formuła warta jest kontynuacji. No może z kilkoma małymi korektami:
1. spotkanie mogłoby się zacząć od przypomnienia laureatów poprzedniej
edycji PALMY;
2. niech przed publicznością na Rakowcu zaprezentuje się „Złota Dziesiątka“
(po selekcji);
3. niech każdy artysta dostanie 10 minut na prezentację (tyle wystarczy),
czyli 10x10 min;
4. podczas obrad jury – występ znanej kabaretowej gwiazdy;
5. warty kontynuowania jest też występ jurorów.
To, co wymaga głównego dopracowania, to frekwencja publiczności. Występ
dla pustej sali jest deprymujący dla każdego artysty. Ale zmiana ta nie nastąpi
od razu. Tu potrzebna jest wieloletnia praca i coś, co z czasem zaczyna obrastać
tradycją, a ta znów – legendą. Musi powstać ŚRODOWISKO. Warunek wszak jest
jeden – ciąg dalszy…
Tu wracam do początku mojej wypowiedzi: Pierwsze koty za płoty… Najgorszym
doradcą może być niecierpliwość. Na pewno konkurs należy szerzej rozpropagować i zareklamować. Dotyczy to zarówno uczestników, jak i publiczności. Może
za pomocą bezpośrednich zaproszeń. Nie bez znaczenia jest też pula nagród do
rozdysponowania.
Tegorocznych laureatów nie musimy się wstydzić. Ich talent jeszcze nie raz da
o sobie znać. Czyli co… Do zobaczenia za rok?
I to tyle refleksji jurora. Łączę wyrazy szacunku.
Krzysztof Jaślar

Krzysztof Jaślar
autor tekstów kabaretowych, reżyser, dziennikarz; przez kilka lat związany
z kabaretem TEY (Złota Szpilka 1973), obecnie reżyser programów rozrywkowych dla telewizji, spektakli i festiwali. Ojciec Filipa Jaślara – pierwszego
skrzypka Grupy Mo Carta.

NADRODY W KONKURSIE „WARSZAWSKIA PALMA”
30 maja 2008 r. w konkursie „Warszawska Palma – Przejaw Autonomicznego Logicznego Myślenia
Artystów”, zorganizowanym przez Dom Kultury „Rakowiec”, filię Ośrodka Kultury Ochoty, jury w składzie:
Krzysztof Jaślar (przewodniczący), Agata Wieczyńska-Krawiec, Piotr Bakal i Ryszard Makowski przyznało:
DWIE GŁÓWNE NAGRODY (ex aequo)
Urszula Gotowicka za tekst „Na emigracji” i Agnieszka Kwietniewska za tekst „Wróbel”
ORAZ DWA WYRÓŻNIENIA
Grzegorz Żak za tekst „Ballada belfrowa” i Hubert Przybyszewski za tekst „NFZ”
Laureatom gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych literacko-satyrycznymi zmaganiami i konfrontacją z publicznością zapraszamy na następną edycję konkursu w przyszłym roku.
Nagrody ufundowali: DK „Rakowiec”, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Deutsche Bank PBC S.A.

40/2008 OCHOTNIK

11

SURMA
EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA NA BIAŁOBRZESKIEJ
spędzenia czasu z nami. Czas upłynął
nam na towarzyskich, sąsiedzkich pogawędkach. Kto chciał mógł zrobić kwiatek dla sąsiada z tkaniny i patyczka lub
przygotować sobie pyszne ciasteczko
z wafli i słodkich dodatków. Szczególnym
gościem EDS był pan Henryk Jaworski,
nazwany przez jednego z biesiadujących
drugim Nikiforem. Pan Henryk śpiewał
i grał na organkach, opowiadał różne
anegdotki i dykteryjki, czym umilał czas
wszystkim obecnym.

29 maja 2008 roku, we czwartek, obchodziliśmy na Białobrzeskiej, a właściwie na
podwórku przed Klubem SURMA, Europejski Dzień Sąsiada. Przygotowaliśmy skromny poczęstunek i zaprosiliśmy naszych
sąsiadów, tych zaprzyjaźnionych i tych
całkiem nieznanych – przechodniów, do

Inicjatywa obchodów tego dnia narodziła się kilka lat temu we Francji. Obecnie obchodzi się go w wielu miastach w
Europie. Cel jest prosty: spędzić wspólnie
czas z sąsiadem, zjeść wspólnie przygotowane smakołyki. Wiadomo, że często
sąsiedzi nie znają się ze sobą, są wobec
siebie obojętni. Inicjatywy takie jak Europejski Dzień Sąsiada są wyrazem protestu wobec anonimowości i obojętności,
jaka często panuje na osiedlach naszych
miast. Chcemy w ten sposób zamani-

festować potrzebę ciepłych i bliskich,
a w każdym bądź razie, życzliwych relacji z drugim człowiekiem, z osobą żyjącą
obok nas – naszym sąsiadem.
W Polsce Dzień Sąsiada jest obchodzony
od 2006 r. Jako pierwsze w obchody tego
dnia włączyły się Łódź, Bydgoszcz, Płock
i Toruń, a w zeszłym roku po raz pierwszy
w Warszawie na naszym bezimiennym
osiedlu na Ochocie z inicjatywy SURMY.
Cieszy nas to, że w tym roku dużo więcej
osób dało się namówić do biesiadowania z nami, widać, że coraz więcej osób
ma potrzebę wspólnego spędzania czasu z ludźmi, którzy żyją wokół nas i coraz
więcej osób nie chce żyć w anonimowej
przestrzeni szarych bloków. Chcą aktywnie i twórczo spędzać czas w swoim małym lokalnym środowisku.
Kasia Strzelecka
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel. (022) 823 04 32, surma@oko.com.pl

FESTYN PODWÓRKOWY „POZNAJMY SIĘ”

14 czerwca, przed siedzibami głównych
organizatorów: Klubu Osiedlowego SURMA (inicjatora festynu), Biblioteki nr 33 oraz
Młodzieżowego Domu Kultury, przy ul. Białobrzeskiej i okolicznych podwórkach odbył się jubileuszowy X Festyn Podwórkowy
„Poznajmy się”. Jest to wydarzenie wyjątkowe, o charakterze lokalnym, tworzone
wspólnymi siłami kilkunastu organizacji
i instytucji z naszego środowiska lokalnego. Każda instytucja (szkoły, przedszkola, Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż
Miejska, Stowarzyszenie Promocja Zdrowia Ochota, biblioteki, stowarzyszenia,
kluby itp.) jak co roku zaproponowała
bezpłatne warsztaty, zabawy plastycz-
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ne, ruchowe itp. Atrakcjami były m.in.:
krótki kurs decoupage’u przygotowany przez Straż Miejską, malowanie na
szkle, malowanie buzi, zabawy cyrkowe
czy warsztat wikliny papierowej. Nie zabrakło także występów estradowych
zespołów dziecięcych i starszych amatorów-sąsiadów oraz zespołu dudziarzy
z Częstochowy — Pipes and Drums, który
rozpoczął festyn tradycyjnym przemarszem wszystkich organizatorów i mieszkańców przez okoliczne podwórka.
Wielkim powodzeniem cieszyły się też
zwierzątka z firmy edukacyjnej Romana
Persony: dwie kozy, króliki, kury i kaczki.
Zwierzątka można było karmić, a kozy
nawet wydoić i spróbować zdrowego
koziego mleka. Kolejną atrakcją była
ścianka wspinaczkowa. Ciekawą zabawę zaproponowali studenci Wydziału
Pedagogiki UW pod kierunkiem dr Małgorzaty Kopczyńskiej, którzy w tym roku
zaprosili uczestników festynu do Japonii.
Z okazji jubileuszu wydarzenia wiceburmistrz
Krzysztof Kruk wręczył podziękowania osobom, które od lat związane są z Klubem
Osiedlowym SURMA i miały duży wpływ
na jego kształtowanie się. Byli to: założyciel
Klubu, wówczas jako klubu wojskowego,
Włodzimierz Maciejewski, dr Małgorzata Kopczyńska, Anna Skowrońska i Anna
Szewczyk. Organizatorzy dziękowali także
wszystkim od lat wspierającym i współorganizującym festyn, a na zakończenie
X Festynu Podwórkowego „Poznajmy się”
zaprosili uczestników na pyszny tort, ufundowany przez cukiernię Antolak.
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Klub Osiedlowy SURMA pragnie złożyć
serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy przez te dziesięć lat tworzą z nami
to niezwykłe i radosne wydarzenie, tak
oczekiwane przez większość naszych
mieszkańców. Mamy nadzieję i życzymy tego nam wszystkim, by kolejne edycje Festynu „Poznajmy się” przebiegały
w co najmniej równie serdecznej i życzliwej atmosferze i były nadal tak ciekawym, radosnym i oczekiwanym wydarzeniem w naszym środowisku!
Kasia Strzelecka
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel. (022) 823 04 32, surma@oko.com.pl

OKO
filie
TO BYŁA MAJÓWKA WSPANIAŁA!
Nasze towarzystwo majówkowe udało się do Nadleśnictwa Chojnów koło Żabieńca, do tzw. Zimnych Borów, urzekających swym pięknem lasów sosnowych,
będących doskonałym miejscem wypoczynku. Pracownicy nadleśnictwa
wspaniale przygotowali teren, na polanie ustawili wiaty (wśród nich największe wrażenie robiła położona centralnie, ogromna wiata zwana „Amfiteatrem”
z paleniskiem po środku i ławkami), w których można wygodnie spożyć posiłek.
Co ważne – nie zapomnieli o koszach na śmieci.
O rozrywkę zadbały kierowniczki klubów: Grażyna Rowińska z KS „Rakowiec”
przywiozła lotki do gry, piłki, etc, a Jola Salomonowicz z KS „Baśniowa” – śpiewniki i gitarę. Potem seniorzy piekli kiełbaski, rozkoszowali się świeżymi bułeczkami,
serkiem, pomidorkiem i ogórkiem, popijając do woli herbatą lub kawą, osładzając sobie poczęstunek ciastem, roznoszonym przez panią Jolę.
Pogoda i humor dopisywały. Spacerowaliśmy alejkami leśnymi, zachwycaliśmy się urokiem przyrody, a także śpiewem skowronków rozlegającym wśród sitowia, przerywanym co jakiś czas koncertem żab. W tak przemiłym otoczeniu wysłuchaliśmy
opowieści leśniczego o tym, jak trudno tak piękne środowisko naturalne zachować, o niebezpieczeństwach, jakie mu grożą ze
strony bezmyślnych wandali czy porzuconych w lesie, zdziczałych psów. Choć słowa leśniczego napawały nas grozą, wzbudziły
szacunek dla poczynań pracowników leśnych i życzenie, by ta edukacja w przyszłości odniosła skutek.
Hanyśka

LIPIEC
AKCJA „LATO W MIEŚCIE”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 7.30-16.00
OCHOCKIE LATO TEATRALNE
Park im. Zasława Malickiego przy ul. Wiślickiej 8
godz. 11.00, wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona
3 lipca Teatr Bajlandia „Czerwony Kapturek”
10 lipca Teatr pod Orzełkiem „Trzy razy królewna
		 trzy razy smok”
17 lipca Teatr Wertep „Baśń o Dwóch Braciach”
24 lipca Teatr Stara Wozownia „W poszukiwaniu
		 Czerwonego Kapturka i innych baśni”
31 lipca Teatr Wielkie Koło „Spotkanie z bajkami,
		 maskami i piosenkami”
7 sierpnia Teatr pod Orzełkiem „Kukła z wiejskiego
		 podwórza”
14 sierpnia Teatr Mer „Jacek i Placek”
21 sierpnia Teatr Wariacja „Duch Indianina”
AKCJA „LATO W MIEŚCIE”
„Radomska 13”,ul. Radomska 13/21, godz. 7.30-16.00

Dziękuję wszystkim miłośnikom Ochoty, którzy w mijającym roku szkolnym brali udział w „Ochockich Spotkaniach Historycznych”. W lipcu
nastąpi wakacyjna przerwa, ale już w sobotę 30 sierpnia spotkamy się,
aby zwiedzić Stację Filtrów. Szczegóły w sierpniowym numerze. Jeżeli
chcieliby Państwo wcześniej zobaczyć perełkę ochockiej architektury
zachęcam do skorzystania z poniższego zaproszenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Gabriela Gab
Dni Otwarte na Stacji Filtrów
Zabytkowa Stacja Filtrów budzi ogromne zainteresowanie zarówno wśród
warszawian, jak i turystów z całego
świata. Na co dzień niedostępna, zaprasza tradycyjnie we wszystkie soboty
lipca i sierpnia w ramach Dni Otwartych wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć obiekt działający od 1886 roku.

14.VII
14.VIII

22.VII

W KRAINIE GRECKICH BOGÓW
impreza plenerowa
Park Szczęśliwicki, godz. 10.00-15.00

KONKURS

03.VII
21.VIII

15.VII

BAJKOWY ZWIERZYNIEC
warsztaty plastyczne
OSiR, ul. Rokosowska 10, godz. 10.00-15.00

KONKURS

30.VI
08.VIII

XIX OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
DOPIERO W SIERPNIU

KONKURS

Zaproszenia na określony dzień i godzinę można odbierać codziennie
z portierni Stacji Filtrów przy ul. Koszykowej 81 (również w soboty i niedziele) w godzinach od 7.00-18.00. W zarezerwowanym terminie należy przyjść 10 minut przed godziną rozpoczęcia zwiedzania z zaproszeniem i dowodem tożsamości. Samo zwiedzanie trwa około 2 godzin
i obejmuje krótki kurs historii wodociągów warszawskich, oglądanie
ekspozycji armatury wodociągowej i przejście przez teren Stacji Filtrów. Na koniec wszyscy uczestnicy wycieczki mogą skosztować wody
uzdatnianej przez Zakład Wodociągu Centralnego.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie
S.A. serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych.

KONKURS

KONKURS

KONKURS

KONKURS

KONKURS

Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.
Finaliści konkursu oprócz nagród pieniężnych
wystąpią na Gali Jubileuszowej Kabaretu Starszych Panów m.in. u boku Wiesława Gołasa,
Barbary Krafftówny, Bogdana Łazuki czy Wiesława Michnikowskiego.

W związku z Jubileuszem 50-lecia powstania Kabaretu Starszych Panów, Ośrodek Kultury Ochoty wraz z działającym w nim Studio Wokalnym
im. J. Wasowskiego zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Piosenka jest
dobra na wszystko…”, który odbędzie się
w dniach 9-11 października 2008 r. w Ośrodku Kultury Ochoty (ul. Grójecka 75). Konkurs
ten jest przeznaczony dla wielbicieli (zarówno
amatorów, jak i profesjonalnych wokalistów
i aktorów, którzy ukończyli 16 lat) twórczości

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.oko.com pl. Zgłoszenia należy
nadsyłać do dnia 15 września 2008 r.
organizatorzy: Ośrodek Kultury Ochoty, Studio
Wokalne im. Jerzego Wasowskiego
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filie
Uwaga Rodzice!
Zajęcia ogólnorozwojowe „Od niemowlaka do
przedszkolaka” przeznaczone dla dzieci w wieku
od 2 do 4 lat odbywać się będą w lipcu w każdą
środę o godz. 10.00 w Ośrodku Kultury Ochoty.
zapisy: tel. (0 22) 822 48 70

LATO Z MAGAZYNEM SZTUK
OCHOCKIE
LATO TEATRALNE 2008
miejsce: Park im. Zasława Malickiego przy ul. Wiślickiej 8; w razie deszczu
spotykamy się w sali widowiskowej
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8. Wstęp
wolny. Liczba miejsc ograniczona.
organizator: Stowarzyszenie Scena 96
partnerzy: DK „Rakowiec”
mecenat: Miasto Stołeczne Warszawa
3 lipca (czwartek), godz. 11.00
Teatr Bajlandia „Czerwony Kapturek
10 lipca (czwartek), godz. 11.00
Teatr pod Orzełkiem
„Trzy razy królewna trzy razy smok”

LETNIE KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
(RYSUNEK I MALARSTWO)

KURS
PORTRETOWANIA
(W TYM KOPIE)

instruktor:
Katarzyna Saniewska
tel. 605 051 053

instruktor:
Agnieszka Biardzka
tel. 506 202 507

poniedziałek
godz. 10.00-14.00
koszt: 25 zł za zajęcia

piątek
godz. 17.00-20.00

instruktor:
Marek
Ejsmond-Ślusarczyk
tel. 501 718 601
poniedziałek
godz. 16.00-20.00
wtorek
godz. 11.00-15.00
czwartek
godz. 16.00-20.00
koszt: 25 zł za zajęcia

17 lipca (czwartek), godz. 11.00
Teatr Wertep
„Baśń o Dwóch Braciach”

Filtrowa 62, lokal 230
Warszawa, 02-056
tel. (0 22) 659 43 37
e-mail: magazynsztuk@oko.com.pl

24 lipca (czwartek), godz. 11.00
Teatr Stara Wozownia
„W poszukiwaniu Czerwonego
Kapturka i innych baśni”
31 lipca (czwartek), godz. 11.00
Teatr Wielkie Koło
„Spotkanie z bajkami, maskami
i piosenkami”
7 sierpnia (czwartek), godz. 11.00
Teatr pod Orzełkiem
„Kukła z wiejskiego podwórza”
14 sierpnia (czwartek)’ godz. 11.00
Teatr Mer „Jacek i Placek”
21 sierpnia (czwartek), godz. 11.00
Teatr Wariacja „Duch Indianina”

Zadanie sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ochoty m.st. Warszawy.

koszt: 20 zł za zajęcia

„LATO W MIEŚCIE” Z MAGAZYNEM SZTUK
Podczas akcji „Lato w mieście 2008” Magazyn Sztuk zorganizuje zajęcia specjalistyczne oraz dwa happeningi plastyczne.
Zajęcia specjalistyczne odbywać się będą w pierwsze dwie środy i pierwsze dwa
piątki lipca (2, 4, 9 i 11 lipca) w Magazynie Sztuk, przy ul. Filtrowej 62 (domofon 230).
Podczas nich uczestnicy wykonają mozaikę przedstawiającą postać z mitologii
greckiej i zapoznają się ze sztuką i kulturą starożytnej Grecji, a także ukażą jej wpływ
na artystyczną współczesność. Zajęcia odbywać się będą: 2 razy w tygodniu po
2 godz. – rano (środa 11.00-13.00, piątek11.00-13.00) oraz 2 razy w tygodniu po
2 godz. – popołudniu (środa 14.00-16.00, piątek 14.00-16.00). Przewidziana liczba
uczestników: 30 dzieci w jednej grupie (zapisy).
Pierwszy z happeningów plastycznych pt. „Bajkowy Zwierzyniec” odbędzie się
15 lipca, w godzinach 10.00-15.00 na terenie boiska OSiR-u, przy ul. Rokosowskiej.
Podczas tej imprezy plenerowej dzieci poznają, jaki wpływ na sztukę i artystów
ma kolor, faktura, przestrzeń. Tematem przewodnim akcji będą formy przestrzenne
(zwierzęta np. żyrafa, słoń, wielbłąd, pingwin). Drugi happening pt. „W krainie greckich bogów” odbędzie się 22 lipca w Parku Szczęśliwickim, również w godzinach
10.00-15.00. Happening poprzez zabawę oraz warsztaty artystyczne zapozna dzieci
z mitologią i sztuką starożytnych Greków. Poszczególne miejsca warsztatów zostaną tak zaaranżowane przez artystów plastyków i instruktorów, by przybliżyć nastrój
i charakter panujący w ówczesnej Grecji (np. W krainie Posejdona, W salonie Afrodyty, Mity w pigułce). Oba happeningi skierowane są do dzieci uczestniczących w
akcji „Lato w mieście” w placówkach na terenie Ochoty.
koordynator:
Joanna Sułek-Malinowska
tel. 605 366 884 lub (0 22) 659 43 37
„Lato w mieście” finansuje Wydział Sportu i Rekreacji dla dzielnicy Ochota.
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Ochota

Mamo, Tato,
chcę jechać bez Was na wakacje
rozmawiają: Beata Chrzanowska i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”

(cz. 2)

Poza tym, warto zastanowić się: na ile rzeczywiście dziecko jest odpowiedzialne,
samodzielne; jak funkcjonuje w domu,
a jak na wyjazdach, wśród rówieśników;
czy potrafi samo załatwiać ważne dla
siebie sprawy czy też szuka pomocy lub
wyręki; czy można na nim polegać czy
nie bardzo; czy dotrzymuje słowa czy je
łamie itd.? Kolejne pytanie, na jakie powinni odpowiedzieć rodzice to: na ile ich
dziecko potrafi sobie radzić w trudnych
sytuacjach (co dzieje się, gdy pojawiają się jakieś kłopoty, jak reaguje na nieprzewidziane, niepomyślne wydarzenia,
np. złapanie gumy w rowerze, załamanie pogody podczas wędrówki itd., jak
reaguje na stres, zmęczenie, nudę itd.);
jakie są dotychczasowe doświadczenia
ich dziecka z alkoholem (czy bywało
na imprezach z alkoholem i jak się tam
zachowywało, czy wracało trzeźwe czy
nie, czy dotrzymywało słowa co do godzin powrotu); co ich dziecko tak naprawdę wie i jaką prezentuje postawę
wobec: seksu, antykoncepcji, zagrożeń
tej sferze; jaka jest realna możliwość ryzykownych zachowań dziecka (wdawanie
się w niebezpieczne konflikty, uleganie
naciskom grupy), czy dziecko cechuje
pewna ostrożność, dystans, brak naiwności, niezależność opinii i zachowań (brak
„przymusu” wpisania się w oczekiwania
grupy), czy powstrzymuje się od bójek,
pyskówek itd.
Należy też pamiętać, że w przypadku
szesnasto- i siedemnastolatków „samodzielność” wyjazdu powinna mieć
spore ograniczenia i warto je egzekwować mimo protestów naszego nastolatka: demonstrowania niezadowolenia,
oskarżeń o „traktowanie jak dzidziusia”,
„robienie wstydu przed kolegami” itd.
Uważam, że kryteriami wyrażenia zgody
na wyjazd powinny być: 1) znajomość
członków grupy, z którą dziecko jedzie
i akceptowanie tych osób przez rodziców; 2) dokładna wiedza, gdzie dzieci
jadą, akceptacja miejsca, do którego
jadą oraz strony organizacyjnej wyjazdu
(gdzie będą spali, co będą jedli itd.);
3) ustalenie „trybu kontaktu” – umówienie się, co jaki czas dzieci będą się
odzywać i w jakiej formie – sms, telefon itd.; 4) obecność w grupie przynajmniej jednej osoby, która ukończyła

18 lat – szesnasto- i siedemnastolatkom
powinien towarzyszyć ktoś pełnoletni.
Taka osoba jest formalnie opiekunem
niepełnoletnich, w razie problemów
może np. podpisać zgodę na zabieg
w szpitalu, z nią rozmawia policja, jej
obecność rozwiewa podejrzenia, że dzieci uciekły z domu, że są pozostawione
bez opieki itd. Optymalnie byłoby, gdyby
grupa jechała w towarzystwie osoby dorosłej (faktycznie dorosłej, nie tylko pełnoletniej) lub w miejsce, gdzie będzie jakaś osoba dorosła (np. na działkę, gdzie
w tym czasie będzie przebywać rodzic,
na wieś, gdzie mieszka babcia jednego
z wyjeżdżających).
Ponadto, optymalnie byłoby, gdyby rodzice porozmawiali o planowanym wyjeździe z rodzicami innych dzieci, z którymi
wyjeżdża ich dziecko. Warto dowiedzieć
się, czy w grupie będzie ktoś dorosły (np.
krewny jednego z uczestników) i porozmawiać z nim o planie wyjazdu, sposobie
kontaktowania się w razie kłopotów itd.
Jeśli zaś chodzi o dzieci, które ukończyły
18 lat – warto zachować zasady ostrożności takie, jakie zachowujemy, gdy którykolwiek dorosły członek rodziny gdzieś wyjeżdża: wiedzieć dokąd jedzie, kiedy wróci,
jak można się z nim kontaktować, umówić się na kontakt po dotarciu na miejsce
i w czasie wyjazdu, wiedzieć, gdzie w razie
potrzeby można go szukać itd.
Reasumując: podejmując decyzję
w sprawie zgody na samodzielny wyjazd nastolatka, trzeba jasno oceniać
umiejętności i predyspozycje naszego
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dziecka do samodzielności oraz poziom bezpieczeństwa związany z grupą, z którą wyjeżdża, miejscem i organizacją wyjazdu.
Zgadzając się na wyjazd, mamy prawo i powinniśmy zachowywać ostrożność i wymagać od dzieci informacji
oraz stosowania zabezpieczeń, które
zmniejszają ryzyko niepożądanych wydarzeń. Jednak z drugiej strony warto
pamiętać, że dzieci w końcu będą musiały „wyjść spod naszych skrzydeł”, że
możemy zatrzymać siedemnastolatka,
ale już dzieci osiemnastoletnie i starsze,
powinny nauczyć się żyć bez ochrony
rodziców, samodzielnie. Dobrze, by nasze dziecko mogło się w kontrolowanych warunkach do tej samodzielności
przygotować, odbyć kilka „lotów próbnych”, zanim zacznie naprawdę żyć na
własny rachunek. Warto, aby weszło
w samodzielność łagodnie, z aprobatą
rodziców, a nie na zasadzie ucieczki na
ślepo, grożącej ryzykiem „zachłyśnięcia
się wolnością”. Trzeba sobie też jasno
powiedzieć, że jakieś ryzyko jest zawsze
– tak w przypadku dzieci, jak i dorosłych,
że nie mamy szansy zapewnić bliskim
100% ochrony przed zagrożeniami związanymi z życiem w naszej rzeczywistości.
Możemy tylko starać się jak najlepiej zabezpieczyć w tych warunkach.
SPPP „Uniwersytet dla Rodziców”
ul. Raszyńska 8/10
tel. (0 22) 822 24 46; 822 71 68
www.udr.inet.waw.pl
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Akcja „Lato w Mieście 2008” w Dzielnicy Ochota w dniach 23 czerwca-29 sierpnia 2008 r.
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota Urzędu m.st. Warszawy tel./fax. (0 22) 822 28 61
koordynator: Elżbieta Szczepankowska
PUNKTY DZIENNEGO POBYTU
Bezpośredni organizator
Nazwa jednostki, miejsce zajęć

Osoba odpowiedzialna
nr telefonu

Program
(rodzaj proponowanych zajęć)

Dni i godziny
prowadzonych zajęć

1

SP Nr 280
ul. Gorlicka 3, 01-130 Warszawa

Ryszarda Piotrowska
(0 22) 658 34 30

2

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Białobrzeska 19, 2-364 Warszawa

Anna Szwed
(0 22) 822 28 95

3

SP Nr 23
ul. Wawelska 48, 02-067 Warszawa

4

Dom Kultury „Rakowiec”
wspólnie z TKKF „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa

Alicja Jabłońska
(0 22) 825 09 38
Grażyna Zaczek
Jolanta Adamczyk
(0 22) 823 66 72
(0 22) 823 66 97
Justyna Olszewska
(0 22) 825 14 44

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, warsztaty
plastyczno-manualne, konkursy, wycieczka, kino, muzeum, zajęcia
na siłowni (od lat 15).

30.06-08.08.08
pon.-piątek 7.30-16.00

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, zajęcia plastyczne, kino,
konkursy plastyczne, gry i zabawy, wycieczka.

1.07.-31.07.08
pon.-piątek 8.00-17.00

Stanisław Piech
(0 22) 822 66 08

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, zajęcia plastyczne, muzyczne,
warsztaty artystyczne, muzeum, kino, teatr, wycieczki po Warszawie.

23.06-14.08.08
pon.-piątek 8.00-16.00

5
6
7
8
9
10

III Ogród Jordanowski
ul. Wawelska 3, 2-034 Warszawa
Zespół Szkół Nr 83
ul. Powstańców Wielkopolskich 4
02-398 Warszawa
SP Nr 10
ul. Jasielska 49/53, 02-128 Warszawa

Irmina Doliwa-Strońska
(0 22) 823 41 97

Ewa Maślanka
Centrum Artystyczne„Radomska 13”
(0 22) 823 37 56
ul. Radomska 13/21, 02-325 Warszawa
(0 22) 659 05 61 w. 217
OPP przy SP Nr 264
Krzysztof Grochowski
ul. Majewskiego 17, 02-104 Warszawa (0 22) 823 24 38
Punkt świetlicowy SP 264
Krzysztof Grochowski
ul. Majewskiego 17, 02-104 Warszawa (0 22) 823 24 38

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, zajęcia plastyczne, kino, teatr, muzeum,
gry i zabawy, spotkanie ze Strażą Miejską, wycieczki po Warszawie.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, warsztaty plastyczne,
warsztaty muzyczne, dyskoteka, wycieczki po Warszawie, kino,
teatr, muzeum, wycieczka.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, zajęcia kulturalno-oświatowe,
imprezy, konkursy plastyczne, gry i zabawy, kino, muzeum.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, zajęcia korekcyjnokompensacyjne, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, zajęcia
świetlicowe, zajęcia plastyczne, komputerowe, kino, muzeum.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, warsztaty: literackie,
plastyczne, zajęcia teatralne, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,
wycieczka, dyskoteka, teatr, kino, zabawy i gry świetlicowe.
Gry zespołowe, siłownia, tenis stołowy, basen, zajęcia plastyczne, muzyczne,
komputerowe, wycieczka, teatr, kino, spotkanie ze Strażą Miejską.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, zajęcia plastyczne, muzyczne,
komputerowe, konkursy, kino, muzeum, teatr, wycieczka.

23.06-18.07.08
pon.-piątek 8.00-16.00
23.06-11.07.08
pon.-piątek 8.00-16.00
30.06-25.07.08
pon.-piątek 8.00-16.00

24.06-22.08.08
pon.-piątek 8.00-16.00
14.07-14.08.08
pon.-piątek
7.30-16.00
28.07-22.08.08
pon.-piątek 9.00-14.00
28.07-22.08.08
pon.-piątek 8.00-16.00

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Bezpośredni organizator
Nazwa jednostki, miejsce zajęć

Osoba odpowiedzialna
nr telefonu

Program
(rodzaj proponowanych zajęć)

Dni i godziny
prowadzonych zajęć

Zajęcia nauki pływania z instruktorem, pływanie rekreacyjne,
gry i zabawy w wodzie, zawody sportowo-rekreacyjne – wejścia
indywidualne dla dzieci i młodzieży za okazaniem legitymacji,
punkty akcji „Lato w Mieście’08” po uprzednim zgłoszeniurezerwacji pisemnej (wejście jednorazowe – 60 min.)
Nauka i doskonalenie gier zespołowych i indywidualnych (piłka nożna,
siatkówka, koszykówka, tenis ziemny i stołowy, squash) – wejścia dla
osób indywidualnych za okazaniem legitymacji i grup zorganizowanych.
Ścianka wspinaczkowa-instruktaż i wspinanie się z asekuracją
instruktora – wejścia dla osób indywidualnych za okazaniem
legitymacji i grup zorganizowanych.
Pływanie rekreacyjne na basenie dla dzieci ze stałych punktów
akcji, wejścia indywidualne (za okazaniem legitymacji szkolnej)
oraz zajęcia na hali sportowej (po uprzednim zgłoszeniu
i uzgodnieniu terminu).

14.07-29.08.08
pon.-piątek
grupy 9.00-11.00, 13.00-14.00
wejścia indywidualne
8.00 i 12.00
23.06-29.08.08
pon.-piątek
9.00-15.00
07.07.08, 21.07.08,
04.08.08, 18.08.08
11.00-15.00
23.06-14.08.08
pon.-piątek
9.30-14.00 basen
9.00-14.00 hala
02.07.08, 04.07.08,
09.07.08, 11.07.08
pon., środa 11.00-13.00
pon., środa 14.00-16.00

1

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Ochota
ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa
pływalnia kryta

Justyna Boćkowska
(0 22) 572 90 72

2

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy
Ochota
ul. Nowowiejska 37B
02-010 Warszawa
hala sportowa

Cezary Domińczak
(0 22) 825 24 30 w.103

3

Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy Nr 7
ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa

Piotr Łukawski
(0 22) 822 66 07

4

„Magazyn Sztuk” Filia OKO
ul. Filtrowa 62 domofon 230
02-056 Warszawa

Joanna Sułek-Malinowska
Warsztaty edukacyjno-artystyczne (po uprzednim zgłoszeniu
(0 22) 659 43 37
i uzgodnieniu terminu).
605 366 884

IMPREZY
Bezpośredni organizator
Nazwa jednostki, miejsce zajęć
1

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75
02-094 Warszawa

Osoba odpowiedzialna
nr telefonu
Danuta Wajszczyk
(0 22) 822 48 70
(0 22) 822 74 37

Nazwa imprezy

Data i godzina imprezy

Impreza plenerowa „Bajkowy Zwierzyniec”. OSiR, ul. Rokosowska 10 15.07.08: 10.00-15.00
Impreza plenerowa „W krainie greckich bogów”. Park Szczęśliwicki 22.07.08: 10.00-15.00
Impreza plenerowa „Muzyczna podróż”. Park Szczęśliwicki
05.08.08: 10.00-14.00

DOŻYWIANIE-Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota Urzędu m.st. Warszawy, ul. Radomska 13/21, tel. (0 22) 822 19 08, fax. (0 22) 823 20 30
Lp
1
2
3

Nazwa i adres punktu
Szkoła Podstawowa Nr 264
ul. Majewskiego 17, 02-104 Warszawa
Szkoła Podstawowa Nr 23
ul. Wawelska 48, 02-067 Warszawa
Szkoła Podstawowa Nr 264
ul. Majewskiego 17, 02-104 Warszawa

Osoba odpowiedzialna
nr telefon
Krzysztof Grochowski
(0 22) 823 24 38
Alicja Jabłońska
(0 22) 825 09 38
Krzysztof Grochowski
(0 22) 823 24 38

Rodzaj wydawanych posiłków
Obiad – dla grup zorganizowanych z punktów akcji „Lato w mieście” po uprzednim zgłoszeniu w danym dniu do godziny 10.00.
Obiad – dla grup zorganizowanych z punktów akcji „Lato w mieście” po uprzednim zgłoszeniu w danym dniu do godziny 10.00
Obiad – dla grup zorganizowanych z punktów akcji „Lato w mieście” po uprzednim zgłoszeniu w danym dniu do godziny 10.00

Dni
wydawanych posiłków
23.06-27.06.08
30.06-25.07.08
28.07-22.08.08

