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a mojego dzieciństwa jedzenie było
albo sprawą czysto prywatną, albo
całkowicie zbiorową. Jadło się w domu lub w stołówce, ponieważ restauracji
było w Warszawie niedużo. Najciekawsze,
że tak jak kiedyś w zamierzchłych przedwojennych czasach istniały snobistyczne
lokale, tak za socjalizmu zdarzały się snobistyczne stołówki – na przykład stołówka
architektów, stołówka literatów, stołówka
aktorów. Żadna z nich nie znajdowała się
na Ochocie. W mojej okolicy tylko nieodżałowany bar mleczny na placu Narutowicza
i „Halinka” przy Filtrowej. Ale „Halinka”
była cukiernią i kawiarnią, zresztą tych
było w ogóle więcej.
W powojennym krajobrazie miasta
charakterystyczną „przystanią” były budki z piwem bardzo różniące się od dzisiejszych salonów-pubów. Przede wszystkim konsumowało się na stojąco naokoło
budki. Poza tym istniał swoisty folklor
związany z tymi obiektami, który, można
powiedzieć, rozpełzł się w niewiadomych
kierunkach. Każda taka budka stanowi-
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ła raz cichszy, a raz głośniejszy „lokalny
klub dyskusyjny”. Zapachy pomińmy.
Budka z piwem miała swoje miejsce jako
symbol w języku. Wyrażenie „facet spod
budki z piwem” wyszło z użycia, jak kiedyś
„kup pan cegłę”. Zamiast „faceta spod budki z piwem” jest dziś „menel”. Taka budka
stała na Wawelskiej przy rogu Pasteura, dokładnie tam, gdzie dziś sprzedaje się prasę.
Obecnie, jedyna – moim zdaniem nawiązująca do idei „budek” – piwiarnia funkcjonuje na placu Narutowicza, w zamienionym
zgodnie z obowiązującą modą szalecie.
Na Ochocie sytuacja gastronomiczna nie
zmienia się tak szybko jak w Krakowie, gdzie
nasycenie lokalikami jest całkowicie europejskie, ale może i w naszej okolicy z czasem
będzie można coś przekąsić. Na razie znikła
„Agatka” z tanimi obiadami, trzyma się tylko
„Halinka”, która dziś się nazywa „Azalia”.
Tutaj nawet na wynos można kupić świetne
pierogi, pasztet czy barszcz ukraiński.
Przy Niemcewicza na miejscu pralni pojawiła się kawiarnia, gdzie można nawet
zamówić jakieś dania obiadowe. Klientelą
kawiarenki są uczniowie ze szkoły na Raszyńskiej. Młodzież przybywa tam wraz
ze swoim rozgardiaszem, laptopami i telefonami komórkowymi. Na tej samej ulicy

A serce jego spłonęło
na Ochocie…

iewiele osób wie, że serce, które
miało zostać wmurowane obok
serca Fryderyka Chopina w filarze kościoła św. Krzyża, spłonęło w dniu
6 sierpnia 1944 roku, przy ulicy Reja 6, gdzie
mieściła się willa wraz z kaplicą Zgromadzenia Sióstr Sercanek. Kto mógłby dostąpić zaszczytu bycia drugim po Chopinie?
Otóż serce, które płonęło owego dnia wraz
z dzielnicami Warszawy, należało do Karola
Szymanowskiego (1882-1937). Serce naszego kompozytora do czasu wybuchu wojny
znajdowało się w Szpitalu Ujazdowskim,
a potem zostało przekazane siostrze Szymanowskiego, Annie, która przekazała je
sercankom. Ciało kompozytora zostało złożone w Grobach Zasłużonych na Skałce.
Inspiracją do poszukiwań związków
Szymanowskiego z Ochotą, stała się informacja u mojej sąsiadki z kolumny, pani
Małgorzaty Baranowskiej, że na ulicy Raszyńskiej 58 m. 32 mieszkała tylko mama
kompozytora, Dominika Teodora Taube
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Wracam na Ochotę (40)

(1853-1943), ponieważ ojciec Stanisław Bonawentura Marian (1842-1905) już nie żył.
Szymanowscy, czyli trzy siostry i dwaj bracia oraz matka pojawili się w Warszawie
w wigilię Bożego Narodzenia 1919 roku.
Pierwsze mieszkanie warszawskie Szymanowskiego to ulica Foksal, gdzie w pięknym apartamencie wraz z rodziną zamieszkał u Stefana Siessa. Przejściowym kolejnym
adresem była ulica Służewska. Potem Nowy
Świat 47, tam gdzie dziś widnieje tablica
pamiątkowa. Kiedy choroba kompozytora, gruźlica robiła coraz większe postępy,
Szymanowski musiał odbywać cykl kuracji
w Edlach i Davos. Przyjeżdżając stamtąd do
stolicy często (na ile starczało pieniędzy) zatrzymywał się w hotelu „Bristol” w „apartamencie” (dwa malutkie pokoiki) na najwyższym piętrze. Jeżeli zbrakło gotówki, wtedy
zatrzymywał się u matki na Raszyńskiej.
Niestety, pobyty u matki bardzo utrudniała rodzona siostra Anna, zwana Nulą,
(1875-1951) malarka, która posiadała bar-
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otworzono nowy antykwariat książkowy.
Zdaje się, że w miejscu zakładu szewca-staruszka. Natomiast malutki lokal, który
był już pracownią fotograficzną, pracownią abażurów, przy rogu Glogera i Mochnackiego z tyłu akademika został niedawno zamieniony na herbaciarnię.
Niektórzy zaś nadzwyczaj sobie chwalą
restauracyjkę z włoskimi potrawami „Non
solo” przy Grójeckiej niedaleko Niemcewicza. Tak, Polacy zawsze w lecie zaczynają
nagle tęsknić do ulicznego życia typu włoskiego; że niby tak świetnie by było, gdybyśmy wszędzie mieli ogródki, dobre jedzenie
i jeszcze w dodatku muzykę. Pomijając to,
że każda próba zrobienia takiego ogródka
kończy się protestami lokatorów, marzenia mijają z dobrą pogodą. Dziw, że jednak
w Warszawie pojawiło się nieco ogródków.
Nie można też pominąć powstałej jakiś
czas temu przy rogu Ładysława i Łęczyckiej,
na skraju Skweru Wielkopolski „Kolonii”,
której klientelą są przede wszystkim matki
z małymi dziećmi. Teraz spacer właśnie tam
często prowadzi.
Co za zmiana obyczajów! Nie można
powiedzieć, że Ochota stała się wylęgarnią miłych knajpek, ale też nie jest już całkowitą pustynią
dzo apodyktyczny charakter i do wszystkiego musiała się wtrącać. Wydaje się, że to
jej zawdzięczamy ostateczne rozbicie przyjaźni między Karolem Szymanowskim
a Zofią Nałkowską, gdyż siostrze Szymanowskiego zdawało się, że pisarka chce
się za Karola wydać za mąż. A jak było naprawdę? Któż to teraz rozwikła?
Tak czy inaczej, ostatnie lata bytności
w Warszawie kompozytor zatrzymywał
się u swojej drugiej siostry Stanisławy
Korwin-Szymanowskiej, (1884-1938) śpiewaczki, mieszkającej przy ulicy Marszałkowskiej 17. Gwoli ciekawości należy
wymienić parę osób spod tego adresu:
otóż vis-à-vis Stanisławy Szymanowskiej
mieszkał sławny inżynier – jasnowidz
Stefan Ossowiecki (1877-1944), zaś piętro
wyżej wdowa po Władysławie Reymoncie
Aurelia z Szacsznajdrów (1871-1944)

Ochota
Z głębokim żalem żegnamy

Kochani,
z dużym zainteresowaniem czytam w „Ochotniku” wszystkie historie związane z Ochotą. Jest ona
bowiem wpisana w całe moje życie. Tutaj się urodziłam, wychowałam, chodziłam do przedszkola
i szkoły (szkoła nr 39, w gmachu liceum im. H. Kołłątaja). W latach 50. wyprowadziliśmy się na
Mokotów, jednak od trzydziestu lat znów jestem mieszkanką Ochoty (mieszkam dwie ulice od mojego domu rodzinnego).
W numerze 40/07/2008 „Ochotnika” ukazał się ciekawy artykuł p. Jarosława Zielińskiego pt. „Socrealizm na Ochocie”. Dowiedziałam się z tej lektury wielu interesujących faktów. Interesująca jest
bowiem zaprezentowana aksonometria tego fragmentu dzielnicy, który jest mi najbliży. Niestety nie
dopatrzyłam się „z lewej strony zadrzewionej ul. Opaczewskiej”, albo źle odczytałam tę ilustrację.
Na temat ulicy Opaczewskiej czytamy: „Geometryczność układu ulic zakłócała stara ul. Opaczewska
o ukośnym i nieco ugiętym przebiegu.” Według mojej wiedzy, ul. Opaczewska jeszcze po wojnie miała
tylko stronę parzystą i tory tramwajowe prowadzącej do zajezdni na końcu ulicy po stronie lewej przed
ul. Szczęśliwicką. Wprawdzie zajezdnia była zniszczona w czasie wojny, ale jakaś jej część musiała być
czynna. Pamiętam z dzieciństwa jadące tramwaje i nasze zabawy w starej zrujnowanej zajezdni.
Ten „skośny i nieco ugięty” kształt ulicy wyznaczały tory tramwajowe, czyli obecne asfaltowe ścieżki,
położone chyba dokładnie w ich miejscu. Po usunięciu torów, okoliczni mieszkańcy cały ten ciąg zieleni
od ul. Grójeckiej do ul. Szczęśliwickiej nazywali „alejkami” i tak ta nazwa funkcjonuje do dzisiaj.
Dalej p. Zieliński pisze: „Arterię tę radykalnie poszerzono i przekształcono w zadrzewioną aleję.”
Myślę, że nie było aż takiej potrzeby, żeby poszerzać ani zadrzewiać. Już we wczesnych latach 50. rosły
tam drzewa i krzewy (co widać na naszych rodzinnych fotografiach).
Mam nadzieję, że Autor nie weźmie mi za złe, jeżeli dorzuciłam kilka słów na temat ul. Opaczewskiej.

p. Zofię Umerską
dyrektor Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Dyrekcja i pracownicy
Ośrodka Kultury Ochoty

Serdecznie pozdrawiam i życzę dalszej, wspaniałej pracy
i odkrywania nowych „tajemnic” naszej dzielnicy.

CZYTELNIA

Z poważaniem
Krystyna Rajewska

Coraz więcej dokumentów i pamiętników dotyczących powstania warszawskiego ogląda światło dzienne, coraz więcej
wspomnień publikują po latach ostatni żyjący świadkowie powstania. W większości
z nich, wciąż zaskakuje i wciąż nas dziwi
akcent przygody, brawury, radosna, bezrefleksyjna ofiarność. Jest on obecny również
w wydanych niedawno przez wydawnictwo Trio wspomnieniach Teresy Sułowskiej-Bojarskiej „Codzienność. Sierpień-wrzesień
1944.” Ale nie tylko ten akcent jest tam
obecny… Młodziutka łączniczka „Dzidzia
– Klamerka” z batalionu Baszta, walczącego na Mokotowie idzie do Powstania bez
żadnych wahań i wydaje się, że bez strachu,

z łatwością poddając się najtrudniejszym
i najbardziej niebezpiecznym zadaniom,
z których przez dłuższy czas wychodzi
cało i bez szwanku. Jednak do czasu…
I być może właśnie dlatego wspomnienia
Sułowskiej-Bojarskiej różnią się od innych,
bo mają tę ogromną zaletę, że mówią o cierpieniu, o beznadziejnym strasznym cierpieniu i o strachu. O cierpieniu wszystkich
obecnych wówczas w Warszawie. W „Codzienności” nie ma wielkich, brawurowych
akcji i przejść kanałami, jest natomiast właśnie ta trudna do zniesienia codzienność,
tęsknota i strach o najbliższych, miłość
i wiara, które pomagały ten czas przezwyciężyć. Książka ma trochę „chropawy”
styl, nie czyta jej się łatwo, ale dzięki temu
zachowuje wspaniałą naturalność i szczerość nie zredagowanego tekstu, jednocześnie świetnie oddając entuzjazm, gorączkę
i – przede wszystkim – piekło tamtych dni.
JR
Teresa Sułowska-Bojarska
Codzienność. Sierpień-wrzesień 1944
Wydawnictwo Trio
Warszawa 2008

TEATR OCHOTY – SIERPIEŃ
24-27.07 JOHN & MARY
31.07-03.08 PUŁKOWNIK-PTAK
07-10.08 PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
		
DO KOBIETY
początek spektakli: godz. 19.00; ceny biletów:
25-45 zł; sprzedaż i rezerwacje biletów: (0 22)
825 85 44; kasa@teatrochoty.art.pl; rezerwacja
i sprzedaż online: www.teatrochoty.pl; bilety kupione lub rezerwowane online mają 10 % zniżki

KONKURS
Pytanie konkursowe:
Co kryją skróty F27 i F73?
Z jaką historią się wiążą?
Na odpowiedzi czekamy 18 sierpnia
(poniedziałek) 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.
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wywiad miesiąca

CAŁA WARSZAWA BYŁA NASZA...

ze Stanisławą Zgieb rozmawiają Anna Pasznik i Anna Napiontkówna
(cz. 1)
robotnicy nie mieli żadnej ochrony, to wdychali wydostające się z kotła opary miedzi
i innych stopów. Podczas wybuchu ojciec
zatruł się miedzią i był bardzo ciężko chory. Często leżał w szpitalu, pod paznokciami miał zielone – od miedzi – ślady. Półtora roku przed wybuchem wojny przestał
pracować. Mieliśmy proces z Norblinem
i gdyby nie wojna to – jak planowali moi rodzice – postawilibyśmy sobie pod Warszawą dom, ponieważ ojciec wygrał sprawę
o odszkodowanie.
Mama nie pracowała i zajmowała się
domem. Pochodziła z wielodzietnej rodziny. Miała dziewięcioro rodzeństwa. Mnie
i mojego brata otaczało mnóstwo ciotek
wujków. Wiele sióstr matki mieszkało
w Warszawie, również na Ochocie (na Tarczyńskiej i Siewierskiej), ale także na Elektoralnej, Bielańskiej.
Ochota jest droga Pani sercu. Tu spędziła Pani swoje dzieciństwo...
Wprawdzie urodziłam się na ulicy Towarowej 60 i byłam chrzczona w kościele
pw. Karola Boromeusza, ale gdy miałam
rok, przeprowadziliśmy się na Ochotę,
do domu na rogu ulic Niemcewicza i Tarczyńskiej (Niemcewicza 10). Mieszkaliśmy
w domu p. Józefa Baranowskiego. Nasz
dom był niewielki, mieściło się w nim
około dwudziestu mieszkań. Właściciela
domu pamiętam dobrze: niewysokiego
wzrostu, niezwykle wytworny i elegancki
mężczyzna. Miał taką laseczkę ze srebrną
kuleczką, wyglądał jak typowy szlachcic.
Czy mogłaby Pani przybliżyć czytelnikom
„Ochotnika” przedwojenne życie typowej
robotniczej rodziny warszawskiej?
Mój ojciec pracował u Norblina, w odlewni, tzw. rurowni, jako giser, dzisiejszy
hutnik. Z pracą było wówczas ciężko, więc
nie powinien dziwić fakt, że u Norblina
pracowali również inni członkowie mojej
rodziny, około pięciu osób, m.in. wujowie
Jan Kaczor, Stasio Kozłowski czy siostra
mojej mamy. Ciotka pracowała na tzw.
kontroli. W fabryce wyrabiano także łuski
do broni – to wiem od mojego brata – a ona
sprawdzała, czy są zgodne z wymogami
jakości i wzoru.
Praca w przedwojennej fabryce była
ciężka i niebezpieczna. Pewnego dnia na
odlewni wybuchł kocioł, a ponieważ wtedy
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Ojciec był zagorzałym zwolennikiem
Piłsudskiego, więc od małego wychowywałam się w polityce. Jeszcze przed moim
urodzeniem, w 1920 roku ojciec, wtedy
dwudziestolatek, zaciągnął się do oddziałów Marszałka. Po tym epizodzie wojennym taty została w mojej rodzinie niezwykła pamiątka – pocztówka, którą ojciec
wysłał babci z frontu, tuż przed „Cudem
nad Wisłą”. Za mojej pamięci – ojciec spotykał się z kolegami z Norblina, również
z PPS-u i prowadzili bardzo emocjonujące
dyskusje na tematy polityczne. Urzędowałam wówczas pod stołem w pokoju, gdzie
rozmawiali – bo pod stołem znajdował się
umeblowany przez ojca pokój dla lalek,
które uszyła mi z gałganków mama. Od
małych lat byłam więc uświadamiana,
czym jest polityka. Z racji sympatii politycznych ojca, pamiętam dobrze dzień pogrzebu Piłsudskiego. Miałam wtedy sześć
lat i stałam z tatą niedaleko ul. Filtrowej 62.
Ojciec trzymał mnie „na barana”. Jak
i wszyscy nasi sąsiedzi żegnaliśmy Marszałka, którego trumnę przewozili, m.in.
Filtrową, w stronę lotniska.
Kiedy tata wracał z pracy do domu czekał już na niego obiad. W ciepłe dni były
także naszykowane buteleczki z rabarbarowym sokiem i kanapki, które zabierał ojciec, jak szedł z nami (ze mną i bratem) na
Pole Mokotowskie. To chodzenie na Pole
było dla mnie katorgą, bo wolałam biegać
po podwórku z innymi dziećmi, niż iść z ojcem, który na Polu Mokotowskim spotykał
się z kolegami z fabryki, by grać w karty,
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w szachy lub rozmawiać o polityce. Wchodziliśmy na Pole od strony obecnego Pomnika Lotnika, mijając budynek wojskowy,
gdzie przyjeżdżały eleganckie limuzyny,
z których wysiadali oficerowie z szablami.
Pole było – dla nas, dzieciaków – bardzo
ciekawym miejscem. Odbywały się tam
niezwykle widowiskowe zawody balonowe, które oglądaliśmy z daleka, piekąc
w ognisku kartofle przyniesione z domu
czy robiąc wianki z polnych rumianków.
Pewnej niedzieli uciekliśmy ojcu. Tego
dnia miała dołączyć do nas moja mama,
ale nie przyszła, bo odwiedziła ją kuzynka
– ciocia Ewa. Wiedzieliśmy, że nasza mama
lubi chodzić w niedzielę na śluby do św.
Jakuba, więc z bratem tam się udaliśmy.
Takie śluby były wtedy swoistym widowiskiem: przed kościół zajeżdżały eleganckie karety, wysiadali z nich odświętnie
ubrani ludzie, była muzyka, kwiaty... Jednak w kościele matki nie było. Poszliśmy
do domu, gdzie – jak się okazało – mama
gawędziła w najlepsze z ciotką. Gdy nas
zobaczyła, zapytała, dlaczego nie jesteśmy
z ojcem. Oczywiście, odpowiedzieliśmy jej,
co nie było prawdą, że tatuś pozwolił nam
pójść. Natomiast ojciec odkrywszy, że się
oddaliliśmy zaczął nas szaleńczo szukać.
Wszędzie, nawet na komisariacie. Wrócił
dopiero po dziesiątej wieczorem, bardzo
zdenerwowany.

wywiad miesiąca
Dobrze pamiętam także moją komunię
u św. Jakuba, ponieważ tego dnia moja
mama miała operację wyrostka robaczkowego. Szykował mnie do uroczystości
tata. Nigdy nie zapomnę kokardy, jaką mi
własnoręcznie zawiązał. Owoc jego pracy uwiecznił fotograf, który mieścił się na
rogu Grójeckiej i Wawelskiej.
Z kościołem pw. św. Jakuba wiąże się
także postać ważnej dla mojego ojca osoby,
jego przyjaciela, proboszcza ks. Węglewicza, który podczas wojny, po odprawionej
sumie (na którą zawsze chodziliśmy z ojcem) został, w wyniku prowokacji (ktoś
z drewnianej, stojącej przy kościele wieży rzucił ulotki), aresztowany przez
gestapo. Wrócił przed Wielkanocą, ale
już ciężko chory i w Wielkim Tygodniu
zmarł. Po nim proboszczem został ksiądz
Mystkowski. Ojciec był bardzo pobożny.
Pamiętam, jak tuż przed wojną pomagał
robić figurę Matki Boskiej. Stanęła ona na
podwórku tego półokrągłego domu przy
Filtrowej 62. Poświęcił ją ksiądz Węglewicz.
Jak zapamiętała Pani przedwojenną
Ochotę?
Przedwojenna Ochota zdecydowanie
się różniła od obecnej. Przeważały domy
drewniane lub w części murowane. Takim modelowym domem epoki był dom
na rogu Kopińskiej, w którym mieszkała
Czesia Bieńkowska z mojej klasy.
Ochota mojego dzieciństwa to także
tory. Muszą panie wiedzieć, że przedwojenną Filtrową jeździły pociągi. Wiódł nią
bowiem jeden z torów od bocznicy na ul.
Szczęśliwickiej, jeżdżące nim pociągi przeważnie woziły węgiel do jakiś zakładów.
Rodzice zawsze nas ostrzegali, że zabawy
w okolicy torów są niebezpieczne. Podczas
wojny, po tych torach jeździły pociągi pancerne, zwane przez nas „krową” i „szafą”.
Ochockimi ulicami jeździła także kolejka EKD – obecna WKD. Zaczynała swoją
trasę na Nowogrodzkiej przy Marszałkowskiej. Z Nowogrodzkiej wjeżdżała
w Tarczyńską (koło szkoły) i zakręcała
w Niemcewicza, mijała Grójecką i dalej
w stronę zachodnią. Kolejka zakręcała dokładnie koło mojego okna. Zawsze
wiedziałam, kiedy będzie przejeżdżać, bo
wpierw pojawiała się smuga światła.
Kolejka była niebezpieczna (np. mojemu sąsiadowi, synowi pani Voglowej,
obcięło obie nogi), ale dostarczała też wiele zabawy. Pewnej zimy, z moim kolegą,
Adasiem Pawlikowskim, przyczepiliśmy
zwykłe drewniane sanki do buforów
(zwanych przez nas trąbkami) ostatniego
wagonika za pomocą dość lichego sznurka. Nie było to trudne, ponieważ niedale-

ko mojego domu była stacja EKD, gdzie
kolejka się zatrzymywała. Kulig był
świetny do momentu, aż kolejka minęła
Grójecką i zaczęła się rozpędzać. Podskakiwaliśmy na tych sankach wysoko
i chaotycznie, ku przerażeniu mijanych
na ulicach osób. Na szczęście nic nam się
nie stało, bo sanki same się oderwały od
tylnych „trąbek” kolejki.
Natomiast na Niemcewicza, na wysokości od Asnyka do Grójeckiej, zanim
postawiono zusowskie bloki, stał tartak.
Gdy go zlikwidowali, a jeszcze nie zaczęto budowy, mój brat z kolegami bawili
się tam w podchody. To było rewelacyjne
miejsce dla takich zabaw. Ja też chciałam
– ale brat wręcz przeciwnie, mówił, że to
nie dla dziewczynek.
Pamiętam także, jak budowali na
Ochocie al. Żwirki i Wigury, nazywaną przez nas „autostradą”, że w miejscu obecnego szpitala na ul. Banacha,
przed wojną był ogródek jordanowski
i ośrodek zdrowia oraz że przy Grójeckiej, gdzie obecnie stoi hotel Sobieski znajdowały się składy z sianem.
Niedaleko nich zawsze łatwo było
o dorożkę, ponieważ woźnice zaopatrywali się tam w siano dla koni. Ten skład
funkcjonował do powstania.
Gdy wybuchła
10 lat...

wojna

miała

Pani

Losy mojej rodziny były typowe dla
wielu mieszkańców okupowanej Warszawy. Gdy Niemcy opanowali Warszawę,
zamknęli Filtry i nie było wody. Chodziliśmy więc na teren Filtrów z wiadrami,
kankami i z tamtejszych basenów wybieraliśmy wodę. Nie zastanawialiśmy
się wtedy, czy była ona uzdatniona do
picia. Następnie zamknięto szkołę, do
której chodziłam na ul. Tarczyńskiej 8,
a my – uczniowie – zostaliśmy przeniesieni do szkoły na ul. Raszyńskiej. Kierownikiem szkoły przy Tarczyńskiej (wówczas
w szkołach powszechnych nie było dyrektorów, tylko kierownicy) był Zygmunt
Kallenbrun. Wspaniały człowiek. Gdy
Niemcy nakazali oddanie podręczników
do historii Polski, zamiast je zwrócić –
schował w piwnicach szkoły i zamurował.
Niestety, doniósł na niego jeden z nauczycieli i Kallenbruna zabrało gestapo. Kilka
miesięcy później, na apelu poinformowano nas, że zmarł w Oświęcimiu. Postać Zygmunta Kallenbruna pojawiła się
jeszcze raz w moim życiu, już dorosłym.
Po wojnie, jedną z maszynistek Ministerstwa Rolnictwa, gdzie pracowałam, była
p. Helenka Kallenbrun, jak się okazało siostra odważnego kierownika mojej szkoły
przy Tarczyńskiej.
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Kolejną szkołą, była szkoła na Raszyńskiej. Z niej także nas niedługo potem wyrzucili, tym razem na Opaczewską. Tej edukacji miałam raptem dwa lata (od 1939 r.).
Potem przenieśli nas na Miedzianą 8,
a na koniec – na Złotą 58. Na Złotej zaczynałam lekcje o wpół do piątej po południu,
więc moja mama przestała mnie posyłać
do szkoły, bo o ósmej wieczorem zaczynała się przecież godzina policyjna.
Za okupacji cała Warszawa była nasza
– dzieci. Ojca nie było, brata nie było – zostali aresztowani i wywiezieni do obozów;
szesnastoletni brat za sabotaż do Monachium; ojciec do Bergen-Belsen. Mama
musiała całe dnie pracować, by nas dwie
wyżywić. Wprawdzie przed wyjściem do
pracy, zawsze mi mówiła: „żebyś nigdzie
nie wychodziła, bo ja się będę denerwować”, ale ja, jak i moi koledzy, pod nieobecność rodziców sami organizowaliśmy
sobie czas. Czasami biegaliśmy w miejsca,
gdzie właśnie odbyła się egzekucja, czasami jeździliśmy do getta. Te wyprawy
do getta były naszym „wielkim przedsięwzięciem”. Najpierw zdobywaliśmy
ziemniaki i odrobinę oleju lnianego, który
był towarem reglamentowanym na kartki.
Początkowo było trudno, ale później, jak
przekupnie wiedzieli, do czego potrzebujemy kartofli i oleju – dawali nam po
kilka sztuk za darmo. Kolejny etap naszego przedsięwzięcia to ścieranie w czyimś
domu ziemniaków i smażenie z nich placków. Usmażone i jeszcze gorące zawijaliśmy w „Nowy Kurier Warszawski”. Następnie wsiadaliśmy (Józio Dębiec, Hanka
Voglówna, ja, Adaś Pawlikowski) do 17;
tramwaju, który jechał przez getto. Jego
trasa wiodła z placu Narutowicza przez
przegrodzoną wzdłuż ul. Żelazną: jedną jej stroną wjeżdżało się na teren getta,
przez tzw. wachę, czyli budkę strażniczą
przy ul. Grzybowskiej. Na terenie getta
motorniczy zwalniał, ale nie zatrzymywał
się. Z getta zaś wyjeżdżało się drugą bramą, ustawioną również na ul. Żelaznej.
To państwo te placki zapakowane
w gazetę wyrzucali z tramwaju na terenie getta?
Tak, ale jacy tam państwo! Hanka Voglówna była z 1932 roku, ja z 1929, Adaś
Pawlikowski chyba z 1933, a to był rok
1943. Ale wracając do naszego „wielkiego
przedsięwzięcia”... Tramwaje mojego dzieciństwa były otwarte. Przejeżdżając przez
getto, patrzyliśmy, gdzie siedzą na krawężniku dzieci żydowskie i rzucaliśmy im te
gazety z upieczonymi przez nas plackami.
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ARTYSTKA MALARKA ZOFIA EGGERS-POLAKOW
JEJ PASJE I RODOWODY
Zofia Eggers urodziła się w Warszawie 11 maja 1919 roku. W latach trzydziestych studiowała w Szkole Sztuk Pięknych
im. Wojciecha Gersona w Warszawie przy
ulicy Pankiewicza 3 w klasie prof. Michała
Byliny. W 1939 roku, po otrzymaniu dyplomu
ukończenia tej szkoły, wraz z grupą malarzy
i ojcem kapitanem Bolesławem Kazimierzem
Eggersem wyjechała na zajęcia plenerowe do
Krzemieńca. Ojciec poświęcił dla córki swój
urlop, ostatni urlop w jego życiu.
We wrześniu 1939 kapitan Bolesław Kazimierz Eggers na czele oddziału łączności
ze Sztabu Generalnego wyruszył na front.
Podzielił los tysięcy polskich oficerów rozstrzelanych w 1940 roku przez NKWD
w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Ostaszkowie. W tym samym roku został rozstrzelany przez gestapo narzeczony Zofii,
Zygfryd Wacław Oleśkiewicz, artysta-malarz, dawny kolega ze Szkoły Gersona.
Zofię przeraziła śmierć bliskich jej sercu
osób. To wówczas zapewne powstało w niej
silne uczucie lęku i niepokoju, towarzyszące
jej przez całe życie... By żyć i rozwijać swe
talenty, musiała mieć silne oparcie. Potrzebowała miłości, poczucia bezpieczeństwa,
spokoju i ciszy. Takim trwałym oparciem był
ojciec oraz jego siostra Helena Eggers, a później mąż Lew – (Leon) Polakow.
W czasie okupacji niemieckiej Zofia malowała „dla chleba” portrety znajomych czy
poleconych osób oraz liczne kompozycje religijne i mitologiczne.
Przez całą okupację mieszkała wraz
z Heleną Eggers w mieszkaniu przy ulicy
Dobrej 8/10 m. 7. Nie należała do konspiracji, ale udzielała przez dwa lata na tajnych

Zofia na spacerze z ojcem kpt. Bolesławem Kazimierzem Eggersem, lato 1939
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Zofia z ojcem na plenerze w Krzemieńcu, czerwiec 1939

kompletach lekcji rysunku, malarstwa i historii malarstwa. W latach 1941 i 1942 w jej
mieszkaniu były prowadzone wykłady Wydziału Prawa Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowcami byli: dr Józef
Rafacz, doc. dr Henryk Piętka, prof. Sawicki, doc. Sałaciński i inni.
W czasie powstania warszawskiego
1944 roku przeżyła dramat wygnania
z domu, marsz pod konwojem uzbrojonych
Niemców na Dworzec Zachodni, wywózkę do obozu Dulag 121 Pruszków, rozłąkę
z ciocią Heleną. Udało jej się uciec z obozu
i uniknąć wywiezienia do Niemiec. Natomiast mieszkanie na Dobrej zostało ograbione z cennych dzieł malarskich, z pamiątek rodzinnych, później spalone. W swoich
wspomnieniach Zofia pisze między innymi:
„Nasz rodzinny zbiór obrazów składał się
z około pięćdziesięciu prac polskich malarzy. Były to portrety oraz kompozycje religijne i historyczne. Kilka z nich dużych
rozmiarów zostało w mieszkaniu, z którego nas hitlerowcy wyrzucili. Z moich obrazów został tam »Chrystus Pan na Górze
Oliwnej« modlący się przed swą męką. Nie
wiem, dlaczego na jasną szatę Chrystusa
narzuciłam ciemno fiołkowy płaszcz, może
dlatego, że jest to kolor, który w starożytności nosili tylko najwyżsi rangą władcy...
Został w opuszczonym mieszkaniu bardzo duży obraz w szerokich białych ramach
przedstawiający Chrystusa Pana pod wielkim rozłożystym drzewem wskazującego
ręką na widoczną w perspektywie grupę
mężczyzn trzymających w rękach kamienie.
U stóp Pana błagająca go o litość kobieta,
a nieco dalej apostołowie w cieniu drzewa.
To zobrazowana scena z Ewangelii: »Kto
z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem...« Ten obraz stanowił moją
roczną pracę w Szkole Gersona. Konsulto-
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wany był przez profesorów tej szkoły: Michała Bylinę i prof. Czesława Wdowiszewskiego. Napracowałam się ogromnie, zanim
uzgodniłam z profesorami wizję tej sceny
ewangelicznej.
Pozostał w mieszkaniu długi i wysoki
obraz zatytułowany »Salome«. Pozowała
do niego jedna z moich ślicznych koleżanek.
Ubrałam ją w niebiesko-zielonkawe tiule,
ustawiłam w efektownej pozie, a że miała
śliczną twarzyczkę, obraz stanowił niekwestionowaną pozycję na dorocznej wystawie.
Kolor szaty dla Heroda wybrał profesor Bylina, dowodząc, że musi być koralowa. A ja
dałam zbyt intensywną czerwień. Przemalowałam szatę i obraz rzeczywiście zyskał
na jakości. Byłam wdzięczna profesorowi
Bylinie za fachowe doradztwo. Orkiestrę
stanowiły instrumenty: harfa, bęben, flet
i obój. Przedstawienie postaci przy suto
zastawionym stole oraz ich stroje nie sprawiały mi trudności. [...] Przy opracowaniu
tego obrazu korzystałam z dramatu Oskara
Wilde’a »Salome«. Ten utwór wprowadzał
mnie po prostu w klimat tematu.
Wspomnę jeszcze o jednym obrazie, który stanowił wizję duchową Najświętszej
Marii Panny. Wśród błękitów różnej barwy
obraz mienił się barwami szafirów i błękitu przesuwających się delikatnie dokoła
szczupłej postaci kobiecej prześwitującej
przez te szafiry i mgły jakby poprzez mgłę.
Najświętsza Pani ubrana była w białe szaty
i lekko narzucony na nie płaszcz. Na prawym jej ramieniu spoczywał bukiet białych
lilii, niektóre z nich wysuwały się z tego bukietu. Twarz cudna, bardzo młodej kobiety,
na głowie delikatna korona ze złota otulona
błękitną mgłą. W tych błękitach i mgłach
widoczne były gwiazdy, których miało być
dwanaście. Obraz miał wadę – był za mały,
więc postanowiłam go powtórzyć w dużym
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formacie i podarować kościołowi. Ale na to
potrzebne były pieniądze, a tych w czasie
okupacji hitlerowskiej nie miałam.
Obraz z Marią Panną straciłam bezpowrotnie, czego bardzo żałuję, bo brak sił
i czasu, bym mogła go odtworzyć. A może
po tamtej stronie nieznanego nam bytu
można też tworzyć? Może zamiast pędzla
i farb wystarczy tylko silna wola i pragnienie dokonania jakiegoś czynu? Tyle miałabym jeszcze projektów do zrealizowania!
W czasie okupacji zarabiałam na życie,
malując kwiaty i niewielkie portrety. Moim
ulubionym wówczas tematem malarskim
była Puszcza Białowieska i żubry. Kilkanaście obrazów o tej tematyce ukryłam, żeby je
ukazać na wystawie po wojnie. Po tułaczce
popowstaniowej, gdy tylko front przetoczył
się na zachód, odnalazłam ciocię i wróciłyśmy do Warszawy. Dom nasz był spalony,
w mieszkaniu spaliły się wszystkie bardzo
cenne meble rodzinne, antyki – złota toaleta
babci, jej antyczne stoliczki, kolekcja obrazów znanych polskich malarzy, m.in. kwiaty,
»Prządka płacząca« i »Jeździec na polowaniu« Mikołaja Sarnowicza, »Artyleria w górach« Batowskiego, śliczne główki Zawadzkiego – dzieła ulubionych przez ojca malarzy,
wiele moich własnych prac malarskich, jak
»Salome«, »Jawnogrzesznica«, »Modlitwa
Chrystusa na Górze Oliwnej« [...].
Zachował się obraz »Krzyż męki Pańskiej«, który namalowałam w Krzemieńcu
blisko granicy rosyjskiej. Malowałam go
na desce, patrząc na piękną rzeźbę krzyża, nie wiem czyją. Stał ten krzyż pomiędzy dwoma cmentarzami – katolickim
i ewangelickim. Udało mi się oddać piękno
i wyraz twarzy ukrzyżowanego Chrystusa.
Ten obraz ocalał, bo przed powstaniem został wywieziony do Włoch wówczas pod
Warszawą. W 2003 roku podarowałam go
braciom bonifratrom do klasztoru w Warszawie. Mam nadzieję, że zachowa się tam
przez długie lata.
Obrazy, które przezornie wywiozłam
przed powstaniem do Włoch do domu
zaprzyjaźnionej ze mną pani Janiny Oleśkiewicz matki Zygfryda, ocalały. Ocalała
między innymi moja praca dyplomowa
»Maria Stuart«.
Szkoda wielka, że nie wywiozłam tam
więcej obrazów moich i z kolekcji rodzinnej. Wielka szkoda. Nie mogę pogodzić się
z ich utratą...”
Po wojnie w poszukiwaniu pracy i kąta
do zamieszkania Zofia przeniosła się wraz
z ciocią Heleną do Łodzi. Pracowała
w Filmie Polskim. Tam poznała Lwa Polakowa i wyszła za niego za mąż. W 1950 roku
przenieśli się do Warszawy do obszernego
mieszkania przy ulicy Filtrowej 64.
Leon był doradcą technicznym w Filmowym Biurze Technicznym w Warszawie.
Od 1958 roku był członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAIKS z tytułu osiągnięć
w dziedzinie techniki barwnej w fotografice. W 1969 roku otrzymał uprawnienia do
wykonywania zawodu fotografika (arty-

styczna fotografika użytkowa, reprodukcje
dzieł sztuki do celów wydawniczych i użytkowych, m.in. katalogi, także twórczość
plastyczna malarska, dekoracja ceramiki).
Był wspaniałym mężem dla Zofii, oddanym jej sercem i duszą. Był jej wsparciem,
ostoją i pomocą we wszystkim co trudne
i przyziemne. Był przyjacielem, doradcą,
zaopatrzeniowcem dla domu, organizatorem i współorganizatorem wystaw Zofii.
To dzięki mężowi Zofia mogła się oddać
swoim życiowym pasjom – malarstwu, poezji, literaturze. W dni słoneczne malowała
i powiększała swój arsenał obrazów. Tworzyła różnorodne kompozycje, sceny z życia
biblijnego, pejzaże, portrety, w tym portrety
swoich przodków Adolfa Kamienieckiego
i swojej babci Kamilli Eggers – powstańców
1863 roku. Namalowała też bardzo udany
portret Leona w stroju flamandzkim.
Szczególną pasją Zofii były koty... Ulubionym własnym kotom malowała portrety, Leon utrwalał je też na zdjęciach.
Powstał album artystycznych fotografii
kocich piękności.
Zofia miała kilka wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, częściej wystawiała kilka prac na wystawach zbiorczych,
m.in. w Zachęcie. Należała do grupy malarzy realistów „Zachęta”, której przez kilka
lat przewodniczył artysta malarz, świetny
pejzażysta Szczepan Skorupka. Przychodzili na jej wernisaże jej dawni profesorowie
Szkoły im. Wojciecha Gersona: Michał Bylina i Marian Wdowiszewski.
W latach siedemdziesiątych XX w. Zofii
i Leonowi nie wiodło się najlepiej. Dorabiali na życie, malując dziesiątki metrów płótna na zasłony do okien, talerze dekoracyjne
z ozdobnymi motywami. Zofia malowała
na sprzedaż niewielkich formatów pejzaże,
kwiaty, portrety znajomych osób. Byli oboje
mocno zapracowani, a mimo to zawsze gotowi do spotkań towarzyskich.
Leon zmarł nagle 12 października
2000 roku. Dla Zofii był to ogromny cios. Zo-

stała z masą nie załatwionych spraw. Była jak
wielkie dziecko – bezradna i łatwowierna, co
doprowadziło do utraty jej połowy mieszkania i sejfu z cennymi pamiątkami po najbliższych. Nie mogła tej straty przeboleć.
Bliskie więzi łączyły Zofię, do końca, z Danutą Skorupką żoną artysty malarza Szczepana, malarką, portrecistką i pejzażystką Walerią Korsak-Rabś – pędzla Walerii powstał
piękny portret Leona w stroju myśliwskim
z przewieszoną na ramieniu fuzją myśliwską
oraz wiernym psem Atosem u stóp. Najbliższymi i sercem oddanymi Zofii sąsiadkami
z Filtrowej były panie Barbara Łazarewicz
oraz doktor Irena Bielska – przedwczesną
śmierć pani Ireny Zofia głęboko przeżyła.
Zofię łączyła przyjaźń i długie godziny
serdecznych rozmów na tematy malarskie
i literackie z artystą malarzem z rodowodem polsko-litewskim Piotrem Rudalewiczem mieszkańcem Ochoty. Temat „litewski” był bliski sercu Zofii. Jej dziadkowie
Kamienieccy mieli wielki majątek ziemski
Rosienie, obecnie na terenie Litwy.
Była bardzo dumna ze swojego pochodzenia, zawsze i wszędzie, przy każdej
okazji i spotkaniu niejako jednym tchem
op wiadała historię życia swych przodków,
z czasem historię własnego życia i własnej
twórczości, nie tylko malarskiej. Pisanie
wspomnień, legend, wierszy, fraszek stało
się jej ostatnią w życiu pasją. Zmarła nagle na zawał serca 8 października 2004 r.
w szpitalu na Banacha w Warszawie. Została pochowana na cmentarzu na Starych
Powązkach w rodzinnym grobie.
Niech garść tych wspomnień przybliży
postać i dokonania mojej wieloletniej przyjaciółki artystki malarki i poetki Zofii Eggers
Polakow.
Pola Kowalska
Opracowanie na podstawie przygotowanej
do druku książki Zofii Eggers Polakow pt. „Ze
szkatuły wspomnień” (wybór tekstów, opracowanie i redakcja: Pola Kowalska).

W mieszkaniu na Filtrowej. Od lewej: art. dram. Hanna Bielska Poreda,
art. rzeźby małych form Alicja Lasota, Leon Polakow, Zofia Eggers Polakow
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OKO
Od redakcji: Sierpień skłania warszawiaków do zadumy i refleksji. W pamięć
miasta na zawsze wpisała się data
1 sierpnia 1944, godz. 17.00 (zwana godziną W) oraz te kilkanaście tygodni
bohaterskich walk i poświęcenia bez
miary. O swoje miasto walczyli nie tylko
żołnierze AK, jednostki Narodowych Sił
Zbrojnych czy Armii Ludowej, ale także
warszawiacy-cywile.
Prezentujemy Czytelnikom wiersz pana
Jerzego Słomczyńskiego, który mówi
o aresztowaniu człowieka wielkiej charyzmy – Stefana Roweckiego-Grota.
W następnym numerze wiersz o „Żaku”.

Dawno temu na Starej Ochocie
13 czerwca w klubokawiarni „Kolonia” przy Skwerze Wielkopolski odbyło się
otwarcie wystawy plenerowej pt. „Ochota w starych fotografiach”. Krótki wykład
wygłosił nasz redakcyjny kolega Jarosław Zieliński. Wystawę można oglądać do
końca wakacji. Drugą część wystawy można zobaczyć na ogrodzeniu DK „Rakowiec” przy ul. Wiślickiej 8.
***
PS Niestety w połowie lipca (w nocy z 19 na 20) wystawa została przez kogoś
bezmyślnie zniszczona. Postanowiliśmy nie wymieniać dwóch uszkodzonych tablic, w obawie, żeby ktoś ponownie się nad nimi nie znęcał. Pozostaną smutnym
akcentem ludzkiej głupoty i złej woli.
Zdjęcia z wystawy prezentujemy dzięki uprzejmości pana Pawła Elszteina

O GENERALE GROCIE
– STEFANIE ROWECKIM
Co roku wspomnienie to powraca
I trzydziestego czerwca na Mszy bywam tu
Do Świętego Jakuba przy Narutowicza Placu
Na Mszę za Generała Grota muszę pójść
A był to rok czterdziesty trzeci
Gdy rano pod ten kościół przyszedł Grot
Agent tajny go już śledzi
I widział, że na ulicę Spiską poszedł stąd
Pobiegł agent do telefonu by wezwać Niemców
Od żandarmów z Akademika dzwonił on
Na Spiskiej pod czternastym obstawili wejścia
Na Szucha w konwoju zabrany został Grot
Generał na Spiskiej ujęty został sam
A na pobliskiej Barskiej oczekiwał jego sztab
Szczęśliwie Niemcy nie dotarli tam
I ocalało dużo oficerów, planów, map
Na Szucha obchodzono wielkie święto
Bo więźniem bezcennym był Stefan Rowecki Grot
Armia Krajowa stworzona była jego ręką
Do Berlina pośpiesznie Generał zabrany został stąd
Najtrudniejszą próbą charakteru, woli
Jest gdy w mocy wroga bezbronny jesteś sam
Za cenę współpracy z Niemcami mógł się ocalić
Lecz Grot i w Sachsenhausen wierny Polsce trwał
Do rodziny w Polsce mógł wysyłać listy
Przed cenzurą musiał ukrywać prawdziwą treść
Pisał o żalu za utraconym brylantem czystym
Ten brylant to Armia Krajowa, domyślasz się
Przestały od Grota przychodzić obozowe listy
Powód to Generała męczeńska śmierć
Nastąpiła gdy o Powstaniu z Warszawy
wieści przyszły
Ten najważniejszy żołnierz do poległych dołączył się
Jerzy Słomczyński
wrzesień 2007, Warszawa

OKO W OKO Z WASOWSKIM I PRZYBORĄ
„Piosenka jest dobra na wszystko” – pisał Jeremi Przybora.
I pod takim też wspólnym mianownikiem zamknęliśmy nasz
tegoroczny sezon koncertów
„W saloniku u Janusza”, z cyklu
„Jazz w OKO”.
Janusz Szrom, współtwórca
pierwszych jazzowych opracowań piosenek Wasowskiego
i Przybory zaprosił na scenę naszego Ośrodka Kultury uczniów
szkoły wokalnej im. Jerzego Wasowskiego. Młodzi wykonawcy
pod przewodnictwem zespołu, którym zawiadywał pianista
Wojciech Majewski odśpiewali
nam w nowych aranżacjach największe przeboje genialnego kompozytorskiego duetu Jerzy Wasowski-Jeremi Przybora.
„Te piosenki to przykład doskonałej więzi słowa z melodią. Moim skromnym zdaniem – nie przeszkadzają wokaliście w śpiewaniu” – podkreślał z uśmiechem na
twarzy gospodarz naszych wieczorów, wokalista jazzowy Janusz Szrom. Rzeczywiście. Nie przeszkadzają też w słuchaniu. A słuchać było czego. Młodzi ludzie niezwykle poważnie potraktowali zaproszenie do ostatniego koncertu w tym sezonie.
Zaproponowali swoim słuchaczom znane przeboje, ale w zupełnie innych kolorach. Wieczór opływał w nadzwyczajną kreatywność młodych wykonawców.
Nie jest bowiem rzeczą łatwą zaśpiewać utwór po takim wykonawcy jak Barbara Krafftówna, Wiesław Michnikowski czy Kalina Jędrusik. Wszyscy przecież
doskonale pamiętamy te kultowe wykonania. A tutaj? Bardzo proszę! Znalazł
się pomysł na oprawę harmoniczną, a i forma samych kompozycji została lekko
przebudowana, modyfikacjom uległ sposób podania treści. Słowem, powiew
świeżości. To idzie młodość, młodość, młodość! Jak to miło, że z takimi piosenkami na ustach! Brawo! Brawo za pomysłowość i nowe interpretacje. Do zobaczenia po wakacjach. Zapraszamy.
Ewa Kessler
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MENAS PAVELDUI 2008
W czerwcu odbył się V Międzynarodowy Plener „Menas Paveldui” [sztuka dla dziedzictwa] w Traku Voke na Litwie. OKO było po raz drugi partnerem tego projektu.
Nasz Magazyn Sztuk reprezentowali: Agnieszka Biardzka, Marta Staszczyk, Jacek
Malinowski i Marcin Malitka.
Składamy serdeczne podziękowania Lorecie Marcinkieviciene, dyrektor Centrum
Kultury w Traku Voke i jej zespołowi za zaproszenie oraz miłą współpracę. Bardzo
się cieszymy, że znowu mogliśmy malować Wakę, dawny majątek ziemski Tyszkiewiczów i piękne okolice Traku Voke. W ten sposób mieliśmy swój skromny wkład
w zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Ula Kwiatek
Centrum Współpracy Europejskiej

Traku Voke
Traku Voke to najmłodsza i najdalej
położona od centrum dzielnica Wilna.
Mieści się tu kompleks pałacowo-parkowy zbudowany w XIX w. przez Tyszkiewiczów – tzw. Waka. Pałac w stylu klasycystycznym w otoczeniu angielskiego
parku, w którym znajdują się trzy stawy
w prawdziwie romantycznym stylu. Wieczorem, gdy podnosi się mgiełka znad
tafli wody, przychodzi na myśl Świtezianka... niezwykłe klimaty.
Na plenerze gościli artyści z Litwy, Ukrainy i Polski. Pogoda nam dopisała, cały
tydzień było słońce i upały. Atmosfera
do pracy cudowna, wszyscy pracowali
z wielkim zapałem, a wieczorem znosili
swoje prace do ogólnej sali teatralnej,
gdzie mogliśmy podziwiać świeżo powstałe dzieła i rozmawiać na temat
środków wyrazu i sztuki.
Organizatorzy urozmaicili nam plener
wycieczkami do Mennikai i Vakarai,
gdzie znajdują się kolejne posiadłości
wybudowane przez Tyszkiewiczów. Piękne pałace nad brzegami rozległych jezior o kryształowoczystej wodzie...Wspaniałe wrażenia i cudowny relaks. Oczywiście wycieczka do Wilna i Ostrej Bramy
również została „zaliczona”.
Podczas wieczoru ludowego słuchaliśmy ludowych pieśni litewskich i uczyliśmy się ludowych tańców. Zabawa
była przednia. Miłym zaskoczeniem był
fakt, że sporo obecnych na wieczorze
Litwinów mówiło po polsku, a jeśli nawet nie mówili, to rozumieli w naszym
ojczystym języku.
Plener zakończył się oficjalnym wernisażem powstałych na plenerze prac
w pałacu w Traku Voke. Były przemówienia, pamiątkowe medale, koncert
wiolonczelowy. Wśród przybyłych gości
znaleźli się przedstawiciele władz, m.in.
wicemarszałek sejmu litewskiego, sponsorzy pleneru oraz znajomi artystów.
Wyjeżdżaliśmy z Litwy z uczuciem nostalgii zachwyceni nie tylko widokami,
ale przede wszystkim wspaniałą gościnnością Litwinów, ich życzliwością
i otwartością.
Bardzo dziękujemy Lorecie i Centrum
Kultury w Traku Voke za zaproszenie
i wspaniale zorganizowany plener, za
gościnność i troskę. Mamy nadzieję, że
za rok znów się spotkamy.
Agnieszka Biardzka

„Menas Paveldui“ wspierają: Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej, Urząd Miasta Wilna oraz Gintaro Steponaviciaus paramos fondas, Panieru seniunija, Lietuvos bajoru karaliskoji sajunga, VsI Dvaru kulturos centras, UAB ,,Rasmitas”, VsI „Vizualiniu
komunikaciju studija“, UAB „Bajoru lankos”, UAB „Jusu sodui“, UAB „Flokone“, UAB „Bingelis ir sunus”, UAB „Vilbosta”, UAB
„Svarita“, UAB „Svidaima”.
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SURMA

POFESTYNOWE REFLEKSJE
Festyn Podwórkowy „Poznajmy się”,
który corocznie odbywa się w czerwcu
(w tym roku po raz dziesiąty), jest przedsięwzięciem niezwykłym. Jest wyrazem
idei pracy Klubu Osiedlowego SURMA
(inicjatora i głównego organizatora Festynu) oraz chęci działania wszystkich
współorganizatorów: instytucji lokalnych, stowarzyszeń, organizacji, placówek samorządowych. Jest przedsięwzięciem realizowanym wspólnymi siłami. Aby w pełni opisać ideę Festynu,
chciałabym najpierw przedstawić Klub
Osiedlowy SURMA.
SURMA jest niewielkim klubem, podlegającym pod Ośrodek Kultury Ochoty.
Przy Klubie działa Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Białobrzeska”, które
wspiera jego działalność, a założone
zostało m.in. przez mieszkańców małego, bezimiennego osiedla, w którym
działamy oraz pracowników SURMY.
Motywem naszych działań jest pobudzenie ludzi mieszkających w środowisku lokalnym do aktywności, inicjowanie aktywności na rzecz tego
środowiska, artykułowanie swoich potrzeb i problemów oraz próby ich samodzielnego rozwiązania, tj. wzięcie
odpowiedzialności za siebie i miejsce,
w którym się mieszka. Naszym zadaniem jest też wspieranie ludzi w tych
działaniach; szczególnie w początkowej fazie zachęcamy, pomagamy,
motywujemy. Sztandarowym tu przykładem jest Klub Kobiet „Białobrzeska”
oraz Pierwszy Kroczek – spotkania dla
mam z dziećmi do lat 3 – oba projek-

ty powstały kilka lat temu z inicjatywy
mieszkanek osiedla. Klub Kobiet jest
w tej chwili właściwie samodzielnym ruchem zrzeszającym kobiety w różnym
wieku, o różnych zainteresowaniach
i samodzielnie organizującym swoje
dodatkowe zajęcia, spotkania i inne
rodzaje aktywności.
Na środowisko lokalne patrzymy jako
na całość, jako na powiązane ze sobą
elementy życia społecznego. Mimo że
jesteśmy instytucją kulturalną staramy
się nie tracić z oczu perspektywy społecznej, ekologicznej, historycznej itp.
i powiązać te elementy w całość, gwarantującą pełnię aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
Dlatego m.in. wiele lat temu powstał
Punkt Informacji Obywatelskiej, w którym pomagamy mieszkańcom wypełniać urzędowe druki, udzielamy porad
prawnych, administracyjnych, osobistych, w razie potrzeby udzielamy informacji o specjalistycznych instytucjach
rozwiązujących dane problemy.
W swojej pracy zawsze dążymy do
współdziałania. Okoliczni mieszkańcy,
instytucje, organizacje są dla nas potencjalnym partnerem we wspólnych
przedsięwzięciach – czy jest to mały
projekt, realizowany w Klubie (np. TONA
– Towarzystwo Opieki Nad Artystami),
czy ruch na skalę całej dzielnicy – jak
Koalicja na Rzecz Ochoty (partnerstwo
kilkudziesięciu ochockich instytucji i organizacji działających na rzecz wspólnego rozwiązania problemów dotyczących mieszkańców).
Przykładem projektu,
który został zainicjowany przez mieszkańca
i rozpoczął się w Klubie, a następnie rozrósł
się w duży projekt, realizowany w trzech instytucjach (Klub SURMA,
Szkoła
Podstawowa
nr 61 oraz Akademia
Pedagogiki
Specjalnej) to „Poznaj swoje
możliwości – praca
z komputerem dla
osób starszych”. Zainteresowanie tym projektem było tak duże, że
przerosło to możliwości
realizacji w tak małym
klubie jak nasz, znaleźliśmy więc partnerów,
którzy
dysponowali
salami komputerowymi. Pozyskaliśmy też
więcej wolontariuszy
do prowadzenia zajęć
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(obecnie 7 osób). Absolutna większość
projektów realizowanych w SURMIE
powstała z inicjatywy mieszkańców,
którzy zgłaszali potrzebę uczestnictwa
w jakimś przedsięwzięciu lub po prostu
szukali wsparcia w swoich problemach,
albo zgłosili chęć poprowadzenia jakichś działań i realizują je teraz jako
wolontariusze.
Robimy wiele, by SURMA była miejscem
przyjaznym, otwartym, by mieszkańcy
mieli poczucie, że tu mogą przyjść ze
swoim problemem lub potrzebą i zostaną potraktowani na serio. Owocuje
to niepowtarzalną atmosferą, bowiem
mieszkańcy na równi z nami tworzą to
miejsce. Tu pulsuje energia i to wszystko pozytywne, co może pojawić się we
wspólnocie. Tu pracuje się z prawdziwą
pasją, a w zamian dostaje się rzecz bezcenną: ogromną satysfakcję, poczucie
wartości siebie i własnej pracy oraz poczucie robienia rzeczy ważnych i bycia
we wspólnocie. Tym wszystkim chcemy
się dzielić i przekazywać dalej.
Wróćmy zatem do Festynu: jest on
urzeczywistnieniem tego wszystkiego, o czym pisałam wyżej. Pomysł na
zrobienie festynu powstał 10 lat temu
z potrzeby wzajemnego poznania się
różnych instytucji, organizacji i mieszkańców naszej okolicy. Do współtworzenia tego przedsięwzięcia zaprosiliśmy biblioteki, przedszkola, szkoły, Straż
Miejską, Młodzieżowy Dom Kultury,
Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie
Promocja Zdrowia i inne stowarzyszenia
i organizacje – obecnie Festyn tworzy
około 30 różnych instytucji, wiele z nich
jest z nami od początku. Współorganizatorzy prezentują swoje instytucje prowadząc warsztaty plastyczne, różne
formy zabaw. Wszystkie propozycje są
bezpłatne, tak by każdy mieszkaniec,
niezależnie od zasobności portfela mógł
wziąć aktywny udział w zabawie. I chociaż każdy z współorganizatorów we
własnym zakresie przygotowuje swoje
działania, to na spotkaniach organizacyjnych często instytucje wzajemnie się
wspierają oferując sobie np. materiały
lub pomoc w ich gromadzeniu. Spotkania przebiegają w atmosferze wspólnego działania dla dobra środowiska
lokalnego, bez wzajemnych rywalizacji,
za to z ogromną życzliwością i chęcią
współtworzenia wspaniałego przedsięwzięcia – tak przecież prostego w swym
zamyśle. Festyn jest barwny i przyciąga
z roku na rok coraz więcej mieszkańców,
niektórzy przed spodziewaną datą (zawsze mniej więcej w połowie czerwca)
dzwonią i dopytują, kiedy dokładnie
się obędzie, proponują pożyczenie np.
swoich gier i prowadzenie zabaw.

SURMA
Czasem zarzuca się nam, że działamy
zbyt społecznie jak na instytucję kulturalną. Być może jest to racja, jednak
jesteśmy przekonani o wartości takiej
metody działania. Nie tylko jest ona
zgodna z zachodnio-europejskimi tendencjami (np. angielskie community
centers), ma też swoje źródła w polskiej tradycji (pedagogika H. Radlińskiej). Ponadto w naszym odczuciu jest
to praca mająca na celu rozbudzenie poczucia wspólnoty wśród mieszkańców danego terenu, wzbudzenie pozytywnych uczuć do miejsca,
w którym się mieszka i współmieszkańców, zachęcenie do życia bardziej
świadomego, refleksyjnego i odpowiedzialnego. A to wszystko składa się na
podstawę tego, co nazwałabym kulturą życia codziennego, kulturą relacji
międzyludzkich. Może nie jest to kultura przez duże „K”, ale myślę, że jest to
warunek konieczny do uczestnictwa
i współtworzenia kultury narodu. Jestem też przekonana, że rozbudzenie
w ludziach potrzeby i chęci robienia
czegoś dla siebie, wsparcie ich w tym
dążeniu, owocuje dalszymi poszukiwaniami inspiracji życiowej, a co za tym
idzie uczestnictwa – biernego i czynnego – w kulturze wysokiej.

SURMA na FALI
W dniach 25-28 czerwca uczestniczyłam w spotkaniach zwanych Forum Aktywności Lokalnej w Hucisku na Śląsku.
Czekałam na ten czas, gdyż FAL jest
okazją do edukacyjnego spotkania
z ludźmi z całej Polski, którzy pracują
na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – animują na małą i dużą skalę,
na co dzień mierzą się z wyzwaniami:
współpracy, budowania grup, rozpoznawania oczekiwań, angażowania.

sji, twórczości, kontaktu z kulturą i lokalnością, świętowania, spotkań z przyrodą, innymi i samym/ą sobą…

FAL jest okazją do uczenia się, jak robić
to efektywniej, ale też skąd brać siłę,
wytrwałość, a dbając o sprawy pilne
i bieżące nie gubić celu, jakim jest AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ i WSPÓLNOTA.

Program był niezwykle ciekawy i bogaty. Forum Aktywności Lokalnej zakończył bal rycerski na dziedzińcu zamku
w Ogrodzieńcu z tańcami dworskimi
i pokazem walk rycerskich.

Wokół WSPÓLNOTY właśnie (prywatnej,
geograficznej, duchowej, do których
w naszych CALowskich i okołoCALowskich działaniach razem zmierzamy)
osnute zostały całe cztery dni. Była
okazja do pogłębionej refleksji, skupienia, sprawdzania swoich granic, dysku-

Śląsk mnie zaskoczył i zachwycił swoją różnorodnością, urokiem, przymiotami ziemi,
tradycją, kulturą. To chyba jedyne miejsce w Polsce, gdzie prawie w jednym czasie można chodzić po skałach, pływać
żaglówką, zobaczyć pustynię, poczuć
klimat (i dotknąć) piastowskich zamków,
nazbierać grzybów na całą zimę.

Spotkanie FAL przygotowali m.in.: Regionalny Ośro-

dek Kultury w Bielsku-Białej, Regionalny Ośrodek
Kultury w Częstochowie, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Miejski Dom Kultury w Blachowni,
Miejski Dom Kultury „Batory” w Chorzowie, Gminny
Ośrodek Kultury w Mykanowie, Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, firma HORIZONT w Zawierciu.

Grażyna Gnatowska

Idee, które kierują naszym działaniem
zostały również zawarte w metodzie
CAL (Centrum Aktywności Lokalnej),
która była współtworzona przez kierowniczkę Klubu SURMA, Grażynę Gnatowską. Ideę CAL propaguje Stowarzyszenie CAL, więcej na temat tej metody
i idei działania można znaleźć na stronie www.cal.org.pl. SURMA jest certyfikowanym ośrodkiem CAL, Grażyna
Gnatowska jest również trenerem CAL.
Katarzyna Strzelecka

MYŚLĄCY I POMYSŁOWI
Czternastego czerwca, w czasie Festynu Podwórkowego „Poznajmy się”, odbyło
się ostatnie przed wakacjami spotkanie RAN DW, czyli surmowe spotkanie rodzinne. Tym razem poznawaliśmy zwierzęta myślące i pomysłowe. Dzieci poznawały
życie małp i przedzierały się przez „małpi gaj”, gdzie uczestnicy musieli wykazać się
sprytem w pokonywaniu przeszkód. Na zakończenie tego punktu programu – rozwiązanie zagadki i zasłużona nagroda: pyszne i pożywne banany, jak to w gościnie
w małpim gaju. Oprócz tego dzieci mogły namalować na szkle obrazek znanego
z inteligencji delfina, zrobić obrazek z tkanin na korku, przedstawiający naszych najbliższych przyjaciół wśród zwierząt. Ich inteligencję możemy wszak obserwować co
dnia i każdy, kto ma w domu zwierzaka wie, że nasi „bracia mniejsi” wykazują się
nie raz niebywałym sprytem! Na koniec dzieci robiły bardzo pomysłowe, dwustronne puzzle z wizerunkiem sowy i papugi.
Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się zrobić nasze spotkanie w ramach corocznego
Festynu „Poznajmy się”. Mimo obaw, jak będzie przebiegało w warunkach plenerowych i z wieloma innymi atrakcjami po sąsiedzku, myślę, że można je zaliczyć do
udanych. Dzieci z entuzjazmem brały udział we wszystkich naszych propozycjach
zarówno nasi stali uczestnicy, jak i dzieci, które bawiły się z nami po raz pierwszy.
I tak pożegnaliśmy się z RAN DW na wakacje. Następne spotkanie w nowym roku
szkolnym, 27 września. Tym razem poznamy zwierzęta podwodne i płochliwe.
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SURMA
O WOLONTARIACIE I WOLONTARIUSZACH W KLUBIE OSIEDLOWYM SURMA

Jesienne popołudnie w Klubie Osiedlowym SURMA. W salach trwają zajęcia, słychać wesoły gwar, radosne pokrzykiwania.
W biurze trwa dyskusja nad nowym projektem, mieszkańcy przychodzą po ulotki, cały
czas coś się dzieje. Gdyby otworzyć szerzej
drzwi na ulice wydostałaby się kolorowa
lawa pomysłów. I nie ma znaczenia pora
roku, wiosną, latem, jesienią i zimą w Klubie wrze jak w kociołku.
Pomysły dojrzewają i zaczynają żyć własnym życiem, przekształcone w projekty,
które docierają do społeczności lokalnej naszego osiedla. Nic z tego, o czym myślimy,
co przekładamy w praktyczne działanie nie
miałoby miejsca, gdyby nie ludzie animatorzy, mieszkańcy, liderzy, wolontariusze.
Z tymi ostatnimi bywa najczęściej tak: trafiają do nas z zamiarem poznania Klubu,
jego misji, działalności. Po spotkaniu z koordynatorem wolontariatu przysłuchują się
z zainteresowaniem, ale też strachem: „Czy
ja potrafię? Czy zdołam coś zrobić dla innych? Czy potrafię swój pomysł zrealizować od początku do końca? Ulotka, plakat
– jak to? A jak się buduje grupę?” „Tego
jeszcze nie wiem, ale może mam szansę się
nauczyć” – mówią wolontariusze, którzy
przychodzą do klubu. Niektórzy z nich mają
jasno określone cele, chcą dzielić się swoją
wiedzą, inni pielęgnują w sobie zamiłowanie do danej dziedziny i chcą nią zaintereso-

wać młodszych. W swoim prywatnym życiu uczą się, studiują, są już na emeryturze,
ale mimo codziennego zabiegania znajdują
czas dla drugiego człowieka, dostrzegają
jego potrzeby i przez swoje działanie starają
się na nie odpowiedzieć.
Wolontariusze w Klubie pracują na mocy
podpisanych porozumień o współpracy,
w których określa się dokładnie warunki
pracy wolontariusza (dzień, godzina, czas
trwania współpracy), zgodnie z „Ustawą
o pożytku publicznym i o wolontariacie”.
Wolontariusze również zapoznają się ze
stosownymi regulaminami, są szkoleni
w zakresie BHP. W miarę możliwości organizowane są dla nich szkolenia w zakresie
tworzenia zespołu, pracy w małych i dużych grupach, rozwiązywania konfliktów,
poszukiwaniu sponsorów itp. Koordynator
wolontariatu, jak i pozostali animatorzy
proponują i zachęcają do udziału w szkoleniach, warsztatach poza klubem.
W mijającym sezonie kulturalnym
w Klubie Osiedlowym SURMA pracowało
25 wolontariuszy, w tym 13 mieszkańców
osiedla i Ochoty. Wolontariusze pracowali
w jedenastu projektach („Gazetka Osiedlowa GO!”, Modelarstwo, Szachy, „Poznaj
swoje możliwości – praca z komputerem”,
„TONA, czyli Towarzystwo Opieki Nad Artystami” i inne) jako osoby prowadzące projekt, w pozostałych ośmiu projektach i działaniach jako osoby wspomagające. Włączali
się w pracę przy Festynie Podwórkowym
„Poznajmy się”, Dniu Otwartym, Pikniku
Integracyjnym. Czynnie uczestniczyli w obchodach „Święta Wolontariusza, czyli Wolontariatu z Ochotą”, podczas którego praca
niektórych z nich została uhonorowana podziękowaniami Burmistrza Dzielnicy Ochota. Podczas Festynu Podwórkowego prowadzili swoje śródroczne zajęcia, włączali
się w pracę organizacyjną. W tym miejscu
podziękowania należą się również wolontariuszom z XXI LO im. H. Kołłątaja, Zespołu
Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejów-

WOLONTARIUSZE – PILNIE POSZUKIWANI
Chcesz pracować jako wolontariusz?
Lubisz czytać komiksy, potrafisz lub tworzysz komiksowe historie?
Zgłoś się do Klubu Osiedlowego SURMA.

PILNIE POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY
DO WŁĄCZENIA SIĘ W ZAJĘCIA
W RAMACH PROJEKTU KOMIKSOWO!!!
CZEKAMY NA CIEBIE!!!
Cała rzecz w tym żeby „być” i dać z siebie „coś”…
Przyjdź, spróbuj, przekonaj się!
informacje i zgłoszenia:
koordynator wolontariatu: Paulina Borzecka, paulina.borzecka@oko.com.pl
SURMA, ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 04 32, surma@oko.com.pl
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ka” oraz Ośrodka Pomocy Społecznej za
wspaniałą wolontariacką współpracę.
Niezwykle cenne jest to, że wolontariusze z Klubu Osiedlowego SURMA udowadniają swoją postawą, że żeby być wolontariuszem wystarczy chcieć, nie gra tutaj roli
nawet wiek. Nasza najmłodsza wolontariuszka ma 13 lat, a najstarszy wolontariusz
82 lata! To dowód na to, że w Ośrodku Kultury jest miejsce na działalność bezinteresowną, która nie musi oznaczać wyłącznie
świadczenia pomocy społecznej na rzecz
innych ludzi. Klub Osiedlowy SURMA jest
miejscem, w którym propaguje się szeroko
rozumianą kulturę, zwracając uwagę na jej
różnorodne aspekty. Wolontariusze, którzy
w tym pomagają są ludźmi o szerokim spojrzeniu, prezentują tym samym szlachetną
postawę obywatelską, jaką jest wolontariat.
Paulina Borzecka
PODZIĘKOWANIA
DLA WOLONTARIUSZY
Z KLUBU OSIEDLOWEGO SURMA
Jako koordynator wolontariatu w Klubie
Osiedlowym SURMA chciałabym serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom, którzy pracowali
z nami w minionym sezonie kulturalnym.
Serdecznie dziękuję za Waszą pomoc w organizacji projektów realizowanych przez
Klub Osiedlowy SURMA w sezonie kulturalnym 2007/2008. Na szczególną uwagę
zasługuje tutaj fakt Waszego niezwykłego
zaangażowania w pracę przy projektach,
w których na co dzień pracowaliście.
Miło nam, że w natłoku obowiązków
znajdowaliście czas i zechcieliście włączyć
się aktywnie w pracę na rzecz społeczności
lokalnej. Jest to nieoceniony dowód Waszej
odpowiedzialności, rzetelności oraz sumienności. Kreatywność, jaką przejawiacie
w realizacji projektów znacznie podwyższają ich wartość merytoryczną. Jesteście dla nas
godnymi zaufania partnerami, na których
„słowie zawsze możemy polegać”. Bez Was
spotkania, w jakich mieliśmy okazję wspólnie uczestniczyć nie miałyby swoistej „magii” nie byłyby spotkaniami „z duszą”.
Jest w nas radość tworzenia i działania i tą radością chcemy się z Wami dzielić, ponieważ to właśnie Wy jesteście jej
współautorami. Liczymy na dalszą owocną współpracę. Tymczasem pozostając
z wakacyjnymi życzeniami odpoczynku:
Do zobaczenia we wrześniu!
Paulina Borzecka
Koordynator wolontariatu oraz
Zespół Klubu Osiedlowego SURMA
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel./fax. (0 22) 823 04 32
surma@oko.com.pl
paulina.borzecka@oko.com.pl
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DK Rakowiec”
”
WAKACYJNE ROZWAŻANIA PRZED NOWYM SEZONEM
Minął kolejny sezon pracy na Rakowcu
i na rzecz mieszkańców Ochoty. Poproszono mnie o skreślenie kilku słów na temat
tego sezonu. Ale w wakacyjny czas w plenerach Beskidu Niskiego przyszło mi kilka
refleksji natury bardziej ogólnej, w obliczu
nowych warunków i kolejnych zmian organizacyjnych i kadrowych.
Udało się nam zrealizować nasze artystyczne i edukacyjne projekty. Nie wszystkie
oczywiście w wymiarze, który nas zadowala
do końca, bo chciało by się bardziej prestiżowo, bardziej bogato i bardziej urozmaicić
ofertę kulturalną dla mieszkańców.
Efekty działania w kulturze podobnie jak w edukacji widoczne są w okresie
długoterminowym. Tutaj spektakularny
sukces nie rodzi się w rok czy nawet dwa.
Np. efekty funkcjonowania powstałego
i założonego przez Halinę Machulską przy
Teatrze Ochoty Ogniska Teatralnego czy
Konkursu „Szukamy Polskiego Szekspira”,
w których to przedsięwzięciach miałam zaszczyt uczestniczyć, mamy w pełni dopiero
dziś. To plejada młodych artystów, ludzi
kultury, sceny i pióra dziś nadających ton
i kierunek w swoich dziedzinach.
Osiągnięcia artystyczne Teatru Dramatycznego pod kierunkiem Gustawa Holoubka to efekt wieloletniej pracy i zasługa
zespołu. Zarówno osiągnięć, jak i zespołu
nie udało się stworzyć kolejnym zmieniającym się, jak w kalejdoskopie, dyrekcjom
Teatru Dramatycznego.
Efekty działania w kulturze zależą od
zbudowania i pracy zespołu, od umiejętnego wykorzystania osobowości i indywidualności, ale też od „dyktatorskiego” sposobu zarządzania. W kulturze czy sztuce nie
ma sprawiedliwości i demokracji.
Istnieje natomiast potrzeba kontynuacji
i determinacji w realizacji podjętych zadań,
wyzwań. I nie należy podporządkowywać
się bieżącym zachciankom i trendom politycznym. Kultura powinna być wolna od
polityki. Różnie z tym bywa, ale efekt jest do
przewidzenia i zawsze taki sam: gdy sprzymierzy się z polityką, będą to osiągnięcia
krótkotrwałe, o których zapomnimy jeszcze
szybciej niż powstały, albo o których będziemy chcieli zapomnieć, jak najszybciej.
Kultura słabo nadaje się do eksperymentowania i ustawicznego reformowania. Pomimo czasem mało trafnych decyzji nie zginie,
wręcz wyda z siebie owoce w postaci zjawisk
i prac wyjątkowych, tyle że będzie to dłużej
trwało i bardziej bolało, a wielu tego nie posmakuje, żeby nie powiedzieć – nie doczeka.
Budując zespół Domu Kultury „Rakowiec” i animując życie kulturalne w dzielnicy staraliśmy się zrealizować kilka rzeczy:
– dać mieszkańcom Ochoty za ich podatki (czytaj przyznaną dotację) możliwość
bezpłatnego już uczestnictwa zarówno
w kulturze wysokiej, jak i dostęp do kontaktu bezpośredniego z kulturą popularną. Dlatego organizowaliśmy Teatralną

Wiosnę na Rakowcu, Interdyscyplinarny
Festiwal Etniczne Inspiracje – Wspólnota
w Kulturze. Oczywiście nie mówimy tu
o przedsięwzięciach komercyjnych. Za te
uważam należy pobierać dodatkowe opłaty;
– zdjąć z domu kultury stereotyp i odium
gorszego rodzaju miejsca placówki kulturalnej. Przekonać, że nasze propozycje to nie
amatorszczyzna i że edukacja artystyczna
nie musi być postrzegana jako niepoważna
zabawa w artystów. Czasem nie mieliśmy
w tym zrozumienia u najbliższych przełożonych. Bo po cóż się wysilać – nie jesteśmy Teatrem Narodowym, Filharmonią,
ale – naszym zdaniem – jesteśmy miejscem
powołanym do dziania się rzeczy na miarę Teatru Narodowego i Filharmonii. Nikt
nam tego zabronić nie może i nie powinien;
– zbudować markę Domu Kultury „Rakowiec”, która będzie symbolem wartościowej
ciekawej oferty kulturalnej dla mieszkańców
dającej im poczucie uczestnictwa w kulturze
na poziomie nie tylko lokalnym, ale ogólnopolskim czy wręcz europejskim.
Niestety, z tym jest problem, bo często
zwierzchnikom i władzy wydaje się, że
lokalnie mieszkańcy chcą mieć świetlicę
z warcabami i może jakiś zespół taneczny
czy śpiewający. Uważam, że mieszkańcy
chcą być dumni, że u nich i dla nich, swoje prace wystawiał artysta, który pojechał
na międzynarodowe biennale do Włoch, że
gościli niezależny teatr np. znane na całym
świecie Poznańskie Ósemki, że gra na ich Festiwalu folkowa kapela, która objechała pół
świata i że swoimi spostrzeżeniami z pracy
nad filmem podzielili się ich sąsiedzi – twórcy filmu z tego samego bloku czy osiedla.
Trochę się nam to udało. Dziś w Warszawie, a i w Polsce w środowiskach kultury
wiedzą i mówią: „Rakowiec – fajne rzeczy
tam się dzieją”. Czasem nie potrafią szczegółowo powiedzieć, co u nas się dzieje, ale
wiedzą, że istniejemy. Pocieszamy się, że
nie potrafią też wymienić tytułów premier
w Teatrze Narodowym. ALE MARKĘ „DOM
KULTURY RAKOWIEC” MAMY.
„Rakowiec” zapoczątkował modę na rodzinne zajęcia artystyczne rodziców i dzieci.
Zabiegani w tygodniu rodzice nie zawsze
potrafią zaproponować dziecku w wolną
sobotę czy niedzielę jakiś rodzaj wspólnej
zabawy. I my właśnie im podpowiadamy,
jak mogą wspólnie nie konwencjonalnie,
a kreatywnie dla obu stron spędzić wspólnie
czas. Nasza placówka stała się miejscem, gdzie
w niedzielę pod okiem plastyków rodzice zabiegani w tygodniu uczą się twórczo spędzić
czas z własnym dzieckiem, tworzą plastyczne
drobiazgi, wspólnie tańczą, oglądają spektakle
i słuchają koncertów, a od nowego roku będą
zgłębiać tajniki świata dźwięków. Nasza chluba to „Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą”,
„Rodzinne Zabawy Taneczne”. Dziś po blisko
dwóch latach od pierwszych zajęć podobne
zajęcia prowadzi wiele placówek od domów
kultury po kina, muzea, a nawet księgarnie.
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Podjęliśmy trudny temat artystów niepełnosprawnych i wykluczonych z różnych powodów z tzw. obiegu kultury. Mam tu na myśli projekt „Strefa Otwarta” autorstwa Anity
Szaboowej. Wspólne warsztaty zakończone
pokazem prac artystów tzw. zdrowych i tych
niepełnosprawnych fizycznie, ale przecież nie
artystycznie czy twórczo. To projekt na miarę
europejskich wyznaczników, którego nie powstydziłyby się poważne i zasobne instytucje
społeczne do tego powołane, lecz nie miały
odwagi podjąć tego trudnego tematu. Placówka kultury nobilituje bowiem tych ludzi,
a nie odstrasza standardami zakładów leczniczych czy rehabilitacyjnych. Podążamy więc
drogą wyznaczoną m.in. przez Annę Dymną
i jej fundację.
Stwarzamy także warunki młodym ludziom do startu w profesjonalne życie artystyczne organizując konkursy i połączone
z konkursem warsztaty z wybitnymi osobowościami życia artystycznego. Oczywiście
są one otwarte dla wszystkich zainteresowanych z całej Polski, ale czy umniejszają
w czymś mieszkańcom Ochoty? Czy raczej pozwalają się zmierzyć z najlepszymi? Nie sztuka być najlepszym w osiedlowym konkursie
po raz piąty z tymi samymi przeciwnikami
z drugiej ulicy. Trzeba mieć możliwości i aspiracje zdobyć Oskara, a nie tylko Wiktora.
Dziś świat to globalna wioska – stąd nasze konkursy o „Warszawską Palmę”, gdzie
oceniamy wartości literackie tekstów satyrycznych czy „Festiwal Twórczości Dziecięcej
i Młodzieżowej” i konkursy na blog młodzieżowy, komiks, audiobook; stąd współpraca
z najlepszymi: Krzysztofem Jaślarem czy Maciejem Wojtyszko, a także całą plejadą ludzi
walczących o czytelnictwo dzieci i młodzieży.
Jesteśmy placówką, z bazy której korzysta mnóstwo organizacji pozarządowych
i społecznych, szczególnie ludzi starszych
i niekoniecznie zainteresowanych uczestnictwem w kulturze. Te dwie funkcje placówki: kulturalną i społeczną staramy się
pogodzić na co dzień, choć czasem dochodzi do krótkich spięć.
Opracowaliśmy kolejny program na następny sezon będący częściową kontynuacją dotychczasowych projektów, ale mamy
też nowe propozycje. Czy zyskają aprobatę
i finansowe wsparcie nowej dyrekcji i władz
dzielnicy to przy zatwierdzaniu budżetu się
wkrótce okaże, wszak sierpień to miesiąc
budowy nowego budżetu i planów.
Chcemy poszukać inspiracji do dalszego
działania podczas jesiennego prywatnego
wyjazdu części zespołu do Paryża. Może coś
czytelnikom „Ochotnika” o tym napiszemy.
Jesteśmy otwarci na propozycje mieszkańców Ochoty serdecznie zapraszamy do
współpracy. Nasze hasło: przez sztukę poznaj siebie i kształtuj swoje środowisko.
Z pięknego Beskidu Niskiego z serdecznymi pozdrowieniami
Grażyna Zaczek
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RADOMSKA 2007/2008
W mijającym roku edukacyjno-kulturalnym 2007/2008 Centrum Artystyczne „Radomska 13” kontynuowało swój
program zajęć skierowanych do dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Najmłodsi mogli uczestniczyć w warsztatach plastycznych, rytmiczno-muzycznych i tanecznych. Odbywały się
również zajęcia z nauki gry na pianinie
i keyboardzie oraz dziecięce warsztaty teatralne. Regularnie były też prowadzone lekcje języka angielskiego
w różnych grupach wiekowych. Z naszego różnorodnego programu korzystały duże grupy młodzieży i osób
dorosłych. Powodzeniem cieszyły się
„Warsztaty florystyczne”, „Vademecum
Sztuki Użytkowej” oraz Gospel. Poszerzyło się też grono uczestników Ochockich
Spotkań Historycznych i piątkowych
spotkań Towarzystwa Eksploracyjnego. Całe rodziny mogły brać udział
w „Ciastoterapii” i „Tradycji po polsku”,

by wspólnie poznawać polskie zwyczaje
i obrzędy.
Wielokrotnie otwieraliśmy wystawy malarstwa i fotografii, organizowaliśmy koncerty, wykłady i pokazy. Nasz nowy cykl
pt. „Kultury świata” gromadził liczne grono osób zainteresowanych poznaniem
innych narodowości. Podobnie było
z aromatycznymi „Podróżami w krainę
kawy i herbaty”. Natomiast podczas
wakacji i ferii zimowych organizowaliśmy akcje „Lato w mieście” i „Zima
w mieście”, które również cieszyły się
dużą frekwencją .
Nie obce nam też imprezy plenerowe,
jak „Majówka na Szczęśliwcach” czy
„Artystyczne Ostatki na Radomskiej”.
Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, a także z wyższych uczelni startowały w konkursach,
takich jak „Kapelusz Pani Jesieni”, „Przegląd Twórczości Literackiej”, Mazowiecki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżo-

wych Grup Teatralnych „Minimaks” oraz
Warszawski Konkurs Języka Angielskiego
„Big Ben”, zdobywając liczne nagrody
i wyróżnienia.
W Europejskiej Akademii Tańca odbywały się różnorodne zajęcia taneczne
(m.in. z baletu, tańca współczesnego,
klasycznego i orientalnego oraz capoeira), a także gimnastyczno-relaksacyjne (np. joga, pilates i tai chi).
Nasza placówka z roku na rok poszerza
i uatrakcyjnia swoją ofertę programową, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. A w trosce o dobre samopoczucie
naszych gości, dbamy o wystrój, wygląd
i wyposażenie naszych sal warsztatowych. Nawiązujemy też liczne kontakty
i współpracę z innymi instytucjami kultury. Po wakacjach zaś czekają na nas
kolejne nowe wyzwania, dlatego już dziś
zapraszamy na „Radomską 13”.
Dorota Latos

W TAK KRÓTKIM CZASIE ZOBACZYLIŚMY TAK WIELE
Ten tytuł to słowa dzieci, które uczestniczą w akcji „Lato w mieście 2008” organizowanej w punkcie DK „Rakowiec”.
W pierwszym tygodniu akcji odwiedziliśmy Muzeum Historyczne na Starym Mieście. Nie było nudno, wręcz przeciwnie
– zabawnie i spontanicznie. Dzieci chętnie wzięły udział w „żywym” spektaklu
pt. „Krzesiwo” organizowanym przez Teatr Literacki – Lato z bajką 2008, otrzymując na koniec drobne upominki.
Następny dzień zapowiadał się deszczowo, a my mieliśmy odbyć rejs statkiem „Generał Kutrzeba” po Wiśle.
Na szczęście podczas naszej podróży
wyjrzało słońce i dzieciaki miały wielką frajdę z rzecznego żeglowania. Nie
miały jednak czasu ochłonąć, bo czekała na nie nowa atrakcja: zwiedzanie
Muzeum Technik Wojskowych, a w nim
czołgi pancerne, samochody wojskowe, helikoptery, samoloty, armaty oraz
fantastyczne historie przewodnika.
W czwartki oglądaliśmy spektakle.
Jednym z nich było przedstawienie
Teatru pod Orzełkiem, pt. „Trzy razy
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Królewna trzy razy Smok”. Aktorzy
opowiadali trzy historie o królewnach:
Złośnicy, Beksie, Roztropnej. Mali widzowie utożsamiali się z bohaterkami bajki, uczyli się, że w różnych sytuacjach w życiu mogą zachować się
dobrze lub źle, a najlepszym orężem
w walce z bajkowym Smokiem, jak i codziennymi strachami jest uśmiech i rozwaga, a nie płacz i złość.
Dzieci wzięły udział w zajęciach plastycznych w Magazynie Sztuk oraz kąpały się w słonecznym basenie otwartym na Moczydle. Byliśmy również na
wycieczce w miejscowości Sucha,
w ramach której dzieci zwiedziły skansen budownictwa ludowego – Muzeum
Architektury regionu Siedleckiego. Jechaliśmy również zabytkową bryczką
podziwiając widoki, a także bawiliśmy
się na powietrzu. Na koniec rozpaliliśmy
ognisko i piekliśmy kiełbaski. Ale to nie
koniec akcji „Lato w mieście”. Przed
nami jeszcze miesiąc wspólnych przygód wakacyjnych. Zapraszamy.
Ewelina Kubiś
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Ochota
SIERPIEŃ
MUZYCZNA PODRÓŻ
impreza plenerowa; koncert połączony
z warsztatami muzycznymi i tanecznymi
Park Szczęśliwice, godz. 10.00-14.00, wstęp wolny

05.VIII

AKCJA „LATO W MIEŚCIE
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 7.30-16.00

DO
08.VIII

AKCJA „LATO W MIEŚCIE
„Radomska 13”,ul. Radomska 13/21
godz. 7.30-16.00

DO
14.VIII

OCHOCKIE LATO TEATRALNE
Park im. Zasława Malickiego przy ul. Wiślickiej 8
godz. 11.00, wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona
7 sierpnia Teatr pod Orzełkiem
		„Kukła z wiejskiego podwórza”
14 sierpnia Teatr Mer „Jacek i Placek”
21 sierpnia Teatr Wariacja „Duch Indianina”

07.VIII
21.VIII

XIX OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
Trzeci rok Ochockich Spotkań Historycznych zaczniemy już w sierpniu. Spotkanie XIX poświęcone będzie Stacji Filtrów. Każdy wielbiciel Starej
Ochoty przynajmniej raz w życiu musi zobaczyć,
jak niesamowite, piękne i tajemnicze są od środka, na co dzień niedostępne, nasze stare, wciąż
pracujące filtry. Dzięki uprzejmości Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie SA mamy zaproszenia specjalnie dla bywalców Ochockich Spotkań Historycznych. Nasze zwiedzanie odbędzie się 30 sierpnia,
o godz. 10.30. Należy przyjść 10 minut przed godziną rozpoczęcia 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.
Rezerwacja i odbiór zaproszeń w Centrum Artystycznym „Radomska 13”
w dniach: 20-29.08 w godz. 10.00-17.00, tel.: (0 22) 823 37 56. Liczba zaproszeń ograniczona. Niestety zwiedzać mogą tylko dorośli.
Gabriela Gab
30 sierpnia, godz.10.20
portiernia Stacji Filtrów
ul. Koszykowa 81

LATO W MIEŚCIE FINANSUJE WYDZIAŁ
SPORTU I REKREACJI DLA DZIELNICY OCHOTA

O NAWODNIENIU ORGANIZMU
Od redakcji: Zdecydowaliśmy się opublikować artykuł p. Ignacego Lei, ponieważ szczególnie latem sprawa spożywania odpowiedniej ilości wody jest niezmiernie ważna i na czasie. Fale
upałów, które odczuliśmy pod koniec czerwca czy na początku
lipca dały się we znaki wszystkim. Autor swe słowa kieruje do seniorów, którzy są najliczniejszą grupą ofiar złego nawodnienia i lejącego się z nieba żaru, ale i młodsi znajdą poniżej kilka cennych
dla siebie uwag.

Każda komórka naszego organizmu, aby prawidłowo funkcjonowała, potrzebuje niezbędnych płynów ustrojowych. Komórkę odwodnioną można porównać do piłki, z której uszło powietrze. Taka
komórka ulega degeneracji i jest narażona bardziej na uszkodzenia
wolnorodnikowe i inne. Może stać się komórką atypową, co w ostateczności może doprowadzić do nieprawidłowego jej podziału.

6 września 2008 (sobota)
godz. 16.00, plac Narutowiczana

Wspomnienie
starej Warszawy
z udziałem:
Kapeli „Chłopaki ze starej paki”
Kapeli Czerniakowskiej
Zespołu wokalno-instrumentalnego „Wrzos”
Staśka Wielanka i Kapeli Warszawskiej
Zespołu „Lwowska Fala” (gościnnie z Ukrainy)
Tadeusz Wański, Przekupki, lata 30-te XX w.,
kolekcja Mariusza Kowalskiego, źródło: Internet

Jakość naszego zdrowia jest między innymi wprost proporcjonalna do systematyczności i ilości wypitej wody. To stwierdzenie jest
szczególnie istotne w okresie upałów.

Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza

Nie powinniśmy zapominać o roku 2004, w którym we Francji
z powodu upału zginęło 500 osób. Wówczas – na polecenie prezydenta – zbadano we Francji owe przypadki śmierci. Wszystkie wykazały odwodnienie organizmu denata. Przeważnie były to osoby
starsze i z ośrodków pomocy społecznej. Przyczyna tego zjawiska
tkwi w starczych zaburzeniach pragnienia, a pragnienie jest sygnałem odwodnienia.
Dlatego namawiam serdecznie do racjonalnego przyjmowania
płynów. Pić należy wodę niskozmineralizowaną lub przegotowaną.
Regularne picie wody powoduje usuwanie z organizmu toksyn i produktów przemiany materii, które przyspieszają procesy starzenia.
Jak pić? Ile? Kiedy?

Ośrodek Kultury Ochoty wraz z filiami zaprasza na

Pijemy małymi łykami, połykając z opóźnieniem, minimum sześć
szklanek w czasie 15-16 godzin. Jedna szklanka około 30 minut przed
śniadaniem. Dwie godziny po śniadaniu – kolejne dwie szklanki. Następnie dwie szklanki dwie godziny po obiedzie i na koniec dnia
jedna szklanka dwie godziny po kolacji. Mając na uwadze własne
dobro należy nie rozstawać się z wodą. To wskazany nawyk.

dzień otwarty

Pomyślności,

Ignacy Leja

7 września 2008 (niedziela)
OKO, ul Grójecka 75
tel. (0 22) 822 48 70
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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

