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Wrzesień

ednym z najczęściej wymawianych
wyrazów mojego dzieciństwa, nie
całkiem zrozumiałych, ale stale obecnych, było słowo „wojna”. Wojna była miarą i cezurą czasu. Świat mojego dzieciństwa dzielił się na mityczny, przedwojenny
i realny, powojenny. Dorośli ciągle mówili
„przed wojną”, „w czasie wojny”, „po
wojnie”, „jeszcze przed tamtą wojną” – bo
pierwsza wojna zaczęła być „tamtą”, chociaż przedtem określana była jako Wielka
Wojna. W świecie realnym wojna wyrażała
się w sposób cichy, ponieważ otaczały nas
gruzy. Trwała dalej w pamięci dorosłych,
ale gruzy porastały już coraz bujniejszą
zielenią chwastów i drzewek samosiejek.
Mama mówiła, że pierwsze chwile
wojny były bardzo podobne do tego, co
ja znam z ﬁlmów. Wszyscy obserwowali
nadlatujące samoloty, słychać było syreny
i zaczęły spadać bomby, wyglądające jak

kawałki odrywające się od samolotu. Wtedy i wiele razy później mama obserwowała
pewne dziwne zjawisko. Zestrzelony samolot, jakby zatrzymywał się w powietrzu.
Jeszcze przez chwilę widać było na niebie
jego kształt, gdy w tym czasie już jego fragmenty opadały na ziemię.
W czasie walk wrześniowych pocisk
spadł koło kasztana na podwórku Raszyńskiej 58. To był duży niewypał. Wtedy w
mieszkaniu moich dziadków działający zegar stanął, a drugi – nieruchomy – niespodziewanie zaczął chodzić. Na szczycie tego
brązowego zegara szedł myśliwy, również
z brązu, z czujnym, czarnym wyżłem,
który miał wyprostowany ogon. Zegar ze
scenką myśliwską stał na kwadratowej
szafce, którą zrobił własnoręcznie Aleksander Świętochowski. Była ona bardzo
niepraktyczna, z politurowanego drewna,
na kilka książek. Zegar, który przestał chodzić, wisiał na ścianie, miał kształt rombu
i oprawę rzeźbioną w drewnie.
Ducha tego zegara znam od dzieciństwa. Mieszkanie spaliło się po powstaniu.
Kiedy rodzice przyszli zobaczyć, co się stało z ich domem, znaleźli tylko nadpalony,

powykręcany cyferblat naściennego zegara. Do dziś wisi w domu mojej mamy. Pod
jego szczątkami upłynęło moje dzieciństwo. Nie zachował się żaden ze zbioru instrumentów muzycznych mojego dziadka.
Drugą rzeczą, która rodzice wzięli z rumowiska, był stopiony aluminiowy garnek,
który wyglądał jak mała rzeźba Moora. Na
to, żeby wziąć dużą lampę z brązu, podtrzymywaną przez anioła, nie mieli już sił.
Zegar i garnek były dla mnie materialnym
świadectwem istnienia tego mitycznego
świata sprzed wojny, o którym opowiadali dorośli. Przyznaję, że kiedy oglądam
domy, w których ciągłość została zachowana, inaczej mówiąc – które nie zostały zrujnowane w czasie okupacji – nie mogę się
powstrzymać od zobaczenia pod spodem
tych naszych domowych przedmiotów
– stopionego garnka i spalonego zegara.
28 września 1939 doborowe oddziały niemieckie przeszły od strony Placu
Narutowicza przez ulicę Uniwersytecką,
w stronę skrzyżowania Wawelskiej i Raszyńskiej, tupiąc mocno o bruk i śpiewając głośno „Hej li, hej la”. Pojawili się jak
symbol kapitulacji

Krzysztof Trawkowski
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Tragedie
z Pomnikiem Lotnika w tle

ożna powiedzieć, że Pomnik
Lotnika znajdujący się obecnie
przy skrzyżowaniu ul. Wawelskiej i al. Żwirki i Wigury (od 9 IX 1967
roku) wiąże się z szeregiem tragicznych
zdarzeń. Ale po kolei. Otóż siedemdziesiąt pięć lat temu (11 IX 1932 roku) nasi
dwaj piloci Franciszek Żwirko i Stanisław
Wigura zginęli w katastroﬁe lotniczej, a w
dwa miesiące później, 11 listopada tego
samego roku na Placu Unii Lubelskiej
został odsłonięty ten monument. Ciekawostką jest to, że 15 października 1932 r.
zawiązał się Pod Wysokim Patronatem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
i Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Komitet Budowy Pomnika Ku
Czci Poległych Lotników. Dla realizacji
tej inwestycji potrzebowano tylko miesiąca. Projekt wykonał (już w 1922 roku)
Edward Wi�ig (1879-1941) znany rzeźbiarz i wykładowca na warszawskiej ASP,
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ale także współzałożyciel i członek Rady
Aeroklubu RP.
W czasie okupacji najbliżsi Wi�iga przeżyli tragedię, gdy w kilka miesięcy po jego
śmierci, jego jedyny syn, bardzo zdolny i rokujący wielkie nadzieje, utonął kąpiąc się w
stawie na wsi. Tekla Wi�igowowa (z domu
Knoll), nie mogąc przeżyć śmierci męża i
syna, w kilka dni później odebrała sobie
życie. Warto tu przypomnieć, że Wi�igowa
była współautorką trzech prac z dziedziny
chemii, a także ogłosiła tomik poezji, zbiór
opowiadań i powieść „Tajemnica Krystyny” (wyd. w 1923 r.). Śmierć swojej siostry
bardzo mocno przeżył Roman Knoll (1888-1946), zamieszkujący w latach trzydziestych na ulicy Prokuratorskiej 3, ożeniony
z Marią Bagniewską, będący w latach dwudziestych kolejno ambasadorem w Moskwie
(1922-19230), Ankarze (1924-1925), Rzymie
(1927-1928) i Berlinie (1928-1931). Po zamachu majowym przez dwa lata był również
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wiceministrem spraw zagranicznych. Według opinii jemu współczesnych: miał niski,
matowy głos, czarujący uśmiech, poczucie
humoru i błyskotliwy dowcip, a także dobrotliwą, czasem zjadliwą ironię. Na początku 1940 roku dzięki swoim stosunkom
z Włochami, ułatwił wyjazd wielu osobom.
W konspiracji kierował Departamentem
Spraw Zagranicznych w Delegaturze Rządu
na Kraj. Po różnych perypetiach Knollowie
pod koniec grudnia 1945 roku znaleźli się u
swych krewnych w Katowicach. Nie udały
się rozliczne próby nielegalnego wyjazdu z
Polski. Ostatnią szansę na wyjazd usiłował
stworzyć przyjaciel Włoch, dyrektor Lloyd
Triestino – Romeo Purini, który niestety tuż
przed przyjazdem do Polski nagle umarł.
W pół roku później, 13 marca 1946 r., równie niespodziewanie umarł Roman Knoll.
Dokładnie w trzy miesiące po jego śmierci
żona Maria odebrała sobie życie. Otruła się
na jego grobie

OCHOTA
TEATR OCHOTY – WRZESIEŃ

Aktywny wrzesień

15-16.09 ODCHODZIĆ – SEPARATION

No, i mamy wrzesień, niezwykle atrakcyjny wrzesień. Dni
otwarte, koncerty, pikniki, spotkania po wakacjach.
Mam wrażenie, że nie tylko wiosną wszystko budzi się i
ożywa, również wrzesień jest tchnieniem nowości. Wstyd
się przyznać, ale zamiast postanowień noworocznych,
podejmuję postanowienia wrześniowe, typu „do końca
roku zrobię to i to” albo „od września zacznę to i to, np.
chodzić na capoeirę”.

19-21.09 MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY
22-23.09 SZTUKA
26-28.09 DRUGI POKÓJ/KIBICE
29-30.09 PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY

Wrzesień jest dla mnie miesiącem jakby magicznym. Wrzosy i te cudne niteczki babiego lata, skąpane rosą o poranku. Zachwyca mnie dychotomia i nieprzewidywalność września. Może być piękny,
słoneczno-złocisty, ale też słotny i wietrzny. Cenię też jego dynamiczność, ponieważ
jest swoistym interwałem między letnim rozleniwieniem a jesienno-zimowym wyciszeniem. Namawiam więc wszystkich do „aktywnego” września, w którym ważną
rolę odegrają imprezy i zajęcia proponowane przez OKO i jego ﬁlie.
Anna Napiontkówna

CZY TELNIA
Ochota – dzielnica Warszawy najbardziej wysunięta ku południowemu zachodowi, głównemu i uporczywie podtrzymywanemu kierunkowi niemieckiego naporu
na stolicę – od osiedla nad Czystem po
Pole Mokotowskie – przeżyła we wrześniu
1939 r. najtragiczniejszy spośród dzielnic
Warszawy, ale zarazem i najbardziej bohaterski czas. Zarówno wojskowa załoga
Ochoty, jak i jej mieszkańcy chwalebnie
zdali ten trudny egzamin.
Swego rodzaju kroniką obrony stolicy stał się pisany krótko po kapitulacji
cykl wierszy poświęconych obronie, których autorem był Jan Janiczek. Ukrywszy
się pod pseudonimem „Świadek”, jakże
wiele mówiącym, opublikował on duży
wybór swych wierszowanych kronik w
wydanej konspiracyjnie w 1941 r. „Antologii poezji współczesnej”, której sam był
zresztą współredaktorem. Uderza w cyklu
Janiczka obﬁtość wierszy poświęconych
Ochocie. Oto ich tytuły: „Ulica Grójecka”,
„Ulica Opaczewska”, „Kościół św. Jakuba
na Ochocie”, „Plac Zawiszy Czarnego”,
„Aleja 6 Sierpnia”.
[...] Jana Janiczka „Ulica Opaczewska”, urosła do rangi symbolu obrony
już nawet nie samej Ochoty, lecz całej
Warszawy, we wrześniu 1939 r. Stanie
się to w pełni zrozumiałe, jeśli będziemy
pamiętać, że była to ulica sporo od dzisiejszej dłuższa, osłaniająca od południa

całą ówczesną Ochotę – od ul. Szczęśliwickiej, a nawet ul. Bema, na zachodzie
do ul. Pasteura i Pola Mokotowskiego
na wschodzie (dziś jej część na wschód
od Grójeckiej została nazwana ul. Banacha, co odebrało wierszowi Janiczka jego
oczywistość i część siły przekonywania).
Przypomnĳmy go zatem:
Ja jestem zła ulica! Nie przystępuj do mnie
Najeźdźco, który niesiesz śmierć samolotową
Swojego bronię miasta twardo i niezłomnie
Do walki jestem zawsze skorą i gotową.
Ja jestem zła ulica, stawiam barykady
I pluję armatami, karabinem walę
Nie przerażą mnie
twoich bomb tonowych grady
I czołgi twe jaszczurcze
chwytam wciąż zuchwale.

MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY

autor: Simon Burt
reżyseria: Jan Bratkowski,
przekład: Julitta Grodek,
scenograﬁa: Grzegorz Małecki,
muzyka: Piotr Salaber,
obsada: Zoﬁa Kucówna, Agnieszka Sitek,
Barwiński Waldemar, Zdzisław Wardejn
Prapremiera polska sztuki współczesnego dramatopisarza angielskiego Simona Burta stawia
pytania o istotę trwałości uczuciowej związku
między kobietą i mężczyzną. Tłem dla swojej
opowieści uczynił autor kuchnię i werandę zatłoczonego baru. Jest lato, upał, największy ruch w
interesie, więc personel uwĳa się jak w ukropie.
Personel tworzą dwie pary: młoda kelnereczka
Caroline i uwikłany z nią w wieloletni związek
zarządca baru Richard oraz podstarzały „bitnik”,
miłośnik niemodnej muzyki – Charley i przyjęta
właśnie sezonowa pomocnica – Connie. Charley
i Connie byli kiedyś małżeństwem, które rozpadło się tuż po śmierci kilkumiesięcznej córeczki.
Czy potraﬁą odnaleźć siebie ponownie i znaleźć
nowy wymiar szczęścia? Na tyłach baru toczą
się dwie równoległe historie. Obie pary zdają się
być dla siebie lustrzanym odbiciem. Towarzyszy
temu lęk przed odpowiedzialnością, niedojrzałość emocjonalna i obskurna codzienność baru.
Tytułowe szczęście okazuje się być wcale nie
tam, gdzie wydawało się być na początku. Nic
nie jest oczywiste w tej kameralnej, melancholĳnej, lecz niepozbawionej humoru opowieści.

KONKURS
Pytanie konkursowe:

Ja jestem zła ulica, lecz kocham swe dzieci
Których mi co dzień więcej na łonie umiera
Gdy kamienic gromnica przy tym jasno świeci.
Ja jestem zła ulica, lecz choć bój doskwiera
Nie wpuszczę cię do miasta,
gwałcicielu krwawy...

W którym roku został
odsłonięty na Ochocie
pomnik „Barykada Września?”
Na odpowiedzi czekamy 20 września (czwartek)
godz. 16.00 pod nr tel.: (0 22) 823 37 56

Ja – pani Opaczewska
– bronię dziś Warszawy.
Fragment książki
Józefa K. Wroniszewskiego
„Ochota 1939-1945”
JR

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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architektura
Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty
Plac Zawiszy

M

imo położenia niemal w centrum miasta pl. Artura Zawiszy nigdy w swych dziejach
nie zyskał zwartej zabudowy i do dziś
bardziej przypomina zwykłe rondo komunikacyjne. Jest na tyle duży, że nawet
dwa nowoczesne hotele nie stanowią
dlań wystarczającej oprawy, tym bardziej, że oba stoją w sporej odległości
od pasów ruchu. Tak ogromne rozmiary
plac uzyskał dopiero po II wojnie światowej, toteż fundamenty starych budynków tkwią pod jezdniami i trawnikami
ronda.
Gdy w 1771 roku ukończono sypanie
miejskich wałów sanitarnych, zwanych
Okopami Lubomirskiego, pozostawiono
w nich tylko nieliczne wjazdy do miasta,
czyli rogatki, zaopatrzone w szlabany
i budki straży. Jedną z takich rogatek
urządzono na osi ul. Twardej, ówcześnie
jeszcze nieuregulowanej i luźno zabudowanej tylko w pobliżu pl. Grzybowskiego. Ulica ta za wałami przechodziła
w trakt ciągnący się na południowy-zachód, przez folwark Rakowiec i wieś
Raków, a dalej – przez Raszyn i Nada-

rzyn – do Krakowa. Trakt ten to obecna
ul. Grójecka. Wokół rogatek ciągnęły
się pola uprawne i pastwiska, przecięte
prostą linią obsadzonej topolami Drogi
Królewskiej, czyli ciągiem dzisiejszych
ulic Nowowiejskiej i Niemcewicza. Obie
drogi krzyżowały się w tym samym co i
dziś miejscu. Po 1774 r. rogatki zaczęto
nazywać Jerozolimskimi, od efemerycznej osady Nowa Jerozolima, założonej
dla Żydów przez księcia Augusta Sułkowskiego. Wieś ta, nielegalna w świetle ówczesnego prawa zabraniającego
osiedlać się Żydom nie tylko w obrębie
wałów, ale i 2 mil od miasta, została zlikwidowana decyzją sądów marszałkowskich zaledwie po dwóch latach istnienia, tj. w 1776 r. Osada rozciągała się po
zachodniej stronie rogatek, w widłach
Alej Jerozolimskich i ul. Grójeckiej (bliżej tej pierwszej arterii), ale krótki okres
jej istnienia spowodował, że została naniesiona na jeden tylko plan miasta z
1777 r., a więc już niejako „pośmiertnie”.
W tym kontekście zaskakuje trwałość
nazwy wsi, która do dziś zachowała się
w nazwie Alej Jerozolimskich, a do nie-

dawna także w nazwie rogatek. Arterię
tę przeprowadzono w l. 1823-24 i zwano
ją początkowo po prostu „Aleą”, Nową
Drogą Jerozolimską, następnie zaś al. Jerozolimską. Była to najszersza ulica ówczesnej Warszawy i jednocześnie jedna z
najdłuższych, idealnie prosta, obsadzona topolami, miejscami nawet w ośmiu
rzędach. Równocześnie uregulowano
Szosę Krakowską, czyli ul. Grójecką, a
styk obu arterii zaakcentowano okrągłym placem, przeciętym poprzecznie
drogami podwalnymi, które dały początek ul. Raszyńskiej i ul. Towarowej.
Pośrodku placu wystawiono nowe budynki rogatek. Ich projektodawca, Jakub
Kubicki, miał już wówczas w dorobku
całą serię takich obiektów, które zdobiły
i strzegły warszawskie drogi wylotowe.
Do dziś zachowały się tylko dwie ich
pary: na pl. Unii Lubelskiej i przy ul. Zamoyskiego, początkowo jednak istniało
sześć. Rogatki Jerozolimskie, jedne z najpóźniej ukończonych, były najbardziej
oryginalne ze wszystkich, albowiem architekt nadał im okrągłe rzuty poziome.
Musiały świetnie się prezentować na tle

Rogatki Jerozolimskie w 1913 r.
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Końcowy etap budowy wiaduktu ul. Towarowej, 1930 r.

zadrzewionej alei, otoczone kolistym
placem. Wszystkie te doniosłe inwestycje komunikacyjne nie przekładały się
na ruch budowlany, ponieważ okolice
rogatek w obrębie wałów miejskich były
podówczas najbardziej odległymi peryferiami Warszawy, wypełnionymi tylko
polami i ogrodami. Za miastem dominowały nieużytki i wyrobiska cegielni oraz
ziemne bastiony wzmacniające możliwości obronne poprzedzonego rowem wału
miejskiego.
Od 1844 r. w sąsiedztwie placu budowano tory kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Kolej ta połączyła wprawdzie stolicę z Europą, ale jednocześnie przecięła
wiele dróg, nieodwracalnie je tarasując.
W ten sposób od placu została odcięta
późniejsza ul. Towarowa. Wał miejski
z przerwaną drogą patrolową stracił
sens. Stopniowo zaczęto go rozrzucać,
proces ten trwał aż do 1874 r. Wtedy to
w sąsiedztwie placu urządzono stację
towarową Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (obecnie w tym miejscu
Dworzec Główny), a w następnych latach bocznice kolejowe poprowadzono
wzdłuż ul. Towarowej. W ten sposób
w pobliżu rogatek powstał duży węzeł
kolejowy, skutecznie je izolujący od północnej części miasta.
W latach 80. XIX w. na tereny dzisiejszej Ochoty, która w swej północnej części (od ul. Kaliskiej) była już przyłączona
do miasta, zaczęła nieśmiało wkraczać
zabudowa, głównie drewniana. W ówczesnych zezwoleniach na budowę lokalizację takich domów określano enigma-

tycznie: „za rogatkami Jerozolimskimi”.
Do 1914 r. powstała tu niewielka dzielnica,
zabudowana skromnymi czynszówkami, o
wysokości od dwóch do pięciu kondygnacji, przeplatanych drewnianymi „kamienicami”. Piętrowy, murowany dom stanął
przy samym placu, u zbiegu ul. Raszyńskiej i ul. Grójeckiej, tj. w miejscu gdzie
dziś krzyżują się jezdnie płd.-zach. części
ronda (przed hotelem „Sobieski”). Kamieniczka wraz z rogatkami stanowiła jedyną zabudowę placu aż po lata 20. XX w.,
kiedy to na rogu Alej Jerozolimskich

i ul. Raszyńskiej wyrosła wielka kamienica Lewandowskich. Także jej fundamenty
znajdują się dziś pod jezdnią we wschodniej części ronda. W 1929 r. uchwałą Rady
Miejskiej placowi nadano imię Artura
Zawiszy (1808-1833), powstańca listopadowego i partyzanta, rozstrzelanego w
pobliżu rogatek. Plac stopniowo zatracił
kolistą formę na rzecz zbliżonej do trójkąta. Komunikację z ul. Towarową ponad
wykopem torów kolejowych umożliwiał
wiadukt, ale już w latach 30. budowa nowoczesnego Dworca Pocztowego (przed
obecnym wieżowcem „Warty”) spowodowała zniknięcie torowisk, które znalazły się po żelbetową płytą. Pojawiła się
szansa na zrośnięcie placu z ul. Towarową
i na usytuowanie tu wielkomiejskiej zabudowy, niestety zniweczona przez wojnę.
W 1942 r. Niemcy nakazali rozbiórkę rogatek Jerozolimskich i rogatek Wolskich,
które jakoby tamowały transporty kołowe
na front wschodni. Podczas powstania
warszawskiego spłonęły obie kamienice
przy placu i nie zostały już odbudowane.
Rozbiórka Ruin Dworca Pocztowego wiązała się, niestety, z otworzeniem wykopu
z torowiskami i mimo budowy stacji kolei
dojazdowej Warszawa-Ochota do tej pory
ów „wąwóz” nie doczekał się przekrycia.
Znacznie powiększony plac funkcjonował
przede wszystkim jednak dzięki przerobieniu stacji towarowej na prowizoryczny Dworzec Główny. Dopiero po 1990 r.
okoliczne tereny zaczęto intensywniej zabudowywać, ale proces ten daleki jest od
zakończenia

Kamieniczka przy ul. Grójeckiej 1, 1937 r.
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wspomnienie
Drodzy Czytelnicy, na Państwa prośbę powtarzamy wspomnienia o św.p. ks. prałacie Józeﬁe Gromku. Poniżej zamieszczamy rozszerzoną wersję
wypowiedzi Edwarda Markowskiego i Jana Józefa Kasprzyka, które opublikowaliśmy w poprzednim numerze Ochotnika.

Odszedł do domu Pana

14 lipca b.r. zmarł wielki kapłan Ksiądz
Prałat Józef Gromek wieloletni proboszcz
paraﬁi NMP. Królowej Świata przy ul. Opaczewskiej, budowniczy świątyni. Prawie 43
lata pełnił posługę kapłańską w tej społeczności. 11 sierpnia na czele z proboszczem
ks. Kazimierzem mieliśmy obchodzić 50.
rocznicę święceń kapłańskich Księdza Prałata, które otrzymał z rąk Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Ksiądz Prałat był wielkim koneserem
śpiewu i muzyki. Przeszło trzydzieści lat
temu założył zespół wokalno-instrumentalny „Charyzmaty”. W każdą drugą niedzielę
miesiąca o godzinie 9.00, ks. Gromek odprawiał uroczystą mszę świętą za Ojczyznę, a o

godzinie 16.00 zespół „Charyzmaty” dawał
patriotyczno-religĳny koncert. Poszczególne utwory były przeplatane wzniosłymi
słowami Księdza Prałata.
Wielką zasługą ks. Józefa Gromka było
przyciągnięcie ludzi do świątyni. Nie było
to w latach PRL-u takie proste. Dużą część
mieszkańców paraﬁi stanowiło wojsko i
pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ludziom tym, ich przełożeni zabraniali uczestnictwa w życiu Kościoła.
Nie cały człowiek umiera. Pozostają po
nim jego dzieła: wspaniała świątynia, więź
paraﬁan z kościołem, zespół „Charyzmaty”. Można także powiedzieć, że i obecny
proboszcz paraﬁi ks. Kazimierz Sznajder
jest Jego uczniem – przez kilka lat pod Jego
opieką był wikariuszem w paraﬁi NMP
Królowej Świata.
W uroczystościach pogrzebowych brali
udział: Jego Ekscelencja ksiądz biskup Piotr
Jarecki, przedstawiciel Sejmu Rzeczypospolitej dr Karol Karski, wiceminister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta,
Przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ
„Solidarność” Andrzej Kropiwnicki, zastępca burmistrza Dzielnicy Ochota Krzysztof
Kruk, delegacje kombatantów, radni Dzielnicy Ochota i innych Dzielnic Warszawy.
Ksiądz Prałat urodził się 25 lutego 1933
roku w małej miejscowości Głuchów Skierniewicki. Tam na miejscowym cmentarzu
18 lipca spoczęły Jego doczesne szczątki. W

czasie mszy św. Jego Ekscelencja ks. biskup
Józef Zawitkowski powiedział: „ptaki wracają do gniazd”. Transformując to zdanie
można rzec: „Orzeł wrócił do rodzinnego
gniazda”.
W ﬁlmie „Sami swoi” Pawlak mówi do
Kargula: „Płacz Władek, bo jak mężczyzna
płacze to stało się coś wielkiego”. I stało się
zmarł nasz ukochany kapłan – Ojciec paraﬁi. Drogi Księże Prałacie jestem przekonany, że jeżeli skończy się moja ziemska wędrówka i zapukam do Niebieskich Bram to
obok św. Piotra będziesz stał Ty i powiesz
wchodź, czekałem na ciebie.
Edward Markowski
Radny Dzielnicy Ochota

Kapłan o wielkim sercu
Wiadomość o śmierci ks. prałata Józefa Gromka zaskoczyła nas wszystkich. Do
końca był bowiem niezwykle energiczny,
radosny, uśmiechnięty. Jeszcze 8 lipca przewodził pielgrzymce paraﬁan na Jasną Górę.
Nikt nie przypuszczał, że jego wyjazd nazajutrz, na zasłużony odpoczynek wakacyjny
w ukochane Tatry będzie jego ostatnią na tej
ziemi pielgrzymką...
Kiedy 18 lipca tak licznie staliśmy wokół
jego trumny w kościele Najświętszej Maryi
Panny Królowej Świata, kościele, który wybudował i w którym przez 43 lata pełnił posługę duszpasterską, czuliśmy, że łączy nas
wielka miłość i przede wszystkim wdzięczność wobec tego Kapłana.
W trudnych latach komunistycznego
zniewolenia był niestrudzonym duszpasterzem „Solidarności”, kapłanem, który
wbrew wszelkim przeciwnościom, wybudował wspaniały ochocki kościół przy ul.
Opaczewskiej i przewodził tej paraﬁi przez
ponad ćwierć wieku. Był człowiekiem, który
głęboko wpisał się w krajobraz kulturalny
naszego miasta, organizując od trzydziestu
lat comiesięczne koncerty patriotyczno-reli-

6

gĳne Zespołu „Charyzmaty”. Był kapłanem
o wielkim sercu, niezwykle wrażliwym na
sprawy zwykłych ludzi. Zawsze można było
liczyć na jego radę, pomoc, dobre słowo.
Kiedy Go żegnaliśmy, przypominały się
słowa, jakie 80 lat temu wypowiedział Marszałek Józef Piłsudski, podczas uroczystości
sprowadzenia na Wawel prochów Juliusza
Słowackiego: „Są ludzie i są czyny ludzkie,
co śmierć przezwyciężają, co żyją i obcują między nami”. Nadal z nami obcować
będą wielkie dzieła Księdza Prałata: kościół
przy Opaczewskiej, wspaniała wspólnota
paraﬁalna, setki nagrań koncertów zespołu
„Charyzmaty”.
Księże Prałacie, wierzymy, że kiedyś spotkamy się jeszcze w Domu Ojca i wspólnie
zaśpiewamy Twe ukochane „Polskie kwiaty”, „Czerwone maki”, „Pierwszą Brygadę”,
„Jak długo w sercach naszych”. Nie mówimy „żegnaj”. Mówimy, choć z tak wielkim
smutkiem: „do zobaczenia”.

Ks. prałat Józef Gromek
z biskupem Władysławem Miziołkiem
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Jan Józef Kasprzyk
Wiceprzewodniczący Rady
Dzielnicy Ochota

OKO/Ochota
Za mundurem nauczyciele sznurem

I E Z W YKŁ
KONKURS KONKURSNKONKURS

Wrzesień jest polskim miesiącem przesilenia w kulturze.
Instytucje kultury otwierają nowy sezon, telewizje prezentują nowe ramówki (wiem, wiem, zaraz powiecie, że
w TV kultury już niema), no, i zaczyna się nowy rok szkolny, w tym roku wyjątkowy, bo umundurowany. Reanimacja mundurka ma służyć wzmocnieniu dyscypliny
i ładu w szkole, zapewne w jakiś magiczny sposób. Pamiętam swój nylonowy „mundurek”, tarczę szkolną oraz
obowiązkowe „juniorki”, które upodobniły wszystkich
uczniów klas 1-3 epoki późnego PRL do sprzątaczek z ﬁlmów Barei. Ciekawe jak
pójdzie tym razem. Zastanawiam się tylko, czy najpiękniejszy mundurek coś zmieni.
W naszych, ośrodkowych, zajęciach uczestniczy mnóstwo dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym, czasem z bardzo trudnych środowisk i nigdy nie mieliśmy problemów, z którymi borykają się niektóre szkoły. Dlaczego? Nasi instruktorzy są wybitnymi pedagogami, a prawdziwy pedagog nie potrzebuje pomocy munduru
i dyscypliny na sarniej nóżce, żeby wydobyć z podopiecznych to co najlepsze.
Monika Bończa Tomaszewska
Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

Ośrodek Kultury Ochoty
i Archiwum Czynu
Niepodległościowego
w Archiwum Akt Nowych
Czwarte pytanie konkursowe:
W którym miejscu na Ochocie został
strącony w nocy z 14 na 15 sierpnia 1944 r. samolot RAF spieszący
z pomocą powstańczej Warszawie
– podaj dokładne miejsce.
Odpowiedzi prosimy przesyłać
na adres:
Archiwum
Czynu Niepodległościowego
w Archiwum Akt Nowych,
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
lub na e-mail: wopinska@aan.gov.pl
z dopiskiem „Konkurs”.
Na odpowiedzi czekamy do 15 września (liczy się data nadania listu).

PI K N I K AB SO LWE N TÓW
Stowarzyszenie Absolwentów XXI L.O. im. Hugona Kołłątaja
w Warszawie serdecznie zaprasza WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW LICEUM na PIKNIK, którym chcemy uczcić powstanie
Stowarzyszenia i nadanie honorowego członkowstwa . Piknik
odbędzie się w ostatnią sobotę września 29.09.2007 (prawdopodobnie w XXI L.O. im. Hugona Kołłątaja w Warszawie lub
w okolicy Szkoły).
Podczas pikniku planowane są: licytacja pamiątek związanych
ze Szkołą, przegląd twórczości absolwentów (pokaz ﬁlmów,
wystawa graﬁk etc.) oraz część rozrywkowo-konsumpcyjna przy grillu.
Osoby, które chciałyby dostarczyć pamiątki na licytację, jak również zaprezentować swoje prace prosimy o skontaktowanie się ze Stowarzyszeniem. Poszukujemy
także sponsorów oraz osób, które chciałyby włączyć się w organizację pikniku,
np. poprzez dostarczenie ciast czy sałatek itp.

Lista zwycięzców
trzeciego konkursu:
Lista zwycięzców trzeciego konkursu:
1. Monika Białek, Marek Drzazga, Patrycja Dobrowolska, Angelika Skwarek – uczniowie klasy Ia zespołu szkół
nr 26 w Warszawie
2. Hanna Żurawska
3. Henryk Jaworski
Po odbiór nagród zapraszamy do siedziby Archiwum Akt Nowych, w dniu
14 września o godzinie 12.00.

NIEPUBLICZNEA
SZKOŁA WOKALNA
im. J. WASOWSKIEGO

Dochód z pikniku przeznaczony zostanie na wyremontowania Sali, którą Stowarzyszenie otrzyma na swoją siedzibę.
Wszystkich, którzy mają kontakt z innymi absolwentami liceum, prosimy o przekazanie tej wiadomości. Zaś chętnych do pomocy w przygotowaniu pikniku prosimy
o kontakt mailowy: stowarzyszenie@211o.waw.pl
Zarząd Stowarzyszenia
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Niepubliczna Szkoła Wokalna
im. J. Wasowskiego rozpoczyna nowy
rok szkolny już 1 października 2007.
Zapraszamy wszystkich, którzy kochają
muzykę i śpiew na egzamin wstępny:
25.09.07
w Ośrodku Kultury Ochoty o godz. 18.00.
Na egzamin należy przygotować
dwie piosenki oraz fragment
wiersza lub prozy.
Pamiętajcie o przyniesieniu nut dla
akompaniatora lub podkładów muzycznych w swoich tonacjach.
Koszt egzaminu 25 zł.
Zapraszamy serdecznie.
Dodatkowe informacje na stronie
www.oko.com.pl lub pod
nr. tel. (0 22) 822 93 69.

30/2008 OCHOTNIK

7

wywiad miesiąca

„Czuję się solidarny
z dzielnicą,
w której mieszkam”

– rozmowa
z Józefem Kazimierzem Wroniszewskim
Od kiedy datują się Pana związki z
Ochotą? Jak to się stało, że zdecydował się Pan na napisanie, jedynej
chyba jak dotąd, tak obszernej monograﬁi Ochoty?
Na Ochocie zamieszkałem w latach 50. Przyjechałem z Łodzi, ponieważ żona, pracująca w PAN-ie, dostała
tu mieszkanie. Znalazłem się tu już jako
dorosły, ukształtowany człowiek, po
przejściach w obozie koncentracyjnym.
I od czasu jak zamieszkania w Warszawie, rychło spostrzegłem, że Ochota
jakoś siedzi w cieniu. Było mi smutno, że
ta dzielnica poza kilkoma publikacjami
Pana Bartoszewskiego traktowana jest
tak po macoszemu. Czułem, że coś
trzeba z tym zrobić.
Chciał Pan nadać tej dzielnicy jakąś rangę? Wyzwolić ją z mroku
niewiedzy?
Tak to właśnie było. Wojna przerwała dalekosiężne plany Starzyńskiego,
które chciały uczynić z Ochoty dzielnicę reprezentacyjną. Największy obiekt
sportowy jaki miał być, to właśnie tutaj,
na Szczęśliwicach, w miejscu dawnego fortu. Rola Ochoty w 1939 roku była
ogromna – wzięła na siebie cały ciężar
obrony, a później rok 1944 – również gdyby nie Ochota, to Powstanie by legło w
ciągu pierwszych paru dni. Ta dzielnica
zawsze przyjmowała na siebie pierwszy
atak i spełniała swój obowiązek w tych
krytycznych, kryzysowych chwilach.
Jak w Pana oczach zmieniała się
Ochota na przestrzeni lat?
Jeśli chodzi o kształt materialny to
oczywiście zmiany są ogromne. Ulica
Siewierska, w pobliżu której mieszkam to
był kiedyś kraniec miasta, a na Szczęśliwicach było jedno wielkie śmietnisko,
płonące dzień i noc. Z całej Warszawy
śmiecie zrzucało się właśnie tam, trudno
było tu w ogóle mieszkać. Pod tą górką
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Szczęśliwicką to jest przecież jedno wielkie śmietnisko! Później próbowano, ale
nigdy właściwie do końca tego nie zrealizowano, utworzyć tam, w nawiązaniu
do przedwojennych planów, jakiegoś
ośrodka wypoczynkowo-sportowego.
Czy Ochota pamięta o swojej historii?
To idzie w dobrym kierunku. Pomnik
upamiętniający Barykadę Września jest
pomnikiem wyjątkowym w skali całej
Warszawy i środkowej Polski. W tej chwili jest już kilkadziesiąt tablic i pomników
upamiętniających różne wydarzenia.
Jakie są według Pana charakterystyczne cechy tej dzielnicy? Które
Panu odpowiadają, które chciałby
Pan wyróżnić?
Tego zrobić nie potraﬁę, ponieważ
cały czas wydaje mi się Ochota dzielnicą senną i sypialnianą. Takie jest moje
wrażenie, ale nie muszę mieć racji. To
dzielnica dychotomiczna. W dużym
stopniu robotnicza, ale i inteligencka:
Kolonia Staszica, Kolonia Lubeckiego
– dzielnego człowieka. Nawiasem mówiąc, gdybym miał wybierać polityka,
który według mnie lepiej przyczynił się
do rozwoju ojczyzny, to widział bym raczej takich Lubeckich, a nie księcia Józefa skaczącego w nurty Elstery.
A jakie są Pana ulubione miejsca
albo takie, na które chciałby Pan
zwrócić uwagę?
Ulubione miejsce moje jest nad Pilicą! Tutaj nie mam ulubionych miejsc.
Czyli Pan nie lubi tak naprawdę tej
Ochoty?
Chyba dotyka pani rzeczywiście
istotnej prawdy, bo – uogólniłbym to
tak: w ogóle nie lubię miast.
Ale czymś musiała Ochota Pana
osobiście ująć, że się Pan zdobył na
taką pracę!
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Miejscem zamieszkania. Poczułem
się solidarny z okolicą, w której mieszkam, ale to jest cecha charakterologiczna. I tak to się zaczęło i tak się
ciągnęło, nie było w tym żadnych
dramatycznych wydarzeń, żadnego
procesu. Pracowicie zbierałem relacje
od uczestników konspiracji i z tego powoli powstawała historia. Kilka pozycji
mam opublikowanych o Ochocie z
czasów wojny.
I tylko Ochota czasów wojny Pana
interesowała?
Tak.
Wykonał Pan mrówczą pracę!
I pomnik upamiętniający Barykadę Września też podobno powstał
z pańskiej inspiracji?
Bardzo dzielnie wspierał mnie mój
sąsiad, pułkownik Książkiewicz. Jestem
dumny, że dzięki naszym działaniom
pomnik został odsłonięty w 1979 roku.
Popiersie Narutowicza też powstało przy
moim udziale. Tu dużo działał też profesor Pieniążek. Ale ten pomnik miał swoją
historię jeszcze przed wojną. Wpadliśmy
razem z panią Halinką Gąsiorowską,
naczelnik Wydziału Kultury, na pomysł,
żeby wykorzystać projekt tego co przed
wojną zrobił Wittig z przeznaczeniem
dla domu akademickiego politechniki.
Zrobiliśmy replikę gipsową w innych proporcjach i w 2002 nastąpiło odsłonięcie.
Tego rodzaju pomników bardzo mi brakowało.
Ma Pan coś jeszcze w planach?
Miałbym wiele.. Może inna tablica
w miejscu aresztowania Grota? Przez
wiele lat próbowałem doprowadzić
do tego upamiętnienia, ale władza nie
chciała! Wycięto mi nawet z książki cały
akapit, w którym porównywałem chwile pojmania Grota-Roweckiego przez
gestapo z aresztowaniem Traugutta
w podobnych warunkach. Ta tablica

Ochota
na Spiskiej chyba nie jest dostatecznie nośna w proporcji do zasług Grota
dla konspiracji, podziemnej Polski. Czy
teraz można zdjąć jedną tablicę, żeby
stawiać inną?
Ochota ma bardzo wiele ładnych
zabytków architektonicznych. Wydaje
mi się, że byłoby dobrze te wszystkie
gmachy jakoś wyróżnić, zaznaczyć, postawić przy nich tzw. metryczki. Pierwsza taka metryczka powstała w zeszłym
roku. Może to nie jest zabytek tak dużej
miary – Wszechnica, ale zawsze ujmowała mnie jej historia. Postawiłem wniosek, żeby jakoś ten budynek wyróżnić i
po latach został zrealizowany. Należałoby taką tabliczkę postawić również
przy Wyższej Szkole Nauk Politycznych.
Tych rzeczy jest sporo. Działania na rzecz
Ochoty wypełniły mi kilkadziesiąt lat życia. Ale jeszcze wiele należałoby zrobić,
żeby nadać tej dzielnicy charakter.
Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała
Joanna Rolińska

„Ja
– pani Opaczewska
– bronię
dziś Warszawy…”
Piotr Żbikowski

Ten najczęściej cytowany wers czterozwrotkowego wiersza Jana Janiczka, brzmi co roku (8 września) jak surma bojowa, wzywając pod Barykadę
Września – pomnik ochocki, ale symbolizujący wysiłek wszystkich obrońców
Warszawy w 1939 roku.
Od 8 do 27 września 1939 roku nasza
dzielnica była miejscem bohaterskich
walk polskich żołnierzy, przybyłych często z odległych zakątków Rzeczypospolitej. To na Ochocie ginęli w obronie swojej stolicy „Strzelcy Suwalscy” i
„Dzieci Lwowskie”. Dla wielu z nich była
to pierwsza wizyta w Warszawie. Polskie
wojsko wspierały „Robotnicze Bataliony
Obrony Warszawy” i ludność cywilna.
Gdy 8 września dotarły na przedpola Warszawy (Rakowiec, Szczęśliwice)
pierwsze czołgi 4. dywizji pancernej generała Georga Reinharda, Niemcy byli
przekonani, że zdobędą stolicę Polski z
marszu. Następnego dnia polskie pozycje obronne na Ochocie zaatakowało
ponad 100 czołgów. Klęska agresorów
była miażdżąca. W przeciągu paru godzin stracili połowę sprzętu i wielu żołnierzy. Nie zdecydowali się na następny
szturm. Polskie wojsko nie tylko wyparło
ich z Warszawy, ale przez następne dni
przeprowadziło wiele udanych akcji
zaczepnych. Niemcy, związani bitwą
nad Bzurą, przystąpili do powtórnego
ataku dopiero 26 września.
Główna linia obrony na Ochocie przebiegała wzdłuż ulicy Opaczewskiej. Najważniejsza barykada, blokująca główny
kierunek niemieckiego natarcia znajdowała się tu, gdzie dzisiaj stoi Pomnik Barykada Września 1939 – między budynkami
przy ul. Grójeckiej 104 i 104a a rozebranym po wojnie murem Zieleniaka.

8 września 2007 roku spotkajmy się
po raz kolejny pod Barykadą i oddajmy
cześć polskim obrońcom, dowodzonym przez gen. bryg. Waleriana Czumę – dowódcę obrony Warszawy i płk
dypl. Tadeusza Tomaszewskiego – szefa
sztabu Dowództwa Obrony Warszawy.
Pamiętajmy o płk dypl. Marianie Porwicie, który jako dowódca przedmościa
zachodniego w praktyce był głównym
dowódcą wojsk polskich na Ochocie,
ppłk Józeﬁe Kalandyku dowódcy 40 pp
z lwowskiej 5 DP i wszystkich oﬁcerach
i żołnierzach tego pułku, na czele z
poległym 26 września bohaterskim dowódcą 2 batalionu majorem Antonim
Kassianem. Pamiętajmy o dzielnych
oﬁcerach i żołnierzach 2 batalionu suwalskiego 41 pp dowodzonych przez
majora Artemiego Aroniszydze.
Aby wymienić wszystkich, którzy na
to zasługują nie wystarczyłoby miejsca
w całym numerze „Ochotnika”. Dodam więc tylko, że w tym roku do wielu
tablic poświęconych obrońcom Warszawy, zamieszczonych na pomniku
dodane zostaną dwie następne, przypominające o żołnierzach 26 pułku piechoty i 44 Dywizji Piechoty Rezerwowej
(Łowicz). Ci żołnierze walczyli aż do kapitulacji Warszawy w dniu 28 września
na Targówku i Kamionku, broniąc przed
Niemcami warszawską Pragę.
Zapraszam serdecznie wszystkich
mieszkańców Ochoty pod Barykadę Września – 8 września (sobota)
o godz. 17.00.
Piotr Żbikowski
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Ochota

Józef K. Wroniszewski – urodzony
w Kaliszu w 1925 roku. Jest historiografem Ochoty, autorem szeregu
książek poświęconych tej dzielnicy,
w tym najbardziej znanej: „Ochota
1939-1944”.
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Lato w mieście na Ochocie
23 sierpnia na Polu Mokotowskim zakończyła się kolejna edycja akcji „Lato w mieście”. Dzieci mieszkające na Ochocie, które
z różnych powodów nie wyjechały tego lata na wakacje, skorzystały z oferty punktów dziennej opieki m.in. w Domu Kultury
„Rakowiec”, Centrum Artystycznym „Radomska 13” czy w Zespole Szkół nr 83. Dzięki środkom przekazanym przez władze
miasta, burmistrza dzielnicy Ochota oraz Wydział Sportu i Rekreacji dzielnicy Ochota, uczestnicy „lata w mieście” brali udział
m.in. w spektaklach teatralnych na Rakowcu, odwiedzili Łazienki, Muzeum Techniki, Zoo, Muzeum Powstania Warszawskiego,
Muzeum Sportu oraz Zamek Królewski. W Parku Szczęśliwickim odbyły się dwa happeningi przybliżające kulturę Dzikiego Zachodu oraz Japonii, natomiast w Ośrodku Kultury Ochoty, raz w tygodniu odbywał się ciekawy pokaz naukowy, odbyły się
też warsztaty w „szkółce Dj”. Nad całością czuwała niezastąpiona koordynator akcji, p. Elżbieta Szczepankowska z Wydziału
Sportu i Rekreacji dzielnicy Ochota. Tegoroczna edycja „Lata w mieście”, przeprowadzona została z dużym rozmachem,
uczestnicy oprócz opieki wychowawców i instruktorów oraz licznych atrakcji, otrzymywali również ciepły posiłek. Efekt, a zarazem sens „lata w mieście”, widoczny był podczas jego ﬁnału, gdzie między stoiskami 18 dzielnic biorących udział w akcji,
przewijały się tysiące uśmiechniętych i wypoczętych dzieci.
Bartek Guentzel
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31 lipca 2007 Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty,
Monika Bończa Tomaszewska,
odebrała nagrodę, przyznaną jej
przez Radę m.st. Warszawy.
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26 lipca 2007 nasza koleżanka Gabrysia
urodziła drugiego synka – Tadeusza.
Obojgu życzymy dużo radości i zdrowia.

Drodzy Czytelnicy,
rozpoczynamy nową rubrykę
w „Ochotniku”
– Uwiecznione w kadrze.

Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz Waltz
i Dyrektor OKO Monika Bończa Tomaszewska

Chcemy w nim prezentować bliskie nam – mieszkańcom Ochoty, osobom związanym
z dzielnicą – sprawy. Zaczynamy
od siebie, ale wszystkich
Czytelników gorąco zapraszamy
do przyłączenia się do naszej
inicjatywy. Jeśli ktoś z Państwa
chciałby się podzielić z nami ciekawym wydarzeniem ze swojego
życia, np. niezwykłe spotkanie,
interesująca przygoda, narodziny dziecka, ważne rocznice,
niecodzienny urlop etc.,
wystarczy tylko nadesłać zdjęcie
z opisem na adres:
anna.napiontkowna@oko.com.pl,
a my je opublikujemy.

10 sierpnia 2007 w pięknej brodnickiej
farze odbył się ślub naszego kolegi
Bartka z Martą. Nowożeńcom składamy
serdeczne gratulacje i życzymy szczęścia.

Wakacje nasza koleżanka
Agnieszka spędziła wędrując
po Błędnych Skałach w Górach Stołowych.

Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska,
Dyrektor OKO – Monika Bończa Tomaszewska,
Wiceprzewodnicząca Rady Warszawy Olga Johann

BIEG SOLIDARNOŚCI OCHOTA 2007
Wszystkich sympatyków i amatorów joggingu zapraszamy
8 września do Parku Szczęśliwice na imprezę biegową dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Rozpoczynamy o godz. 10.30; zapisy od 9.00 Drawska – PUB „ŻYWIECKI”.

OGNISKO
TKKF
ECHO

PRZEWIDZIENE SĄ NAGRODY W WIELU KATEGORIACH WIEKOWYCH.
Przyjdź, spróbuj swych sił i baw się razem z nami.
PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY OCHOTA DLA NAJAKTYWNIEJSZEJ SZKOŁY

WYDZIAŁ SPORTU
I REKREACJI

PATRONAT HONOROWY
BURMISTRZ DZIELNICY OCHOTA
M.ST. WARSZAWY

URZĘDU DZIELNICY OCHOTA

Szczegółowe informacje 501-76-76-00 (Ala), www.biegi.waw.pl

30/2008 OCHOTNIK
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Klub Gier OKO
to cotygodniowe spotkania entuzjastów gier planszowych, które
są doskonałą formą rozrywki dla osób w każdym wieku. Pozwalają
na rozwinięcie osobowości graczy poprzez uczenie współdziałania
w grupie, podejmowania decyzji strategicznych, logiczne myślenie,
asertywność i ćwiczenie pamięci.
Gracze mają zapewniony dostęp do najlepszych i najnowszych gier,
zarówno polskich, jak i zagranicznych. Są wśród nich gry: decyzyjne,
symulacyjne, planszowe, RPG, karciane, kolekcjonerskie, ﬁgurkowe,
systemy bitewne, gry edukacyjne i towarzyskie. Nasze spotkania to
koleżeńska rywalizacja w przemiłej atmosferze.
Klub jest też miejscem spotkań prestiżowego, ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instytut Gier Smolna, zaś organizatorzy posiadają ponad
dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla młodzieży.

01.IX
21.XII
04.IX

Na uroczystości współorganizowanej przez Ośrodek Kultury
Ochoty wystąpią m.in. uczniowie szkoły wokalnej z programem w reżyserii Maciejki Mazan „Powracające Piosenki”,
na który złożą się piosenki z tekstami zmarłego rok temu J. Ficowskiego. Wystąpią: Marta Masny, Jerzy Grzechnik, Aleksandra Zawadzka,
akompaniować będzie Marcin Kuczewski.
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Przed nami także kontynuacja imprez cyklicznych takich jak „Tradycja po polsku”, „Ochockie spotkania historyczne” czy „Wieczory
przy herbacie”.
Będziemy razem piec chleb i przygotowywać inne pachnące wypieki podczas zajęć „Ciastoterapii” oraz wykonamy kolorowe kompozycje z kwiatów i innych roślin podczas warsztatów ﬂorystycznych.
W tym roku odbędzie się XIV Mazowiecki Przegląd Dziecięcych
i Młodzieżowych Grup Teatralnych „Minimaks” oraz VIII Konkurs Prezentacji Artystycznych w Języku Angielskim BIG BEN.
Przygotujemy też wiele wystaw, spotkań, wykładów i innych imprez
kulturalno-artystycznych.
Natomiast Europejska Akademia Tańca zaprasza dzieci, młodzież i
dorosłych do grup tanecznych i sportowych. Taniec współczesny
i towarzyski, balet, capoeira, hip-hop, pilates, joga, karate i wiele
innych propozycji z pewnością zainteresuje miłośników ruchu i pracy
nad swoim ciałem.
Zapraszamy na „Radomską 13”. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
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URODZINY JERZEGO FICOWSKIEGO
uroczystość współorganizowana przez OKO, na której
wystąpią m.in. uczniowie szkoły wokalnej z programem w
reżyserii Maciejki Mazan „Powracające Piosenki”; wystąpią:
Marta Masny, Jerzy Grzechnik, Aleksandra Zawadzka; akompaniament: Marcin Kuczewski
Restauracja Żywiciel na Żoliborzu, godz.18.00
DZIEŃ OTWARTY W OKO I FILIACH OKO
od godz. 11.00 – prezentacja sekcji i kół zainteresowań,
happeningi plastyczne, wystawy, spotkania
z instruktorami, zapisy, szczegóły: str 16

09.IX

BEZPIECZNA STOLICA
Pole Mokotowskie

15.IX

SPOKO czyli Spotkania Pokoleniowe w OKO
„Tam gdzie tańczą ﬂamenco”
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz.11.00, wstęp wolny
zapisy: tel. (0 22) 822 74 37

16.IX

WARSZAWSKIE HISTORIE
„Baśnie i legendy Starego Miasta”
spacer interaktywny po Starówce
zbiórka: godz. 11.00 przy bramie Barbakanu

16.IX
22.IX
17.IX

Plener malarski na duńskiej wyspie Aero dla
uczestników zajęć plastycznych w placówkach OKO
SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
specjalnie przygotowany koncert upamiętniający rocznicę
napaści Sowieckiej na Polskę w 1939 r., wystąpią: Anna
Bojarska, Marek Urbański i Janusz Tylman
Kościół św. Jakuba Apostoła przy Pl. Narutowicza
godz. 20.00, wstęp wolny (wyjątkowo koncert w poniedziałek!)

22.IX

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
Rzeczy piękne i bardziej niezwykłe niż tęcza; Opowieść
o pewnym smoku i jego rodzinie
OKO, ul. Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp wolny
zapisy: tel. (0 22) 822 74 37

22.IX

V Rodzinny Piknik Integracyjny
Park Szczęśliwicki, godz. 11.00-17.00

23.IX

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
Piraci i morskie opowieści
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

06.X

WARSAW DJ FEST
Pole Mokotowskie

07.X

IV PIKNIK POLOWY
Pole Mokotowskie

08.X

JAZZ W OKO
„w saloniku u Janusza”, koncert pt. „Ocalić od zapomnienia”, poświęcony twórczości Marka Grechuty (w pierwszą
rocznicę śmierci Artysty);
wystąpi MajewskI Quintet w składzie: Wojciech Majewski (fortepian), Robert Majewski (trąbka), Tomasz Szukalski (saksofon),
Jacek Niedziela (kontrabas), Paweł Dobrowolski (perkusja)
OKO, ul. Grójecka 75, godz. 20.00
cena biletów: 10 zł, sprzedaż biletów w kasie OKO
tel.: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69

RADOMSKA W SEZONIE 2007/2008
Centrum Artystyczne „Radomska 13” przygotowało na nowy rok edukacyjno-kulturalny urozmaicony program zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, składający się z warsztatów plastycznych,
muzycznych, rytmicznych i teatralnych. Zapraszamy również na kursy
języka angielskiego prowadzone w różnych grupach wiekowych.

Pobyt 6 stypendystów (muzycy, wokaliści, aktorzy)
w duńskiej szkole artystycznej Aero Folkehojskole

09.IX

Serdecznie zapraszamy w każdy piątek od godziny 16.00.

Niepubliczna Szkoła Wokalna im. J. Wasowskiego zaprasza
na urodziny Jerzego Ficowskiego do restauracji Żywiciel na
Żoliborzu, które odbędą się 4 września, o godz. 18.00.

WRZESIEŃ

OKO
OKO/ﬁlie

NOWOŚCI w OKO 2007
W roku 2007/2008 Ośrodek Kultury Ochoty wraz z ﬁliami poszerzył ofertę kulturalną o kolejne nowe zajęcia. Oto niektóre
z nich:

OKO
ul. Grójecka 75
tel. (0 22) 822 48 70
www.oko.com.pl
AUTORSKA
PRACOWNIA INTERMEDIALNA
prowadzący: Anna Baumgart

W pracowni zajrzymy w różne rejony codzienności, zakamarki środowiska, w którym żyjemy. Zastanowimy się, co dla nas
wynika z nierozerwalnej triady, jaką jest
natura, kultura i środowisko medialne.
KURS PHOTOSHOP
prowadzący: Jarosław Chaber

Szkolenie jest skierowane do osób (młodzieży z gimnazjów i szkół średnich oraz
dorosłych), które zafascynowane są
możliwościami współczesnego oprogramowania graﬁcznego i chcą zgłębić jego tajniki. Celem jest opanowanie
podstawowych narzędzi programu Photoshop. Szkolenie polecamy osobom,
które chciałyby wykorzystać poznaną
wiedzę do obróbki graﬁki (zdjęć cyfrowych, skanów itp.) lub chcą uczynić
pierwszy krok w biegłym opanowaniu
tego programu. Zajęcia odbywać się
będą w trzyosobowych grupach.
KURS COREL DRAW
lub ADOBE ILLUSTRATOR
prowadzący: Jarosław Chaber

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz młodzieży gimnazjalnej i ze
szkół średnich, zainteresowanych poznaniem podstawowych technik tworzenia i przetwarzania graﬁki dwuwymiarowej oraz dla osób zamierzających
uzupełnić swoją wiedzę o umiejętność
projektowania
różnorodnych
prac
graﬁcznych z wykorzystaniem sprzętu
komputerowego. Zajęcia odbywać się
będą w trzyosobowych grupach.
WARSZTATY FILMOWE
prowadzący: Jarosław Chaber

Warsztaty skierowane są do miłośników
sztuki ﬁlmowej. W trakcie zajęć uczestnicy urzeczywistnią własne pomysły,
zaczynając od pisania scenariusza, a
kończąc na jego realizacji.

KLUB ANI Z ZIELONEGO WZGÓRZA
prowadzący: Zoﬁa Stanecka

Zajęcia skierowane do dziewczynek w
wieku 11-12 lat, rozbudzające zainteresowanie literaturą.
RYCERZE DOBREJ OPIEKI
prowadzący: Maciej Sebald Spława-Neyman

RDO to bractwo rycerskie odtwarzające
kulturę XIII wieku. Na naszych spotkaniach uczymy się fechtunku różnymi rodzajami broni białej. Treningi nastawione są również na poprawienie sprawności ﬁzycznej i kondycyjnej, poza walką
rekonstruujemy elementy uzbrojenia
dawnego oraz przedmioty codziennego użytku. Nasze bractwo jest aktywnie uczestniczy w turniejach rycerskich
i pokazach historycznych. Ze względów
bezpieczeństwa w treningach mogą
uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, pozostałe zajęcia nie są ograniczone wiekiem.

Centrum Artystyczne
„Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56,
www.radomska13.art.pl
WIRTUOZ I JEGO INSTRUMENT
Cykl koncertów dla szkół, połączonych
z prelekcją i warsztatami.
WARSZTATY JAPOŃSKIEGO
AŃCA WSPÓŁCZESNEGO BUTOH
prowadzący: Iwona Wojnicka

Celem każdego praktyka butoh jest
znalezienie własnej indywidualnej drogi w tańcu. Taniec butoh, mimo swojej
awangardowej formy, wymaga intensywnego treningu ﬁzycznego i głosowego, szerokiego warsztatu aktorskiego
w oparciu o plastyczne i sprawne ciało
oraz zdolności improwizacyjne i pracę
z przestrzenią sceniczną. Zajęcia bez
ograniczeń wiekowych, zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących.
VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
warsztaty artystyczne
prowadzący: Joanna Szyber

Cykl zajęć dla młodzieży i dorosłych,
umożliwiających zgłębienie tajników rękodzieła artystycznego. Program obejmuje tworzenie unikatowych upominków na każdą okazję.
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TKACTWO ARTYSTYCZNE
„OD NITECZKI DO TKANINY”
prowadzący: Katarzyna Lis-Lachowicz

Nauka różnych technik tkackich: ściegu
lnianego, dywanu strzyżonego, skosów,
ażuru, pikotek, koła, cieniowania, pętelek, wałeczków tkania na dodatkowej
osnowie.

DK „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8
tel. (0 22) 823 66 97
www.rakowiec.art.pl
RODZINNE ZABAWY TANECZNE
prowadzący: Barbara Sumało

Zajęcia dla dzieci w wieku 3-7 lat z rodzicami, mające na celu rozwinięcie u
dzieci muzykalności, kultury ruchu, motoryki i rytmiki.
PLASTYKA
– NARZĘDZIE KREATYWNEGO MYŚLENIA
prowadzący: Janusz Zadurowicz

Zapraszamy dzieci i młodzież (10-15 lat)
na zajęcia plastyczne mające na celu
rozbudzenie umiejętności kreatywnego
myślenia. Zajęcia pomogą uczestnikom
rozwiązywać problemy, zauważać powiązania między rzeczami i ideami, odrzucać stereotypy i ograniczenia w procesie twórczym.
OSWAJAM ŚWIAT – WYRAŻAM SIEBIE
zajęcia metodą dramy
prowadzący: Agata Wieczyńska-Krawiec

Wspólna zabawa wyobraźnią z użyciem
podstawowych technik dramy pozwoli
ci lepiej poznać siebie, rozwijać pomysłowość, rozwiązywać konﬂikty. Będziemy pracować w grupie do 15 osób. Zajęcia są dla młodzieży od lat 12.

MAGAZYN SZTUK
ul. Filtrowa 62, domofon 230
tel. (0 22) 659 43 37
PRACOWNIA RZEŹBY
prowadzący: Maciej M. Michalski

Podczas zajęć poznamy zasady komponowania w przestrzeni i podstawową
wiedzę techniczną dotyczącą pracy w
różnych materiałach. Zajęcia przeznaczone są dla osób przygotowujących
się do egzaminów i wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swoich zdolności
rzeźbiarskich.
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EAT

EUROPEJSKA AKADEMIA TAŃCA
przy Centrum Artystycznym „Radomska 13”
zaprasza na:
TANIEC TOWARZYSKI

CAPOEIRA

prowadzący: Paweł Sumało

prowadzący: nauczyciele z grupy UNICAR

niedziela, godz. 18.00-19.15
karnet miesięczny: 80 zł
wejście jednorazowe: 20 zł

KURSY TAŃCA TOWARZYSKIEGO
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.
Proponujemy:
– tańce dyskotekowe
(samba, disco, swing)
– tańce standardowe
(walc angielski, walc wiedeński, tango)
– tańce latynoamerykańskie (cha-cha,
rumba, rock and roll, salsa).

WARSZTATY TANECZNE

niedziela, godz. 19.30-21.00

TANIEC WSPÓŁCZESNY
prowadzący: Karolina Kroczak

wtorek, godz. 18.30-20.00
karnet miesięczny (4 zajęcia): 50 zł
wejście jednorazowe: 15 zł

STREET JAZZ
prowadzący: Małgorzata Kubicz

czwartek, godz. 18.30-20.00
karnet miesięczny (4 zajęcia): 50 zł
wejście jednorazowe: 15 zł
tel. (0 22) 659 43 79, 823 37 56
Taniec ulicy. Styl oparty na technice
jazzowej, łączący elementy funky,
modern jazz i tańca klasycznego. Dużą
część zajęć zajmują techniki podnoszące świadomość ciała uczestników.

BALET
prowadzący: Małgorzata Dorosiewicz

wtorek, czwartek – grupa zaawansowana
piątek – grupa początkująca (3-6 lat)
karnet miesięczny (8 zajęć): 90 zł
karnet miesięczny (4 zajęcia): 45 zł
wejście jednorazowe: 12 zł
Zajęcia rytmiczno-ruchowe z elementami tańca klasycznego,
nastawione na kształcenie poczucia estetyki i formy klasycznej poprzez gry i zabawy taneczne.
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wtorek, godz. 20.30-22.00,
zajęcia w OKO, ul. Grójecka 75
niedziela, godz. 12.00-13.30,
zajęcia w EAT, ul. Radomska 13/21
karnet miesięczny (4 zajęcia): 50 zł
wejście jednorazowe: 15 zł
Capoeira to brazylijska sztuka walki
i tańca, to muzyka, śpiew, akrobacje,
a przede wszystkim grupa życzliwych ludzi, których łączy wspólna fascynacja.

PILATES
prowadzący: Małgorzata Kubicz, Karolina Kroczak

wtorek, czwartek, godz. 17.30-18.30
środa, piątek, godz. 9.00-10.00
karnet miesięczny (8 zajęć): 90 zł
karnet miesięczny (4 zajęcia): 50 zł
wejście jednorazowe: 15 zł
Ćwiczenia dla pań wzmacniające
mięśnie brzucha i grzbietu. Szczególnie polecane dla osób cierpiących
na bóle kręgosłupa. Efektem ćwiczeń
jest prawidłowa i zgrabna sylwetka.

JOGA

ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE
I RELAKSACYJNE
TAI CHI
prowadzący: Lada Malinkowa, nauczyciel
ze szkoły Mistrza Ming Wonga. C.Y.

wtorek, godz. 19.10-20.40
zajęcia w OKO, ul. Grójecka 75
środa, godz. 10.15-11.45,
zajęcia w EAT, ul. Radomska 13/21
czwartek, godz. 17.45-19.15
zajęcia w OKO, ul. Grójecka 75
piątek, godz. 10.15-11.45; 18.30-20.00,
zajęcia w EAT, ul. Radomska 13/21
TAI KI KUNG styl SAN FENG to zdrowie,
sprawność ﬁzyczna , harmonia ruchu, koncentracja umysłu, piękno.

KARATEDO DOSHINKAN
prowadzący: Renshi Marian Nosal 5 DAN

środa, godz. 18.00-18.40
zajęcia w EAT, ul. Radomska 13/21

prowadzący: nauczyciel z „Joga Foksal”

czwartek, godz. 19.15-21.45
zajęcia w OKO, ul. Grójecka 75

wtorek, piątek godz. 20.00-21.30
karnet miesięczny: 120 zł
wejście jednorazowe: 20 zł

sobota, godz. 10.00-11.30
zajęcia w OKO, ul. Grójecka 75

Praktyka asan – pozycji jogicznych
dopracowanych przez tysiące lat, w
zamierzony sposób działa na każdy
mięsień, nerw, gruczoł i narząd ciała
człowieka. Praktyka ta czyni ciało silnym, elastycznym i lekkim. Ćwicząc
ciało poprawiamy oddech, koncentrujemy umysł i zaczynamy żyć pełnią
życia. Efektem jogi jest niezawodna
praca układu oddechowego, nerwowego, krwionośnego, równowaga hormonalna. Joga wytwarza energię i jej
nie rozprasza. Sprawia, że człowiek jest
energiczny i witalny. Wzmacnia naturalne siły odpornościowe organizmu.

PROGRESJA LABORATORY
prowadzący: Enderu (Progresja Crew)

sobota, godz. 16.00-18.00
karnet trzymiesięczny: 120 zł
karnet miesięczny: 50 zł
wejście jednorazowe: 15 zł
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niedziela, godz. 15.00-16.30
zajęcia w EAT, ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 659 43 79, 823 37 56
Tradycyjna Okinowska Szkoła Sztuk Walki prowadzona przez
Hansiego Ichikawę 10 DAN.

CENTRUM ARTYSTYCZNE
RADOMSKA 13”
”
ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 659 43 79, 823 37 56
radomska13@oko.com.pl

Radomska 13
Szanowni Państwo,
Centrum Artystyczne „Radomska 13” (d. Klub Nauczyciela), ﬁlia Ośrodka Kultury Ochoty, organizuje kolejna edycję Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży. Konkurs ten od 15 lat przyciąga młodych wrażliwych ludzi, którzy chcą spróbować swoich sił w małych formach literackich. Zależy nam na kształtowaniu wśród dzieci i młodzieży twórczej postawy
wobec literatury. Podczas tego przeglądu będziemy współpracować z polską młodzieżą na Ukrainie.
Organizatorzy
Tegoroczny temat pozwala na bardzo szeroką interpretację i płynne przekraczanie granicy pomiędzy opisem świata rzeczywistego i ﬁkcji literackiej. Co dla dzisiejszych młodych i bardzo młodych ludzi znaczy prawda? A może
słowo „fałsz” mimo negatywnego wydźwięku miewa pozytywne znaczenie? Czy w przestrzeni „między prawdą a
fałszem” coś jeszcze się mieści? Podobnych pytań można stawiać sobie tysiące, ale najciekawsze będą odpowiedzi uczestników konkursu, ich świeże autorskie pomysły i przemyślenia ubrane w literacką formę wiersza lub opowiadania. Czekamy na młode talenty i oryginalne ujęcia. – powiedziała nam organizatorka konkursu, Ewa Maślanka.

REGULAMIN
VX JUBILEUSZOWEGO
PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI
LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Temat konkursu:
„Między prawdą a fałszem”.
2. Konkurs ma charakter otwarty. Do
udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z Warszawy oraz polskich szkół na Ukrainie.
3. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch
kategoriach wiekowych:
I – szkoły podstawowe (7-13 lat),
II – szkoły ponadpodstawowe (14-19 lat).
4. Każdy z uczestników może zgłosić tylko
jeden utwór literacki, nie więcej niż 2 strony maszynopisu (1 znormalizowana strona
maszynopisu – 1 800 znaków ze spacjami).
5. Do wydruku należy dołączyć dyskietkę
(lub inny nośnik elektroniczny) z tekstem
lub przesłać mailem na adres:
radomska13@oko.com.pl
6. Należy nadsyłać tylko utwory wcześniej niepublikowane, zgodne z tematem konkursu.
7. Forma literacka – proza lub wiersz.
8. Nadesłana praca powinna być opatrzona godłem, identycznym jak na zaklejonej kopercie z danymi autora (imię,
nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail).
9. Termin składania prac upływa z dniem
15 października 2007 r. (obowiązuje data
dotarcia przesyłki do adresata.
Przesyłki należy kierować na adres:
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21 02-323 Warszawa
e-mail: radomska13@oko.com.pl
10. Uroczysty ﬁnał konkursu i wręczenie nagród
laureatom nastąpi w grudniu 2007 roku.
Laureaci konkursu, jurorzy i goście
otrzymają oﬁcjalne zaproszenia
z podanym miejscem i terminem.
11. Prace oceni powołane przez
Organizatora Jury konkursu.
12. Najlepsze utwory zostaną nagrodzone i wydrukowane w formie książkowej. Prace wyróżnione zostaną zamieszczone w publikacji
w całości lub w obszernych fragmentach.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do
redakcji i dokonania skrótów, a także do
publikacji wybranych prac lub ich fragmentów w celu popularyzacji idei konkursu.
14. Nadesłane prace pozostają w dyspozycji Organizatora i nie będą odsyłane.
15. Nadesłanie pracy na konkurs jest
równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków regulaminu.
16. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu z przyczyn
od siebie niezależnych oraz rezygnacji z publikacji w formie książkowej.
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Ośrodek Kultury Ochoty wraz z ﬁliami
serdecznie zaprasza na
DZIEŃ OTWARTY*
9 WRZEŚNIA 2007
OŚRODEK KULTURY OCHOTY
ul. Grójecka 75, tel. (0 22) 822 48 70
godz. 11.00-19.00

KLUB OSIEDLOWY SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel. (0 22) 823 04 32
surma@oko.com.pl
godz. 11.00-15.00.
Jeżeli chciałabyś zapisać się na ciekawe warsztaty,
Jeżeli chciałbyś włączyć się w działania animacyjne,
Jeżeli chciałabyś poznać nasz Klub…
Przyjdź, zobacz, przekonaj się !

prezentacja sekcji i kół zainteresowań, happeningi
plastyczne, wystawy, spotkania z instruktorami i zapisy,
występ Uczniów Niepublicznej Szkoły Wokalnej im. Jerzego Wasowskiego w programie:
– piosenki z „Kabaretu Starszych Panów” (godz. 17.00)
– „Rosyjskie sentymenty Agnieszki Osieckiej” – recital
Eleny Rutkowskiej

FILIE
DK RAKOWIEC
ul. Wiślicka 8, tel. (0 22) 823 66 97
godz. 11.00-15.00
prezentacja sekcji oraz zapisy na zajęcia w roku 2007/2008,
spotkania z instruktorami , warsztaty plastyczne, spotkanie z
muzyką, występy artystyczne, konkurencje sprawnościowe,
Happening Artystyczny, IV Turniej Szachowy
CENTRUM ARTYSTYCZNE
RADOMSKA 13
ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56
radomska13@oko.com.pl
godz. 11.00-16.00
spotkania z instruktoram, zapisy na zajęcia, darmowe
warsztaty, różne ciekawe zabawy

MAGAZYN SZTUK
ul. Filtrowa 62, dom. 230
tel./fax (0 22) 659 43 37
godz. 12.00-19.00
bezpłatne warsztaty rysunkowe
– martwa natura, godz. 12.00-15.30
zajęcia płatne – akt, godz. 15.30-19.30 (4 godz. 25 zł)
jednodniowa wystawa prac malarskich
z wakacyjnych plenerów instruktorów
i podopiecznych 12.00-16.00

PRACOWNIA CERAMICZNA
ANGOBA
ul. Przemyska 18
tel. (0 22) 822 74 36 w OKO
godz. 11.00-15.00
warsztaty i zapisy na zajęcia

* impreza odbywa się w ramach Dziecięcej Stolicy Bis.

V PIKNIK NA ZAKOŃCZENIE LATA
W sobotę 22 września (w godz. 11.00-17.00) już po raz piąty spotkamy się w Parku Szczęśliwickim na wielkim
festynie pn. „Rodzinny Piknik Integracyjny”. A zapowiada się naprawdę okazale, bo jest jubileuszowy, a także
ma charakter imprezy kończącej lato kulturalne na Ochocie. Gwiazdą Pikniku będzie Jary-Band, zespół założony przez ex-lidera i pierwszego wokalistę Oddziału Zamkniętego Krzysztofa Jary-Jaryczewskiego. W programie
– nowe kompozycje Jaryczewskiego i przeboje OZ.
Piknikom od początku patronuje p. Wojciech Komorowski – Burmistrz Dzielnicy Ochota, który podczas pierwszego spotkania organizacyjnego obiecał, że jak co roku będzie gospodarzem Pikniku. W roku ubiegłym za czuwanie nad imprezą i osobiste zaangażowanie otrzymał od organizatorów tytuł „Anioła Pikniku”. W tym roku, z
ramienia Zarządu Dzielnicy, nad piknikiem będzie czuwał burmistrz ds. Kultury, p. Krzysztof Kruk.
Na scenie poza Jary-Band wystąpią zespoły z Ukrainy, które przyjadą specjalnie na V RPI. Zobaczymy znaną i
lubianą grupę taneczną GONG prowadzoną przez Jacka Kowalczyka. Najważniejsi, jak zawsze, będą wykonawcy
reprezentujący organizacje pozarządowe. Całość poprowadzą – ulubieniec naszej piknikowej publiczności – Maciej Gąsiorek i niżej podpisana.
Bogaty program estradowy uzupełnią prezentacje 36 (jak na razie) współrealizatorów oraz przygotowane przez nich propozycje zabaw i konkursów. Między innymi będzie można rysować, malować, lepić i wycinać, tworzyć obrazy z kaszy i makaronu, wykonywać kwiaty z papieru i
masy solnej. Dla odważnych przewidziano malowanie twarzy. Konkursy, rebusy, krzyżówki, przeciąganie liny, slalom z przeszkodami – to kolejne propozycje. Po parku będą się przechadzać duże maskotki. Zobaczymy jak psy pomagą ludziom oraz na czym polega ich tresura.
Zaprezentują się: Policja i Straż Miejska. Czeka nas prezentacja motocykli, radiowozów oraz patroli konnych, a także pokaz techniki pracy
policjanta z psem. Straż Miejska przyjedzie “supernowoczesnym” radiowozem, a poza tym m.in. przedstawi pokazy sztuki samoobrony. Impreza
będzie też okazją do zbadania swojego stanu zdrowia. Cukiernia “Antolak” – jak co roku – poczęstuje uczestników swoimi pysznymi tortami.
Będzie pokaz musztry paradnej Wojska Polskiego oraz pokaz walk rycerskich. Ciężar organizacyjny spoczywa na Klubie Rodzin Abstynenckich “Ostoja” działającym przy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE. Impreza skierowana jest przede
wszystkim do rodzin mających pośród siebie osoby niepełnosprawne. Dlatego szczególnie cieszy fakt, że z roku na rok przybywa jej przyjaciół,
że staje się wielką manifestacją i świętem współpracy organizacji pozarządowych, instytucji i ludzi.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Ochoty i całej Warszawy na to wyjątkowe spotkanie!
W imieniu organizatorów:
Hanna Gęściak-Wojciechowska
Prezes KRA OSTOJA i Stowarzyszenia WISE

