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„Solidarność”

Obrazki ze stanu wojennego z Ochotą w tle
– wspomina Tomasz Kuczborski*
25-LECIE „SOLIDARNOŚCI“ przypomniało mi zdarzenia z okresu „postu po karnawale“ (po 13 grudnia 1981) w których
brałem czynny i bierny udział. Formalnie
nigdy do związku nie należałem, choć od
1977 roku aktywnie współpracowałem
z Niezależną Oﬁcyną Wydawniczą „nowa“,
pełniąc obowiązki szefa graﬁcznego tego
największego wydawnictwa działającego
poza zasięgiem cenzury.

Rewizja

Panowie przyszli w składzie sześcioosobowym (czterech mundurowych i dwóch
cywilów) o nietypowej jak na nich godzinie
– parę minut przed jedenastą. Zazwyczaj
znając tendencje opozycjonistów do knucia
w późnych godzinach nocnych i licząc na
dodatkowy element presji psychologicznej, dokonywano u nich rewizji bladym
świtem. Cywile, szukając dowodów
zbrodni przeciwko PRL, rączo wzięli
się do roboty, a mundurowi – młodzi
chłopcy z łapanki stanu wojennego
– nudzili się wyraźnie, przestępując
z nogi na nogę w pełnym rynsztunku
bojowym. W pewnym momencie jednego z tajniaków zainteresowało łóżko,
w którym nieświadomy niczego
smacznie spał nasz roczny syn, Łukasz. Zomowcy delikatnie podnieśli
go wraz z materacykiem, a SBek upewnił się, że łóżko nie skrywa żadnych
elementów dywersji. Łukasz nie obudził się nawet wówczas, gdy milicjant
położył swojego kałasznikowa (kbk
AK47) w poprzek okalającej łóżeczko
balustrady. Tego widoku nie zapomnę
do końca życia. Po mojej gwałtownej
(choć niemej) interwencji pistolet powędrował na ﬁligranowy stoliczek z końca
XVII wieku, który z godnością, choć z
najwyższym trudem, wytrzymał nietypową zastawę.
Epizod miał jeszcze drugie zakończenie,
jak w dobrym ﬁlmie: po pewnym czasie
Łukasz obudził się i zrzucił przykrywający
go kocyk, ukazując nieproszonym gościom
swój urodzinowy prezent – nowiutki białoczerwony śpioszek, z pięknie nadrukowanym logo „S“ na piersiach. Po przeszukaniu, gdy zabierano mnie w nieznane, zomowiec (ten od kałasznikowa) powiedział
do mojej żony: „Jakie piękne oczy ma państwa synek... I jak fajnie ubrany!” – dodał.
Podobno mrugnął przy tym nieznacznie.
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Konwojent

Udane przeszukanie zaowocowało
oskarżeniem mnie o próbę obalenia siłą
przodującego ustroju oraz braterskich
sojuszów i osadzeniem w areszcie na
Rakowieckiej. Głównym dowodem winy
była matryca ulotki Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „S“ wzywająca do oporu
wobec WRONy. Należała mi się za to niewątliwie kara od 5 do 10 lat więzienia. Tak
przynajmniej stanowiły doraźne prawa
stanu wojennego. Na proces przed sądem
wojskowym (Nowowiejska, vis-à-vis mojej
szkoły) jechałem z kryminału rozklekotanym gazikiem w eskorcie czterch żołnierzy WSW. Przed wprowadzeniem mnie
do gmachu sądu jeden z nich półgłosem
zapytał : „Czy mogę uścisnąć panu rękę?”
– Widząc moje wahanie, dodał – „bo to wy
macie rację!”

Po trzech miesiącach wypuszczono
mnie z aresztu i po trzech kolejnych rozprawach uniewinniono od najcięższych
zarzutów, warunkowo umorzając pozostałe, w tym „kontynuowanie działalności
związkowej wbrew zakazowi“ – co było
dość zabawne, jak na to, że nigdy się do
„Solidarności“ nie zapisałem.
Po powrocie do domu nasze życie potoczyło się dalej normalnym trybem. Tak się
nam przynajmniej z żoną wydawało.

Rozmowa

Opublikowanie w styczniu 2005 roku
„Listy Wildsteina“ zdopingowało mnie do
wystąpienia do Instytutu Pamięci Narodowej o status pokrzywdzonego, ponieważ
moje nazwisko jak byk powtarzało się na
tejże liście trzy razy. Po kilku miesiącach
czekania mogłem wreszcie zasiąść w czytelni IPN. Ze zdumieniem dowiedziałem
się ze zgromadzonych w moich teczkach
materiałów, że dzielna władza ludowa aż
do czerwca 1989 roku marnowała nasze,
podatników pieniądze na szpiclowanie
mnie i mojej rodziny. Dla przykładu cytuję
z pamięci fragment raportu omawiającego
najważniejsze rozmowy nagrane za pomocą PT (podsłuchu telefonicznego):
„Z obiektu Inka (córka ﬁguranta) mówi
do przyjaciółki Sandry (zam. ul. Filtrowa
61), że »w telefonie są panowie, którzy
podsłuchują co my rozmawiamy«. Sandra
zaczyna w tym momencie mówić szeptem.
Na to Inka mówi, że »szeptem oni też słyszą«.”

Zamiast pointy

Córka Inki, Maja, nie powtórzy już ze
swoją przyjaciółką takiego dialogu. Między innymi dzięki ludziom, którzy w
sierpniu 1980 roku tworzyli „Solidarność“.
1982 r. — syn autora, Łukasz. Niezależny Samorządny Związek Zawofot. — archiwum prywatne dowy, do którego jej dziadek nigdy się nie
zapisał...

Solidarność

Wiadomość o moim aresztowaniu
szybko rozeszła się po okolicy. W każdym
razie cała Kolonia Staszica wiedziała i
okazywała sympatię i solidarność mojej
żonie i córce. W mięsnym na rogu Nowowiejskiej i Niepodległości czekały na nie
najlepsze, niedostępne zazwyczaj wędliny,
a ze szkoły imienia Go�walda(!), jak za
dotknięciem różdżki czarodziejskiej Inka
zaczęła przynosić same piątki.
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* Tomasz Kuczborski – artysta graﬁk, założyciel i szef „Studia Q” specjalizującego się
w projektach makiet gazet i książek. W latach 1989 – 2000 autor i współautor makiet:
Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Życia,
Super Expressu i innych. Mieszka „od zawsze” na Kolonii Staszica.

OCHOTNIK

G

dy wybuchła „Solidarność”, a w ponad rok później
zaczął się stan wojenny, miałam 11-12 lat. Wydaje
mi się oczywiście, że wszystko pamiętam, chociaż
wiem, że jest to pamięć wyłącznie emocjonalna plus nakładające się na siebie obrazy. Pamiętam jak w pierwszych
dniach stanu wojennego liczyłam sunące Alejami Niepodległości czołgi, jak zabłądziłam na rowerze i zdyszana,
zdenerwowana wracałam do domu przez Pole Mokotowskie, grubo po godzinie policyjnej. Pamiętam Kubę Trawkowskiego (syna naszego stałego felietonisty) kroczącego z dumną miną ulicą Sędziowską z wieńcem rolek papieru toaletowego na szyi. Było to zapewne trofeum uzyskane po bardzo, bardzo długim
staniu w kolejce...
Kiedy okazało się, że będziemy wydawać dodatkowy numer „Ochotnika” poświęcony
25 rocznicy wydarzeń sierpniowych zaczęłam dzwonić do osób znanych mi ze swojego
zaangażowania w „Solidarność” z prośbą, aby podzielili się z nami swoimi wspomnieniami. Okazało się, że tak naprawdę mało kto ma na to ochotę. Najczęściej moi rozmówcy
umniejszali swoje zasługi twierdząc, że „tak naprawdę nie ma o czym mówić”, padały też
zdania, że jest za wcześnie, że te sprawy się jeszcze „nie uleżały”.
Dwa miesiące temu szykowaliśmy numer poświęcony Powstaniu Warszawskiemu. Żyjący dziś 70 i 80-latkowie, uczestnicy tamtych wydarzeń wprost kipieli chęcią podzielenia
się tym, co pamiętają. „Solidarność” i Powstanie trudno porównywać, ale... 25 lat temu
też walczono o godność życia ludzkiego.
Dziękuję tym, którzy zechcieli podzielić się z nami swoimi wspomnieniami.
Joanna Rolińska

D

zięki uprzejmości i zgodzie pana
Wojciecha Starzyńskiego zamieszczamy fragmenty komiksu z 1984 roku: „Solidarność – 500 pierwszych dni”. Komiks
według pomysłu Wojciecha Starzyńskiego i
Andrzeja Witwickiego, w wykonaniu Jacka
Fedorowicza i Jana Marka Owsińskiego powstał wówczas w całości poza podziemnym
obiegiem wydawniczym. Oprawiony w introligatorni pana Tadeusza Litwińskiego przy
Placu Narutowicza był przez jakiś czas przechowywany w mieszkaniu pani Haliny Starzyńskiej – bratowej Stefana Starzyńskiego.
Kolportacja odbywała się wśród znajomych.

Wojciech Starzyński w 1987
roku założył Społeczne Towarzystwo
Oświatowe, które obecnie jest jednym
z największych stowarzyszeń edukacyjnych w Polsce i którego cały czas jest
prezesem. Po 1989 roku współdziałał
z „solidarnościowym” rządem w programowaniu reformy oświaty. Współtworzył ogólnopolski program Rodzice
w szkole, nagrodzony w 2004 roku
główną nagrodą w konkursie Pro
publico bono na najlepszą inicjatywę
obywatelską oraz STO-wski system
mierzenia jakości pracy szkół w ramach
programu Teraz Polska Dobra Szkoła.
Jest przewodniczącym Kapituły przyznającej certyﬁkaty opatrzone godłem
Schola Reipublicae.
red.

KONKURS
Dziś mamy dla Państwa kolejne pytanie
dotyczące historii Ochoty. Nagrodą za prawidłową odpowiedź jest zaproszenie do Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24.
Czeka na Państwa 5 darmowych zaproszeń
o wartości 40 zł. każde. Sponsorem nagród
jest Dominium Pizza.
Pytanie konkursowe:

Podaj nazwisko architekta, który
w 1908 roku zaprojektował kościół
św. Jakuba przy Placu Narutowicza.
Na odpowiedź czekamy 16 września,
w godz. 10:00 - 13:00 pod numerem 822 74 36.
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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Na zdjęciu
Wojciech Starzyński
z żoną Ewą, siostrą
Ewa Wasilewską
i siostrzeńcem
Witoldem Wasilewskim
oraz z pocztem
sztandarowym szkoły
imienia Stefana
Starzyńskiego.
fot. archiwum
prywatne
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okładka: komiks „Solidarność – 500
pierwszych dni” z 1984 r.

3

architektura
Jarosław Zieliński

Z DZIEJÓW
OCHOTY
Stacja Filtrów

Z

espół zabudowań Stacji Filtrów przy
ul. Koszykowej 81 to najefektowniejsza, ale znikoma część misternej sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej, jaką została
opleciona Warszawa począwszy od lat 80.
XIX stulecia. Wcześniej bardzo dynamicznie rozwĳające się miasto dysponowało
jedynie przestarzałymi wodociągami, zbudowanymi przez Henryka Marconiego
w latach 1855-56. System ten nie nadawał
się do bardziej znaczącej rozbudowy,
a rozprowadzana przez niego woda, uznawana już wówczas za niesmaczną, docierała do zaledwie 3 państwowych gmachów,
16 zdrojów ulicznych, 32 hydrantów pożarowych i 5 fontann.
Na Pradze od lat 60. XIX wieku równolegle funkcjonował podobnej skali system
wodociągów Alfonsa Grotowskiego. Już
od chwili uruchomienia obu wodociągów, władze miasta zdawały sobie sprawę
z tymczasowości tych inwestycji i poszukiwały bardziej perspektywicznych rozwiązań problemu zaopatrywania możliwie
dużej części Warszawy w dobrze oczyszczoną wodę pitną oraz kwestii odprowadzania nieczystości. W 1875 roku Zarząd
Miejski wydelegował do Anglii specjalną
komisję, która wprawdzie nie zaaprobowała złożonej jej oferty, ale w drodze powrotnej zapoznała się z systemami wodociągów w Hamburgu i Frankfurcie nad
Menem, ówcześnie najnowocześniejszymi
w świecie. Projektant tych systemów, angielski inżynier William Lindley, otrzymał
w konsekwencji zaproszenie Magistratu
do sporządzenia analogicznego projektu
dla Warszawy. Gorącym zwolennikiem
koncepcji nowoczesnych wodociągów był
najwybitniejszy z narzuconych miastu
rosyjskich prezydentów – gen. Sokrates
Starynkiewicz. Historycy przypisują mu
wręcz oszukiwanie władz zwierzchnich
w Petersburgu, bardzo niechętnych unowocześnianiu Warszawy. Prezydent wymógł
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bowiem zezwolenie na budowę pod pretekstem konieczności przetestowania
w niepokornym mieście niesprawdzonych
jakoby urządzeń, zanim podobne wprowadzi się w stolicy imperium. Ostatecznie
zgodę uzyskano i w 1881 roku przystąpiono do prac budowlanych. William Lindley
poprzestał na sprzedaży projektu, a jego
syn William Heerlein – mimo pełnienia
funkcji naczelnego inżyniera – stale przebywał zagranicą, toteż na miejscu robotami kierowali inni inżynierowie, w gronie
których było dwóch kolejnych przedstawicieli rodu Lindleyów (Richard i Joseph)
oraz wspomniany już Alfons Grotowski.
System, uruchomiony w 1886 roku i stale
rozbudowywany w następnych dekadach,
składał się ze Stacji Pomp Rzecznych,
zlokalizowanej przy ulicy Czerniakowskiej
(tu ssawami pobierano wodę spod dna rzeki), Stacji Filtrów, sieci rur wodociągowych
i murowanych kanałów ściekowych oraz
kolektora, który na Bielanach zrzucał nieczystości do Wisły.
Kluczową rolę odgrywała Stacja Filtrów, dla której pozyskano teren na obrzeżach miasta, na osi końcowego odcinka
ulicy Nowowiejskiej. Tu rurociągiem
dopływała woda wiślana, która wstępnie była gromadzona w trzech podziemnych osadnikach. Później przepuszczano
ją do podobnie skonstruowanych komór
ﬁltrów powolnych. Te najstarsze części
systemu w większości zachowały się i do
dziś poprawnie funkcjonują, mimo znacznego pogorszenia jakości wody w Wiśle.
Komory poszczególnych zespołów ﬁltrów,
jak dawniej tak i dziś, wypełnia się niemal
po sklepienia warstwami żwiru, piasku
i węgla aktywowanego, ale wsad ten jest
co jakiś czas wymieniany i wtedy można
ujrzeć niepowtarzalne wnętrze: ogromną
przestrzeń dzieloną na siedem dwunastoprzęsłowych „naw”, z granitowymi

kolumnami i ceglanymi sklepieniami
kopułowymi. Wymyta przepływającą
wodą doskonałej jakości cegła klinkierowa
sprawia wrażenie zupełnie nowej.
Oczyszczona woda była magazynowana
w podziemnych zbiornikach, wykopanych
od strony ulicy Koszykowej. Wszystkie
trzy rodzaje podziemnych pomieszczeń
zdradzają swą obecność jedynie ziemnymi nasypami, kominkami wentylacyjnymi i ceglanymi pawilonikami zejściówek wzdłuż boków nasypów. Łącznie
w latach 1892-1903 wybudowano trzy
zespoły osadników (przetrwały dwa),
w latach 1883-1926 sześć zespołów ﬁltrów
powolnych oraz – w latach 1885-86 – sześć
zbiorników wody czystej.
Kolejnym etapem pracy Stacji Filtrów
było przepompowywanie wody do sieci
miejskiej. W tym celu powstały połączone z kotłownią gmachy pompowni „Dolne Miasto” (stąd kanałem grawitacyjnym
woda spływała np. na nisko położone Powiśle) oraz pompowni „Górne Miasto”,
powiązanej z wieżą ciśnień. Ta ostatnia
do dziś zwraca uwagę podobieństwem do
gotyckiej wieży zamkowej. Stosunkowo
niewysoka, została jednak wybudowana
w miejscu najwyżej położonym w obrębie
miasta, toteż punkt przelewu wody w jej
wnętrzu znajdował się aż na wysokości
64 m na poziomem zera Wisły. W śródmieściu umożliwiało to wystawianie
budynków o wysokości do dziewięciu
kondygnacji (wyżej po prostu woda nie dochodziła), co zresztą zaczęto praktykować
w Warszawie dopiero od ok. 1910 roku.
Zabudowę Stacji Filtrów uzupełniały
dwa eleganckie domy mieszkalne dla inżynierów i techników (zachował się jeden),
a także liczne budynki pomocnicze, w tym
stajnie, stróżówki, magazyny itp. Aż do
czasów I wojny światowej bardzo zwracano uwagę na jednolity wygląd wznoszo-

Pawilony kotłowni na początku XX w. W głębi wieża ciśnień i budynki pompowni.
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15.lecie Terenowej Komisji
Emerytów i Rencistów NSZZ
„Solidarność” na Ochocie

W

Opróżniona komora jednego z najstarszych zespołów ﬁltrów powolnych. 1936 r.
nych budowli, licując je czerwoną cegłą
klinkierową, uzupełnioną detalem z betonu imitującego kamień. Autorstwo najstarszych budynków powszechnie przypisuje
się Williamowi Heerleinowi Lindleyowi,
ale te z początku XX w. są już zapewne
dziełem polskiego architekta, możliwe
że Bronisława Brochwicza-Rogóyskiego.
W obu przypadkach mamy do czynienia
z dekoracyjną wersją stylu „fabrycznego”, z typowymi dla tej formacji detalami
odwołującymi się do sztuki średniowiecza – romanizmu i gotyku, ale także francuskiego renesansu. Stylistyczny wyłom
dokonał się dopiero w latach 20. XX wieku przy okazji budowy VI Zespołu Filtrów
Powolnych, gdzie wprowadzono bardziej
modernistyczne formy tynkowanych zejściówek i wywietrzników. Do czerwonej
cegły i kamienia powrócono podczas budowy gmachu Zakładu Filtrów Pośpiesznych (1929-33), projektowanego przez
Antoniego Jawornickiego. Budynek ten
– umiejętnie przedłużony w pierwszych latach powojennych – stanowi jeden z najlepiej zachowanych przykładów architektu-

ry przemysłowej doby II Rzeczypospolitej.
Zwraca uwagę wręcz luksusowe wykończenie elewacji (m.in. kamienne rzeźby-alegorie „Czystość” i „Pragnienie” oraz Syrena), a także wnętrz, w których przetrwały
konsole sterownicze z marmuru kararyjskiego (sic!), mosiężne kinkiety, a nawet
kryształowe szyby w drzwiach. Wspomniane konsole (amerykańskiej produkcji), będące już dziś tylko ozdobą, rozmieszczono po
obu stronach kładki biegnącej wzdłuż osi
centralnej „nawy” trójnawowego, bardzo
długiego budynku. Po obu stronach kładki
widać baseny z oczyszczaną wodą, rozdzielone poprzecznymi pomostami. Filtry pospieszne, w odróżnieniu od powolnych, nie
magazynowały wody, ale przepuszczały ją
przez kolejne baseny z chemicznymi środkami oczyszczającymi.
Rozbudowa Stacji była koniecznością
w warunkach przyłączenia w 1916 roku
do Warszawy ogromnych, nieskanalizowanych obszarów przedmiejskich. Do 1939
rokuwybudowano wiele kilometrów nowych wodociągów i kanałów ściekowych,
ale inwestycji daleko było do ﬁnału 

W następnym numerze historia Filtrów po 1939 roku,
a w CZYTELNI omówienie dzienników Sokratesa Starynkiewicza.

Widok z nasypu IV zespołu ﬁltrów powolnych na zespół II;
w głębi dom techników, kotłownia, wieża ciśnień i pompownie. Stan z 1929 r.
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szystko zaczęło się w początkach
1989 roku. W okresie od 1980 do 1989
roku duża ilość pracowników przeszła na
emeryturę i rentę inwalidzką, zerwali więzi
ze swoimi macierzystymi zakładami. Wtedy to Zarząd Regionu Mazowsze powołał
Warszawskie Koło Emerytów i Rencistów.
Nasz Oddział początkowo działający
w ramach Koła Warszawskiego, od 1991 roku
usamodzielnił się. A od 1 czerwca 2001 roku
Terenowa Komisja podlega bezpośrednio
Zarządowi Regionu.
Przez wszystkie lata swojego istnienia
Komisja stara się angażować wszystkich
swoich członków do bardzo rozmaitych
form działalności. Dzięki temu dni osób
słabych, chorych i samotnych zyskują sens
i wartość.
Nasi delegaci wyjeżdżali trzykrotnie
na tereny popowodziowe w okolice Wrocławia i Sandomierza, przekazując odzież,
bieliznę, sprzęt gospodarstwa domowego
i pieniądze. Komisja później przez dwa
lata opiekowała się rodziną wielodzietną
z okolic Wrocławia wspierając ją ﬁnansowo
i rzeczowo.
Braliśmy udział w akcjach inicjowanych przez Informator Ochoty i Włoch,
a mianowicie: w obronie Pola Mokotowskiego i w akcji o budowę parku przy Dworcu
Zachodnim PKP.
Cały czas współpracujemy z Domem
Dziecka przy ulicy Korotyńskiego, organizując wycieczki dla dzieci. W tym roku
przekazaliśmy dzieciom 6 rowerów.
Nasze delegacje zawsze uczestniczą
w dzielnicowych uroczystościach związanych z Powstaniem Warszawskim, organizowanych przez IV Obwód Armii Krajowej Ochota w miejscach walk powstańczych na terenie Ochoty i Pęcic, również
w uroczystościach związanych z wybuchem II wojny światowej przy Barykadzie
Września 1939 roku.
Prowadzimy działalność socjalno-charytatywną na rzecz naszych członków
i wszystkich mieszkańców Ochoty wymagających opieki: organizujemy krajowe wycieczki autokarowe, wakacje nad
morzem, wspólnie obchodzimy święta.
Chcemy przyjmować do naszej organizacji osoby, którym bliskie są ideały NSZZ
„Solidarność”.
Nasza Terenowa Komisja jest jedyną organizacją związkową emerytów i rencistów
NSZZ „Solidarność” na terenie Ochoty,
Włoch i Ursusa.
W imieniu członków Terenowej Komisji
Kazimierz Ciesielski
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Czesław Bielecki

Mapy Ochoty
Dwadzieścia lat, całe dzieciństwo i lata
młodzieńcze, przeżyłem na Starej Ochocie.
Mieszkaliśmy na rogu Filtrowej i Zimorowicza. Pamięć tego miejsca tworzy nakładające się na siebie mapy: przyjacielską,
konspiracyjną i architektoniczną. Zacznę
od tej ostatniej, która naznaczyła mnie na
całe życie jako urbanistę.
Mieszkanie na Starej Ochocie było
szczepionką uodparniającą przeciw modernistycznym osiedlom z wolnostojącymi blokami, słusznie nazwanym później
blokowiskami. To tradycyjna dzielnica,
rozplanowana wzdłuż ulic, placów i skwerów. Poza kościołem św. Jakuba przy Placu
Narutowicza, paroma przykładami architektury dworkowej w kolonii Lubeckiego
i Staszica czy dwoma przepięknymi bliźniakami przy ul. Korzeniowskiego, stoją
tu przeciętne domy i kamienice. A jednak
te zwykłe domy tworzą niepowtarzalny
klimat tego kawałka miasta. Logika długich, wąskich bloków ulic wychodzących
na skwer przy Dantyszka, sam ten skwer,
ulica Filtrowa z kilometrowym ogrodzeniem Filtrów prowadzącym wzrok ku
posępnej, neoromańskiej, nieskończonej
wieży kościoła i słońce prześwietlające
dzwonnicę – to wszystko obrazy, które
trwają we mnie. Są atrybutami tej skromnej,

ale solidnej dzielnicy mieszkaniowej. Mój
świat wędrówek pieszych i rowerowych
zamykał się między Placem Zawiszy
a Polem Mokotowskim i między Aleją
Niepodległości a Placem Narutowicza.
Czy dziecko wyrastające na Piaskach,
Tarchominie czy Ursynowie mogło zapamiętać tak obraz miasta i przestrzeni
miejskiej?
Druga mapa, to ludzie i miejsca związane z podziemną Solidarnością. Stałym
punktem jest mieszkanie Janka Bartysia
przy Dantyszka z wejściem od Zimorowicza. To stała skrzynka kontaktowa między
J.K.K i nami. Jan Krzysztof Kelus i jego
żona Urszula (Kuba) Sikorska byli współzałożycielami wydawnictwa CDN potem
prowadzili ze Sławkiem Bobulą autonomiczną Oﬁcynę Fonograﬁczną CDN. Moja
żona Marysia Twardowska zajmowała się
graﬁcznym i technicznym przygotowaniem wydawnictw do druku. U Szabelki
– Janka Bartysia, któremu nadaliśmy taki
pseudonim ze względu na jego kolekcję
białej broni – był nasz stały punkt kontaktowy. Ileż w tym nieprzypadkowych
zbiegów okoliczności! Byliśmy z Szabelką w jednej klasie liceum Słowackiego;
w czasie studiów nasze kontakty się urwały. Janek był najpierw idealnym adresem
dla kooperującego w pobliżu Konrada
Bielińskiego – członka KOR-u, NOW-ej –
Niezależnej Oﬁcyny Wydawniczej i Kelusów. U mnie z kolei – już na Wilczej – był
w 1977 magazyn bibuły NOW-ej obsługujący „sklep” Ewy Milewicz za Żoliborzu.
Łączyła nas niewidoczna nić powiązań,
nad którymi panował Mirek Chojecki
i Konrad Bieliński. Wszyscy odnaleźliśmy się w podziemiu, o którym Kelus
mawiał, że jak jest w nim taki bałagan,
że sami nie możemy się połapać, to jak
glina ma się zorientować. Mieszkanie Szabelki nigdy nie wpadło. A sam
Janek Bartyś zawsze był i odważny
i bojowy politycznie tak, że musiałem go
uspokajać: „Nie musisz być koniecznie na
prawo od Dżyngis Chana!”
Trzecią mapę Ochoty, już lekko wytartą od licznego składania i rozkładania
w pamięci tworzą młodzieńcze kontakty. Szkolne, harcerskie i konspiracyjne.
Aleja Wielkopolski łącząca Wawelską
i Filtrową (kiedyś wysadzona szpalerami
topoli, dziś – czerwonych dębów) była
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Czesław Bielecki — architekt, publicysta, polityk. W stanie wojennym
właściciel podziemnej oﬁcyny wydawniczej „CDN”. Autor wielu książek.
M.in.:„Wolność w obozie” (jako Maciej
Poleski), CDN 1984, „Mały konspirator”
(anonimowo, z Janem K. Kelusem
i Urszulą Sikorską), CDN 1983, „Mały
jawniak”, Puls i CDN 1988, „Z celi do
celi. Listy do żony”, Puls 1990, „Głowa”, Rosner i Wspólnicy 2003,
„Więcej niż architektura – pochwała
eklektyzmu”, BOSZ 2005.

stałym miejscem moich spotkań z Jankiem
Jabłkowskim, z którym połączyła mnie
działalność w harcerstwie. Aleja Wielkopolski była w pół drogi między Ładysława
a Zimorowicza. Przebiegałem ten dystans
w minutę. Janek był bardziej punktualny
i akuratny. Zawsze kwitował moje zdyszanie uśmiechem.
Gdy w pierwszych dniach stanu wojennego zamieszkałem z Marysią Twardowską
w jej kawalerce przy Uniwersyteckiej koło
Pomnika Lotnika, poczułem jakbym wrócił
do matecznika. Mieszkało się tam i knuło
dobrze, póki nie wciągnęliśmy do współpracy przy składzie naszego sąsiada Michała Olszańskiego. Gdy gliny wlazły do niego powołując się na hasło od Pałubickiego,
zastały całą podłogę zasłaną fotograﬁami z
Białołęki. Ten fotoreportaż zrobił Janek Kelus przemyconym aparatem. Trzeba było
rozpocząć tułaczkę po konspiracyjnych
mieszkaniach. Na Uniwersytecką wróciliśmy dopiero po amnestii 1986 roku
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Cudem ocalona

Rozmowa z Olgą Johann – dyrektorem specjalistycznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej TOP przy ul. Raszyńskiej
„1 sierpnia 1944 – Zginęło wówczas wiele osób. Jakaś kobieta z ulicy Barskiej (nazwiska nie znam, numeru domu też nie)
wracała z dzieckiem i została zabita. Dziecko ocalało gdyż kobieta padając zakryła je
swoim ciałem”.
To fragment wspomnienia Marii Antoniewicz, z książki „Zagłada Ochoty” Lidii Ujazdowskiej (o książce pisaliśmy w
4 nr Ochotnika). Ta tragedia rozegrała się
w pierwszym dniu Powstania na ul. Grójeckiej 40A. Dotarliśmy do małej bohaterki tej historii. Olga Johann, dziewczynka,
która wtedy ocalała, dziś jest dyrektorem
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP przy ul. Raszyńskiej,
psychologiem, działaczką społeczną i samorządową.
 Czy wie Pani coś więcej na temat

tego tragicznego dnia?
Oboje moi rodzice byli lekarzami.
Ojciec całą okupację pracował w szpitalu.
1 sierpnia wrócił do domu i kategorycznie
zakazał mamie opuszczać nasze mieszkanie przy ul. Kopińskiej. Sam poszedł do
pracy, gdzie przez całe powstanie pracował w polowym szpitalu. Matkę wkrótce
również wezwano do pomocy chorym i
rannym. Zabrała mnie z sobą. Na szczęście
wzięła ze sobą nasze dokumenty. Miałam
wówczas 2 lata.

Podobno uciekałyśmy przez ronowcami, chciałyśmy schronić się w jednym z
budynków, ale mieszkańcy bali się otworzyć bramę. Żołnierze zabili mamę strzałem w plecy. Upadając przykryła mnie
swoim ciałem. Leżałam cichutko przy niej
jakiś czas, aż w końcu otworzono bramę
i wciągnięto mnie do środka. Zaopiekowali się mną jacyś ludzie, których nazwisk
nie znam, zabrali mnie ze sobą później
w czasie ewakuacji do Pruszkowa.
Dzięki temu, że miałam przy sobie dokumenty moi opiekunowie mogli rozwiesić na drzewach ogłoszenia, że ocalałam
i w ten sposób odnalazła mnie babcia.
To wydarzenie w jakiś sposób odbĳa się
na całym moim życiu. Żyję w poczuciu,
że miałam wspaniałych rodziców, którzy
nie wahali się poświęcać dla innych. Moja
droga życiowa wyrasta z tego przekonania.
 Po wojnie Pani rodzina wró-

ciła z powrotem na Ochotę.
Ja całe swoje życie spędziłam na
Ochocie. Ojciec po wojnie zdecydował się
tu wrócić. Tutaj chodziłam do szkoły, do
liceum im. Słowackiego. Tu mieszkają
wszyscy moi przyjaciele i każdy kąt jest
mi znamy. To po prostu moja dzielnica.
Tutaj też mam swoją Poradnię.
 Czym dokładnie zaj-

muje się pani Poradnia?
Przede wszystkim pracujemy z dziećmi niedowidzącymi
i niedosłyszącymi z terenu całej
Warszawy. Prowadzimy także
reedukację, pomagamy rozwiązywać problemy dzieci i młodzieży w nauce. Ostatnio wprowadziliśmy program dla dzieci
z problemami neurologicznymi
i nadpobudliwymi w wieku 0-3
lata. Cały czas przypominamy
rodzicom i wychowawcom, że
rozwiązywanie pewnych problemów należy zacząć na możliwie najwcześniejszym etapie.
 Wiem, że Poradnia

wprowadziła wiele innowacyjnych projektów.
Jak pierwsi założyliśmy funkcjonujący do dziś młodzieżowy
telefon zaufania. Ostatnio prowadzimy jako jedyni w Warszawie poradnictwo przez Internet.
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 Jak społecznikowskie dziedzic-

two rodziców wpłynęło na Pani
pracę w zawodzie psychologa?
Dla mnie okres „Solidarności”, był tym
czym Powstanie dla pokolenia moich rodziców. Wielki przypływ entuzjazmu, woli
zmiany i powiew wolności. Na fali solidarnościowych przemian w 1980 roku zostałam wybrana wicedyrektorem Poradni,
przez te miesiące żyliśmy i pracowaliśmy
na fali niezwykłej euforii. A potem stan
wojenny – walnięcie w łeb.
Przypomina mi się dość zabawna anegdota. W Poradni mieliśmy powielacz do
drukowania materiałów psychologicznych.
W latach 80. władze bardzo pilnowały tego
powielacza. Nikt nie mógł nawet sam się
do niego zbliżyć. Powielać można było tylko w obecności dwóch świadków, a każde
użycie trzeba było zaprotokołować.
Zrezygnowałam wtedy z funkcji wicedyrektora Poradni. Wróciłam dopiero w 2000
roku. W wolnej Polsce zaangażowałam się
również w działalność samorządową.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Monika Bończa Tomaszewska

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna TOP
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
tel.: 822 06 11
dział informacji: 822 32 27
e-mail:
porady@poradnia-top.pl,
sekretariat@poradnia-top.pl
www.poradnia-top.pl
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Pielgrzymka solidarności
– wspomina Grażyna Sołtyk*

Podpisanie porozumień sierpniowych
i wybuch „Solidarności” nierozerwalnie
wiąże się w moim życiu z pewnym wyjątkowym doświadczeniem. Była nim piesza
pielgrzymka z Krakowa do Rzymu, na
którą wyruszyłam w 17 osobowej grupie,
w ostatnich dniach lipca 1980 roku. W tej
grupie byli ludzie z różnych zakątków Polski. Postawiliśmy sobie za zadanie odbyć
taką trasę jaką w dziejach Kościoła odbył
Karol Wojtyła, z Krakowa do Rzymu, na
Stolicę Piotrową. Inicjatorem pielgrzymki
był prof. Józef Łukaszewicz – matematyk
z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wędrowaliśmy przez Polskę, Morawy, Austrię i Włochy. W Polsce i na Morawach – konspiracja,
przez granicę staraliśmy się przechodzić
pojedynczo, tak jakbyśmy byli zwykłymi turystami. W miejscach, gdzie ujawnialiśmy cel naszej podróży, natychmiast
otwierały się drzwi i serca. Ludzie bardzo
spontanicznie na nas reagowali, powstała
wtedy „Księga wpisów do Ojca Świętego”, którą wręczyliśmy później papieżowi
na znak łączności z nim tej części Europy
przez którą szliśmy. Ludzie z terenów, które były wtedy pod władzą komunistyczną,
zdawali sobie sprawę, że mają niezwykłą
okazję, przekazywali do Watykanu najrozmaitsze pamiątki, manifestowali swoją
łączność. Zabieraliśmy więc ha�owane
stuły, wino mszalne, które potem strzelało
nam w drodze i musieliśmy je wypĳać - to
było młode wino morawskie.
Kiedy byliśmy już na terenie Włoch, rozpoczął się ﬁnał rozmów sierpniowych. Nie
do końca byliśmy tego wszystkiego świadomi, nie znaliśmy dokładnych faktów,
nie było wtedy przecież telefonów komórkowych.
Jedynym źródłem informacji byli dla nas
mĳani po drodze ludzie. Szliśmy z ﬂagami
polskimi i papieskimi (oczywiście już poza
granicą z Czechosłowacją) – to budziło zainteresowanie. Często spontanicznie gromadzono się wokół nas i przekazywano
informacje z tego co działo się w Polsce. Po
jakimś czasie gazety zaczęły o nas pisać.
Na pierwszych stronach obok informacji
z Gdańska pokazywano pielgrzymów idących do Ojca Świętego. To budziło sensację. A my byliśmy szczęśliwi, że jest taki
rezonans. Odczuliśmy wtedy na własnej
skórze jak ludzie na świecie reagowali na
to co działo się w Polsce, jak czekali na pozytywne sygnały, na optymistyczne wiadomości z naszego kraju.

Przypominam sobie zabawną historyjkę:
Nie znaliśmy wtedy nazwiska Wałęsy. Od
Włochów słyszeliśmy tylko w kółko Waleza i Waleza. Pierwsza napotkana w Rzymie
grupa Polaków opowiedziała nam słynny
później kawał o tym, że w Polsce rząd się
wałęsa, a Wałęsa rządzi.
Nie zrozumieliśmy...
Spotkanie z Ojcem
Świętym było fantastyczne. On był szczęśliwy, że taka grupa
wariatów się u niego
zjawiła, wypytywał dokładnie ile dni szliśmy
itd., przekazaliśmy mu
wszystkie pamiątki.

Do Rzymu już tylko 100 km.
Grażyna Sołtyk stoi pierwsza od prawej.

Wracając do Polski,
wracaliśmy do zupełnie innego świata.
Nasz przewodnik, prof.
Łukaszewicz po powrocie natychmiast został
wybrany rektorem. Budował później uniwersytet solidarności wrocławskiej przez wiele lat.
Każdy z nas na własną
miarę zaczął tworzyć nurt
tamtej rzeczywistości.
Czas rodzenia się Solidarności i piesza pielgrzymka
do Rzymu to niezwykły okres w moim
życiu, ważne doświadczenie 

Informacje o pielgrzymce w gazetach
lokalnych pojawiały się obok
wiadomości z Polski.

* Grażyna Sołtyk – przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wręczanie księgi pamiątkowej Ojcu Świętemu – Castel Gandolfo.
Grażyna Sołtyk czwarta od prawej
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W

łaściwie to należałoby powiedzieć,
że wszystko zaczęło się 35 lat
temu, czyli że przed Sierpniem
był Grudzień. Bo właśnie w 1970 roku
Wybrzeże doświadczyło rozlewu krwi,
represji, a szczególnie goryczy nie spełnionych obietnic. Przy tej okazji nie można też
zapominać o Czerwcu 1956 i 1976, Październiku 1956 (dla mnie istotny jest też październik 1957 roku, kiedy na Warszawę jechały
od granicy z NRD sowieckie tanki) i Marcu
1968. Warto również przypominać, że przed
Sierpniem’80 był Lipiec, z którym kojarzą się
pierwsze strajkujące miasta: Świdnik, Lublin,
Puławy, Lubartów. Mistrzowska ironia losu:
przecież to właśnie na Lubelszczyźnie w lipcu 1944 roku instalowała się komuna (Chełm
„miasto PKWN”, Lublin „pierwsza stolica
Polski Ludowej”).
W Lipcu 1980 roku Partia szczelnie próbowała zatrzymać informacje o „przestojach” – tak w Biuletynie Specjalnym PAP
określano strajki. Więcej informacji można
było oczywiście uzyskać z RWE lub z „Głosu Ameryki”. Przyszedł początek sierpnia,
nasz upragniony urlop i to gdzie? W ośrodku Radio-Komitetu w Gołdapi (później
w stanie wojennym „internat” dla kobiet).
W czasie turnusu na wieczorku rozpoznawczo-zapoznawczym, puszczam kasetę otrzymaną od kolegi kamerzysty z TVP – nie dopuszczony do emisji program kabaretowy
z Opola „Z tyłu sklepu” Zenona Laskowika. Kuracjusze świetnie się bawili. Ja trochę
mniej, bo jakiś „smutny pan” chciał koniecznie wiedzieć skąd mam ten „towar”. Rozstanie skończyło się sakramentalnym: „już ja
was k...a załatwię...”
W poniedziałek 18 sierpnia jestem w Warszawie. Tu wszystko jakieś takie normalne,
jakby nie docierały żadne echa znad Bałtyku.
Tego dnia o drugiej w nocy w drukarni na
szpalcie korektorskiej czytam 21 postulatów.
Kto tak szybko to zorganizował?
W czwartek 21 sierpnia po południu nie
prawdopodobna ulewa i wichura. W całej
Warszawie mnóstwo połamanych drzew.
W ogródku na Prezydenckiej 11 złamany
wiekowy
dąb.
Wszystko
wskazuje
na to, że to jest ten sam dąb, z którego
zbiry Kamińskiego (RONA) zestrzelili
dwóch
próbujących
się
uratować
z płonącego domu żołnierzy z Batalionu
„Odwet”. A potem niesamowity karnawał
Solidarności. Bieganie najpierw na Szpitalną
– tam mieściły się władze regionu Mazowsze, potem Mokotowska, potem różnego
rodzaju spotkania na UW czy Politechnice.
A potem... czarna noc generała. I tu mnóstwo
niespodzianek. Będąc w kościele św. Marcina na Piwnej odkrywam, że współpracownikiem Prymasowskiego Komitetu Pomocy

Ćwierć wieku temu...

Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom
jest znajomy z widzenia z Kolonii Staszica, mieszkający w Alejach Niepodległości 225-217. (To ten sam dom, w którym ukrywał się i grał dla niemieckiego
oﬁcera Władysław Szpilman). To Łukasz
Kądziela – historyk (1955-1997), od roku
1976 zaangażowany w działalność polityczną. Osobiście i z własnej woli jeździł
do Radomia, by w charakterze obserwatora śledzić procesy robotników. Kądziela był w związku z tym, jak i z tzw. sprawą Stanisława Pyjasa nękany przez SB.
Z tego też powodu ówczesny rektor UW
Zygmunt Rybicki (nasz sąsiad) (1925-1989) osobiście sprzeciwił się zatrudnieniu Łukasza na uniwersytecie. Ten, żeby
coś robić został prywatnym sekretarzem
Witolda Kuli – profesora UW.
Na marginesie dodam tylko, że nasz sąsiad rektor, mnie również, tylko w innym
wymiarze próbował urządzić życie. Pod
koniec lat osiemdziesiątych rozmawiając
na ulicy Langiewicza obaj dostrzegliśmy
byłego rektora... Łukasz ze znaną sobie
pogodą i dowcipem odniósł się do tej tak
kontrowersyjnej postaci.
W kamienicy, w której mieszkał Łukasz (Al. Niepodległości 225-217) mieści się teraz wydawnictwo „Twój Styl”,
które niedawno wydało piosenki Leszka
Wójtowicza
związanego
z Piwnicą pod Baranami.
Wójtowicz
nieodmiennie
kojarzy
mi się z
kameralnymi koncertami doby stanu wojennego
w naszym domu
na ulicy Prokuratorskiej 5 i z Oﬁcyną
Fonograﬁczną
CDN, gdzie Wójtowicz
zaistniał m.in. dzięki
innemu bardowi „Solidarności” – Jankowi Kelusowi. A Janek też przecież
związany jest z Ochotą, bo
pomieszkuje od lat na ulicy
Raszyńskiej. Podziemna produkcja fonograﬁczna odbywała
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Krzysztof Trawkowski

się wtedy na ulicy Kromera, na Kolonii
Lubeckiego.
I na koniec żałuję, że dokładniej w stanie wojennym nie rejestrowałem charakterystycznych zapachów podziemnej działalności na Ochocie. Przypomina mi się
charakterystyczny zapach cykloheksanonu. Specyﬁk ten służył jako przemywacz
i przyspieszacz w drukowaniu na sicie.
Jadąc z Pl. Narutowicza często rozsiewałem w tramwaju z wypakowanego plecaka „cudowny” zapach pasty Komfort. Był
to wypełniacz do farby drukarskiej – do
czasu, jak władza się zorientowała zaczęto produkować tę pastę z piaskiem. Dla
niewtajemniczonych specyﬁk ten służył
do mycia bardzo brudnych rąk 
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„Solidarność”

Z OCHOTĄ I
SOLIDARNOŚCIĄ
Gdy wybuchł stan wojenny miałam 5 lat,
wiec sama niewiele pamiętam z tamtych
wydarzeń. Zostały w zasadzie tylko emocje, ale inaczej odczuwa dziecko, a inaczej
ludzie, którzy właśnie tworzą historię. Postanowiłam więc popytać się uczestników
wydarzeń o atmosferę panującą wtedy na
ulicach Warszawy, zwłaszcza na Ochocie.
„– W zasadzie to powinniśmy zacząć od
wizyty Papieża – mówi jeden z moich rozmówców. – Władze zrobiły wszystko, by
przyszło jak najmniej ludzi; ku zdumieniu
wszystkich przyszły tysiące. Polacy zobaczyli, że jest ich wielu, że tworzą masę
sprawczą. Przestano się bać. Homilia, choć
słabo byłą ją słychać z przyczyn technicznych, porwała tłumy. Ta euforia trwała do
lata 1981”.
Gdy zaczął się strajk w Stoczni Gdańskiej
reszta Polski tak naprawdę nie wiedziała,
co się dzieje. Gazety zachodnie rozpisywały się o rewolucji, a większość Polaków
wiedziała tylko, że trwa tam strajk i jest
blokada Gdańska, ale nic dokładniej. Coś
ruszyło się po wakacjach, kiedy zaczęto
rejestrować – zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami – Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy „Solidarność”. Podczas każdego posiedzenia sądu rozpatrującego wniosek o rejestrację „Solidarności”
na ulicy Ogrodowej zbierali się ludzie.
Za każdym razem coraz więcej. Czuli się
silni i solidarni. Wznosili hasła popierające
rejestrację. Te zebrania na Ogrodowej miały coś z atmosfery pikniku. A gdy na rękach niesiony Wałęsa pokazywał akt zarejestrowania, wszystkich ogarnęła euforia.
Ludzie poczuli się mocniejsi od władzy.
Każdy miał uczucie, że Gdańsk wygrał
i że trzeba coś zrobić. W zakładach pracy
powstawały związki zawodowe, na Uniwersytecie Warszawskim założono NZS
oraz Studencki Samorząd. Wszyscy cieszyli się i chcieli działać. Zaczęła się zabawa
w demokrację i strajk na Uniwersytecie,
by zarejestrować NSZ. To było szczere
i pełne zapału. W końcu przestała dominować świadomość, że nic się z „tym komunizmem” nie da zrobić.
Zjazd w Oliwie był momentem przełomowym. Nie tylko z powodu założenia
NSZZ „Solidarność”, bardziej z powodu zagrzewania do strajków radzieckich
robotników. Moi rozmówcy mieli wrażenie, że wszystko zaczyna przypominać
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„zabawę z zapałkami na beczce prochu”.
W zasadzie od tego momentu władze
zaczęły powoli „przywracać porządek”.
Pobito Rulewskiego w Bydgoszczy, powołano komisarzy wojskowych, Jaruzelski skupił w swoich rękach prawie całą
władzę, poprosił o 100 dni i nie doczekał...
W kraju było coraz gorzej, panował chaos
i nic nie wskazywało, by coś się zmieniało,
za wyjątkiem atmosfery. Ta, z euforyczno
-sielankowo-piknikowej coraz bardziej
przechodziła w ton minorowy. Choć nadal
ślepo wierzono, „że się uda”, zaczęto bać
się wkroczenia Wojsk Radzieckich. Interwencji Wojsk Radzieckich spodziewano
się również w kręgach Wolnej Europy i
BBC. Potwierdzeniem obaw były manewry
„Tarcza 81”. Rozpoczęły się spekulacje scenariuszowe, jak to dalej się potoczy: obawiano się zarówno Honeckera, jak i ZSRR,
ale nie spodziewano się użycia wojsk polskich. 13 XII 1981 zaskoczył wszystkich
i przez pierwsze dni myślano, że wojsko na
ulicy to Rosjanie.
Poniższa anegdotka doskonale ilustruje
tamtą atmosferę: „Była zima. Kolega nie
mógł odpalić malucha, więc podszedł do
stojących na ulicy żołnierzy i poprosił o pomoc: bo zima i mróz, że przez to samochód
nie chce zapalić. Pomogli mu i poszedł podziękować. Dziękuje oﬁcerowi, który na
to odzywa się »bywajet, bywajet!« No tak,
Rosjanie, pomyślał wtedy kolega”.
13 XII była to niedziela. Wtedy, jak
w każdą niedzielę na stadionie Skry miała być tzw. wówczas giełda, na której
sprzedawano różne używane rzeczy, ale
przyzwoitej jakości. Można tu było kupić
wszystko od pieluszek tetrowych po meble. Tego dnia mój rozmówca, jak wielu
mieszkańców Ochoty wybrał się na Skrę.
Zdziwiło go, że autobusy nie jeżdżą, ale
była to mroźna zima, więc mogły nie wyjechać. Poszedł na Skrę piechotą.
„Nagle patrzę, a tu z naprzeciwka zaśnieżonymi Żwirkami biegną dwie postacie.
Czerwone, zgrzane i z wielkimi walizami.
Gdy się zbliżyli, okazało się, że są to dwaj
Arabowie, gorączkowo próbujący dotrzeć
na Okęcie. Tak rozchełstani, spoceni (w
środku zimy!) i zdenerwowani krzyczeli:
»Airport? Aiport?«. Wtedy stwierdziłem,
że dzieje się coś dziwnego. Potwierdzeniem tego był »Skot«, zamknięta brama
Skry i tłum tych, co przyszli handlować
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Kartka wieloasortymentowa — oprócz
mięsa — z XI ‘82. Fot. — Wikipedia
i kupować, kłębiący się pod nią. Później
panowie ze »Skota« powiedzieli, żeby się
rozejść, więc się rozeszliśmy.”
Według relacji rozpoczęło się „życie
w absurdzie”. Po ogłoszeniu stanu wojennego zamknięto na tydzień Pewexy
i obowiązywał zakaz spożywania alkoholu.
Tzw. Cielęciny – baby sprzedające mięso –
pojawiły się również po tygodniu, z barwnymi opowieściami, jak to się przedzierały
do Warszawy, by „szanownym klientom”
mięso dostarczyć. Nie można było wyjeżdżać z miejsca zamieszkania bez specjalnego zezwolenia. Żeby wjechać na Kasprowy potrzebna była przepustka WOP-u.
Groza, strach i niepewność trwały przez
pierwsze trzy miesiące. Później ludzie zaczęli się przyzwyczajać.
Większość produktów kupowano „na
kartki”1. Kartki nie były formą płatności,
ale umożliwiały zakup danego produktu w
sklepach państwowych. Z kartkami wiąże
się kolejna anegdotka z życia mieszkańców
Ochoty. Mała mieszkanka Ochoty, Ania,
miała skarbonkę i tam zbierała pieniążki.
Pewnego razu ktoś zapytał się małej Ani,
na co zbiera. Ania odpowiedziała od razu:
„Zbieram na kartę na mleko” 
AN
Pierwsze wprowadzono kartki na cukier, już
w 1976 roku. Od 1981 kartki reglamentacyjne
objęły różne produkty mięso, potem masło,
kaszę, ryż, mąkę, olej, mydło, proszki do
prania, słodycze, papierosy i alkohol. Inaczej
reglamentowano
benzynę. Kartki
zniesiono w 1989
roku, w sierpniu.
1

Pierwsza gierkowska kartka na cukier,
lipiec 1976 r. Fot. — Wikipedia

OKO

O

bchody 25 rocznicy powstania „Solidarności”
zbiegły się z kampanią wyborczą. Politycy
niezależnie od opcji chcieli coś uszczknąć
z blasku sierpnia 1980 roku. Bez zażenowania naginano
historię do aktualnych potrzeb i wyobrażeń niektórych
opozycjonistów o własnej wielkości. W dodatku okazało się, że postulaty porozumień sierpniowych są bliskie spadkobiercom PZPR. Strach myśleć, co okaże się
podczas obchodów 30 rocznicy istnienia NSZZ
„Solidarność”. Może dowiemy się, że bohaterami sierpnia’80 są także Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak i
Alfred Miodowicz...

Koncerty w OKO

Kulturalny wymiar obchodów był nieudany. Nie wiadomo do kogo adresowano koncert Jean Michel Jarre’a. Ani artysta, ani jego muzyka
nie mieli żadnego związku z ruchem robotniczym czy związkowym. Nie rozumiem,
dlaczego działacze „S” nie sięgnęli po takie gwiazdy jak U2 (ich słynny przebój „New
Years Day” jest poświęcony właśnie „Solidarności”) czy uznawany za rockmana klasy
pracującej, artystycznie zaangażowanego w promowanie problemów „ludzi pracy”
– Bruce’a Springstina.
Odczuwając więc pewien niedosyt postanowiliśmy rocznicę Sierpnia’80 potraktować jako święto 10 mln członków ówczesnej Solidarności i ich rodzin.
Każdy ma jakieś wspomnienia z tego okresu. Starsi pamiętają entuzjazm, dumę
i wolę działania. Młodsi kartki i „mundurową telewizję” stanu wojennego.
Zebrane przez nas relacje są zwyczajne, a przez to autentyczne, nie obciążone historycznymi i politycznymi sporami.
Tymczasem 4 września w OKO mieliśmy swoje małe święto, Dzień Otwarty. Warszawiacy tłumie przybyli do Ośrodka i jego ﬁlii. Można było poznać naszą ofertę, dotknąć
wszystkiego i robić mnóstwo innych rzeczy, które robi się tylko w Dzień Otwarty.
Zapraszamy na zajęcia przez cały rok, ale już bez dotykania.
Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

17 września 1939
oblicza sojuszu
niemiecko-sowieckiego
na ziemiach polskich

Uroczysta deﬁlada niemiecko-sowiecka w
Brześciu nad Bugiem, 23.09.1939 r.
Od prawej: kombrig. Kriwosztajn,
gen. Guderian, płk Nehring.
Źródło: AAN

to tytuł wystawy, wspólnie przygotowanej przez Archiwum Akt Nowych, Komitet
Katyński i Ośrodek Kultury Ochoty. Jej celem jest przypomnienie agresji sowieckiej
na Polskę w dniu 17 września 1939 roku,
ukazanie oblicza współpracy Niemiecko-Sowieckiej w latach 1939-41, pokazanie
tragiczności sytuacji polityczno-militarnej
Polski w przededniu wybuchu II wojny
światowej. Wystawa ta stanowi też ilustrację wydarzeń, które rozegrały się na ziemiach wschodnich II RP po agresji Armii
Sowieckiej we wrześniu 1939 roku.
Na 30 planszach przedstawiono niepublikowane dokumenty z zasobu Archiwum Akt Nowych i fotograﬁe ze zbioru
Komitetu Katyńskiego, dokumentujące
pakt Ribbentrop-Mołotow, ścisłe współdziałanie Wehrmachtu i Armii Sowieckiej
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OŚRODEK KULTURY OCHOTY
i PROBOSZCZ PARAFII
p.w. ŚW JAKUBA APOSTOŁA
zapraszają na koncert w rocznicę
napaści Sowieckiej na Polskę w 1939 roku
pod tytułem
„GOLGOTA WSCHODU”
w wykonaniu:
JANUSZA ZAKRZEŃSKIEGO i
WARSZAWSKIEGO CHÓRU „POLONIA”
im. Ignacego Jana Paderewskiego
pod dyr. WIESŁAWA JELENIA
(Prezes chóru p. WANDA KRAŚNIEWSKA)

17 września 2005
(sobota) godz. 20.00
kościół p.w. św. Jakuba Apostoła,
przy Pl. Narutowicza
Wstęp wolny
w IV rozbiorze Polski, początki okupacji
sowieckiej na ziemiach wschodnich II RP
i ich sowietyzację oraz tragiczne losy Polaków w okresie okupacji.
Wystawa została zorganizowana z
inicjatywy Ośrodka Kultury Ochoty
przez pracowników Archiwum Akt Nowych: Małgorzatę Jakubowską, Jana
Szczygła, Piotra Rzepkę, Krzysztofa Sętkowskiego i Jana Bańbora przy współudziale
przewodniczącego
Komitetu Katyńskiego, pana Stefana Melaka.
Wernisaż odbędzie się 16 IX 2005 (piątek) w siedzibie Ośrodka, przy ul. Grójeckiej 75, o godz. 14:00, a wystawę będzie
można zobaczyć do 16 października 2005.
Serdecznie zapraszamy.
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OKO zaprasza

OŚRODEK KULTURY OCHOTY
zaprasza do udziału w

II PIKNIKU
POLOWYM
Pole Mokotowskie – 2 października 2005
W programie: Grupy rekonstrukcji historycznej • Bractwa Rycerskie • Teatr Kulinarny • Spektakl historyczny „Europa”
Koncert pieśni patriotycznych • Strzelnica • Pokazy modeli latających

18.X.05. (wtorek) godz. 18.30
sale i foyer Biblioteki Narodowej,
Al. Niepodległości 213.
Wstęp wolny.
• “Papież u górali” - wernisaż fotograﬁi Pawła Łucenki.

szczegółowy program
Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
dostępny jest pod adresem
www.tydzienkultury.pl
KONCERTY:

16.X.05. (niedziela) godz. 18.00
koncert rockowy, Klub Hybrydy,
ul. Złota 7. Wstęp wolny.
ARMIA, ASLAN, 2TM2,3

17.X.05. (poniedziałek) godz. 20.00
koncert muzyki gospel
„HOSANNA FOREVER”
Kościół św. Jakuba Apostoła, ul.
Grójecka 38. Wstęp wolny.
SOUL CONNECTION - gospel group
ET IN TERRA - chór gospel z Krakowa
GOSPEL RAIN - chór + zespół
BIELSKO-BIAŁA GOSPEL CHOIR
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• Koncert jazzowy w wykonaniu kwartetu ASAF z udziałem Macieja Sikały.
Muzyka zespołu stanowi reﬂeksję nad
pismami Starego i Nowego Testamentu.

19.X.05. (środa) godz. 19.00
koncert muzyki religĳnej
“CHCEMY SŁUCHAĆ
CIEBIE NADAL”

Kościół oo. Dominikanów
p.w. św. Jacka, ul. Freta 10
Wstęp wolny.
• “MISSA DE ANGELIS” - msza
śpiewana do muzyki Stanisława Szczycińskiego, z udziałem zespołów MIKROKLIMAT i BORNUS CONSORT.
• CHILI MY - zespół, którego muzyka, oscylująca wokół idei chrześcijańskich, jest niezwykle ciekawym
połączeniem rocka i ballady.
• SHOMER - kwartet wokalny
prezentujący muzykę hebrajską.
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20.X.05. (czwartek) godz. 19.00

koncert muzyki sakralnej
“CHWAŁA BOGU W NIEBIE”w wykonaniu chórów różnych wyznań, kościół
paraﬁi ewangelicko-augsburskiej
św.Trójcy, ul. Kredytowa 4. Wstęp wolny.
• CAMERATA VARSOVIA
chór akademicki Uniwersytetu Warszawskiego.
• CHÓR PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY
Kościoła ewangelicko-augsburskiego
w Warszawie.

21.X.05 (piątek) godz. 19.00

koncert „PAN JEST PASTERZEM
MOIM” Kościół oo. Dominikanów p.w.
św. Jacka, ul. Freta 10. Wstęp wolny.
• DEUS MEUS - repertuar zespołu
zawiera różnorodne gatunki, od muzyki liturgicznej, po soul i funky. W
koncercie weźmie udział współpracujący z grupą, Mietek Szcześniak.

22.X.05 (sobota) godz. 17.00
Finał Konkursu Literackiego
„Gdy myślę Ojczyzna”, wręczenie nagród laureatom oraz koncert
“Pamięci Jana Pawła Wielkiego” ze specjalnym udziałem
Krzysztofa Kolbergera,
Muzeum Kolekcji
im. Jana Pawła II, Plac Bankowy 3.

OKO dla dzieci
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