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wspomnienia

N

a Ochotę wróciłam właściwie dwa
razy. Raz w roku 1948, a drugi
w 1987. W międzyczasie zdążyłam
pomieszkać trochę na nowych osiedlach
na Woli. Kiedy wróciłam po raz drugi, Stara Ochota niby nie różniła się specjalnie
od tej znanej mi z czasów liceum, ale… Te
dwadzieścia lat jednak mocno ją zmieniły.
To dotyczy teraz całego miasta: kamienice
są odnowione, żywopłoty ucywilizowane.
Rozpanoszyła się kostka Bauma i wszechobecne bramofony, domofony, zamknięcia, charakterystyczne dla Warszawy, która ma tego podobno więcej niż Berlin. Jeśli
nie da się zrobić strzeżonego całego osiedla, to przynajmniej zamyka się dom. Ma
to dobry wpływ na czystość i zieleń, ale
już co do złodziei nie można mieć takiej
pewności.
Wyprowadzenie się w roku 1975
z Ochoty na nowy wówczas Wawrzyszew
wcale mnie od Ochoty nie oderwało. Dru-

Wracam na Ochotę (51)
giego dnia wyszłam przed swój mrówkowiec i zobaczyłam, jak w pędzie mija mnie
na rowerku mały sąsiad z Raszyńskiej 58.
Długo tych wielkich bloków nie tynkowano i mój odróżniał się tylko wielkim napisem z zewnątrz balkonu dziesiątego piętra: Legia. Dzisiaj to osiedle ma normalne
kolory i prawdziwą zieleń.
Ciekawe, że pytanie o to, co się unowocześniło przez lata w życiu codziennym,
natychmiast wywołuje odpowiedź: pranie. Nieodmiennie rozmówcy przypominają mi balię, tarę i magiel. Nie narzekam.
Do magla mam całkiem blisko, chociaż
wygląda on nieco inaczej niż w moim
dzieciństwie. Pamiętam jeszcze magle
ręczne. Trudno mi uwierzyć, że ktoś nie
wie, co to balia, ale być może tak jest. Ale
faktycznie tara to coś zupełnie obcego. Był
to prostokąt podobny do jednej ściany tarki, którego metalowa powierzchnia była
pofałdowana i o nią się tarło bieliznę, żeby
ją lepiej wyprać.
To pranie przypomina mi często niesamowitą dla mnie scenę, którą widzieliśmy
w roku 1979, gdy jeździliśmy (z wycieczką
IBL-u ) po Ukrainie śladami Słowackiego.

Krzysztof Trawkowski

Niewolnik jednej myśli

T

ak sam siebie określił Karol Władysław Studnicki (właściwie StudnickiGizbert, ale drugiego członu nazwiska
przeważnie nie używał). Żył osiemdziesiąt
pięć lat, z czego prawie dwadzieścia na
Ochocie, na ulicy Mochnackiego 5. Urodzony w Dyneburgu w zubożałej rodzinie
szlacheckiej, zmarł na emigracji w Londynie w 1953 roku. Był jednym z najwybitniejszych, ale i zarazem najbardziej kontrowersyjnym przedstawicielem polskiej
myśli politycznej końca XIX i pierwszej
połowy XX wieku. Świetną charakterystykę obu braci Studnickich (drugi z braci
nosił imię Wacław – 1874-1962) pozostawił
Ludwik Krzywicki (też z Ochoty), który
w swoich pamiętnikach tak ich scharakteryzował: „niezmiernie uczciwi mącimózgowie… zwłaszcza starszy, Władysław,
najuczciwszy z wariatów…” Bo mimo zapiekłej i zaciekłej pasji z jaką występował
w życiu publicznym, to jednego nie można
było mu zarzucić – kłamstwa.
Za działalność w II Proletariacie spędził
osiem miesięcy w Cytadeli warszawskiej,
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a potem prawie sześć lat na Syberii. „Owocem” doświadczeń syberyjskich była jego
pierwsza książka „Współczesna Syberia”,
która od razu wzbudziła wielkie zainteresowanie. Chociaż Stanisław Cat-Mackiewicz
uważał, że nasz bohater, pomimo ogromnego dorobku publicystycznego, jest „niczym,
tylko mózgiem, od którego szły iskry zapalające czyny innych i wywołujące inicjatywy”. Trzeba tu dodać, że ta charakterystyka
odnosiła się raczej do czasów sprzed I wojny. Warto też tu wspomnieć, że Studnicki,
jako jeden z nielicznych bardzo aktywnych
uczestników ruchu niepodległościowego,
nie zajął żadnej „lukratywnej posadki”, pozostając początkowo kierownikiem Urzędu Statystyki Centralnego Zarządu Ziem
Wschodnich, następnie doradcą w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, by wreszcie wylądować jako urzędnik piątej klasy
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
W tym samym czasie prowadził wykłady
w Instytucie Naukowo-Badawczym Europy
Wschodniej. Za wybitnego znawcę polityki
społecznej uważał Studnickiego Krzywicki,
który zaangażował się w 1934 r. w sprawę
kandydatury naszego bohatera na wykładowcę w Wolnej Wszechnicy Polskiej.
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W pewnej chwili przejeżdżaliśmy przez
jakiś betonowy most nad nikłą rzeczką,
rodzajem niewielkiego kanału. Na brzegu
jakaś kobieta prała bieliznę kijanką. Jakież
było nasze zdumienie, kiedy zorientowaliśmy się, że ten kanałek to Ikwa.
Szkoda, że nowoczesność nie przyniosła Warszawie dużej ilości samoobsługowych tanich pralni. W niektórych miastach
na świecie stanowią one podobny rynek
plotek i spotkań towarzyskich jak dawniej
magiel, chociaż „wiadomości z magla” ludzie na poziomie uważali za coś okropnego. W dobie Internetu nie trzeba żadnego
magla – „pudelek” wystarczy. Śmieszne
wydarzenie pokazane jest w „Przystanku
Alaska”. Maggie kupuje sobie pralkę i suszarkę. Usiłuje sobie wmówić, że to wielka
wygoda i oznaka luksusu. Po czym nie jest
w stanie z tą pralką wytrzymać i z powodu braku stosunków towarzyskich wraca
do wspólnej pralni. Dopiero wtedy odzyskuje humor.
Nie zamierzam już więcej wracać na
Ochotę, ponieważ nie zamierzam się z niej
za żadne skarby ruszyć. Mogę najwyżej
opisywać trwanie tutaj
Kiedy w Niemczech Adolf Hitler doszedł do władzy, Studnicki nie zmienił
swojej postawy proniemieckiej i na łamach
„Wiadomości Literackich” sam określił
się jako „germanofil polski”, zaś później
w Wilnie założył koło przyjaźni polskoniemieckiej. Nigdy zresztą nie zabiegał
o popularność, a sądy, które wypowiadał
podyktowane były tylko i wyłącznie troską
o Polskę. Kiedy po mianowaniu F. Sławoja-Składkowskiego premierem rządu wyraził opinię, że jest to „obelga dla narodu polskiego”, a potem, gdy jeszcze w memoriale
na temat stosunków polsko-angielskich napisał, iż „Anglia nas oszuka, nie da pomocy i puści kantem”, to Składkowski zagroził mu domem wariatów. Zresztą nie tylko
on. Studnicki bowiem, jako uczciwy germanofil (czego nie należy mylić z kolaboracją)
próbował rozmawiać z władzami Trzeciej
Rzeszy. Te odrzuciły jego propozycje, internowały go, przy czym Goebbels chciał go
również zamknąć w wariatkowie
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Małgorzata
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LIST OD CZYTELNIKA
List do Pani Małgorzaty Baranowskiej
Szanowna Pani!
Jako przedwojenny warszawiak jestem
zagorzałym czytelnikiem „Ochotnika”,
a szczególnie tekstów opisujących dawne
czasy. Cenię wysoko Pani cykl pt. „Wracam na Ochotę”, jednak potrafią się
w nim znaleźć fragmenty mijające się
z prawdą. Zajmę się tymi z nr. 51. Oto one:
– Konduktor przy sprzedaży biletów jednorazowych NIE dziurkował ich, lecz
mając w prawym ręku anilinowy ołówek
z gumową otoczką zaznaczał na bilecie
liczbę oznaczającą sekcję, w której został on zakupiony i gumką odrywał ją od
bloczka. Szczypce dziurkujące używał jedynie przy sprzedaży i kasowaniu biletów
abonamentowych i przesiadkowych.
– Konduktor (do lat 50.) nie siedział, lecz
pracował podchodząc do pasażerów
w całym wagonie.
– Do sygnalizacji dzwonkowej służył skórzany rzemień (linka), ciągnący się od
dzwonków na pomostach do przeciwległych pomostów. Niekiedy konduktorzy
ułatwiali sobie pracę, dołączając do
nich prostopadle sznurek, aby nie musieli
wysoko sięgać.
– Numery LINII tramwajowych (a nie
tramwajów) nie były wycięte w okrągłych blachach, lecz były na nich malowane: linie dzienne czarną farbą na
białym tle, a nocne odwrotnie. (Wycinanie numerów stosowano w niektórych
innych miastach, np. w Poznaniu). Poza

tym nie były one przymocowane do
dachu wagonów, lecz wkładane w półokrągłe podstawki przymocowane na
dachu (i to dopiero od 1921 roku).
– Trolejbusy w odróżnieniu od tramwajów potrzebowały dwóch pałąków (i to
z krążkami), gdyż gumowe opony uniemożliwiały przepływ prądu do ziemi.
Gwoli uszanowania prawdy historycznej
uprzejmie prosiłbym o sprostowanie nieścisłości w tekście odcinka. Na przyszłość
chętnie służę – w miarę możności – swoją wiedzą i pamięcią i skonsultuję poruszane przez Panią tematy, zwłaszcza te
o komunikacji miejskiej.
Janusz Kahl,
od 1940 roku na Ochocie

Małgorzata Baranowska
Szanowny Panie!
Bardzo dobrze i miło mieć tak uważnych
czytelników jak Pan. Dziękuję. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że „Wracam na
Ochotę” to prywatne wspomnienia. Najczęściej z dzieciństwa.
Dziurkacz to było coś! Sam Pan pisze,
że konduktor go miał. Przyczepiony do
„linki” sznurek także rzucał się w oczy. Tu
widać różnicę między „twardą wiedzą”
a ulotnymi wspomnieniami, które zresztą
staram się weryfikować.
Serdecznie pozdrawiam
Małgorzata Baranowska

STYPENDIUM W DANII
Ośrodek Kultury Ochoty poszukuje muzyków amatorów (perkusistów, gitarzystów, klawiszowców i innych) w wieku
19-25 lat, z co najmniej średniozaawansowaną znajomością języka angielskiego. Oferujemy wyjazd do Danii na stypendium w Artystycznej Szkole Aeroe
Hojskole. Pobyt w Danii od 17 sierpnia
do 20 grudnia 2009 r. Stypendysta pokrywa koszt przejazdu, ubezpieczenia
oraz częściowy koszt pobytu w wysokości 4000 koron duńskich (około 2400 zł).
Liczba miejsc ograniczona.
***
Zgłoszenia zawierające dane personalne wraz z krótkim opisem dotychczasowych działań artystycznych oraz
numerem telefonu i /lub adresem emailowym prosimy przesyłać na adres:
danuta.jampolska@oko.com.pl
(w temacie prosimy wpisać słowo
DANIA) lub Ośrodek Kultury Ochoty,
ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa.

JAN KALLWEJT. WYSTAWA PRAC
10 czerwca-31 lipca 2009
Filtry Cafe, ul. Niemcewicza 3 (Stara Ochota)
To pierwsza indywidualna wystawa znanego polskiego ilustratora i grafika Jana Kallwejta. Kwintesencją jego stylu są stosunkowo proste i jednocześnie bardzo wyrafinowane formy. Multiplikuje i zestawia je ze sobą, tworząc w ten sposób skomplikowane
i pełne zawiłości kompozycje, które charakteryzują się wielką dbałością o detale
przy jednoczesnej ograniczonej palecie barw. Prace Kallwejta wyróżniają się mocnym krytycyzmem wobec świata i niezwykłym poczuciem humoru, przyprawionym
pikantną dawką erotyzmu.
Wystawa w Filtry Cafe to wyjątkowa prezentacja, podczas której zostaną pokazane
nowe grafiki oraz te, które można było zobaczyć na poprzednich jego wystawach
(„Walt Disney is dead” oraz „Alarm! Warszawa”). Więcej informacji o wystawie na
stronie Filtry Cafe – www.filtrycafe.pl. Współpraca: www.miligram.net.
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sylwetka miesiąca
Od redakcji: Na tegorocznych Mironaliach odbyło się spotkanie poświęcone twórczości Małgorzaty Baranowskiej.
Poniżej drukujemy wygłoszoną z tej okazji wypowiedź Piotra Matywieckiego, poety i eseisty.

Piotr
Matywiecki
Małgorzata Baranowska jest autorką
świetnych książek eseistycznych, znakomitym historykiem i krytykiem literatury oraz
prozaikiem, ale poezja to macierzyste miejsce wszystkiego o czym pisze. Pierwszym
kontaktem nas wszystkich z poezją Małgorzaty Baranowskiej był jej olśniewający debiutancki tomik pt. „Miasto”. Dla mnie ten
kontakt był też ważny osobiście, ponieważ
zawsze czułem, jeśli Małgosia się zgodzi na
taką poufałość, że nasze poezje były siostrzane i braterskie, przynajmniej na początku.
Debiutowaliśmy w tym samym roku 1975
w wydawnictwie „Czytelnik” i trudno, żebym mówiąc o poezji Małgosi Baranowskiej
o tym nie myślał.
Najważniejszym tematem poezji Małgosi
jest miasto, ale miasto niezwykłe, miejskie
uniwersum, gdzie słowa są cielesne; mury
miejskie są ciałem – czasami ciałem umarłym, jak wtedy, kiedy mówi się o Warszawie.
Warszawa u Baranowskiej ma jeszcze jedno
konkretne znaczenie – to nie jest tylko to miasto, w którym żyjemy, to jest miasto wszystkich miast, wszystko, co w świecie jest miejskie, cała miejska natura ludzkości, bo ona
już tylko miastem zaczyna być – to wszystko jest dla jej wyobraźni właśnie Warszawą.
A ponieważ warszawski los był tak radykalnie niezwykły i straszny, to również i miejskość całego świata jest takiej właśnie natury.
W tym debiutanckim tomie Baranowskiej
znajduje się wiersz, który zawsze robił na
mnie ogromne wrażenie. Teraz, przygotowując się do naszego spotkania, przeczytałem go kolejny raz – wrażenie trwa. Przeczytam go, chodzi o rytm zdań tego wiersza.
Belgia
Czuję jak nowo urodzona w Boschu
Umieram na powolnym ogniu,
Którego brak pewności
Nie pozwala mi nazwać piekielnym
Uda moje obejmują morze
Czuję jak ptaki lęgną mi się w biodrach
Szalami oczu ważącymi ogród widzę
Jak gruby flamand metalowym nożem
Odcina mi dłoń – rybę piłę
Jak ją praży w tłuszczu i popija piwem
Widzę jak w przestwór wypływają twarze
Czuję jak drgnęły dzwony w Gandawie
Czuję jak kanały Bruges napełniają się szlamem
I gęsta woda wynosi mnie na łąkę
Gdzie białe krowy ja widzę różowe ktoś żółte
Gdzie białe krowy samochody i domy
pasą się nienażarte.
Właściwie nie umiem tego wiersza skomentować oprócz tej uwagi, że jego ciężki
narkotyczny i skalisty nieomal rytm jest
dla mnie po prostu przejmujący. W książce (która od czasu jej przeczytania stała się
dla mnie poematem, wielkim poematem)
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POEZJA ŻYCIA

Piotr Matywiecki o poezji Małgorzaty Baranowskiej
pt. „Prywatna historia poezji” Małgorzata
pisze o debiutanckim tomiku Grochowiaka
„Menuet z pogrzebaczem”. Powiada tak:
„Grochowiak doskonale słyszał i widział
ruch. Właściwie każdy poeta mógłby zostać
tak określony, bo czymże miałby być rytm
i rym, jeśli nie urokiem ruchu zdań. A jednak
jedni czują zmieniający się rytm przestrzeni
a inni nie”. Zaraz po tym stwierdzeniu przechodzi do głównego bohatera tej książki czyli Mirona Białoszewskiego i zastanawia się
nad słynnym tytułem „Obroty rzeczy”. Ta
rzeczowość poezji Białoszewskiego zawsze
mi się przypomina, kiedy czytam wiersze
Baranowskiej, ale w jej przypadku należy
powiedzieć o „obrotach miast”. Nie rzeczy,
tylko miast. W rytmie jej zdań, w ciężki, skalisty sposób obracają się miasta. Baranowska
na okładce ostatniego do tej pory wydanego
tomiku pt. „Powrót” napisała coś bardzo poetycko prostego o sobie samej: „Urodziłam
się jako poetka, o czym do 14 roku życia nie
wiedziałam. Odtąd uważam poezję za formę
świata”. To że poezja jest formą świata, to
jest stwierdzenie najprostsze pod słońcem,
a jednocześnie niezwykłe w swojej trafności. Nadać czemukolwiek formę, to przecież
również zbudować miasto, ulokować nasze
życie w miejskiej formie społecznej, ale też
w formie materialnej. I tym dla Małgorzaty
jest poezja. No i ten 14 rok życia – mam nadzieję, że wszyscy pamiętamy siebie z tych
lat. To moment największej intelektualnej
chłonności, zarazem najbardziej rozbudzonej
zmysłowo. I to też jest cecha całej twórczości
i całej poezji Baranowskiej. W drugim tomie
pt. „Zamek w Pirenejach” jest wiersz przez
wielu uznany za arcydzieło. Bardzo mnie
poruszyło, kiedyś znany miesięcznik „Twórczość” opublikował mikro antologię najpiękniejszych, według redaktorów „Twórczości”,
wierszy, kiedykolwiek drukowanych w tym
piśmie. Wśród tych wierszy, a było ich tylko
kilka, znalazł się piękny wiersz Małgorzaty
Baranowskiej „Anioł, ciało i róża”. Ważny również dlatego, że Anioł i przedziwna
anielska rzeczywistość są stałymi motywami
jej twórczości.
Widzę jak róża u stóp Twoich leży,
róża papieru, róża wiatru, róża słońca,
a stopy Twoje umykają ciału,
już są nad trawą, już liście mijają
Widzę jak się Aniele, Anielisz
Jak popiół z Feniksa narzucany skrzydeł
zgarniasz niebieską miotłą chmurostany
Widzę jak lecisz ale Cię nie widzę,
wtedy gdy w ciele swym na chwilę staniesz
Bo ciało Twoje ze zwierząt utkane
nadziane czosnkiem kapustą różami
widzę jak tęskni opodal Twej duszy,
której jak to Anioł nie wpuszczasz do ciała
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Wprawdzie ten Anioł „nie wpuszcza do
ciała” swej duszy, ciało anielskie jest jakby
dane osobno od jego duchowości, ale przecież czujemy, że to jest wszystko naraz, że
ten najedzony czosnkiem aromatyczny
anioł jest zarazem aniołem najbardziej uduchowionym. To jest to, co bywa zarazem
dziecięce i młodzieńcze w poezji wszystkich
wielkich poetów, Małgorzaty Baranowskiej
także. Tam, gdzie impuls cielesny łączy się
z impulsem zmysłowym i metafizycznym
– i stanowią jedno. To dobry moment, żeby
przejść do trzeciego, innego zupełnie, jak
mi się zdaje, tomu pt. „Powrót”. To jest tom,
w którym poezja staje się par excellence
znakiem tego, co niewyrażalne. Ten tom
jest chyba w całej najnowszej poezji jedynym tak bardzo przesyconym metafizyką,
że nie czuje się jakiegoś wstydu, gdy używa
się tego tak zbanalizowanego wyrażenia.
Powiedzieć o poezji, że jest metafizyczna
to nie powiedzieć nic, prawda? Ale w tym
przypadku to jest kwalifikacja jak najbardziej rzeczowa i słuszna.
Pozwólcie Państwo jeszcze powiem
chwilę o „Prywatnej historii poezji”. O tym
tomie, będącym zarazem dziennikiem,
esejem i jednym wielkim poematem. Już
Czesław Miłosz nauczył nas, że poematem
może być także wywód na temat historii
polskiej poezji. W tym samym nurcie, choć
nie pisana wersami, mieści się ta książka Małgorzaty Baranowskiej. Właściwie
wszystko, co ona tam mówi o wierszach
innych poetów jest zarazem niesłychanie
wnikliwą ich lekturą, ale też – własnym poematem Małgorzaty o tych poetach, o ich
i jej życiu. I nie ma w tym nic dziwnego,
bo medium tego wszystkiego jest jedno –
mowa polska, będąca własnością poetów
i ich czytelników. Baranowska nie jest w tej
książce krytykiem poetyckim. Widzę tutaj
wśród nas Mietka Machnickiego, znanego
poetę, poetę surrealizującego i pamiętam,
jak ogromnie byłem wzruszony, gdy czytałem kiedyś recenzję z jego tomiku pióra
Małgorzaty Baranowskiej, opublikowaną
w „Twórczości”. Myślę, że się nie pomylę jeśli powiem, że to była najpełniejsza
recenzja, jaka się kiedykolwiek z wierszy
Machnickiego ukazała. Czytałem wtedy
ten tekst jak wnikliwą recenzję i jak cudowny równoległy poemat, będący wartością absolutnie samoistną. Wszystko, co
Małgorzata Baranowska pisze jest po prostu poezją, czasami poezją poezji, czasami
poezją mowy, a czasami poezją życia.
spisała i podała do druku
Joanna Rolińska

OKO
Ochota
SMOKOLANDIA

COUNTRY, FOLK, BLUES

Podróżujemy więc nieustannie, aby łyknąć choćby symboliczną dawkę dźwięków, innych niż te królujące na co dzień w mediach. I co chyba ważniejsze, ta
muzyka – i country, i folk, i blues – sama w sobie jest muzyką podróży. Jeden
z jej przystanków znajduje się na Ochocie, gdzie w niedzielę, 12 lipca, w godz.
14.00-21.00, w centralnej przestrzeni dzielnicy – na placu Narutowicza, odbędzie
się impreza pt. „Ochota... na Piknik”. Serdecznie na nią zaprasza Stowarzyszenie
Sztuk Wyższych wraz z Ośrodkiem Kultury Ochoty.
Poprowadzeni zostaną Państwo przez różne gatunki i style muzyczne. Wspólną zabawę zapewni grupa taneczna Scena Country. A podczas jarmarku rękodzieła będą mogli Państwo obejrzeć, kupić rzeczy piękne i użyteczne. Dla
najmłodszych zorganizowano warsztaty fotograficzne, które prowadzą młodzi
fotograficy z Grupy „Ot Tak”, na nowo odkrywający (w dobie aparatów cyfrowych) piękno sztuki fotografii.
Koncert poprowadzi wyjątkowy konferansjer – Korneliusz Pacuda, wybitny
znawca muzyki country i blues, dziennikarz muzyczny, autor licznych publikacji
i gospodarz najbardziej prestiżowych festiwali country, jednocześnie dyrektor
artystyczny imprezy.
Zapraszamy!

12 lipca 2009 r. (niedziela), godz. 14.00-21.00
„Ochota... na Piknik”
plac Narutowicza
wstęp wolny

PROGRAM
14.00 przemarsz szkoły samby L’ombelico
otwarcie stoisk rękodzieła artystycznego i sztuki użytkowej
Grupa Fotograficzna „Ot Tak” – warsztaty fotograficzne
dla dzieci i młodzieży
14.20 L’ombelico
14.45 Konrad Mielczarski
15.00 Scena Country – pokaz tańców kowbojskich
15.20 New Road Duo
16.00 Maria Gorajska i grupa Awra
16.45 Scena Country – pokaz tańca kowbojskiego z udziałem
uczestników warsztatów
zamknięcie warsztatów fotograficznych
17.15 Tomasz Szwed
17.45 Scena Country – pokaz tańca kowbojskiego z udziałem
uczestników warsztatów
18.15 Swoją Drogą Trio i Apolonia Nowak
19.30 Karolina Cygonek i ToMI Blues Kapela
prowadzenie: Korneliusz Pacuda
organizator:
Stowarzyszenie Sztuk Wyższych, www.stowarzyszeniesztukwyzszych.pl
partner
Ośrodek Kultury Ochoty, www.oko.com.pl

„Ochota... na Piknik” jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy dla Dzielnicy
Warszawa-Ochota.

Warszawska Galeria Ekslibrisu
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
serdecznie zaprasza na wystawę ekslibrisów

Wasilija Leonienko „Kobieta moja muza”
2 lipca 2009 r. – 28 sierpnia 2009 r.
siedziba Wypożyczalni nr 75, ul. Grójecka 109
wstęp wolny
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Czy smoki istnieją?
Oczywiście! Czy można je zobaczyć? Jak
najbardziej! Od setek
lat babcie i dziadkowie snują smocze
opowieści swoim wnuczętom, rozbudzając
wyobraźnię i marzenia o bohaterskich
czynach i wielkich
bitwach. Nawet dziś,
w czasach komputerów i kosmicznych
misji na inne planety,
każdy chłopiec choć
przez chwilę pragnie
zostać dzielnym rycerzem walczącym
z wielkim zionącym ogniem smokiem o wolność pięknej księżniczki. Mamy nadzieję,
że warsztaty plastyczne pozwolą rozbudzić
dziecięcą wyobraźnię i wspólnie stworzymy
Smokolandię.

il. Agnieszka Biardzka

Czy lubimy te gatunki muzyki? Czy są one wystarczająco popularne, wystarczająco miłe w odbiorze, wystarczająco znane? Można byłoby stworzyć bardzo długą
listę tak sformułowanych pytań, a przecież co roku w miesiącach letnich doskonale bawimy się podczas Pikniku Mrągowo, tłumnie zmierzamy do Kazimierza nad
Wisłą na Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, szalejemy na festiwalach nowej
muzyki etnicznej, a jesienią zatracamy się na najsłynniejszej chyba „Rawie”.

PROGRAM
godz. 11.00
– „MRÓWKA BIGBITÓWKA” – spektakl uliczny z elementami tanecznymi i cyrkowymi.
od godz. 12.00
– WARSZTATY PLASTYCZNE
KRAINA CHIŃSKIEGO SMOKA
Malowanie farbami plakatowymi chińskich
smoków na styropianie, przyklejonym do
ściany.
BAZYLISZEK
Konstrukcja przestrzenna wykonana z kartonowych pudeł.
SMOCZE BARWY
Malowanie twarzy w smoki o różnych
kształtach.
SMOCZE CZAPKI
Formy przestrzenne do zakładania na głowę.
SMOCZKI
Małe jaszczurki wykonane z gąbki, przyczepione do drucików.
SMOCZE OPOWIEŚCI
Chusta klanzy.
SMOKI MALOWANE
Stoisko ze sztalugami, przy których
dzieci malują własne wizje smoków.
SMOCZYNKI
Pacynki wykonane na bazie skarpetek i filcu.
SMOCZA JAMA
Degustacja herbat z całego smoczego świata.
GLINIANY ŚWIAT SMOKÓW
Smoki całego świata wykonane w glinie.
PARK SZCZĘŚLIWICKI
16 lipca 2009 r. (czwartek)
godz. 11.00-15.00
organizatorzy: Ośrodek Kultury Ochoty,
Magazyn Sztuk, filia Ośrodka
Kultury Ochoty
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OCHOCKIE KAPLICZKI
Szanowna Redakcjo,
Chciałabym się podzielić radością z pewnego projektu, który udało nam się zrealizować. W słoneczne majowe dni, uzbrojeni w aparaty fotograficzne, z dziećmi klas piątych wybraliśmy się na spacer ulicami Ochoty. Ściślej mówiąc mieliśmy
w planie penetrowanie podwórek, zwłaszcza starych kamienic w poszukiwaniu
kapliczek.
Z pewnością nie wszędzie udało nam się dotrzeć, ale i tak plon naszych „polowań” jest wspaniały. Wyszły naprawdę piękne zdjęcia, z których urządziliśmy wystawę na terenie szkoły.
Sądzę, że pomysł był trafiony. Autorzy eksponowanych fotografii są dumni ze
swoich prac, a wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem zarówno wśród
uczniów, jak i nauczycieli.
Chciałabym również podziękować mieszkańcom ochockich kamienic. Czasem
budziliśmy zainteresowanie, czasem zdziwienie, ale przede wszystkim spotykaliśmy
się z dużą życzliwością.
Krystyna Rajewska
katechetka SP 152
fot. Wojtek Gądecki

KOLONIA STASZICA
NA STARYCH FOTOGRAFIACH
Kolonii Staszica przybyła kolejna wystawa plenerowa. Na ulicy
Filtrowej pod numerem 30. można oglądać zbiór 20 wielkoformatowych plansz, na których przedstawiono reprodukcje 80 zdjęć
i dokumentów z lat 1914-1948, ze zbiorów m.in.: Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, National Archives Collage
Park, Ośrodka „Karta”, Polskiej Agencji Prasowej, Spółdzielni Kolonia im. Staszica i ze zbiorów osób prywatnych.
Wystawa „Kolonia Staszica na starych fotografiach” pokazuje zmieniającą się w czasie, unikalną architekturę tej części Ochoty. Jest
próbą zebrania w jednym miejscu i uporządkowania dostępnych
materiałów ikonograficznych dotyczących historii tego wyjątkowo
pięknego zakątka Warszawy.
Organizator wystawy, pan Wojciech Karcz, prezes Zarządu SBM
Kolonia im. Staszica przy Filtrowej 30 apeluje: „Jeżeli macie Państwo w swoich zbiorach zdjęcia Kolonii Staszica z lat 1920-1950,
uprzejmie proszę o pozostawienie kontaktu do siebie. Może uda
nam się wspólnie zorganizować, w przyszłości, wystawę uzupełniającą. Informacje proszę kierować na adres: wystawa@koloniastaszica.waw.pl .”
(jr)
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Ochota
KRESOWE AŻURKI (7)
Lato, nawet kapryśne, u większości
z nas wywołuje jakiś niepokój, jakieś
łaskotanie w kościach (także tych starszych) i chęć wylotu gdzieś „hen hen
daleko”. Jeśli ktoś nie ma przezornie
i zawczasu przygotowanych planów
wakacyjnych, rozgląda się dookoła
w poszukiwaniu ciekawej oferty. I tak,
na przełomie wieków, na początku
ostatniego lata ubiegłego milenium,
w pobliżu wspominanego już przeze
mnie sklepu „Tuż za rogiem”, zobaczyłam ogłoszenie, które powołało do życia nowy niezmiennik. Już sama nazwa:
Terra Infinita, Biuro Turystyki Niebanalnej działała jak magnes, a w dodatku
w treści ogłoszenia pojawiały się nazwy
miejscowości pachnące wakacjami
moich przodków: Jaremcze, Worochta, Żabie…

nad 2000 m), a niebanalną okolicznością tego wyczynu była wysoka średnia
wieku uczestników. Niesamowite wrażenie zrobiły wtedy na nas obrazki, przypominające polską rzeczywistość sprzed
blisko 50 lat. Dla mnie spotkaniem, jakby w innym wymiarze, było zobaczenie
w Kołomyi domu dziadków; domu znanego mi z opowiadań rodzinnych, a realnego dotąd nie bardziej niż postacie
z bajek. A teraz stał przede mną i to cały
w rusztowaniach! W zeszłym roku wróciliśmy znowu na ten szlak obserwując
wiele zmian, m.in. znane na świecie kołomyjskie Muzeum Pisanki przeniosło się
do nowego budynku (w kształcie jajka),
postawionego w ogródku mojej babci.
Pierwszy wyjazd był tak udany, że
od tamtej pory, niezmiennie co roku,
w gronie jego uczestników (poszerzają-

Z ogłoszenia wynikało, że na naszych
kresach, w suterenie świeżo przerobionej
na lokal użytkowy, pojawiło się właśnie
biuro turystyczne, z którym można wyruszyć na niebanalną wyprawę. Szybko utworzona, silna grupa postanowiła
wykorzystać okazję i ruszyć w podróż
z kresów Ochoty na kresy Rzeczpospolitej. Dostosowanym do warunków ukraińskich autokarem przejechaliśmy około 2000 km i zdobyliśmy, wspinając się
z samozaparciem, szczyt Howerli (po-

cym się o krewnych i znajomych, którzy
musieli po naszym powrocie słuchać
pełnych zachwytu opowiadań, oglądać zdjęcia i filmy, zresztą potem dołączających do kolejnej wyprawy), krąży
pytanie „a dokąd tym razem?” I mniejszą lub większą grupą jedziemy gdzieś
na Wschód, chociaż Terra Infinita opuściła nasze ochockie kresy ustępując
miejsca sklepowi Pyza.
Te podróże na wschód czasami sięgają także poza Kresy, np. do Sankt
Petersburga na białe noce, ale najbardziej przyciągającym miejscem,
naszym punktem stałym, miastem które co 2-3 lata odwiedzamy jest Lwów.
W moim przypadku może to być uwarunkowane genetycznie, bo moja rodzina przybyła z kresów Rzeczpospolitej
na kresy Warszawy (teraz – Ochoty),
ale także znajomi, którzy nie mają we
Lwowie korzeni, chętnie to miasto odwiedzają. Jest w nim wciąż jeszcze
tyle polskich pamiątek! Na Cmentarzu
Łyczakowskim spoczęło wielu obecnych w naszej świadomości rodaków.
Warto ich odwiedzać, jak choćby
sławnego matematyka, patrona znanej na Ochocie ulicy – profesora Stefana Banacha, którego twierdzenie
o punkcie stałym pomogło mi na początku roku ukierunkować moje poszukiwanie niezmienników.
Anna Żurek

PIKNIK SZKOLNY – PRZEMIJAJĄCE PIĘKNO
Są wydarzenia, które zawsze miło się wspomina. W naszej Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Nowowiejskiej 39a kojarzą się one nie tylko z pracą włożoną w przygotowania, ale także zdobywaniem ciekawej wiedzy oraz fajną zabawą. Zwiastują też, że
wakacje tuż, tuż. Należą do nich nasze majowe pikniki szkolne, odbywające się każdego
roku pod innym hasłem.
Tegoroczne hasło pikniku, który odbył się 30 maja 2009 brzmiało: „Przemijające piękno”. Pokazaliśmy świat zwierząt, zwracając szczególną uwagę na gatunki zagrożone
wyginięciem. Każda klasa reprezentowała inny gatunek. Można było obejrzeć występy dzieci na scenie, wziąć udział w aukcji prac plastycznych uczniów, z której dochód przeznaczony zostanie na ratowanie ginących gatunków zwierząt. Był kiermasz
maskotek oraz prac ceramicznych wykonanych przez uczniów NSP81. Bawiliśmy się
świetnie. Było kolorowo, miło i słonecznie, mimo że chmury przysłaniały niebo. Do
zobaczenia w przyszłym roku!
Ewa Mielczarek
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XI FESTYN PODWÓRKOWY – NASZA ULICA
6 czerwca, po raz jedenasty, Klub Osiedlowy SURMA we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury OCHOTA, Wypożyczalnią Książek nr 33 i wieloma instytucjami (ochockie szkoły, przedszkola, Staż Miejska, biblioteki, organizacje pozarządowe: m.in.
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Białobrzeska”, Społeczny Instytut Ekologiczny, Stowarzyszenie WISE oraz Warsztat Terapii
Zajęciowej „Wiara i Nadzieja”, a także Wydział Pedagogiczny UW i pierwszy raz w tym roku – Akademia Teatralna) zorganizował Festyn Podwórkowy. Ta lokalna impreza o charakterze sąsiedzkiego sobotniego pikniku rozpoczęła się o 10.30 wspólnym
przemarszem przez ulice osiedla. Potem na mieszkańców w każdym wieku (a więc zarówno na dzieci z rodzicami, młodzież,
jak i na seniorów) czekały ciekawe warsztaty: rękodzieło artystyczne, decoupage, modelarstwo, malowanie na szkle i inne
zajęcia plastyczne, miasteczko kosmiczne pełne doświadczeń naukowych (dzieci mogły wykonać nawet test na sprawność
kosmonauty). Tego dnia na Białobrzeskiej 17 i okolicznych podwórkach odbyły się artystyczne happeningi, podwórkowa
akcja teatralna, a jedną z atrakcji było mini-zoo ze zwierzętami gospodarskimi. Na scenie Młodzieżowego Domu Kultury
wystąpili zaś: Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP w Pułtusku, Orkiestra z Chmielnej oraz zespoły młodzieżowe i dziecięce
z programami wokalnymi i tanecznymi.
Oryginalnością naszego festynu jest to, że nie jest on tylko imprezą zorganizowaną dla mieszkańców, ale także przez nich.
Każdy bowiem mógł się włączyć w przygotowania jako wolontariusz. Takie działania, naszym zdaniem, umożliwiają zbliżenie
się mieszkańców i bliższe poznanie ciekawych miejsc Ochoty.
Agnieszka Matan

EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA NA OCHOCIE
Z inicjatywy Forum Kultury Ochoty, pod
patronatem Rady i Zarządu Dzielnicy
Ochota, 29 maja został zorganizowany
na Ochocie Europejski Dzień Sąsiada,
w którym uczestniczyło 9 punktów.
Tego dnia, w godzinach popołudniowych, Klub Osiedlowy SURMA, biblioteki,
stowarzyszenia i instytucje oraz kawiarnia
Stara Ochota przygotowali sąsiedzkie spotkanie z poczęstunkiem, kawą, herbatą
i stołem, przy którym znalazło się miejsce
dla każdego. Do poszczególnych punktów zapraszani byli ciekawi goście, odbyło się także wiele konkursów dla dorosłych
i dzieci – najmłodsi mieszkańcy mieli tego
dnia naprawdę wiele rozrywek. Te kilkugodzinne spotkania, warsztaty artystyczne,
występy muzyczne i taneczne, przygotowane zostały w przyjacielskiej i sąsiedzkiej
atmosferze, bo celem tego święta jest integracja mieszkańców i zwrócenie się ku
drugiemu człowiekowi.
Agnieszka Matan
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THE BEST OF MICHAŁ LORENC
W deszczowy czwartkowy wieczór
(18 czerwca 2009) w Teatrze na Woli licznie zgromadzili się miłośnicy muzyki filmowej Michała Lorenca. Była to pierwsza
odsłona nowego cyklu imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Ochoty
(autorstwa Danuty Wajszczyk), poświęconego kompozytorom filmowym.
Według definicji słownikowych, muzyka
filmowa „może być ilustracją albo też
kontrapunktem obrazu – czyli warstwą
dopełniającą, charakteryzującą postaci, nastrój, przeżycia psychiczne bohaterów” i właśnie dlatego, chociaż ją się
odczuwa, często jej się nie dostrzega, nie
odróżnia od materii całego filmu. Tym
razem było jednak inaczej. To właśnie
muzyka pisana do filmów przez jednego
z najwybitniejszych współczesnych twórców stała się głównym bohaterem wieczoru, a obraz był jej dodatkiem.
Ta muzyczno-filmowa uczta była możliwa dzięki zespołowi DesOrient, wyśmienicie grającemu kompozycje Lorenca,
w składzie: Marta Maślanka (cymbały),
Małgorzata Szarlik (skrzypce), Klaudiusz
Baran (akordeon), Mariusz Puchłowski
(flety), Bogdan Kupisiewicz (gitara), Michał Woźniak (kontrabas), Robert Siwiak
(instrumenty perkusyjne). Zagrali oni m.in.
utwory z filmów: „300 mil do nieba”, „Złoto
dezerterów”, „Daleko od okna”, „Wszystko będzie dobrze”, „Przedwiośnie”.
Koncert prowadzili Jacek Kleyff i Michał
Tarkowski, przyjaciele kompozytora,
przez co atmosfera wieczoru była niezwykła, szczególnie ociepliły ją autorska
piosenka wykonana do muzyki z filmu
„Babie lato” przez Jacka Kleyffa oraz –
wraz z Michałem Tarkowskim – piosenka
„Huśtawki”.
Ewa Kessler
fot. Anna Napiontkówna

DRUGA ODSŁONA PROJEKTU „VAN GOGH”
Od 14 do 21 czerwca grupa seniorów miłośników malarstwa, wspólnie z instruktorami „Magazynu Sztuk” przebywała w Wilnie. Było
to kolejne spotkanie z naszymi partnerami z projektu „Van Gogh”, finansowane ze środków europejskich programu Gruntvig.
Podobnie jak podczas ubiegłorocznego pleneru w Kazimierzu Dolnym, poza doskonaleniem swoich umiejętności malarskich
i poznawaniem innych technik plastycznych, uczestnicy mogli bliżej poznać kulturę krajów – uczestników projektu. Partnerzy
przygotowali prezentacje na ten temat.
Dialog międzykulturowy dokonywał się także w czasie wspólnej pracy i nieformalnych spotkań. To najlepszy, bo „na żywo”,
sprawdzian zdobycia lub udoskonalenia zdolności komunikacyjnych z angielskiego, z którego bezpłatne zajęcia odbywały
się w pierwszej połowie roku, także w ramach projektu. Jeśli w tej międzynarodowej grupie malarzy-amatorów zrodzą się
jakieś przyjaźnie czy bliższe znajomości, będzie to wspaniały efekt projektu. Do pielęgnowania tych kontaktów przydadzą się
z pewnością podstawy obsługi komputera i poczty internetowej, poznane także na projektowych kursach.
Kalina Mlącka

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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BROMBOLANDIA NA PÓŁMETKU
17 czerwca odbył się finał dwóch konkursów Festiwalu Twórczości Dziecięcej
i Młodzieżowej „Brombolandia” – Konkursu plastycznego „Niekończąca się
opowieść” oraz konkursu na audiobook
„Książka Mówiona Twoim Głosem”.
Do konkursu plastycznego zgłoszono
100 komiksów, przygotowanych przez
autorów w dwóch grupach wiekowych:
6-10, 11-14 lat. Ich zadaniem było narysowanie kontynuacji historii książki współczesnego polskiego autora w formie komiksu. Jury, w składzie Maciej Wojtyszko,
Jacek Frankowski, Marcin Kułakowski,
Janusz Rosłan, wyłoniło 10 wyróżnień,
7 wyróżnień pierwszego stopnia, 3 trzecie miejsca, 4 drugie miejsca i 3 pierwsze miejsca.
Do konkursu na audiobook zgłosiło się
30 uczestników w kategoriach wiekowych 12-15 i 16-19 lat . Tematem konkursu było nagranie fragmentu książki
współczesnego polskiego autora na
nośniku elektronicznym. Jury w składzie

Maciej Wojtyszko, Artur Barciś, Monika
Góral, udzieliło 3 wyróżnienia, 3 trzecie
nagrody, 2 drugie i 2 pierwsze nagrody.
„Brombolandia” jest festiwalem ogólnopolskim, dlatego bierze w nim
udział wiele osób spoza Warszawy.
Nagrodzeni mogą mieć tym większą
satysfakcję, że swoją wygraną zdobyli w naprawdę szerokim gronie. Nas,
organizatorów, cieszy, że wśród nagrodzonych znalazło się sporo dzieci
i młodzieży z Ochoty i Warszawy. Fakt
ten potwierdza bowiem nasze założenia, że działania wykraczające poza
granice dzielnicy, nie odbijają się niekorzystnie na aktywizowaniu kultury
lokalnej, wręcz odwrotnie – podnoszą
jej poziom.
Wszyscy laureaci, którzy przybyli na finał tych dwóch konkursów otrzymali
nagrody i dyplomy z rąk jury, wybitnych postaci kultury polskiej. Spotkanie z nimi było z pewnością niezwykle
emocjonujące, np. Maciej Wojtyszko

i Artur Barciś nie tylko rozdawali autografy, ale także pozowali do zdjęć
z wyróżnionymi uczestnikami konkursów
„Brombolandii”. Można powiedzieć, że
konkursy „Brombolandii” są ambitne.
Do wzięcia udziału w nich konieczny jest
bowiem wysiłek nie tylko artystyczny,
ale i intelektualny. Tym większe brawa
i podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników zarówno tych nagrodzonych, jak i tych nienagrodzonych.
Przytaczając słowa Artura Barcisia: „Ludzi dzieli się na tych, którym się chce
i na tych, którym się nie chce nic. Wam
się chce i to już jest Wasz sukces.”
Przed nami jeszcze konkurs teatralny
„Na współczesną inscenizację polską”.
Zapraszamy do udziału wszystkie grupy
teatralne, „którym się chce”!
Regulamin konkursu teatralnego oraz
protokoły z konkursu plastycznego
i konkursu na audiobook poszukajcie
na stronie www.rakowiec.art.pl.
Anita Szaboova

POCZTÓWKA Z TURCJI
17 czerwca 2009 r. w Centrum Artystycznym „Radomska 13” odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Pocztówka ze świata”, tym
razem będące wyprawą w dziedzinę sztuki i obyczajów poświęconych Turcji. Inicjatorem zorganizowania tego wydarzenia
był zastępca burmistrza Ochoty, Krzysztof Kruk, zaś wirtualną podróż do Turcji, filia OKO zorganizowała przy współpracy Dunaj
Instytut Dialogu (DID).
Poznawanie Kraju Czterech Mórz składało się z kilku części: słowo wstępne wygłosił Krzysztof Kruk, następnie Faruk Amila, Attaché
ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce, przypomniał historię wzajemnych stosunków między Polską i Turcją, której początki
sięgają XIV w. Podkreślił on, że przez te wszystkie lata (z wyjątkiem odsieczy wiedeńskiej) oba kraje były partnerami. Turcja nigdy nie
uznała III rozbioru Polski, czego dowodem było funkcjonowanie Ambasady Polskiej w Stambule. Polskim akcentem w krajobrazie
Turcji jest również wioska założona w połowie XIX w. – Polonezköy (pol. Adampol, od imienia Adama Czartoryskiego). Niestety reżim komunistyczny przerwał wzajemne kontakty partnerskie na długie lata. Ponowne zbliżenie obu krajów nastąpiło w 1999 roku.
Kolejną osobą, która zabrała głos był prezes Dunaj Instytut Dialogu, Selçuk Mustafa Özcan. Nakreślił on historię Instytutu oraz
zakres działalności na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego oraz przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą historii, geografii i ustroju politycznego Turcji. Oficjalnym językiem państwa jest turecki, którego brzmienie zgromadzeni
mogli usłyszeć w występie Alicji Łais, laureatki pierwszego miejsca Olimpiady Języka Tureckiego. Alicja zaprezentowała wiersz
„Sakarya Türküsü”. Kolejnym punktem spotkania był film przygotowany przez Tureckie Ministerstwo Kultury, ukazujący walory
i atrakcje turystyczne Turcji.
Dwa ostatnie punkty programu przeznaczone zostały na zapoznanie zgromadzonych ze sztuką turecką, w wykonaniu Faruka
Demira. Zebrani mogli zobaczyć, jak powstają tradycyjne tureckie obrazy malowane na wodzie. Sztuka ta nazywa się ebru i jest
metodą wzornictwa na powierzchni wody, dzięki której uzyskiwane są wzory podobne do marmuru. Ebru rozwinęła się w Persji
i Turcji Osmańskiej, jednak dużą popularnością cieszy się do dziś. Płynny wzór odbijany jest na papierze. Drugim elementem
poznawania sztuki tureckiej był mini-koncert na tureckim flecie ney, przy akompaniamencie gitary elektrycznej. Na zakończenie podróży do Turcji ucztowaliśmy, smakując specjały tradycyjnej kuchni tureckiej.
Aldona Piwko

10

52-53 07-08/2009 OCHOTNIK

filie
PRACE LAUREATÓW
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„NIEKOŃCZĄCA SIĘ OPOWIEŚĆ”
Poniżej prezentujemy nagrodzone prace w konkursie plastycznym „Niekończąca
się opowieść” Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Brombolandia”.

Alicja Ptak (6 lat), I miejsce

Anna Jelonek (11 lat), I miejsce

Antonina Olszewska (10 lat), I miejsce

Kaja Mikołajczyk (9 lat), II miejsce

Wojciech Olkuśnik (13 lat), II miejsce

Wiktoria Kuropieska (7 lat), II miejsce

Paulina Płoczyńska (10 lat), III miejsce

Magdalena Paździor (12 lat), II miejsce

Anna Borkusewicz (13 lat), III miejsce

Sara Gruchel (10 lat), III miejsce

JUŻ PO MATURZE
30 maja odbył się I Wielki Konkurs Wiedzy o Ochocie „Ochocka Matura”. Szkolne ławki, komisja egzaminacyjna, pytania testowe oddawały atmosferę prawdziwego egzaminu. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na
60 pytań z różnych dziedzin związanych z naszą dzielnicą. Nie było łatwo. Tym bardziej gratulujemy zwycięzcom.
Niekwestionowane I miejsce zdobył pan Aleksander Kopiński. Jury w składzie: Sylwia Chutnik, Jarosław
Zieliński i Gabriela Gab zdecydowało o nie przyznawaniu II i III miejsca. Pani Magdalena Jóźwik, panowie
Henryk Jaworski i Jerzy Słomczyński otrzymali równorzędne wyróżnienia. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się
podczas Nocy Warsa i Sawy na Szczęśliwcach. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wielbiciele Ochoty również będą mogli
sprawdzić swoją wiedzę i znajomość zagadnień związanych z architekturą, historią, przyrodą i znanymi postaciami.
Gabriela Gab
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BATIK
Słowo „batik“ oznacza zarówno technikę
zdobienia tkaniny barwnym ornamentem,
jak i samą tkaninę wykonaną tą techniką.
Obecnie batik przeżywa kolejną falę popularności dzięki różnorodnym pracowniom
i warsztatom pracy twórczej. Od lipca, także w Magazynie Sztuk na Ochocie każdy
ma możliwość uczestnictwa w kursie w pracowni batiku. Zajęcia prowadzą dwie zapalone entuzjastki tej techniki: Mariola Gołda i Liliana Chwistek. Przygodę z batikiem
zaczęły prawie 10 lat temu w Stołecznym
Centrum Edukacji Kulturalnej w pracowni
Doroty Wielkosielec.
KURS BATIKU – LIPIEC 2009
małe grupy, indywidualne podejście
opieka doświadczonej instruktorki
poniedziałki lub czwartki 17.00-20.00
cena: 70 złotych miesięcznie
materiały w cenie kursu
– 3 godziny tygodniowo
zapisy: Magazyn Sztuk
ul. Filtrowa 62, lok. 230, tel. 605 366 884

MIESIĘCZNY KURS WITRAŻU
METODĄ TIFFANIEGO
LIPIEC 2009

Małe grupy, indywidualne podejście
opieka doświadczonego instruktora.
Każdy uczestnik otrzyma zestaw do samodzielnego wykonania witrażu: specjalną
lutownicę, cynę, szkło witrażowe, nożyk do
szkła, taśmę miedzianą.

cena kursu: 350 zł
Magazyn Sztuk, ul. Filtrowa 62, lok. 230
tel. 605 366 884

DECOUPAGE
Decoupage polega
na zdobieniu przedmiotów (mebli, skrzynek, kasetek, tacek,
doniczek itp.) poprzez naklejanie na
ich
powierzchnię
wydartych lub wyciętych elementów
papierowych.
Do
ozdobienia przedmiotów tą techniką potrzebne są zazwyczaj farby akrylowe, płaskie miękkie pędzle, klej do serwetek, lakier
pękający, środki konserwujące i lakiery.

GÓRALE W WARSZAWIE, czyli POSIADY NA OCHOCIE
„Poronin, Poronin piykne połozynie
Bo se bez Poronin bystro woda płynie.”
Gminę Poronin – naszego posiadowego partnera – warto odwiedzić latem, by być gościem
największej imprezy kulturalnej – Poroniańskiego
Lata oraz zimą, by skorzystać z licznych atrakcji i wyciągów narciarskich, których na terenie
gminy działa blisko 20. Gmina Poronin to wsie:
Stasikówka, Bustryk, Murzasichle, Małe Ciche,
Nowe Bystre, Poronin, Suche i Ząb. Wszystkie
powstawały w XVI-XVIII w., kiedy ziemie te były
królewszczyznami, zarządzanymi przez starostów nowotarskich.
Pierwsze wzmianki o wsi Poronin pochodzą
z roku 1624 r. Około 1813 r. powstał w Poroninie zakład przerabiający surówkę żelazną – tzw.
Kuźnia Poroniańska. Wyrabiano tu doskonałe
lemiesze i kosy, znane w całej Galicji ze swej
wysokiej jakości. W XIX w. Poronin stał się znanym letniskiem, do którego przyjeżdżali: Jan Matejko, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, Władysław
Orkan, Leopold Staff.
Do dzisiaj podstawowym źródłem dochodów mieszkańców jest turystyka. Stoki
Galicowej Grapy i Pasma Gubałowskiego sprzyjają rozwojowi turystyki pieszej
i rowerowej, a zimą narciarstwa zjazdowego i śladowego. Bliskość Tatr pozwala na uprawianie turystyki wysokogórskiej, a bogata oferta kulturalna służy zarówno gościom, jak i mieszkańcom.
Gmina Poronin była gościem
specjalnym majowych Posiadów na Ochocie. Podczas tego
spotkania o urokach, mieszkańcach i atrakcjach turystycznych
regionu mówił barwnie sam
wójt, Bronisław Stoch. Etnolożka, dr Stanisława Trebunia-Staszel, przybliżyła uczestnikom historię (od początków XIX w. do
współczesności) stroju podhalańskiego, a muzycznie i tanecznie bawił zebranych zespół „Regle” (kier. Maria Dawidek). Odbyła się także
prezentacja ręcznie wykonanych przez znakomitego poronińskiego kuśnierza,
Stanisława Gąsienicę-Wawrytko, serdaków, kożuchów i ornatów. Miłym akcentem na zakończenie części oficjalnej było wystąpienie zastępcy burmistrza
Krzysztofa Kruka, który podziękował Gminie Poronin za wspaniałą prezentację i wyraził nadzieję na kolejne spotkania. Potem były wspólne tańce, śpiewy
oraz zdjęcia przyjaciół z Podhala i z Warszawy, a także wspólne biesiadowanie przy stole pełnym regionalnych przysmaków. Spotkanie dopełniła wystawa
zdjęć Łukasza Nodzyńskiego.
Wioletta Obuchowska
źródło: folder Gminy Poronin (2008 r.)
zdjęcia: Łukasz Nodzyński

Możliwości decoupage’u są praktycznie
nieograniczone. Zapraszamy na letni kurs
w lipcu do Magazynu Sztuk w każdy wtorek
w godzinach 17.00-20.00. Koszt kursu: 80 zł.
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RADOŚĆ DŹWIĘKU

Inspiracją do powołania w 2000 r. stowarzyszenia Joy of Sound (Radość dźwięku) przez angielskiego muzyka i plastyka
Williama Longdena było jego spotkanie
z Derekiem, młodym niepełnosprawnym
mężczyzną, pragnącym grać na gitarze.
Schorzenie Dereka nie pozwalało mu utrzymać w rękach gitary w sposób tradycyjny,
nie mówiąc o wydobyciu z niej melodii. Co
więcej, z powodu niekontrolowanych skurczów, każda gitara, którą miał w ręku szybko kończyła swój żywot. William Longden
obserwując zmagania Dereka, wymyślił dla
niego instrument muzyczny, sporządzony
ze specjalnych materiałów, odpornych na
mocne uderzenia, z membraną po stronie
wewnętrznej, przenoszącą wibracje muzyki
na ciało. Derek używając tej gitary odczuł
fizycznie jej muzykę.
Od tego czasu William Longden rozwija
metodę warsztatów muzyczno-wokalnych
dla osób niepełnosprawnych, wymyślił wiele kolejnych instrumentów dostosowanych
do potrzeb i warunków osób z różnymi
trudnościami. Z grupą instruktorów prowadzi cykliczne otwarte warsztaty muzyczno-wokalne w Londynie. Wśród uczestników są osoby bardzo młode i bardzo stare,
zdrowi i chorzy, profesjonalni muzycy i piosenkarze oraz amatorzy, osoby o różnym
kolorze skóry, wyznający wszystkie religie
i ateiści. Łączy ich jedno – pasja i radość
z muzyki, którą sami tworzą. Podczas ich
koncertów, zacierają się różnice, każdy jest
pełnowartościowym członkiem wielkiego
muzycznego wydarzenia.
Tą pasją i radością grupa 6 instruktorów
stowarzyszenia Joy of Sound (JOS) pod kierunkiem Williama Longdena zaraziła nas
podczas czterodniowych warsztatów Strefy
Otwartej, realizowanych przez DK „Rakowiec” 22-25 maja. Były to pierwsze międzynarodowe warsztaty w dwuletniej historii
Strefy Otwartej. Pokazały, że projekt rozwija się i potwierdziły, że Stefa Otwarta wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom osób
niepełnosprawnych. Dla mnie były niezwykle inspirującym, edukacyjnym i emocjonującym przeżyciem, utwierdzającym mnie
w przekonaniu, że wiele możemy się nauczyć
od społeczeństw starych demokracji w sferze
podejścia do osób niepełnosprawnych.
W warsztatach Strefy Otwartej wzięło
udział 25 osób. Były to osoby z Warsztatów

Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych
Domów Samopomocy z Ochoty i innych
dzielnic Warszawy, a także opiekunowie
i instruktorzy, którzy chętnie przychodzą na
Strefę Otwartą, żeby zaczerpnąć nowych inspiracji. Grupa warsztatowiczów codziennie „rosła w siłę”; każdego dnia byli bardziej
otwarci, spontaniczni i zdolni do prowadzenia dialogu wokalno-muzycznego. Instruktorzy JOS przeprowadzali z nimi różnorodne ćwiczenia mające na celu integrację,
rozluźnienie aparatu głosowego, zdolność
do interpretacji melodii, rytmu i dźwięków.
Od odnajdywania własnych ścieżek muzycznych uczestnicy przechodzili z coraz
większą łatwością do tworzenia wspólnej
harmonijnej całości (muzyki, melodii itp.).
Na zakończenie tej Strefy Otwartej odbył
się półtoragodzinny warsztat otwarty, do
którego zostały zaproszone chętne osoby
z zewnątrz. Z zaproszenia skorzystał m.in.
Bolek Błaszczyk, jeden z członków Grupy MoCarta, dołączając do grupy ze swoją
wiolonczelą.
William Longden twierdzi, że poprzez
swoje działanie pragnie ludziom umożliwić
doznania duchowe. Będąc uczestnikiem
jego warsztatów zrozumiałam, że jego założenia, nie są tylko górnolotnymi słowami.
Warsztaty zostały sfilmowane przez
holenderskiego dokumentalistę Krisa Kristinssona i materiał z nich stanie się częścią
filmu dokumentalnego przedstawiającego działalność Joy of Sound. W ten sposób
Strefa Otwarta DK „Rakowiec” wpisuje
się w obraz europejskich działań na rzecz
osób niepełnosprawnych. Film będzie publicznie prezentowany podczas Pikniku
Integracyjnego w Parku Szczęśliwickim
19 września 2009 oraz będzie go można obejrzeć na stronie internetowej stowarzyszenia
www.joyofsound.net.

PRACOWNIE
ARTYSTYCZNE OKO
W BLUE CITY
W Blue City odbył się wernisaż wystawy
malarstwa, rysunku, ceramiki i fotografii. Okazją było podsumowanie pracy
uczestników warsztatów z Magazynu
Sztuk i Pracowni Ceramiki „AngobA”, filii
Ośrodka Kultury Ochoty.
Ekspozycja mieściła się w pawilonie
handlowym na poziomie „0”, specjalnie przystosowanym przez nas do celów
prezentacji sztuki. Wernisaż okazał się
pełnym sukcesem – ponad trzystu gości! Samą wystawę codziennie odwiedzało mnóstwo osób, często zainteresowanych zakupem upatrzonego dzieła.
Warto także wspomnieć, że całe wydarzenie nie odbyłoby się bez bardzo przychylnej postawy i pomocy ze strony Blue
City. Wystawę można było zwiedzać
codziennie, aż do końca czerwca.
Marek Ejsmond-Ślusarczyk

GRATULACJE!

Instruktor malarstwa z Magazynu Sztuk
– filii Ośrodka Kultury Ochoty, Marek
Ejsmond-Ślusarczyk, wyróżniony został
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego odznaką honorową „Zasłużony dla kultury
polskiej”. Artysta uhonorowany został za
działalność na polu edukacji artystycznej oraz za własną twórczość malarską.
W imieniu artysty serdecznie zapraszamy do Magazynu Sztuk na ulicy Filtrowej
62, filii Ośrodka Kultury Ochoty specjalizującej się w dziedzinie szeroko pojętej
plastyki, jemu zaś – gratulujemy.

Anita Szaboova
PS Specjalne podziękowania należą się Środowiskowemu Domu Samopomocy „Pod
Skrzydłami”. Jego kierowniczka Iwona
Kamińska wyciągnęła pomocną dłoń, kiedy szukałam bezbarierowych przestrzeni,
którymi DK „Rakowiec” nie dysponuje.
Kierownictwo, pracownicy oraz podopieczni SDS „Pod Skrzydłami” przyjęli nas z niezwykłą życzliwością i gościnnością, za co,
jeszcze raz, serdecznie dziękuję.
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Długie, gorące lato

„Nieudany zamach”
Wojtek, z którym tak nie dawno świętowałem w Parku Szczęśliwickim naszego dwudziestaka, mieszkał w kamienicy przy Grójeckiej. Pamiętał jeszcze rozmowy starszych
sąsiadów, którzy opowiadali, iż gdzieś tu, na
podwórku, jest zasypany bunkier.
– Tak, stary – Mówił z miną starego wygi,
gdy staliśmy wsparci o pordzewiałą balustradę z tyłu jego domu. – Jako szczeniak przeryłem tu wszystko. Ale wiesz, co ci powiem?
– No?
– Pamiętam jednego sąsiada. Był zegarmistrzem, mieszkał na trzecim piętrze. Starszy
facet. Mama powiedziała mi kiedyś w sekrecie, że w czasie wojny walczył w AK. Wiesz,
za komuny lepiej było się do takich rzeczy
nie przyznawać. Ten facet kiedyś zagadał do
mnie na podwórku. Pamiętam to jak dziś. Stałem dokładnie tu, gdzie teraz ty.
Rozejrzałem się ciekawie dookoła. Korony
drzew szeleściły nam nad głowami rzucając
szeroki cień na popękany chodnik, zdeptane
trawniki i starą, pokruszoną fontannę wyłożoną drobną mozaiką.
– Tak, chłopie – Mówił dalej Wojtek błędnym wzrokiem śledząc moje spojrzenie. – On
też tam patrzył. „Szukasz bunkra?” – spytał
– „Jest tam, żołnierzyku”. A ja stałem z rozdziawioną gębą, w krótkich spodenkach,
z procą zatkniętą za pasek spodni.
– Tam? – Spytałem czując jak zasycha mi
w gardle.
– Pod fontanną. Dolne pomieszczenia zostały odcięte i zamurowane. Ale ponoć jest do nich
jakiś korytarz. Niestety nigdy nie udało mi się
go odszukać. Taka historia z mojego dzieciństwa. Nie wiem, czy na coś ci się to przyda. Acha,
bo zapomnę, tu masz te klucze do piwnicy.
***
Dochodziła dwudziesta czwarta, gdy
stanęliśmy z Weroniką przed fontanną. Wysłuchała mojej opowieści i bez słowa uklękła przy popękanej misie fontanny. Kolorowa mozaika była pokruszona w licznych
miejscach odsłaniając zmurszały beton.
Włączyła latarkę.
– Myślisz, że znajdziesz jakąś zapadkę?
Tak jak w „Panu Samochodziku”?
– Nie, głuptasie – fuknęła na mnie. – Ale
trzeba wszystko zbadać.
Zamilkłem. Weronika chyba nie znalazła
niczego godnego uwagi, bo wstała i spojrzała wymownie w stronę kamienicy. Podeszliśmy do czwartej klatki. Otworzyłem drzwi
i wemknęliśmy się cicho do środka. Nasze
przyśpieszone oddechy i odgłos zamykanych
drzwi wydały mi się hałasem nie do zniesienia.
Miałem wrażenie, że zaraz wszystkich obudzi-
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my. Przywarliśmy do ściany, wsłuchując się
w złowrogą ciszę. Nic się jednak nie stało.
– Chodźmy – Szepnęła mi do ucha popychając delikatnie w stronę stromych schodów,
które ginęły opadając w gęsty mrok. Piwnica
– pomyślałem i odechciało mi się tam schodzić. Musiała wyczuć moje wahanie.
– Co się dzieje? – Spytała.
– Nic, tylko się zastanawiam. Wiesz, jeżeli
nas ktoś przyłapie, może pomyśleć, że jesteśmy włamywaczami. Nie chciałbym wylądować na komisariacie.
– Chyba się nie boisz?
Żaden facet nie przyzna się przed kobietą,
że obleciał go strach. Jeżeli biblijna Ewa zagrała z Adamem w ten sam sposób, jak teraz
Weronika, nie miałem wątpliwości, że Adam
nie miał innego wyjścia, jak wziąć od niej ten
cholerny owoc. Przełknąłem ślinę i wszedłem.
Drugi klucz też pasował. Ogromne, metalowe drzwi ustąpiły z nieludzkim zgrzytem. Wślizgnęliśmy się w wilgotną ciemność, zamykając
je za sobą. Poczułem się, jak szaleniec, który na
własne życzenie zatrzasnął się w grobowcu.
Włączyłem pośpiesznie latarkę kierując jasny
snop światła wprost na bladą twarz brodatego
mężczyzny. Prawie krzyknąłem wpadając plecami na osnutą pajęczynami ścianę.
Mężczyzna patrzył na nas wściekłym spojrzeniem. Czerwone oczy zdawały się jarzyć
piekielnym ogniem nienawiści. Weronika ścisnęła mnie za ramię i przylgnęła do mnie całą
sobą. Barczysta sylwetka nie poruszyła się.
Weronika zwolniła uścisk.
– „Złoto Alaski 3” – wyrecytowała zduszonym głosem.
– To plakat filmowy!
– Boże, myślałam, że tam naprawdę ktoś
stoi… – Dodała po chwili.
Na przeciwległej ścianie wisiał poster filmowy. Spróbowałem się uśmiechnąć. Wiedziałem, że muszę coś zrobić, powiedzieć,
byle jakoś zatuszować tę sytuację.
– To co robimy? – Wykrztusiłem najgłupsze pytanie na świecie.
– Szukamy skarbu, pamiętasz?
Nie byłem pewien, czy wyczułem w jej
głosie ironię. I tak czułem się już wystarczająco źle. Jeżeli zląkłem się plakatu, co będzie, jeżeli za chwilę z ciemności faktycznie
ktoś wyjdzie?
Piwnica była stara i wilgotna. Ceglane
ściany poprzecinane były plątaniną rur, które wyłaniały się z ciemności, by za chwilę na
powrót w niej zniknąć. Staliśmy w rozwidleniu trzech korytarzy. Zaświeciłem latarką
w jeden z nich i przez upiorną chwilę uległem
złudzeniu, iż ciemność gęstnieje, tak jakby
skrywał się w niej ogromy kształt. Przekląłem
w duchu własne tchórzostwo.
Ruszyliśmy w głąb środkowego chodnika.
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Jasne snopy światła wydobywały z ciemności
grube warkocze pajęczyn, wiszące nad naszymi głowami, jakby czekały na nasz fałszywy
krok. Gdzie są pająki, które uwiły te sieci? Bezwiednie wzruszyłem ramionami, czując mrowienie na plecach, jakby jakieś małe włochate
nóżki przebiegły mi właśnie po koszuli.
Nie wiem, ile czasu błądziliśmy w ciemnościach po zatęchłych korytarzach. Nasłuchując przytłumionych szeptów, szumu wiatru
i cichych westchnień, które wypełniały wilgoć
tych starych murów. Odnaleźliśmy wiele zaryglowanych pomieszczeń, które bez wątpienia należały do mieszkańców tej kamienicy.
W bladym świetle naszych latarek migotały
zakurzone kłódki, broniąc dostępu do szpargałów, o których pewnie już dawno zapomniano. Przez krótką chwilę snop światła natrafił
na czarny kształt przysiadły w kącie korytarza.
Serce zabiło mi mocniej, ale kształt okazał się
być najzwyklejszym włazem do kanalizacji.
Piwnica niczym się nie różniła od tej,
którą znałem z bloku przy Korotyńskiego.
Nie natknęliśmy się na ukryte drzwi, ślad
po zamurowanym przejściu, nie mówiąc już
o jakiś znakach czy symbolach, wyrytych na
starych cegłach. Jedynym ciekawym śladem
były drewniane, pomalowane na niebiesko
drzwi. Przystanęliśmy przed nimi w niemym
podziwie, czując, jak ogarnia nas podniecenie. Drzwi wyglądały na bardzo stare. Prowadziły do niedużego schowka zagraconego
połamanymi krzesłami. Cegły tu były ciemniejsze – pomieszczenie wyraźnie pochodziło
z innego okresu.
– To dawna piwnica – Szepnęła Weronika.
Pewnie jeszcze z czasów przedwojennych.
Spędziliśmy tam dobrą godzinę, ale jedyne, co znaleźliśmy to tony kurzu i sterty połamanego drewna.
Z niekrytą ulgą przywitałem chłodny
wiatr, gdy wyszliśmy z ciemnej klatki schodowej. Przez krótką chwilę, myślałem, że ktoś
za nami wybiegnie. Weronika uśmiechnęła
się blado, ale w jej oczach ujrzałem ogromne rozczarowanie. Chciałem coś powiedzieć,
gdy nagle pobliski krzak zaszeleścił. Spojrzeliśmy oboje w tamtą stronę w chwili, gdy ktoś
z niego wyszedł.
– Nocna randka… – Usłyszałem szorstki
głos.
Zanim zdążyłem coś zrobić, Weronika
wyszarpnęła z kieszeni jakiś mały przedmiot
i rozległ się głośny syk. Nieznajomy złapał się
oburącz za twarz i zatoczył w bok z jękiem.
– Uciekajmy! – Krzyknęła mi do ucha.
Chwilę potem biegliśmy opustoszałym
chodnikiem w stronę Kina Ochota. Odgłos
naszych kroków odbijał się głośnym echem
od zastygłych w głębokim śnie domów.
CDN

Ochota
„NIECH

KTOŚ ZATRZYMA WRESZCIE ŚWIAT,
JA WYSIADAM…”, CZYLI ODPOCZYNEK
JAKO PRAWO I OBOWIĄZEK
KAŻDEGO PRZYTOMNEGO RODZICA (cz. 2)
rozmawiają: Beata Chrzanowska i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”
Skoro omówiliśmy powody, dla których rodzicom trudno poświęcić czas sobie, realizować własne potrzeby, odpocząć,
to wyjaśnijmy, dlaczego ważne jest, by te
trudności przełamali. Dlaczego dla dzieci
i rodziny taki poświęcający się, rezygnujący z siebie, zaharowujący się rodzic nie
jest wcale optymalnym rozwiązaniem.
Z co najmniej kilku ważnych powodów.
Przede wszystkim nie zajmowanie się swoimi potrzebami, nie dawanie sobie prawa do
odpoczynku powoduje zmęczenie, rozdrażnienie, brak energii do działań wykraczających poza codzienne schematy oraz mniej
lub bardziej świadomy żal i złość do osób,
którym przypisujemy odpowiedzialność za
taki stan, czyli najczęściej partnera, dzieci,
rodziny. Zaś stan rozdrażnienia utrudnia budowanie kontaktu z dziećmi i partnerem oraz
stosowanie przemyślanych, wymagających
planowania, systematyczności, konsekwencji, czasu i energii metod wychowawczych.
Rozważając sprawę bardziej szczegółowo:
1) rodzic zmęczony i sfrustrowany nie
ma tzw. przestrzeni psychicznej na dobry
kontakt z dzieckiem. Po prostu nie ma siły
i energii na wysłuchanie dziecka, rozmowy o jego kłopotach, na działania tworzące
więź. Trudniej mu zdobyć się na cierpliwość wobec irytujących czy sprawiających
problem zachowań, wypowiedzi dziecka;
trudniej mu przemyśleć sytuację i podjąć
działania w kierunku zrozumienia motywów i uczuć dziecka czy wybrać optymalną
metodę postępowania. Słowem, rodzicom
zmęczonym i sfrustrowanym – żyjącym
w poczuciu rozżalenia, derealizacji – trudniej
pozostawać w bliskiej relacji z dzieckiem,
trudniej o wyrozumiałość, cierpliwość, empatię i zrozumienie dziecka;
2) zmęczeni i niezadowoleni ze swojego
życia rodzice, mogą być mniej otwarci na
stosowanie faktycznie efektywnych metod wychowawczych, ponieważ wymagają
one zwykle poświęcenia dużej ilości czasu
i energii. Równocześnie mogą być mniej
gotowi do bycia konsekwentnymi w swoim postępowaniu. Trudniej im: dopilnować, by dziecko systematycznie odrabiało
lekcje, stosować system nagród czy punktów za pożądane zachowanie, znaleźć czas
na przemyślane, wyciszone emocjonalnie
rozwiązania pojawiających się konfliktów.
Równocześnie trudniej też takim rodzicom być konsekwentnymi w swoich decyzjach, pilnować realizowania przez dziecko
podjętych ustaleń. Mogą łatwiej dla tzw.

świętego spokoju ulegać naciskom dziecka
i „odpuszczać” swojej pociesze. To nie rozwiązuje problemów, wręcz tworzy nowe,
a wówczas okazuje się, że przy kolejnym
problemie, rodzice – w zmęczeniu, rozżaleniu i złości na to, że dzieci „dokładają im”
wysiłku – częściej sięgają po stereotypowe
reakcje: krzyk, krytykę, obwinianie, grożenie, nieprzemyślaną często nieadekwatną
do przewinienia karę;
3) rodzice, którzy nie odpoczywają i nie
dbają o realizację własnych potrzeb, przyjmują często pozycję ofiary i faktycznie dość
szybko znajdują się w sytuacji, gdy większość obowiązków domowych spoczywa
na nich, są pozostawieni bez pomocy, za to
wszyscy inni liczą na ich pomoc. Nie uczą
swojej rodziny, że musi się liczyć z ich potrzebami, że musi być przygotowana na to,
że pewną część czasu przeznaczają na siebie,
że nie zawsze są dostępni. Nie przyzwyczajają jej też do tego, że pewnych rzeczy nie
będą robić, że naturalnym stanem w rodzinie jest podział obowiązków, gdyż ojciec lub
matka nie są gotowi brać wszystkiego na
siebie. Ceną jest narastające zmęczenie i frustracja, za którą idą niecierpliwość i niechęć
do innych członków rodziny. Osoby biorące
wszystko na siebie często wyrażają swą frustrację, narzekając i krytykując dzieci i partnera oraz podkreślając swoje poświęcenie.
Wtedy inni zaczynają ich unikać, uciekać od
kontaktu z nimi, unikać ich, co jeszcze bardziej je frustruje i błędne koło rusza z miejsca.
W dodatku rodzice „poświęcający się” są tak
zmęczeni i rozżaleni na innych członków rodziny, że trudno im nauczyć innych oczekiwanych zachowań, np. pomocy w domu, bo
mają mniejszą tolerancję na błędy, niedoskonałości i trudniej im zdobyć się na pochwałę.
Zmęczony rodzic chce, aby dziecko robiło
wszystko od razu dobrze, najlepiej tak, jak
on by to zrobił i najlepiej „samo z siebie”, bez
proszenia czy przypominania. Tymczasem
dziecko robi, zwłaszcza na początku, inaczej
niż rodzic, często mniej sprawnie, wolniej
i najczęściej wymaga przypominania lub poproszenia. Oczywiście każdy chętniej pomaga i uczy się, gdy jest chwalony, a wskazówki dawane mu są łagodnie. Natomiast, gdy
słyszy głównie krytykę i narzekanie – opiera
się i unika. Zmęczonemu rodzicowi łatwiej
czasem zrobić coś za dziecko, a potem narzekać: „nigdy nikt mi nie pomaga” niż przejść
przez żmudny proces uczenia dziecka konkretnych czynności czy zachowań. Efekt?
– Negatywna wymiana postaw: „Ja się dla
ciebie poświęcam – a ty nigdy nic nie robisz”
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– komunikat „poświęcającego się” rodzica.
„Krzyczysz, krytykujesz, zawsze wszystko
robię źle, według ciebie jestem beznadziejny, więc po co mam coś robić”– odpowiedź
dziecka lub partnera;
4) osoby nie dbające o siebie, o swoje potrzeby, przemęczone i zaganiane nie mają
siły i energii na pielęgnowanie więzi małżeńskiej. Brakuje im sił na rozmowy, docenianie
partnera, rozmowy z nim, dzielenie pasji
i zainteresowań. Zmęczenie pomieszane ze
złością i rozżaleniem powoduje zamykanie
się na drugą osobę, wycofywanie z kontaktu
lub wchodzenie w wyczerpującą wymianę
kar. To, co cementowało parę to, co było żywe
– zamiera. Rodzice wymieniają między sobą
tylko techniczne, organizacyjne informacje.
Nieraz ucieczką jest telewizor lub komputer.
Więź ginie. A przecież to para rodzicielska
tworzy podstawę rodziny. Szczęśliwi rodzice, przeżywający żywą, pozytywną więź
między sobą to podstawa szczęścia i dobrego rozwoju dzieci, a także dobry wzór dla
ich przyszłych związków i podstawa pod ich
przyszłe rodziny. Generalnie, dobro nie do
przecenienia, a tak łatwo zaniedbywane.
Reasumując. Namawiamy wszystkich
rodziców, aby zadbali o siebie, jak to tylko
możliwe; aby przypomnieli sobie o sobie
i zaczęli realizować swoje potrzeby, zainteresowania; aby dali sobie prawo i czas do
odpoczynku. Na początek warto rozważyć
poważnie: co będzie, jeśli jeszcze przez
np. kwartał będę wciąż zaniedbywać swe
potrzeby i rezygnować z odpoczynku, odczuwając i reagując tak jak teraz? Co będzie
za rok? A co za 3 lata? Jak to się może skończyć dla mnie, dla mojego związku, dzieci,
rodziny i czy to się nam wszystkim opłaca?
Po drugie: warto spisać to wszystko, co
robimy dla dzieci, rodziny, domu i określić, które z czynności są priorytetowe (bez
których rodzina nie przetrwa), a które są
możliwe do pominięcia, zastąpienia przez
mniej czasochłonne, do powierzenia komuś innemu.
Po trzecie: zacząć planować, z tygodnia
na tydzień, z jakich obowiązków rezygnujemy w ciągu najbliższych 7 dni i na jaki
rodzaj odpoczynku lub czynności realizujących nasze potrzeby i/lub cementujących
naszą więź z partnerem przeznaczymy ten
czas. A następnie te plany zrealizować.
Czasem będzie to wymagało przeprowadzenia pewnej rewolucji w rodzinie, nasłuchania się krytyki i kasandrycznych
przepowiedni, ale dla siebie, dla partnera
i dla waszych dzieci warto to zrobić.
W najbliższym zaś czasie, ponieważ
mamy wakacje, warto zastanowić się, ile
czasu z urlopu możecie wykroić tylko dla
siebie i dla swoich przyjemności, z czego
możecie się na ten czas zwolnić, a następnie zrealizować ten plan. Powodzenia!
SPPP „Uniwersytet dla Rodziców”
ul. Raszyńska 8/10
tel. (0 22) 822 24 46, 822 71 68
www.sppp-udr.org
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Akcja „Lato w Mieście 2009” w Dzielnicy Ochota w dniach 22 czerwca-28 sierpnia 2009 r.
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota Urzędu m.st. Warszawy tel./fax. (0 22) 822 28 61
koordynator: Elżbieta Szczepankowska
PUNKTY DZIENNEGO POBYTU
Bezpośredni organizator
lp.

Nazwa jednostki, miejsce zajęć

Program
(rodzaj proponowanych zajęć)

Osoba odpowiedzialna
nr telefonu

Dni i godziny
prowadzonych zajęć

1

Świetlica przy SP Nr 61
ul. Białobrzeska 27

Dorota Głowacz
(0 22) 822 27 36

Zajęcia sportowe, gry i zabawy rekreacyjne, basen, zajęcia edukacyjne, muzeum, kino, teatr.

22.06-17.07.2009
pon.-pt. 8.00-16.00

2

Szkoła Podstawowa Nr 280
ul. Gorlicka 3

Ryszarda Piotrowska
(0 22) 658 34 30

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, zajęcia plastyczne, kino, teatr, muzeum, spotkanie ze
Strażą Miejską.

22.06-17.07.2009
pon.-pt. 8.00-16.00

3

Zespół Szkół Nr 83
ul. Powstańców Wielkopolskich 4

Stanisław Piech
(0 22) 822 66 08

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, zajęcia plastyczne, świetlicowe, zajęcia edukacyjne,
muzeum, kino, teatr, wycieczki po Warszawie.

22.06-14.08.2009
pon.-pt. 8.00-16.00

4

Szkoła Podstawowa Nr 23
ul. Wawelska 48

Alicja Jabłońska
(0 22) 825 09 38

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, zajęcia kulturalno-oświatowe, muzeum, kino, teatr.

29.06-31.07.2009
pon.-pt. 8.00-16.00

5

III Ogród Jordanowski
ul. Wawelska 3

Justyna Olszewska
(0 22) 825 14 44

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia taneczne, konkursy
plastyczne, gry i zabawy, muzeum, kino, teatr, wycieczka.

01.07-31.07.2009
pon.-pt. 8.00-17.00

6

DK „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8

Jolanta Adamczyk
(0 22) 823 66 72
(0 22) 823 66 97

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

20.07-21.08.2009
pon.-pt. 7.30-16.00

7

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Białobrzeska 19

Joanna Wiśniewska
(0 22) 822 28 95

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, dyskoteka, kino, 17.08-28.08.2009
teatr, wycieczka.
pon.-pt. 8.00-16.00

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Bezpośredni organizator
lp.

Nazwa jednostki, miejsce zajęć

1

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Ochota
ul. Rokosowska 10
pływalnia kryta

2

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Cezary Domińczak
Dzielnicy Ochota, ul. Nowowiejska 37B
(0 22) 825 24 30 w.103
ścianka wspinaczkowa w hali sportowej

3

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Ochota
ul. Nowowiejska 37B
hala sportowa

Program
(rodzaj proponowanych zajęć)

Osoba odpowiedzialna
nr telefonu

Justyna Boćkowska
(0 22) 572 90 72

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

Dni i godziny prowadzonych zajęć

Pływanie rekreacyjne, zabawy w wodzie. Wejścia indywidualne dla dzieci
i młodzieży za okazaniem legitymacji, grupy zorganizowane – punkty
dziennego pobytu, po uprzednim zgłoszeniu, obowiązuje rezerwacja pisemna
(wejście jednorazowe – 60 min.).

13.07-28.08.2009
pon.-pt.: grupy 9.00-11.00 i 13.00-14.00,
w. indywidualne 8.00, 12.00
Dziecięca Akademia Pływacka (tylko
wejścia indywidualne – zapisy –
obowiązuje kolejność zgłoszeń)
13.07-28.08.2009 wt., czw. 10.00-11.00

Instruktaż i wspinanie się z asekuracją instruktora. Wejścia dla grup
zorganizowanych i osób indywidualnych.

22.06-14.08.2009
pon. 10.00-15.00

Nauka i doskonalenie gier zespołowych i indywidualnych (piłka nożna,
siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, tenis ziemny, squash). Wejścia grup
zorganizowanych i osób indywidualnych.

22.06-14.08.2009
pon.-pt. 9.00-15.00

Zabawy rekreacyjno-sportowe, zabawy grami logicznymi.
Wakacyjna Akademia Piłki Nożnej.

22.06-14.08.2009
wt., czw. 10.00-12.00

Wakacyjna Akademia Sportów Walki – zajęcia TEAKWON-DO

01.07-31.07.2009
wt., śr. 13.30-15.00

Turniej tenisa stołowego.

08.07.2009, 10.00

Halowy turniej piłki nożnej.

15.07.2009, 10.00

Wakacyjny turniej rekreacyjno-sportowy dla grup zorganizowanych pt.
„Sportowe wakacje na wesoło” – Dzieci klas I-III do 6 drużyn po 10 osób

22.07.2009, 9.30

Turniej Squasha

29.07.2009, 10.00

Turniej szachowy i warcabowy

12.08.2009, 10.00

Pływanie rekreacyjne na basenie dla dzieci ze stałych punktów akcji oraz
zajęcia na hali sportowej (po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu).

22.06-14.08.2009
pon.-pt. 9.30-14.00 – basen
9.00-14.00 – hala

4

Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy Nr 7 ul. Geodetów 1

Piotr Łukawski
(0 22) 822 66 07

5

Magazyn Sztuk, filia OKO
ul. Filtrowa 62, domofon 230

Joanna Sułek-Malinowska
Warsztaty edukacyjno-artystyczne: „Marionetka – Struś” – grupy
(0 22) 659 43 37
zorganizowane (po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu).
605 366 884

01.07-15.07.2009
pon.-pt. 10.00-12.00

IMPREZY
lp.

1

Bezpośredni organizator
Nazwa jednostki, miejsce zajęć

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Osoba odpowiedzialna

Danuta Wajszczyk
(0 22) 822 48 70
(0 22) 822 74 37

Nazwa imprezy

Data i godzina imprezy

„Orientalny dywan bajek” – zajęcia artystyczne połączone z opowiadaniem bajek;
zapisy, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

09.07.2009, 11.00-13.00

Impreza plenerowa – SMOKOLANDIA
„Mrówka Bigbitówka” – spektakl uliczny, warsztaty plastyczne (Szczęśliwice).

16.07.2009, 11.00-15.00

„Opowieści z podróży po Chinach” – zajęcia artystyczne połączone
z opowiadaniem bajek; zapisy, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

20.08.2009, 11.00-13.00

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

Nazwa i adres punktu

Osoba odpowiedzialna
nr telefon

Rodzaj wydawanych posiłków

Dni
wydawanych posiłków

1

Szkoła Podstawowa Nr 264
ul. Majewskiego 17

Krzysztof Grochowski
(0 22) 823 24 38

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

22.06-30.06.2009

2

Szkoła Podstawowa Nr 23
ul. Wawelska 48

Alicja Jabłońska
(0 22) 825 09 38

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

01.07-31.07.2009

3

Szkoła Podstawowa Nr 175
ul. Trzech Budrysów 32

Jolanta Zan Szantroch
(0 22) 822 20 05

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

03.08-26.08.2009

