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lica Filtrowa nie jest już tą samą ulicą,
od kiedy poetka Ludmiła Marjańska
(26.12.1923-17.10.2005) przestała po
niej chodzić. Wielu ludzi ją znało i bardzo
lubiło. Była zawsze elegancka, uczesana
w kok. Wyglądała, jakby wyszła właśnie
od fryzjera. Często zatrzymywała się na
ulicy, żeby porozmawiać z ludźmi. Pochodziła z Częstochowy, ale musiała tu mieć
wielu znajomych, ponieważ od 1946 roku
mieszkała przy ulicy Kopińskiej, a od 1948 –
przy ulicy Krzyckiego. Dopiero przed samą
śmiercią przeniosła się do Wilanowa.
Kiedy Marjańscy wprowadzili się na
Krzyckiego, była to mała cicha uliczka, jak
wszystkie wokół Skweru Wielkopolskiego.
Przechadzały się po niej matki z dziećmi
dążące do parku lub na Pole Mokotowskie.
W późniejszych czasach, kiedy na stadionie
Skry odbywały się zawody lekkoatletyczne lub motocyklowe, pojawiało się więcej
ludzi wędrujących z tramwaju. W zimie

Krzysztof Trawkowski
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„Jak to więc starość może być tak płocha
Odrzucać laskę biec w błękitną przestrzeń
Rzucać się w morze i płynąć w nieznane
śpiewać wieczorem
zasypiać nad ranem”.
Marjańska miała w sobie tyle energii
i ciekawości życia, że naprawdę gotowa by
była rzucić się w morze i płynąć w niezna-

Żółte
niebezpieczeństwo
i Ultima Thule

ie mogę sobie przypomnieć, czy będąc w Kassel w latach osiemdziesiątych zeszłego wieku oglądałem
oryginał czy reprodukcję słynnego obrazu
„Żółte niebezpieczeństwo”, namalowanego przez Hermana J.W. Knackfussa (18481915) na polecenie cesarza Wilhelma II.
Malarz przedstawił tam w postaci alegorii
starcie cywilizowanej Europy z napierającymi hordami wschodnich wojowników.
W tle obrazu widzimy płonące miasta, nad
którymi unosi się postać… Gautamy Buddy. W ten sposób pod koniec XIX wieku
próbowano zdezawuować ekspansję buddyzmu. Po kilkunastu latach sytuacja uległa zmianie. Nastąpiły odkrycia filologiczne i sięgnięto do tekstów, które wprawdzie
zaginęły w samych Indiach, jednak zachowały się w różnych przekładach.
I tu właśnie muszę przedstawić naszego
bohatera, Stanisława Franciszka Michalskiego (1881-1961), indologa, tłumacza, publicystę, redaktora, wydawcę, wykładowcę
w Wolnej Wszechnicy Polskiej – mieszkańca
Ochoty od lat trzydziestych (Wawelska 40).
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szła młodzież z łyżwami na ramionach,
bo na Skrze była bardzo dobra ślizgawka
z muzyką pod gołym niebem – a co ważne
– oświetlona po zmroku. W lecie przechodziły dzieci na lekcje tenisa. Z przykrością
widzi się dzisiaj martwotę tego miejsca.
Sama uliczka Krzyckiego stała się przelotową trasą od lotniska w kierunku placu Zawiszy. Dla mieszkańców było to takie samo
zaskoczenie jak dla lokatorów zacisznych
domów nad Trasą Łazienkowską.
Marjańska nigdy na nic nie narzekała.
Czy wychodziła na małą uliczkę, czy na głośną przelotową trasę, zawsze spotykało się
ją pogodną i uśmiechniętą. Wydawało się,
że jej siwe włosy świecą. Charakterystyczny
dla niej jest wiersz o starości:

Rozpoczęte studia na UW przerwał z powodów politycznych. Od 1908 roku studiował na uniwersytecie wiedeńskim filologię
indyjską i językoznawstwo indoeuropejskie, gdzie uzyskał też stopień doktora filozofii w zakresie nauk orientalistycznych.
Następnie studiował filozofię indyjską
w Getyndze u Hermanna Oldenberga.
Po powrocie do Polski założył wydawnictwo Ultima Thule (kraniec świata lub
wyspa położona na krańcach świata, tak
jest u Wergiliusza). Wydawnictwo najpierw mieściło się na ulicy Nowy Świat 9,
a potem swoją siedzibę miało na ul. Barbary 1. Pierwszą pozycją była „Bhagavadgita”
(Pieśń Pana lub Gita Pieśń) w jego tłumaczeniu. Ten anonimowy indyjski poemat
religijno-filozoficzny, wchodzi w skład VI
księgi „Mahabharaty” i należy do najpopularniejszych indyjskich tekstów religijnych
i filozoficznych. Wśród szeregu własnych
przekładów z języka staroindyjskiego
i sanskrytu na uwagę zasługują „Czterdzieści pieśni Rigwedy”. Jest to zbiór
utworów wierszowanych zwanych po-
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ne. Prawie do końca życia podróżowała, zaniosło ją nawet do Afryki, gdzie nie zapuściłyby się inne starsze panie. W jej twórczości
odbijają się podróże. W ogóle była to poezja
bardzo bliska życia. Także zupełnie zwykłego życia codziennego. Pojawiają się w niej
przodkowie, członkowie rodziny, najbliżsi
poetce ludzie. To prawdziwa liryka uczuć.
Okres wojny pozostał dla Marjańskiej sferą
mroku, czuła, że jest uśpiona i niema. Dopiero koniec wojny pozwolił jej odzyskać
własne życie i własny głos.
To nie znaczy, że nic w czasie wojny nie
robiła. Należała do AK i była łączniczką,
skończyła kursy pielęgniarskie. Po powstaniu warszawskim pielęgnowała rannych
przybywających z Warszawy w prowizorycznym szpitalu w Częstochowie.
Była przede wszystkim poetką, pisała
wiersze i tłumaczyła poezję. Napisała też
wiele utworów dla dzieci. Od 1993 przez
3 lata była prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Cechował ją silny zmysł
społeczny i cenna umiejętność przyjaźni.
To dlatego ulica Filtrowa bez niej zmieniła
swój charakter

wszechnie hymnami w liczbie 1028.
W przywołanym wydaniu są prawie
wszystkie hymny filozoficzne i świeckie.
Gwoli przypomnienia należy również wymienić: „Wiedzę tajemną Wed indyjskich”,
„Upaniszady” czy „Tęsknotę Ramy”.
S.F. Michalski przekładał i wydawał
(w większości był również nakładcą wydawanych publikacji) utwory literatury światowej i naukowej: „Pani Bovary” G. Flauberta,
„Wola i powodzenie” O. Swetta-Mardena,
„Młyn życia” W. Ostwalda czy „Zarys gramatyki porównawczej języków indoeuropejskich” A. Meilleta. Na uwagę zasługuje też
jego przedsięwzięcie wydawnicze w spółce
z Kasą im. Mianowskiego – „Pisma wszystkie” Piotra Skargi z licznymi drzeworytami
i kolorowymi inicjałami, a także trójbarwnym drukiem.
Jednak do największych jego przedsięwzięć wydawniczych na pewno należała
„Encyklopedia powszechna Ultima Thule”. Była to jedyna wielka encyklopedia
w okresie międzywojennym, ukazująca
się zeszytami (1927-1939, t. 10, do litery T,
40 tys. haseł). Ciekawostką zasługującą na
podkreślenie jest to, że redakcja składała się
tylko z dwóch osób: naczelnego redaktora
i wydawcy, autora większości haseł (czyli
naszego bohatera) i sekretarki – pani Holstenowej. W czasie powstania Michalski
stracił dom i cenną wielojęzyczną bibliotekę naukową liczącą ponad 6 tys. tomów.
Po wojnie osiadł w Łodzi, gdzie był wykładowcą na tamtejszym uniwersytecie
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LIST DO REDAKCJI
Wczoraj, w czasie popołudniowego spaceru trafiłam na „Dzień Otwarty” w OKO. Dzięki temu
mogłam zapoznać się z artykułami wrześniowego numeru „Ochotnika”. Między innymi przeczytałam o niedawno powstałej Galerii Cafe. Ogromnie lubię miejsca, które trącą myszką. Dzień był ciepły
i słoneczny, więc postanowiłam zrobić sobie spacer na ul. Glogera. Przywitał mnie pan Piotr i tak od
słowa do słowa przegadaliśmy półtorej godziny. Sama nie wiem, kiedy ten czas upłynął.
Wnętrze jest bardzo przyjemne, kawa bardzo smaczna, ale prawdziwie ciepłą atmosferę tworzą
ludzie. Pan Piotr jest niezwykle miły, otwarty i pogodny. To czarujący człowiek. Nie zamierzam poprzestać na jednej wizycie i wszystkim gorąco polecam to miejsce. I tak dzięki artykułowi spędziłam
miłe popołudnie.

CZYTELNIA

Dziękuję i serdecznie pozdrawiam
Ewa Żukowska
mieszkanka pobliskiego Okęcia

Czytelnicy tej rubryki zapewne wybaczą, jeśli tym razem poświęcę uwagę książce
na temat dzielnicy innej, nieco odległej od
Ochoty, choć jednocześnie będącej jej siostrą
przyrodnią, bliską kuzynką – zważywszy
chociażby na wiek – a mianowicie dzielnicy
Żoliborz. Do tej wolty terytorialnej uprawnia mnie ten szczególny czas, kiedy temat
powstania warszawskiego odżywa co roku
z nową siłą budząc emocje, spory i dyskusje.
„Historia żoliborskiego powstańca”
Piotra Badmajewa jest pozycją niezwykłą
z kilku powodów. Pierwszym z nich jest
osoba autora, którego ojciec był znanym lekarzem w Rosji carskiej. Badmajew – ojciec
uciekając przed rewolucją 1917 roku osiadł
w Polsce, ożenił się z Polką i leczył – głównie przy pomocy medycyny tybetańskiej –
czołowych polityków II Rzeczypospolitej.
Badmajew – syn został wychowany przez
rodziców na polskiego patriotę. W chwili
wybuchu powstania miał 15 lat. Wartością
tych wspomnień jest szczerość z jaką autor relacjonuje przebieg walk, relacje międzyludzkie, swoje uczucia. „Mieliśmy za
chwilę wyruszyć do ataku na CIWF. Chwyciłem swój neseser, wyciągnąłem ćwiartkę
wyborowej i wypróżniłem ją do dna, drugą
ćwiartkę włożyłem na wszelki wypadek do

kieszeni. Przykre napięcie ustąpiło, poczułem się pewny siebie i gotowy do walki.
Wyskoczyłem z całym plutonem na ulicę
Łomiańską, skąd wyruszyliśmy do ataku na zupełnie odsłonięte pole obsadzone
kartoflami, ciągnące się około 300 metrów
od ul. Podleśnej do pierwszych zasieków
i bunkrów otaczających CIWF.”
Wspomnienia te zaskakują siłą, walecznością i odpornością psychiczną bardzo
młodego wówczas chłopaka. Badmajew
w sposób otwarty i bezkompromisowy
wypowiada się na temat swoich dowódców
i kolegów walki, niejednokrotnie mocno ich
krytykując, zarzucając tchórzostwo lub bezmyślność. Przytacza również postaci i postawy bardzo pozytywne: „U wylotu ulicy, na pl.
Wilsona, stały niemieckie czołgi, kładąc zaporowy ogień rzez całą długość ulicy. Przeskok
usiany był trupami. (…) Major „Żubr” wydał
jednak rozkaz przeskakiwania przez ulicę
Mickiewicza. Por. „Zych” początkowo się
sprzeciwiał, twierdząc, że jest to jednoznaczne z prowadzeniem ludzi na pewną śmierć,
lecz po ostrej replice ze strony „Żubra”, zgodził się przeskoczyć, ale sam, bez swoich
ludzi. Przy pierwszym skoku został ranny
w bark iż z ledwością udało się go ściągnąć
z powrotem do rowu. Po tym eksperymencie
„Żubr” dał rozkaz do odwrotu. Por. „Zych”
był jednym z nielicznych oficerów, który poza
cechami bohaterstwa, potrafił dbać o życie
swoich ludzi.”
Po lekturze książki Badmajewa, po wniknięciu w ten świat krwawej jatki, jakim była
Warszawa w dniach powstania, każde ocalone wówczas życie ludzkie należy rozpatrywać w kategoriach cudu.
JR
Piotr Badmajew
„Historia żoliborskiego powstańca”
Instytut Wydawniczy PAX
Warszawa 2008

01-02.10 PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY
03-05.10 JOHN & MARY
08-09.10 SZTUKA
10-12.10 ODCHODZIĆ – SEPARATION
15-17.10 PUŁKOWNIK – PTAK
18-19.10 DRUGI POKÓJ/KIBICE
22-23.10 DRUGI POKÓJ/KIBICE
24-26.10 WARIACJE ENIGMATYCZNE

SZTUKA

autor: Yasmina Reza
reżyseria, scenografia: Bożena Stryjkówna,
Tomasz Mędrzak
występują: Tomasz Mędrzak, Cezary Morawski, Piotr Siejka
[...] Przedstawienie jest świetnie zagrane. Aktorzy prowadzą dialogi z du-żą dyscypliną, bez
pokus przypodobania się widzom, którzy – jako się
rzekło – bawią się znakomicie. A i pomyśleć mają
nad czym, co sytuuje tę komedię znacznie powyżej przeciętnej.
Janusz R. Kowalczyk
RZECZPOSPOLITA
Pytanie konkursowe:
Kiedy odbyła się premiera w Teatrze Ochoty
„Sztuki” Y. Rezy?
Na odpowiedzi czekamy 21 października, o godz.
12.00, pod nr (0 22) 823 37 56. Nagrodą jest
jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Przyszedł mężczyzna do kobiety”, w piątek 24 października, godz. 19.00, do odebrania w kasie teatru w dniu przedstawienia najpóźniej do 18.30.

IV TURNIEJ DLA WOLNOŚCI
Przyjdź, zagraj, kibicuj!

25 października 2008
W ramach Miedzynarodowego Tygodnia Akcji Przeciw Rasizmowi (www.
farenet.org) na boisku Gimnazjum
Społecznego nr 20 przy ul. Raszyńskiej 22 w Warszawie w pilkę zagrają
gimnazjalistki i gimnazjaliści z Ochoty
oraz Afrykanie, Czeczeńcy, Wietnamczycy, Żydzi i inni.
W programie m.in. warsztaty plastyczne, wystawa ciekawych fotografii,
koncert Monkey Business (funky, elektro), a 26 października – after party
w Obiekcie Znalezionym (godz. 20.00,
pl. Małachowskiego 3).
organizatorzy: Fundacja dla Wolności i Grupa Maribel Dominguez
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architektura

O współtwórcy architektury Ochoty,
Romanie Felińskim

N

iedawno minął rok od śmierci Krystyny Felińskiej, córki architekta
Romana Felińskiego współtwórcy
planu części Ochoty, autora wielu budynków w tej dzielnicy. Krystyna Felińska była
historykiem sztuki, do końca życia przypominała o ojcu i jego dziełach, wracała pamięcią do dzieciństwa spędzonego na Ochocie
i w rodzinnym domu przy ulicy Lekarskiej.
Rodzina Felińskich osiadła w Warszawie wraz z innymi lwowskimi urzędnikami
i przedstawicielami inteligencji, co wiązało
się z przenoszeniem różnych centralnych
instytucji ze Lwowa będącego stolicą Galicji do nowej stolicy państwa. Zachętą dla
nich była lepsza koniunktura zawodowa:
możliwość objęcia wysokich stanowisk
urzędniczych i większa liczba zleceń.
W 1919 roku Roman Feliński został Naczelnikiem Wydziału Budowlanego w Ministerstwie Robót Publicznych i zorganizował
Wydział Miast i Zdrojowisk. Do 1926 roku
pracował jako wysoki rangą urzędnik państwowy i wobec zmieniających się rządów
był do 1926 roku jednym z najbardziej wpływowych urzędujących architektów, który
miał możność kształtowania polskiej polityki
budowlanej. Wówczas pod jego kierownictwem wykonano wiele „planów zabudowania” miast, względnie większych fragmentów
regulacyjnych, z których najbardziej znane są
plany rozbudowy miasta Gdyni. Znaczna
liczba tych prac, wystawiona w roku 1925
w Paryżu na Wystawie Światowej, została
odznaczona Dyplomem Honorowym.
Mimo to życie architekta w Warszawie nie
było pasmem sukcesów. Podczas przewrotu
majowego Roman Feliński nie wpuścił do
budynków Ministerstwa Robót Publicznych
przedstawicieli nowej władzy.Jego niesubordynacja miała poważne konsekwencje.
Wprawdzie nie można było go zwolnić dyscyplinarnie, jako wzorowego pracownika,
ale można było go wysłać na wcześniejszą
emeryturę. Został więc emerytem w wieku
40 lat. Od 1926 do 1944 r., jako emeryt, Feliński prowadził na ulicy Lekarskiej prywatne
biuro architektoniczno-urbanistyczne oraz
pracował naukowo. Nadal wykonywał plany regulacyjne miast i projektował domy.
W Warszawie Feliński pracował przy rozbudowie miasta i zaprojektował liczne budowle (kamienice, osiedla mieszkaniowe),
które zostały podporządkowane zasadom
nowoczesnej architektury i urbanistyki.
Budynki te wzniesiono w różnych stylach
– niektóre nawiązują do stylu dworkowego będącego odwołaniem do baroku, inne
utrzymane są w duchu funkcjonalizmu i powtarzają wzorce niemieckich osiedli mieszkaniowych budowanych po 1928 roku. Na
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Ochocie zaprojektował budynki przy ul. Topolowej (ob. Al. Niepodległości), Lekarskiej,
Grójeckiej, Białobrzeskiej i w innych miejscach. Szansą powrotu do pracy w urzędzie
była propozycja Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego złożona Felińskiemu,
by ten pokierował pracą nad rozbudową
i przebudową Warszawy. Jednak ze względu na poglądy architekta i jego sympatie
polityczne, nic z tego nie wyszło.
Przy ulicy Lekarskiej róg Wawelskiej,
czyli na granicy Śródmieścia i Ochoty, rodzina Felińskich zbudowała swój własny
dom. Tam mieszkali i tam rodziły się ich
dzieci – syn Leszek i córka Krystyna. Leszek wybrał studia architektoniczne na
Politechnice Warszawskiej, był też autorem wielu rysunków zamieszczanych
w publikacjach ojca. Krystyna zaś została
romanistką i historykiem sztuki.
W latach 1938-1940 na rogu ulic Białobrzeskiej 39 i Lelechowskiej 2 Feliński
zbudował dla rodziny nowy dom, będący

Architekt Roman Feliński, fotografia z ok. 1951 roku

Warszawa, Ochota, zabudowania bloku między ulicami Anińską, Filtrową i Orzechowską,
proj. Roman Feliński, ok. 1925
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jednym z najciekawszych przykładów warszawskiej architektury końca lat 30.
Okres spokoju i koniunktury zamknęła
II wojna światowa. Żona Felińskiego, zwana w domu Różą lub Lulą, oskarżona o niearyjskie pochodzenie musiała się ukrywać.
Całą okupację spędziła w specjalnej skrytce umieszczonej za kominkiem jednego
z pomieszczeń domu przy ulicy Lekarskiej,
a sąsiedzi solidarnie ukrywali miejsce pobytu kobiety. Podejrzenie o ukrywanie Żydów było powodem aresztowania i ciężkiego pobicia architekta, podczas którego
odniósł on liczne obrażenia wewnętrzne.
Nie był to koniec nieszczęść. W powstaniu
warszawskim walczyły jego dzieci. Syn zginął podczas walk. W końcu 1944 roku spłonął dom Felińskiego i jego pracownia przy
ul. Lekarskiej wraz z całym dorobkiem
twórczym. Ofiarą płomieni padły wszystkie jego prace. Widok ruin Warszawy działał na niego przygnębiająco. Przypominały mu one zarówno o tragedii rodzinnej,
jak i o zniszczeniu jego idei zawodowych.
Także podejmowane w 1945 roku próby
związania się z Wydziałem Architektury
Politechniki Warszawskiej, wspierane rządowymi protekcjami, zakończyły się niepowodzeniem. To ostatecznie zadecydowało
o opuszczeniu przez Felińskiego stolicy, który w marcu 1945 roku wyjechał na
Dolny Śląsk. Otrzymane od Ministra Odbudowy polecenie zorganizowania państwowej służby budownictwa na terenach
Dolnego Śląska oznaczało nie tylko wyjazd
ze stolicy, ale stałe przeniesienie się na Ziemie Odzyskane. Architekt po raz trzeci
w życiu podjął się dzieła odbudowy. Feliński osiadł we Wrocławiu, gdzie zmarł po
długiej i ciężkiej chorobie 22 marca 1953 r.
W tym samym roku odeszła też jego żona.
W Warszawie pozostał jedynie brat Romana, Kazimierz, inżynier budowlany, projektant Biura Studiów i Projektów Typowych
Budownictwa Miejskiego.
Ostatnią żyjącą osobą bezpośrednio związaną z Romanem Felińskim, świetnie przy
tym znającą jego osiągnięcia była wspomniana już Krystyna Felińska, historyk sztuki
i wieloletni redaktor działu sztuki wrocławskiego wydawnictwa Ossolineum. Zbierała
ona i gromadziła wszystkie materiały związane z ojcem. Odeszła w lipcu 2007 roku. Tak
oto ostatecznie rodzina Felińskich, współtworząca zabudowę Ochoty przeszła do historii.

Warszawa, Ochota, dom własny i pracownia Romana Felińskiego przy ulicy Lekarskiej,
proj. Roman Feliński, ok. 1926, widok od Alei Niepodległości, stan w 2006 roku. Fot. J. Lewicki

Warszawa, Ochota, dom własny Romana Felińskiego, róg ulicy Lelechowskiej 2 i Białobrzeskiej 39
proj. Roman Feliński 1938, realizacja 1940. Stan w 2007 roku. Fot. J. Lewicki

Jakub Lewicki

Prof. dr hab. Jakub Lewicki – pracownik
naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Filozoficzno-Historycznego, Katedry
Historii Sztuki, Wyższej Szkoły Ekologii
i Zarządzania w Warszawie Wydział Architektury. Autor książek: „Architektura Lwowa
lat 1893-1918” (Warszawa 2005), „Roman
Feliński – architekt i urbanista. Pionier nowoczesnej architektury” (Warszawa 2007).

Warszawa, Ochota, budynek przy ulicy Grójeckiej 27, róg ul. Niemcewicza.
Stan w 2007 roku. Fot. J. Lewicki
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wspomnienie

Pasjonowały mnie loty szybowców”
” Paweł Elsztein wspomina Pole Mokotowskie lat 30. XX w.

6

ski, Franciszek Hynek. Burzyński był również konstruktorem balonów w Legionowie.
Bardzo miły człowiek i bezpośredni. Później,
po wojnie, kiedy pracowałem zawodowo w
mojej redakcji lotniczej, często się z nim spotykałem. Na zawody balonowe przyjeżdżało
mnóstwo gości zagranicznych. Wspaniałe
były też Challenge, podziwialiśmy naszych
pilotów. Tutaj lądowali bracia Adamowicze,
po swoim przelocie z Ameryki.
W czasie gdy Aeroklub Warszawski przeniósł się bliżej ulicy Rakowieckiej zajmowałem się budowaniem modeli latających.
Opiekował się nami profesor Politechniki
Warszawskiej Czesław Witoszyński, twórca
istniejącego do dziś Instytutu Aerodynamicznego. Nasze zawody odbywały się co
roku w Zielone Święta. Przychodził na nasze
imprezy sam Stefan Starzyński, co dla nas,
młodych klubowiczów było budujące.
Wielkich sukcesów nie osiągnąłem. Marzeniem moim było, żeby po prostu latać.
Mój instruktor umówił mnie raz ze znakomitym lotnikiem Aleksandrem Onoszko, pilotem LOT-u, na przelot samolotem
RWD 13 w 1935 r. Warszawa ówczesna
widziana z powietrza była oazą zieleni,
Wisła błyszczała. Ten pierwszy lot był najpiękniejszym w moim życiu. W tamtych
czasach droga do lotnictwa była szeroko
otwarta dla wszystkich.
wysłuchała Joanna Rolińska
fot. Andrzej Łojko

Najwcześniejsze moje wspomnienie
związane z Polem Mokotowskim jest bardzo odległe. Miałem wtedy 12-13 lat, była
to pierwsza połowa lat 30. XX wieku. Przychodziłem do Aeroklubu Warszawskiego,
który mieścił się wtedy u zbiegu ulic Topolowej i Wawelskiej. Pasjonowały mnie loty
szybowcowe. Moim instruktorem klubowym był pan Stanisław Wesołowski – pilot
samolotowy. Wesołowski startował zawsze
do lotów krótkotrwałych, wleczonych za
samolotem, jego szybowiec ciągnięty był
na lince przez samolot RWD 8. Wżyłem się
w tamtych czasach w ówczesną rodzinę lotniczą. Cała masa znajomych staje mi w tej
chwili przed oczyma…
Znałem większość znakomitych pilotów
należących do Aeroklubu Warszawskiego,
m.in. inż. Witolda Rychtera świetnego pilota sportowego, akrobatę lotniczego, który był znany jako automobilista i pionier
motoryzacji w Polsce. Byłem świadkiem,
jak właśnie tutaj, na Polu Mokotowskim,
Stanisław Skarżyński, siadał do samolotu zawsze w cywilnym ubraniu – nigdy
nie widziałem go po wojskowemu, mimo
że był wojskowym. Wsiadał do samolotu
jak do taksówki i odlatywał gdzieś tam,
w sprawach prywatnych lub służbowych.
Był przez pewien czas we władzach Aeroklubu Rzeczypospolitej. Lekarze twierdzili,
że nie powinien latać, ponieważ miał jedną
nogę krótszą i kuśtykał. Siłą woli pokonał
jednak wszystkie te trudności.
Na lotnisko przychodziłem też w innym celu. W części tej gdzie dziś mieści się
Główny Urząd Statystyczny były warsztaty
szybowcowe Antoniego Kocjana, pioniera naszych konstruktorów szybownictwa,
bohatera narodowego (zginął śmiercią męczeńską w czasie okupacji w Auschwitz).
Dlaczego my, młodzi chłopcy, tam przychodziliśmy? Bo tuż obok była modelarnia, taki
domek z wieżyczką. Stamtąd zabieraliśmy
różne listewki, które służyły nam do budowania modeli latających. Ale przede wszystkim przychodziliśmy z butelkami po…
Cejlon – lakier odurzająco pachnący acetonem. Potrzebowaliśmy go do lakierowania
skrzydeł i kadłubów naszych modeli.
Pamiętam na Polu Mokotowskim ogromne tłumy na różnego rodzaju uroczystościach, mitingach lotniczych, imprezach
międzynarodowych, takich jak Challenge
czy zawody o puchar Gordona Benetta. Podczas tych ostatnich trzeba było uzbroić się
w cierpliwość, bo napełnianie balonów gazem świetlnym czy helem trwało godzinami. Lubiłem to obserwować. W zawodach
międzynarodowych o puchar Gordona
Benetta, nasi piloci mieli ogromne sukcesy.
Podziwiałem takich jak Zbigniew Burzyń-

Paweł Elsztein – pisarz i dziennikarz. Od najmłodszych
lat związany z lotnictwem. Po wojnie uczestniczył
w pracach nad odbudową Aeroklubu Warszawskiego, pełnił funkcję kierownika Sekcji Młodzieży AW,
organizował teoretyczne kursy szybowcowe. Pracował w czasopiśmie „Skrzydlata Polska”, później
w tygodniku „Skrzydła” i „Motor”. W latach 19841992 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Astronautyka” i biuletynu naukowego „Postępy Astronautyki”, publikacji wydawanych przez Polskie Towarzystwo Astronautyczne. Wydał 76 książek,
w znacznej części poświęconych lotnictwu.
W 2003 roku Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy przyznał mu Jubileuszową Złotą Odznakę
Honorową z okazji 40-lecia istnienia TPW.
Za swą działalność odznaczony został m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, licznymi medalami,
w tym aeroklubowymi. Jest Zasłużonym Działaczem
Lotnictwa Sportowego.

43/2008 OCHOTNIK

W latach trzydziestych Lotnisko Mokotowskie, pod względem sportowo-lotniczym, przeżywało swój złoty
okres, pomimo że ze względu na
okalającą zabudowę miejską utraciło już charakter lotniska uniwersalnego. […]
Szczególnie atrakcyjne stały się na
lotnisku krajowe i międzynarodowe
mitingi lotnicze organizowane z inicjatywy i pod kierownictwem Witolda Rychtera. Ściągały one tłumy
publiczności. I Międzynarodowy Miting Lotniczy, zorganizowany przez
A[eroklub] W[arszawski], odbył się
na Lotnisku Mokotowskim 18 i 19
czerwca 1928 roku, oprócz pilotów
polskich wzięli w nim udział lotnicy
z Belgii, Czechosłowacji i Jugosławii. Było to pierwsze duże widowisko lotnicze na taką skalę, które
oglądało 30 tys. widzów. Szczególny podziw wzbudził pokaz akrobacji trzech samolotów PWS-24,
pilotowanych przez Stefana Pawlikowskiego, Mieczysława Mullera
i Piotra Łagunę. P-24 zajął również
I miejsce w wyścigu samolotów pasażerskich. […]
Do największych imprez samolotowych na Lotnisku Mokotowskim należały tzw. Challenge, międzynarodowe zawody samolotów turystycznych. Polska uzyskała prawo ich organizacji w 1934 r. po wspaniałym
zwycięstwie odniesionym dwa lata
wcześniej, na III Challenge’u w Berlinie [Franciszek Żwirko i Stanisław
Wigura na RWD-6].
[…] Innymi bardzo znaczącymi
w owym czasie zawodami, jakie trzykrotnie zostały przeprowadzone na
Lotnisku Mokotowskim, były Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Jamesa Gordona
Benetta. W XXII zawodach, start do
których odbył się 23 września 1934 r.
z udziałem 16 załóg z 8 państw,
zwycięstwo odniosły dwie polskie
załogi: Franciszek Hynek z Władysławem Łomaskim i Jan Zakrzewski
ze Zbigniewem Burzyńskim.
Od redakcji: cytowane fragmenty pochodzą
z konferencji Pole Mokotowskie 2000 – 90 lat
Lotniska Mokotowskiego, zorganizowanej przez
Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa.

sylwetki miesiąca

TWÓRCY POLSKICH MASZYN
MATEMATYCZNYCH
W czasie moich studiów na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej,
które ukończyłem w 1974 roku, chodziłem
na wykłady prof. Antoniego Kilińskiego
z przedmiotu Organizacja i Programowanie Maszyn Matematycznych. Jak dotąd
tylko on i jeszcze jeden wybitny polski
matematyk – prof. Romuald W. Marczyński są jedynymi Polakami uhonorowanymi prestiżowym tytułem Computer
Pioneer, czyli Pionier Informatyki, przyznawanymi przez Institute of Electrical and
Electronic Engineers Computer Society.
Obaj profesorowie zostali wyróżnieni pośmiertnie, w 1996 r. Profesor Kiliński – „za
pionierskie prace nad skonstruowaniem
pierwszych komercyjnych komputerów
w Polsce oraz za prace nad stworzeniem akademickiego programu kształcenia z nauki
o komputerach”, a profesor Marczyński –
„za pionierskie prace nad skonstruowaniem
pierwszych polskich komputerów cyfrowych i za wkład do fundamentalnych prac
dotyczących architektury komputerów”.
W roku bieżącym mija 50 lat od uruchomienia komputera cyfrowego XYZ, który był
następnie produkowany jako ZAM-2. Warto
przybliżyć sylwetki polskich uczonych, którzy przyczynili się do powstania jego oraz
innych rodzimych maszyn cyfrowych.
Antoni Kiliński (1909-1989) ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Warszawskiej (1935), następnie pracował
tam jako asystent prof. Mieczysława Pożaryskiego. Na Politechnikę Warszawską wrócił
w 1951 r. (po odsłużeniu służby wojskowej)
już jako samodzielny pracownik naukowy
Wydziału Łączności Politechniki Warszawskiej. Objął Katedrę Radiofonii (od 1953 r.
Katedra Konstrukcji Telekomunikacyjnych
i Radiofonii). Wówczas prowadził m.in. prace konstrukcyjne w Zakładzie Doświadczalnym przy Katedrze Budowy Maszyn Ma-

tematycznych Politechniki Warszawskiej,
w którym skonstruowano w 1959 r. lampową uniwersalną maszynę cyfrową UMC–1
z oryginalnym językiem programowania. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał
w 1965 r. Oprócz pracy dydaktycznej pełnił
również funkcje administracyjne, m.in. dziekana Wydziału Łączności (1956-1960) i rektora Politechniki Warszawskiej (1969-1970).
W 1978 r. przeszedł na emeryturę.
Romuald Marczyński (1921-1995) początkowo studiował w Lublinie, potem
na Politechnice Gdańskiej, wreszcie na
Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Po ukończeniu studiów w 1948
został przyjęty na asystenta w Katedrze
Radiotechniki Politechniki Warszawskiej,
prowadzonej przez prof. Janusza Groszkowskiego i Stanisława Ryżki. Był członkiem Grupy Aparatów Matematycznych
(od 1957 Zakład Aparatów Matematycznych PAN) utworzonej w Państwowym
Instytucie Matematycznym, która od 1952
roku rozpoczęła pracę nad projektem konstrukcji rtęciowej pamięci ultradźwiękowej. Marczyński z Henrykiem Furmanem
skonstruował EMAL (Elektryczną Maszynę Automatycznie Liczącą). Była to maszyna lampowa z pamięcią rtęciową 512 słów
40 bitowych umieszczonych w 32 rurach
z rtęcią. Ze względu na awaryjność opracowano doskonalszą pod względem technicznym maszynę EMAL-2 (1957-1958).
Leon Łukaszewicz (ur. 1923) ukończył
Politechnikę Gdańską i Wydział Matematyki UW. W 1952 r. doktoryzował się u profesora Janusza Groszkowskiego. Czynnie
uczestniczył w badaniach GAM, gdzie kierował pracami nad konstrukcją komputera
analogowego ARR (Analizator Równań
Różniczkowych). Pod jego okiem powstał
także pierwszy w Polsce elektroniczny
komputer cyfrowy XYZ.

W roku 1958 w Zakładzie Aparatów
Matematycznych zespół pod kierunkiem
prof. Leona Łukaszewicza i mgr Antoniego
Mazurkiewicza (ob. profesora) opracował
i uruchomił komputer cyfrowy XYZ wykonany w technice lampowej. Był to model laboratoryjny maszyny matematycznej
ZAM-2, która znalazła wiele zastosowań
praktycznych dzięki przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu. ZAM-2 służył
m.in. do rozwiązywania zadań programowania liniowego, obliczeń związanych
z badaniami jądra atomowego, opracowania wyników eksperymentów opierających się na wielu wynikach pomiarowych
czy prowadzenia ewidencji materiałowej
W Instytucie powstał również pionierski System Automatycznego Kodowania
SAKO (Leon Łukaszewicz i Antoni Mazurkiewicz). Programista formułował zadanie
w formie podobnej do postaci przyjętej
w matematyce, tworzył papierową taśmę
dziurkowaną i wprowadzał do maszyny.
W latach 1952-59 zbudowano cztery
polskie maszyny cyfrowe: EMAL, XYZ,
EMAL-2 i BINEG. Maszyny EMAL i XYZ
powstały w Państwowym Instytucie Matematycznym, EMAL-2 w Katedrze Sieci
Elektrycznych Politechniki Warszawskiej
i Instytucie Badań Jądrowych, a BINEG –
w Katedrze Konstrukcji Telekomunikacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Zakład Aparatów Matematycznych
mieszczący się przy ul. Śniadeckich 8 został przekształcony w 1962 roku w Instytut
Maszyn Matematycznych z siedzibą przy
ul. Krzywickiego 34.
W 1968 roku profesor Marczyński na
konferencji w Zakopanem zaproponował,
by nauka zajmująca się „maszynami matematycznymi” czy „automatami liczącymi”
nosiła nazwę „informatyki”.
Jerzy Słomczyński

XYZ na łamach „Młodego Technika”, 1958
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Ochota

SIEMASZKOWIE
Zakład fotograficzny Siemaszków mieści
się przy ul. Grójeckiej, w pobliżu wylotu
Barskiej. Ma blisko dziewięćdziesięcioletnią historię, której początki sięgają
Wilna. Tam właśnie w 1919 r. uruchomił
swoje atelier Leonard Siemaszko, który
obok wykonywania usług fotograficznych z pasją dokumentował wydarzenia
o charakterze patriotycznym, zwłaszcza parady wojskowe. Wykonał portret
samego marszałka Piłsudskiego, a także innych dostojników ówczesnej armii.
Portret Marszałka do dziś wisi na ścianie
zakładu, zachował się też okazały album zdjęć Leonarda z tamtego wileńskiego okresu.
W czasie okupacji trzech synów Leonarda było żołnierzami 3. Brygady „Szczerbca” Armii Krajowej.

Studio Wokalne im. J. Wasowskiego oraz
Ośrodek Kultury Ochoty zapraszają na
koncert jubileuszowy z okazji 10-lecia
istnienia Studia Wokalnego połączony
z pierwszą edycją konkursu wokalnego
„Piosenka jest dobra na wszystko”.
W koncercie udział wezmą słuchacze
Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego.
18 października 2008
godz. 19.00
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Po zakończeniu wojny rodzina Siemaszków znalazła się w Bydgoszczy, gdzie
przez kilka lat prowadzili zakład fotograficzny. Wkrótce jednak ściągnęli do Warszawy i tu w 1955 r. na Ochocie mistrz
Leonard otworzył zakład „Siemaszkowie
– fotografia”. Firma szybko zyskała klientów i renomę, stając się znanym i popularnym zakładem usługowym nie tylko
dla mieszkańców Ochoty.
Artystyczne ambicje Leonarda kontynuował jego syn Zbyszko – ceniony fotografik, członek ZPAF, specjalizujący się
w tematyce warszawskiej. Gdy w 1975 r.
zmarł nestor rodu, początkowo firmę
prowadziła synowa. W 1979 r. zakład
przejął wnuk Leonarda, Maciej, który
mimo zdobytego przy ojcu doświadczenia musiał zdobyć oficjalne papiery
czeladnicze. Uczył się więc rzemiosła
w znanym zakładzie Kwiatka przy Krakowskim Przedmieściu.
Maciej, zyskał znakomitą współpracownicę w osobie żony. Jolanta bez żalu porzuciła zawód kosmetyczki, a jej specjalnością stała się fotografia portretowa;
szczególnie lubią się u niej fotografować
panie, doceniające jej profesjonalny
kunszt i umiejętność sprostania oczekiwaniom klientek.
Zakład Siemaszków wykonuje wszelkie
usługi w dziedzinie fotografii; jest dobrze
wyposażony w sprzęt. Zajmuje się też
skanowaniem zdjęć i filmów oraz wykonuje wszelkie prace tzw. amatorskie,
choć tych ostatnich coraz mniej. Cóż,
w dobie aparatów cyfrowych i automatycznej obróbki zdjęć klienci potrzebują
głównie zdjęć do dokumentów, od czasu do czasu zamawiają pozowane fotografie ślubne, z okazji chrztu lub pierwszej
komunii. Czasami wykonywane są zdjęcia poza studiem.
Wnętrze zakładu Siemaszków, mimo
przeróbek, nie zatraciło swoistego cha-
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Leonard Siemaszko

rakteru i klimatu: kilka schodków prowadzi do niewielkiej lady z kantorkiem,
z dużego sepiowego zdjęcia na ścianie
spogląda Marszałek; pięknie wyeksponowano zdjęcia z czasów wileńskich,
jest też portret mistrza Leonarda.
Państwo Siemaszkowie, choć czasy dla
ich branży są trudne, nie zamierzają
składać broni. Mają przecież wielu stałych klientów, którzy po przeniesieniu się
do innej dzielnicy lub wyjeździe z Warszawy nadal korzystają z ich usług. Myślą
nawet o powiększeniu lokalu poprzez
adaptację piwnic.
Mistrz Maciej, niezależnie od codziennych obowiązków, z pasją gromadzi
materiały do kolejnych albumów: z o. Eustachym Rakoczym wydał imponujące
dzieło „Jasnogórska Hetmanka”, ilustrował wydany w 2004 r. album Jarosława
Krawczyka „O Polsce i Polakach”. Ale
jego opus magnum ma się stać album
o Wilnie, nad którym pracuje z Ryszardem Mackiewiczem. Przygotował wystawę o tym mieście, chciałby ją pokazać przed opublikowaniem książki.
Czy i jego synowi Filipowi, studiującemu
na Wydziale Psychologii Informatyki i Komunikacji, udzieli się fascynacja fotografią, którą męscy potomkowie rodu Siemaszków wydają się być genetycznie
obciążeni? Zobaczymy... Na razie Filip
już całkiem dobrze potrafi zastąpić ojca
w zakładzie.
Barbara Kosińska
Pracownia Wspomnień
Stowarzyszenia AKOS
Od redakcji: O fotografach z rodu Siemaszków
wspominała także Pola Kowalska w artykule „»Moje
Wilno« w twórczości malarskiej Piotra Rudalewicza”
(„Ochotnik” nr 38 05/2008).

OKO

WSPOMNIENIE STAREJ WARSZAWY
Na starym Placu Narutowicza
wskrzesiliśmy dziś dawny obyczaj
Były wystawy oraz handelek,
z najwyższej półki grały kapele.
Było „Wspomnienie Starej Warszawy”.
trochę nostalgii, trochę zabawy.
Kogo nie było, ten ma źle w głowie,
a kto był z nami, ten mądry człowiek.
Marek Majewski
Historia placu Narutowicza sięga 1922
roku, kiedy to „na terenach, uprzednio stanowiących nieużytki w obrębie
przedpola rosyjskiej Twierdzy Warszawa
– jak pisał Jarosław Zieliński („Ochotnik”
2/2005) – wytyczano sieć ulic oraz centralnie względem nich usytuowany plac
Narutowicza”. „Początkowo było to podłużne targowisko przed budującym się
ospale kościołem św. Jakuba, sięgające
aż po ulice Kaliską i Spiską” – wspominał
Jerzy Kasprzycki w książce „Korzenie
miasta. Warszawskie pożegnania” (t. IV,
Warszawa 2004). Do tamtych czasów
wróciliśmy 6 września 2008 podczas imprezy plenerowej pt. „Wspomnienie starej Warszawy”, która odbyła się właśnie
na placu Narutowicza w godzinach
16.00-20.00.
W klimat przedwojennych i tuż powojennych lat wprowadziła nas wystawa „Ochota w starych fotografiach”.
Wątek historyczny rozwinęło Muzeum
Historyczne m.st. Warszawy, które zorganizowało nie tylko stoisko z książkami,
ale przygotowało ciekawy konkurs z nagrodami. Przybywających na imprezę
witał kataryniarz z papugą, nie zabrakło
również kwiaciarek (z zespołu „Wrzos”)
i gazeciarzy (Jasia i Jureczka – naprawdę wspaniałych, odpowiednio ubranych do roli dziewięciolatków). Były

pyzy, flaki, a przede wszystkim muzyka.
Piosenki starej Warszawy – melodyjne,
często bardzo proste, ale w pełni odzwierciedlające autentyzm życia. Gospodarzami estrady byli Leszek i Rafał
z Kapeli Warszawskiej, którzy w formie
śpiewogry poprowadzili imprezę.
Koncert rozpoczął się występem kapeli z Targówka – Chłopaki ze starej paki,
która od pierwszych taktów porwała
publiczność do tańca. Ze specjalnie
przygotowanym programem „Wodewil
warszawski” (opracowanie muzyczne
R. Dubicz, choreografia H. Jeż) wystąpił
zespół seniorów (laureat wielu nagród)
„Wrzos” z DKS „Ochota” pod kierownictwem p. Janiny Pytki. Folklor miejski
warszawski, czyli piosenki okresu międzywojennego i przedwojennego zagrała
najstarsza warszawska „Kapela Czernikowska”. Na naszej imprezie nie zabrakło Staśka Wielanka ze swoją Kapelą.
A nasze spotkanie zakończyła piosenkami o Lwowie znakomita kapela-kabaret
„Lwowska fala” (Ukraina).
Ku „Wspomnieniu starej Warszawy”
dowoził zainteresowanych przepiękny
zabytkowy tramwaj prowadzony przez
wesołego motorniczego. A zainteresowanych – pomimo wielu innych imprez
odbywających się tego dnia w Warszawie – było naprawdę dużo. I co najważniejsze wspaniale się bawili (serdeczne
pozdrowienia dla roztańczonej pani
Basi). To pozwala mieć nadzieję, że nie
będzie to ostatnia tego typu impreza,
że znów powspominamy (w tym samym
miejscu) Warszawę za rok, ponieważ
chcemy zachować od zapomnienia
piękne, melodyjne piosenki, przy których
bardziej wiarygodne staje się stwierdzenie, że muzyka łagodzi obyczaje.
Danuta Wajszczyk, Ewa Kessler

patroni medialni: TVP Warszawa, Radio Kolor, Życie Warszawy, Gazeta Ochoty, Ursusa i Włoch, warszawa.naszemiasto.pl
partnerzy: Tramwaje Warszawskie, Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie
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”Radomska 13”
ŻYĆ ŁADNIEJ…

PO WAKACJACH NA RADOMSKIEJ…

Dla wszystkich tych, którzy przywiązują
wagę do szczegółów, lubią obdarzać
najbliższych własnoręcznie zrobionymi upominkami, chętnie poświęcają
czas na dekorację stołu i mieszkania,
po prostu lubią żyć ładniej – Centrum
Artystyczne „Radomska 13” już kolejny
rok organizuje Warsztaty Florystyczne
i Vademecum Sztuki Użytkowej.
W dniach 18-19 października (sobota)
w godz.10.00-15.00 odbędą się spotkania, podczas których pod okiem mistrzyń
florystyki Ewy Kossakowskiej i Magdaleny
Pacholak powstaną piękne kompozycje w cyklu „Jesienne klimaty”. Zapewniamy uczestnikom wszystkie materiały
i narzędzia. Koszt zajęć 50 zł.
25 października (sobota) o godz.12.00
rozpoczniemy nowy cykl warsztatów rękodzieła artystycznego. Zaczniemy od
samodzielnego wykonania kolczyków.
Zajęcia poprowadzi Joanna Sztyber.
Koszt zajęć 45 zł.
informacje: www.radomska13.art.pl
zapisy: tel. (0 22) 823 37 56 lub
e-mail: radomska13@oko.com.pl
liczba miejsc ograniczona

TANIEC TOWARZYSKI
instruktor: Paweł Sumało

niec oraz inscenizacje bajek ludowych.
Praca w zespole to nie tylko edukacja,
ale przede wszystkim świetna zabawa
rozwijająca wyobraźnię.
wtorek, godz. 16.00-16.45
cena: 60 zł miesięcznie

POSZUKIWANI

wiek: 15-20 lat
wzrost: dowolny
oczy: dostrzegające to, co ważne
płeć: mężczyzna/kobieta
znaki szczególne: zainteresowanie
teatrem, zdolności aktorskie, niepohamowana żądza występowania na
scenie lub umiejętność tworzenia muzyki, scenografii oraz chęć pracy przy
powstawaniu, obsłudze technicznej
i promocji spektakli.
Odnalezionych należy doprowadzić
do „CAR 13” (Centrum Artystyczne „Radomska 13”) 7 października o godz.18.00 w celu wcielenia
do „PADA” (Przestrzeń Amatorskich Działań Artystycznych – młodzieżowa grupa teatralna).
informacje: „Radomska 13”
ul. Radomska13/21, tel. (0 22) 823 37 56
www.radomska13.art.pl
dorota.latos@oko.com.pl

kursy tańca towarzyskiego dla młodzieży
i dorosłych (17-60 lat) w wersji użytkowej
Zajęcia obejmują: tańce dyskotekowe
(samba, disco, swing), tańce standardowe (walc angielski, walc wiedeński,
tango), tańce latynoamerykańskie
(cha-cha, rumba, rock and roll, salsa).
niedziela:
godz: 18.00-19.15 – grupa początkująca
godz: 19.15-20.30 – grupa średnio
zaawansowana
cena karnetu
(4 zajęcia w miesiącu): 100 zł
EAT, ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 659 43 79, 823 37 56

ESTRADOWO-JAZZOWA
EMISJA GŁOSU
instruktor: Danuta Fąfara

Terminy zajęć ustalane są indywidualnie z instruktorem: tel. 0 502 153 055.
cena: 100 zł – zajęcia 90-minutowe

DZIECIĘCY ZESPÓŁ LUDOWY

instruktor: Iwona Prugar-Fiedorowicz
Zapraszamy dzieci w wieku 5-8 lat
do Dziecięcego Zespołu Ludowego,
który powstaje w Centrum Artystycznym „Radomska13”. Celem zespołu
jest kultywowanie tradycji, zwyczajów
i obrzędów polskich poprzez śpiew, ta-
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Art-Studio ASP:
ABSTRAKCJA – SZTUKA – PASJA
wszechstronne zajęcia z zakresu plastyki:
rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba
W programie m.in.: komponowanie form
płaskich i przestrzennych; twórcze eksperymenty, rozwój umiejętności oryginalnej ekspresji artystycznej; indywidualnej
wrażliwości i kultury estetycznej. Zadania
i ćwiczenia są dostosowane do indywidualnych możliwości, potrzeb oraz wieku
i poziomu rozwoju każdego uczestnika.

B-BOYING LESSONS

instruktorzy: Enderu & Ysy / PGJ Crew
PGJ Crew wraz z Centrum Artystycznym
„Radomska 13” zapraszają na zajęcia
b-boyingu PGJ Lab – B-Boying Lessons. Startujemy już w październiku
o godz. 16.30.
PGJ Lab to autorskie zajęcia b-boyingu
prowadzone przez członków ekipy
PGJ Crew. Zapraszamy dzieciaki, młodzież i dorosłych, a także doświadczonych już b-boys i b-girls.
Program zajęć obejmuje podstawy
b-boyingu, historię b-boyingu i kultury
hip hopu, projekcje filmowe, zajęcia
z udziałem gości specjalnych (b-boys,
mc’s, dj’s, writers), spotkania, dyskusje
z przedstawicielami kultury hip hopu,
jams, treningi dla zaawansowanych,
pokazy b-boyingu, wyjazdy na zawody.
Indywidualne podejście instruktorów
sprawia, że na zajęcia można zapisać
się w dowolnym terminie bez obaw, że
ktoś nie nadąży za grupą.
zapisy: tel. (0 22) 659 43 79, 823 37 56
e-mail: formularz na stronie
www.pgjlab.com bądź w EAT
przy Centrum Artystycznym „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21

Zapewniamy: profesjonalne materiały
i narzędzia, indywidualną pracę z uczniem; udział w konkursach i wystawach.
Warsztaty prowadzi artysta plastyk-pedagog Katarzyna Urszula Arabudzka.
Warsztaty odbywają się ramach następujących modułów programowych:
Studio Malucha
– dla najmłodszych dzieci:
czwartek, godz. 14.30-16.30 lub piątek,
godz. 10.00-12.00
cena: 50 zł miesięcznie
Studio Młodzieżowe – PASJA
poniedziałek, godz. 18.15-20.15 lub
czwartek, godz. 14.30-16.30
cena: 75 zł miesięcznie
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rabaty:
płacąc z góry za 2 miesiące otrzymujesz 5% rabatu
płacąc z góry za 3 miesiące – 10% rabatu
uczestnicząc w innych zajęciach ekipy PGJ Crew
– 10% rabatu
rodzeństwo uczęszczające do nas na zajęcia
– 10% rabatu
dzieci i studenci zapisani do 10 października
– 10% zniżki na pierwszy karnet
Promocje nie łączą się ze sobą.

DK ”Rakowiec”

NOWOŚCI W DK „RAKOWIEC”
Dom Kultury „Rakowiec”
serdecznie zaprasza dzieci i młodzież

COMPAGNIE TANIEC – teatr ruchu i tańca
instruktor: Bogumiła Stachurska
zajęcia dla młodzieży w wieku 13-18 lat

Projekt zakłada stworzenie grupy teatralno-tanecznej, której
praca oparta będzie na elementach tańca nowoczesnego, a przede wszystkim współczesnego. Inspiracją do pracy
będzie muzyka i malarstwo współczesne.

Miedzy ziemią a niebem
wg Grzegorza Ulatowskiego
Między ziemią a niebem
drzewa obserwują nas
Między niebem a ziemią mężnieje las
Między ziemią a niebem nasze oczy
Między ziemią a niebem
moc człowieka kroczy

czwartek, godz. 17.45-19.15
cena: 80 zł miesięcznie

GILDIA FF (fanów fantasy)
instruktor: Janusz Rosłan
zajęcia dla młodzieży od 12 lat

Między niebem a ziemią śpi śnieg
Miedzy niebem a ziemią szmer drzew
Miedzy ziemią a niebem
dom zatroskany
Między ziemią a niebem drabina wiary
Między niebem a ziemią wędrują
ludzkie dusze
Miedzy niebem a ziemią pioruna
strzały życie kruszą
Między ziemią a niebem miłość
odradza się skrycie
Między ziemią a niebem wieczne życie
Miedzy ziemią a niebem pytania dzieci
Co zostawimy potomnym
na tym świecie?
Zygmunt Łakomy WHACO

Wystawę fotografii Grzegorza Ulatowskiego pt. „Między niebem a ziemią” można oglądać w Centrum Artystycznym
„Radomska 13” (ul. Radomska 13/21)
do 8 października 2008.

Warsztaty poświęcone profesjonalnemu przygotowywaniu makiet i figurek do gier planszowych
z gatunku „fantasy Battle” takich jak „Warhammer Fantasy Battle”, „Warhammer 40k”, „Lord of
the Rings”. W programie także: turnieje gier planszowych „Warhammer Fantasy Battle”, „Warhammer 40k”, „Lord of the Rings” oraz zajęcia
plastyczne (grafika, szkice) ściśle osadzone w tematyce fantasy.

SAVOIR-VIVRE

wtorek, godz. 17.00-21.00
cena spotkania: 10 zł
zapisy: tel. (0 22) 823 66 72

instruktor: Anna Kędziora
zajęcia dla dzieci i młodzieży
Sztuka Życia to zasady zachowania się w szczególnych sytuacjach, nakrywanie i podawanie do stołu, wygląd, prezentacja, komunikacja (m.in. telefoniczna, internetowa). Zapraszamy na praktyczne warsztaty z aktywnym udziałem
uczestników prowadzone przez aktorkę Annę Kędziorę metodą scen improwizowanych. Istnieje także możliwość zorganizowania warsztatów dla szkolnych
grup zorganizowanych.

ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA

poniedziałek, godz. 15.00-16.00
cena: 90 zł miesięcznie lub 25 zł jednorazowo
zapisy: tel. (0 22) 823 66 72

instruktor: Anna Kędziora
zajęcia dla dorosłych

Warsztaty dla kobiet pragnących poznać lepiej siebie, swoje ciało i emocje. Najlepszym sposobem poznawania własnego ciała to taniec i ruch, wypływający
z naszego wnętrza. Proponowane warsztaty wpływają nie tylko odprężająco,
ale pomagają uczestniczkom wydobyć swoją pewność siebie, zaakceptować
siebie i swoje ciało, wydobyć kobiecość, zauważyć nagromadzone emocje lub
ich brak.
wtorek, 18.30-20.00
cena: 90 zł miesięcznie lub 25 zł jednorazowo
zapisy: tel. (0 22) 823 66 72
więcej informacji:
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
tel./fax (0 22) 823 66 72, 823 66 97, www.rakowiec.art.pl
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filie
PA Ź D Z I E R N I K

PIOSENKA JEST DOBRA
SZACHYNA
NAWSZYSTKO…
RAKOWCU

01.X

INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU III WIEKU
„OMEGA”
wykład „O szczęściu”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 11.00, wstęp wolny
do 8 października

do
08.X

MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ
wystawa fotografii Grzegorza Ulatowskiego
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

11.X

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30-13.30, wstęp wolny

11.X

SPOKO, czyli SPOTKANIA POKOLENIOWE W OKO
„Góra – Góral – Górzysty”
OKO, ul. Grójecka 75
godz. 11.00-13.00, wstęp wolny
zapisy w środę przed spotkaniem

16.X

50-LECIE KABARETU STARSZYCH PANÓW
koncert w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego z udziałem:
Barbary Krafftówny, Barbary Rylskiej, Hanny Śleszyńskiej,
Edyty Jungowskiej, Bohdana Łazuki, Wiesława Michnikowskiego, Mariana Opanii, Kwartetu Rampa i innych
Teatr na Woli, ul. Kasprzaka 22
godz. 19.00

Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w trzeciej edycji bezpłatnych spotkań niedzielnych z polską tradycją, odbywających się cyklicznie w Centrum Artystycznym „Radomska 13” przy
ul. Radomskiej 13/21.

17.X

50-LECIE KABARETU STARSZYCH PANÓW
konkurs wokalny „Piosenka jest dobra na wszystko”
OKO, ul. Grójecka 75

W tym roku spotkania „Tradycji po polsku” zostały przyporządkowane
poszczególnym regionom. Pierwsze z nich już 26 października o godz.
12.30, podczas którego będziemy mieli okazję spotkać się z obrzędami, zwyczajami i sztuką ludową regionu łowickiego.

18.X

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„Starsi Panowie dzieciom”
OKO, ul. Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp wolny; zapisy od poniedziałku
do piątku pod numerem tel. (0 22) 822 74 37
oraz mailowo oko@oko.com.pl

18.X

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„Cały Twój” – koncert dla upamiętnienia 30. rocznicy
Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II z udziałem Moniki
Grajewskiej (śpiew), Rafała Królikowskiego (recytacje), zespołu
muzycznego w składzie: Dariusz Janus (kierownictwo muzyczne i instrumenty klawiszowe), Bartek Szetela (gitara basowa),
Grzegorz Poliszak (perkusja)
kościół św. Jakuba przy pl. Narutowicza
godz. 19.30, wstęp wolny

18.X

10-LECIE STUDIA WOKALNEGO IM. J. WASOWSKIEGO
koncert jubileuszowy; występ laureatów konkursu
wokalnego „Piosenka jest dobra na wszystko”
OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, wstęp wolny

18.X
19.X

WARSZTATY FLORYSTYCZNE
„Jesienne klimaty”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz.10.00-15.00, koszt zajęć: 50 zł

W związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem
50-lecia powstania Kabaretu Starszych Panów,
Ośrodek Kultury Ochoty wraz z działającym przy nim
Studiem Wokalnym im. J. Wasowskiego zaprasza do
udziału w konkursie wokalnym „Piosenka jest dobra
na wszystko…” z piosenkami genialnego duetu Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Konkurs
ten jest przeznaczony zarówno dla amatorów, którzy ukończyli 16 lat, jak i profesjonalnych wokalistów i aktorów.
Konkurs odbędzie się 17 października 2008 r. w Ośrodku Kultury
Ochoty (Warszawa, ul. Grójecka 75). Zgłoszenia należy nadsyłać do
5 października 2008 r.
Regulamin i karta zgłoszeniowa konkursu na www.oko.com.pl.
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TRADYCJA PO POLSKU

Ewa Maślanka

26 października, godz. 12.30
„Najlepsze tancerze – łowickie chłopaki,
Najlepsze mężowie – łowickie księżaki” (Łowicz)
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 3-12 lat z rodzicami na październikowe spotkanie w ramach projektu pt. „Artystyczna Niedziela
z Mamą i Tatą” zatytułowane „W zaczarowanym jesiennym ogrodzie”.
Podczas zajęć plastycznych przeniesiemy się na moment do słonecznego ogrodu, z szeleszczącymi liśćmi, jesiennymi kolorowymi kwiatami, warzywami i nie tylko. Na zakończenie proponujemy spektakl.
Wstęp wolny.
19 października (niedziela)
godz. 12.00-15.00
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
tel./fax (0 22) 823 66 72, 823 66 97
www.rakowiec.art.pl
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OKO
filie
PA Ź D Z I E R N I K

XXI OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„W zaczarowanym jesiennym ogrodzie”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz.12.00-15.00, wstęp wolny

19.X

WIECZORY BARDÓW
Stare Dobre Małżeństwo – koncert
aula Technikum Kolejowego przy ul. Szczęśliwickiej 56
godz. 19.00, cena biletów: 40 zł; sprzedaż: kasa OKO,
ul. Grójecka 75; rezerwacja: tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69

19.X

JAZZ W OKO
„W saloniku u Janusza” wystąpią Andrzej Dąbrowski
i Trio Wojciecha Karolaka w składzie: Wojciech Karolak
(fortepian), Janusz Kozłowski (kontrabas), Adam
Lewandowski (perkusja) oraz gospodarz Janusz Szrom
OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 20 zł; sprzedaż: kasa OKO,
ul. Grójecka 75; rezerwacja: tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69

20.X

GALERIA W PRZEDSIONKU
„Moje podróże” – wystawa prac malarskich
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz.18.00, wstęp wolny

22.X

VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
„Biżuteria – kolczyki”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz.12.00, koszt zajęć: 45 zł

25.X

Twierdzenie Hahna-Banacha kontra Hala Banacha
Zapraszam Państwa na XXI Ochockie Spotkanie Historyczne poświęcone związkom Ochoty z matematyką. Będzie to powtórka i kontynuacja wykładu sprzed dwóch lat. Prof. Marek Kordos
z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego zabierze nas w magiczną podróż z przedwojennego
Lwowa na współczesną Ochotę, gdzie znajdziemy ulice poświęcone wybitnym matematykom, ciekawe detale architektoniczne
i matematyczne oraz inne zabawne historie. Warto dowiedzieć
się, co jeszcze oprócz jednego z najlepszych na świecie wydziałów
matematyki łączy Ochotę z Królową Nauk. Gorąco polecam!
Gabriela Gab
26 października (niedziela) 2008
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
sala EAT, godz. 17.00
Cała rzecz w tym, żeby „być” i dać z siebie „coś”!
Przyjdź, spróbuj, przekonaj się!

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

POCZTÓWKA ZE ŚWIATA…
Kuba – pokaz zdjęć, filmów, tańców tradycyjnych
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.00, wstęp wolny

25.X

KABARETOWA SCENA OKO
recital autorski Artura Andrusa przy akompaniamencie
Wojciecha Steca
OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletów: 30 zł; sprzedaż:
kasa OKO, ul. Grójecka 75; rezerwacja:
tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69

25.X

WEHIKUŁ CZASU
„Wielobarwni i szaroburzy”
spotkanie wielopokoleniowe dla dzieci, rodziców, dziadków
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30, wstęp wyłącznie za zaproszeniami,
które można odbierać w dniach: 22 i 23 października
w godz. 16.00-19.00 w SURMIE

25.X

TRADYCJA PO POLSKU
„Najlepsze tancerze – łowickie chłopaki,
Najlepsze mężowie – łowickie księżaki” (Łowicz)
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.30, wstęp wolny

26.X

XXI OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
„Twierdzenie Hahna-Banacha kontra Hala Banacha”
„Radomska 13”, sala EAT, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny

26.X

PILNIE POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY DO WŁĄCZENIA SIĘ
W ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU KOMIKSOWO
CZEKAMY NA CIEBIE!!!
informacje i zgłoszenia:
koordynator wolontariatu: Paulina Borzecka
paulina.borzecka@oko.com.pl
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
tel. (0 22) 823 04 32, surma@oko.com.pl

POCZTÓWKA ZE ŚWIATA…
to kartka z pozdrowieniem wysłana
z podróży, to fotografia lub film upamiętniające pobyt, to relacja z wyprawy, to
widokówka z charakterystycznym krajobrazem lub budowlą; to także tytuł cyklu
wydarzeń artystycznych prezentujących
kulturę i obyczaje różnych narodów.
Pierwsze spotkanie już 25 października
o godz. 18.00 w Centrum Artystycznym
„Radomska 13” przy ul. Radomskiej
13/21, kiedy serdecznie zapraszamy na
muzyczno-taneczną podróż w kubańskich rytmach. Przyjdź i zobacz nieznane
oblicze Kuby – taniec, muzykę i obrzędy
yoruba!
W programie pokaz zdjęć oraz prezentacje filmów prosto z Kuby,
pokazy tradycyjnych tańców: prezentacje bóstw, rumba kubańska,
a także kabaretowa rewia mambo cubano.
Formacja SalsHall Ortodox zaprezentuje rytualne tańce afrokubańskie przy fantastycznym akompaniamencie grupy perkusyjnej
SHO, która zagra na tradycyjnych instrumentach: congi, bębny
bata, cajony, shekere.
25 października, godz. 18.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
wstęp wolny
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SURMA

KULTURALNIE, ANIMACYJNIE,
TWÓRCZO
„Grupę ludzi łączy to,
Co dzieli ich od innych…”
Klub Osiedlowy SURMA jest niewielką
placówką kulturalną działającą jako filia
Ośrodka Kultury Ochoty, kryjącą w sobie
wiele tajemnic. Za niepozorną niebieską
kratą i przyciągającymi oko zielonymi
drzwiami kryje się kopalnia pomysłów
i inicjatyw lokalnych. Tutaj właśnie zasiadamy na naradach i podejmujemy
ważne decyzje, animatorzy i wolontariusze planują prace przy projektach, gromadzą potrzebne materiały. Ale nasz
Klub to także miejsce, w którym jest coś
jeszcze – swoisty „duch” miejsca, motywujący do działania.
Patrzymy na nasze otoczenie całościowo. Poprzez pracę w formie projektów
realizujemy cele zgodnie z metodą CAL
– Centrum Aktywności Lokalnej. Od 2003
roku nasza placówka posiada Certyfikat
Jakości Centrum Aktywności Lokalnej.
Idea działalności w sieci placówek CAL
skłania nas do tego, żeby odpowiadać
na potrzeby artykułowane przez środowisko. Dlatego też z przyjemnością
realizujemy nasze projekty na jednym
z osiedli Ochoty (kwadrat ulic: Białobrzeska, Kopińska, Szczęśliwicka, Bitwy Warszawskiej 1920 roku) przy udziale mieszkańców, zaangażowaniu i współpracy
organizacji, instytucji, firm znajdujących
się w zasięgu naszego działania.
Zachęcamy Państwa do odkrycia naszego wspólnego magicznego miejsca,
w którym razem możemy zbudzić drzemiące w nas samych pomysły, działania, przedsięwzięcia. W sezonie kulturalnym 2008/2009 serdecznie zapraszamy
do zajęć w projektach – dzieci, młodzież, dorosłych oraz całe rodziny. Każdy znajdzie u nas coś dla siebie.
Paulina Borzecka
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ZAJĘCIA
dla dzieci, rodzin:
– Pierwszy kroczek
– Wehikuł Czasu – spotkania
wielopokoleniowe
– RAN DW, czyli Rodzinna Animacja
Naprawdę Dla Wszystkich
dla dorosłych:
– Poznaj swoje możliwości – praca
z komputerem dla osób
powyżej 60. roku życia
– W Babskim Kręgu – twórcze spotkania
dla kobiet młodych i dojrzałych
– Klub Kobiet „Białobrzeska”
– Wygraj z czasem – cykl spotkań o zdrowiu
– Zachowaj młodość
dla młodzieży:
–
–
–
–

Stara szafa – nowe pomysły
Nauka gry w szachy
Modelarstwo
Gazetka Osiedlowa „GO!”

a także:
– PIO – Punkt Informacji Obywatelskiej
– TONA, czyli Towarzystwo Opieki
Nad Artystami
– Spotkania Koła Filatelistów
– Spotkania Koła Seniora
– Wolontariat
– Festyn Podwórkowy „Poznajmy się”
– Święto Wolontariusza, czyli Wolontariat
z Ochotą
– Europejski Dzień Sąsiada
Szczegółowe informacje o wszystkich
zajęciach:
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel./fax. (0 22) 823 04 32
surma@oko.com.pl

Ochota

MILCZENIE W WYCHOWANIU
– NIEDOCENIANA MAGIA
UGRYZIENIA SIĘ W JĘZYK

rozmawiają: Beata Chrzanowska i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”
Stare przysłowie mówi „mowa jest srebrem, a milczenie złotem”. Ale rodzice
w wychowaniu wydają się czasem hołdować koncepcji: im więcej słów tym większy
efekt. Mówimy do naszych dzieci bez przerwy, zalewany je potokiem słów, wygłaszamy długie przemowy. Reagujemy jedynie
słusznym dydaktycznym komentarzem na
każdą informację o dziecku czy jego kolegach, która nieopatrznie mu się wymknie.
I nagle pewnego dnia łapiemy się na tym,
że nie wiemy kompletnie nic na temat tego,
co się dzieje w głowie i w duszy naszego
dziecka. Zauważamy, że dziecko po prostu
nic nam o sobie nie mówi, na pytania odpowiada monosylabami, milczeniem, złością
lub eleganckimi komunałami – w zależności
od łagodności swego charakteru, nastroju
i chęci zadbania o nasze samopoczucie.
Bezradnie patrzymy, jak nasze dziecko
zaczyna oddzielać się od nas jakby szklaną
szybą i choć przebywa w jednym pokoju
lub domu, to równie dobrze mogłoby się
znajdować na innym kontynencie. Niektórzy rodzice próbują wtedy dotrzeć do swojego dziecka naciskając je lub prowokując
awanturę – ale po chwilowym kontakcie
polegającym na wymianie ciosów, za chwile znowu znajdują się w informacyjnej
i emocjonalnej próżni.
To dość groźna sytuacja, co gorsze dla
wielu uznawana na normalną. Jest bowiem
nie tylko bolesna dla rodziców, ale i niebezpieczna dla dzieci, które po drugiej stronie
szklanej szyby przeżywają swoje dramaty.
Dzieci najczęściej nie są „po drugiej stronie”
z własnej woli, ale niejako w samoobronie,
po kilku albo kilkunastu czy kilkuset bolesnych doświadczeniach związanych z próbą nawiązania kontaktu z rodzicami. Czują
się tam tak samo osamotnione i bezradne
jak rodzice, co jest niezwykle dla nich niebezpieczne – samotne i pozbawione opieki,
obrony oraz wsparcia w obliczu zagrożeń
lub pokus na jakie natrafiają na swojej drodze takich jak: eksperymenty z narkotykami
czy alkoholem, nieprzemyślane rozpoczynanie życia seksualnego, prześladowanie
ze strony rówieśników, poczucie alienacji,
nieadekwatności odrzucenia przez grupę,
samotności, kłopoty z nauką, nie radzenie
sobie z wymaganiami szkoły itd.
Odnoszę wrażenie, że winę za taki stan
rzeczy ponosi w pewnym stopniu praktyka
wychowawcza polegająca na natychmiastowym reagowaniu korygującym, dydaktycz-

nym komentarzu na wszystko, co dziecko
nam o sobie mówi. Np. „Pani jest niesprawiedliwa” – rodzic od razu strofuje: „nie
mów tak o Pani, poszukaj winy w sobie”
lub wręcz stwierdza „to na pewno ty coś
zawaliłeś”. Celem jest chronienie autorytetu nauczyciela, uczenie dziecka szacunku
dla starszych, odpowiedzialności za swoje
czyny i ich konsekwencje – jednak skutek
jaki osiągamy to złość dziecka i silne postanowienie: „już nigdy matce/ojcu nic nie powiem”. Inna sytuacja – dziewczyna zwierza
się matce, że podoba jej się kolega – matka
na to: „nie zajmuj się głupotami, na to masz
jeszcze czas, teraz najważniejsza jest nauka”
– cel: uchronienie córki przed niebezpieczeństwami i cierpieniem, jakie niesie relacja z chłopakiem oraz od zaniedbania nauki
– ale skutek jest odwrotny: córka uczy się,
że lepiej matce o swoim życiu uczuciowym
i związkach nic nie mówić, bo nie zostanie
wysłuchana ani potraktowana poważnie,
może natomiast narazić się na upokarzający, raniący komentarz.
Stosując „natychmiastowy ostrzał dydaktyczny” sami doprowadzamy do tego,
że nasze dzieci nic nam o sobie nie mówią
lub wręcz kłamią na temat swojego życia.
W końcu są inteligentnymi stworzeniami
zdolnymi do szybkiej adaptacji – już po kilku próbach pojmują, że ujawnienie rodzicom prawdy na swój temat może zaowocować: bolesną burą, zlekceważeniem lub wyśmianiem, przypomnieniem o wszystkich
mankamentach i wszystkim czego dziecko
nie robi, względnie rodzicielskimi działaniami o charakterze karania i kontroli. Dzieci szybko uczą się, że najlepszym sposobem
przetrwania w relacji z rodzicami jest po
prostu milczenie lub posiadanie wersji akceptowalnej dla rodzica.
Co byś poradziła rodzicom – tym, których dzieci jeszcze coś czasem mówią i tym,
których pociechy schowały się już za murem milczenia?
I jednym i drugim poradziłabym przeczytanie fragmentu z „Małego Księcia” mówiącego o oswajaniu liska oraz sugerowałabym spróbowanie wdrożenia w kontakcie
z dzieckiem następujących zasad:
1. Żadnych gwałtownych ruchów, nacisku
i ogłaszania (kolejnej) konieczności poważnej rozmowy. Najlepiej rozmawiać
z dzieckiem przy okazji wspólnego spędzania czasu, wspólnych czynności, spaceru,
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długiej jazdy samochodem, w momencie,
kiedy zarówno dziecko i rodzic są w miarę
zrelaksowani i czują się ze sobą bezpiecznie. Właśnie najczęściej w takich chwilach
dziecko spontanicznie i samo z siebie mówi
coś o sobie.
2. UGRYŹĆ SIĘ W JĘZYK I SŁUCHAĆ – nawet jeśli to, co mówi dziecko wydaje się być
horrendalne. Pozwólmy dzieciom wypowiedzieć swoje uczucia, poglądy i koncepcje
– także te, które mogą wydawać się nam –
dorosłym – zupełnie idiotyczne albo obrazoburcze. Powstrzymajmy się od natychmiastowego korygowania i wychowywania.
3. Gdy dziecko już się wypowie, należy
kolejno:
a) sparafrazować wypowiedź, czyli powtórzyć własnymi słowami, to co dziecko
powiedziało, wykorzystując formuły: „rozumiem, że zaszło to i to… i ty w związku
z tym myślisz/czujesz/chciałbyś…”
b) spróbować nazwać uczucia dziecka,
akceptując je, nawet jeżeli są negatywne
(wściekłość, niechęć, bunt) np.: „rozumiem,
że boisz się; frustruje cię; złości cię; nie lubisz; wyobrażam sobie, że to było przykre;
przerażające itd.”
c) wyrazić szczere zainteresowanie sprawą dziecka, pokazujące otwartość i gotowość dowiedzenie się czegoś więcej, np.
„widzę, że sporo o tym myślałeś i wyrobiłeś
sobie bardzo zdecydowane poglądy. Chętnie posłucham, jak do tego doszedłeś?”
Jeśli rozważania dziecka dotyczą czegoś
niebezpiecznego, na co czujemy się w obowiązku zareagować jasnym wyrażeniem
swojej opinii – zróbmy to, ale dopiero po wysłuchaniu dziecka. Ważne, aby jasno określić
swoją opinię, równocześnie powstrzymując
się od rozwijania serii ostrzeżeń, gróźb i napomnień wobec dziecka. Lepiej zapytać je, co
może się stać, jeśli postąpi tak jak zapowiada? Jakie mogą być konsekwencje? Czy tego
chce? Co może zrobić innego?
Czyli: słuchać, słuchać, słuchać i okazywać szczere zainteresowanie, bo to właśnie
dziecko ma kłopot i boryka się z problemem, z którym musi sobie poradzić. Rodzic
jest po to, aby być blisko i służyć radą, pomocą i wsparciem. To życie naszego dziecka
i ono będzie ponosiło konsekwencje swoich
decyzji. Ważne, aby te decyzje były mądre.
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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STUDIO nagrań OKO
oferuje Ci najnowszą
technologię w specjalnie
projektowanych akustycznie pomieszczeniach.
Wyposażenie studia:
MIKSER: TL Audio M4 Tube – 24
kanałowa lampowa konsoleta
PRZETWORNIK ANALOGOWO-CYFROWY: MOTU HD 192
ODSŁUCHY: ADAM P 33 z subwooferem ADAM SUB 10
PRZEDWZMACNIACZE I PROCESORY
ZEWNĘTRZNE: AVALON VT 737,
TL AUDIO C1, TC HELICON VOICE
ONE, Lexicon MPX 100, TC ELECTRONIC M ONE, Line 6 POD XT Pro
INSTRUMENTY: Yamaha MOTIF ES 8,
perkusja Yamaha STAGE CUSTOM,
gitara LINE 6 – VARIAX ACOUSTIC 700
MIKROFONY: Neumann U 87, AKG
C414, B-XLS/ST, Audiotechnika AE
2500, AE 3000, Shure SM 81, SM 57, SM
58, SM 94, BETA 58, Groove Tube GT
Convertible,
OPROGRAMOWANIE: Cubase 4, PSP
Total Pack
kontakt:
Paweł Pękalski, tel. 606 399 469
pawel.pekalski@oko.com.pl
Studio OKO, ul. Grójecka 75, Warszawa

