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OKO/filie
PA Ź D Z I E R N I K

WARSZTATY RADIOWE
Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza młodych poetów, prozaików, krytyków literackich, dziennikarzy na warsztaty radiowe.
Celem warsztatów jest stworzenie zespołu redagującego stałą audycję radiową o charakterze literackim.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul Grójecka 75
środy, godz. 17.00
(pierwsze spotkanie: 7 października 2009 r.)

do
15.X
02.X

DNI SENIORA
inauguracja – recital Alicji Majewskiej; akompaniament
– Włodzimierz Korcz
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 15.00, wstęp wolny

Centrum Artystyczne „Radomska 13” – filia OKO, serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnej zabawy w ramach projektu „Tradycja po polsku – rodzinne zabawy ludowe”.

02.X

ETNICZNE TAŃCE EUROPY
warsztaty taneczne
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz.19.30

Rozpoczynamy kolejny cykl bezpłatnych spotkań poświęconych
prezentacji bogactwa kultury ludowej.

03.X

WARSZTATY KORONKARSKIE
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 15.00, koszt warsztatów: 60 zł za 3 spotkania

05.X

TEATRZYK „CZERWONY SŁOŃ”
casting dla uzdolnionych aktorsko dzieci w wieku 9-14 lat do spektaklu
„Bracia” Agaty Wieczyńskiej-Krawiec
OKO, ul. Grójecka 75, godz. 15.30-17.00, wstęp wolny

08.X

TEATRZYK „CZERWONY SŁOŃ”
casting dla uzdolnionych aktorsko dzieci w wieku 9-14 lat do spektaklu
„Bracia” Agaty Wieczyńskiej-Krawiec
OKO, ul. Grójecka 75
godz. 15.30-17.00, wstęp wolny

08.X

GRUPA MALARSKA „IMPRESJA”
wernisaż wystawy poplenerowej
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 17.00, wstęp wolny

08.X

DEBATY LITERACKIE
„Literatura i film, czyli małżeństwo po przejściach”
cykl spotkań z wybitnymi twórcami; udział biorą Piotr Wojciechowski –
pisarz, wykładowca na wydziale reżyserii łódzkiej filmówki oraz Janusz
Zaorski – reżyser, autor adaptacji wielu wybitnych utworów literackich,
wykładowca na wydziale scenopisarstwa
kawiarnia „... mam ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 18.00, wstęp wolny

09.X

PRZYCZEPIŁO SIĘ DO MNIE SZCZĘŚCIE…
koncert Agaty Wieczyńskiej-Krawiec – recital autorski w reżyserii
A. Wieczur-Bluszcz; akompaniament – Tomasz Pawłowski
kawiarnia „... mam ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, wstęp wolny

10.X

KWIATY MIESIĄCA
„Jesienne kwiaty ogrodowe”
cykl warsztatów florystycznych prowadzonych przez mistrzynie florystyki
Ewę Kossakowską i Magdalenę Pacholak
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.00, koszt warsztatów: 60 zł od osoby
(materiały wliczone w cenę); liczba miejsc ograniczona

10.X

XXX OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
„Miasto trzeciej drogi”
jesienny spacer po Ochocie poprowadzi architekt Hubert Trammer
zbiórka: schody przed wejściem do kina „Ochota”
godz. 11.00, wstęp wolny

10.X

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
zajęcia taneczno-rytmiczne dla maluchów z rodzicami
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz.12.30, wstęp wolny

10.X

MNICH
wernisaż zdjęć Marcina Zaborowskiego z cyklu „Wyjechać, żeby powrócić”
kawiarnia „... mam ochotę”, ul. Grójecka 75
godz.18.00, wstęp wolny

TRADYCJA PO POLSKU

25 października spotykamy się, by zapoznać się z „Tradycją smaku,
czyli od ziarna do dożynek”. Woda i mąka nie tylko stanowią podstawę wyżywienia, ale są również surowcem, z którego powstawały
szczególne dzieła, uświetniające wiele ceremonii rodzinnych, religijnych, etc. Największym zaś świętem gospodarskim rolników były
dożynki – wspólna radość z plonów i zabawa. Zapraszamy.
25 października 2009 r. (niedziela), godz. 12.30
„Tradycja smaku, czyli od ziarna do dożynek”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, wejście C
e-mail: radomska13@oko.com.pl, tel. (0 22) 823 37 56
wstęp wolny

KWIATY MIESIĄCA
„Kwiaty miesiąca” to tytuł cyklu warsztatów florystycznych organizowanych w Centrum Artystycznym „Radomska 13”, prowadzonych
przez mistrzynie florystyki Ewę Kossakowską i Magdalenę Pacholak. Zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w jednodniowych
warsztatach poświęconych sztuce układania kompozycji kwiatowych, dekoracji stołu i wnętrza materiałem florystycznym. Pierwsze
spotkanie już 10 października o godz. 10.00 pt. „Jesienne kwiaty
ogrodowe”.
Chcesz dowiedzieć się więcej, zdobyć nowe umiejętności. Nie zwlekaj. Zapisz się już dziś.
10 października 2009 r. (sobota), godz. 10.00
„Jesienne kwiaty ogrodowe”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56; www.radomska13.art.pl
koszt: 60 zł od osoby (materiały wliczone w cenę)
liczba miejsc ograniczona

XXX OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
Witam serdecznie po wakacyjnej przerwie i zapraszam na jesienny
spacer po Ochocie. Naszym przewodnikiem będzie architekt Hubert Trammer. Zaczniemy od kina Ochota. Poznamy konsekwentnie
zrealizowane założenie urbanistyczne ulicy Baśniowej. W programie między innymi uwzgledniona została także pływalnia przy ulicy Rokossowskiej, Hala Kopińska i omówienie sposobu ich wpisania
w przestrzeń miasta.
Polecam założenie wygodnych butów i zabranie czegoś przeciwdeszczowego… Serdecznie zapraszam.
Gabriela Gab
10 października 2009 r. (sobota), godz. 11.00
„Miasto trzeciej drogi” – historyczny spacer po Ochocie
zbiórka: schody przed wejściem do Kina Ochota
wstęp wolny
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IX PLENER PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY KAMIENIEC PODOLSKI 2009
poplenerowa wystawa fotografii i prac plastycznych zrealizowana
w ramach projektu: „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla tradycji”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny w godzinach pracy Centrum Artystycznego „Radomska 13”
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ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Na papierowej planecie”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.00, wstęp wolny

11.X

WIECZORY BARDÓW
Stare Dobre Małżeństwo – koncert
klub Palladium, ul. Złota 9
godz. 18.00, cena biletów: 40 zł (w przedsprzedaży) i 50 zł
(w dniu koncertu); sprzedaż: kasa OKO ul. Grójecka 75
tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69; biuro klubu Proxima, ul. Żwirki i Wigury
99a, tel. (0 22) 822 30 03; biuro Fundacji „Universitatis Varsoviensis”,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 109, tel. (0 22) 826 49 99

11.X

KONCERT MUZYKI LATYNOSKIEJ
Marita Alban Juarez z zespołem
kawiarnia „... mam ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 10 zł

16.X

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„Śpiewam Panu pieśń nową”
koncert z okazji Dnia Papieskiego z udziałem Ewy Urygi (śpiew),
Krzysztofa Kolbergera (recytacje), Piotra Wrombla (fortepian), Dariusza
Ziółka (gitara basowa) oraz kwartetu smyczkowego Da Camera
kościół św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza
godz. 20.00, wstęp wolny

16.X

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„Lotta i Wielkanocne Czarownice, czyli odwiedzimy żółty
dom przy ulicy Awanturników”
fantastyczne spotkania z literaturą dziecięcą połączone
z warsztatami artystycznymi, skierowane do dzieci (3-6 lat) i rodziców
OKO, ul. Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp: 10 zł od dziecka; w związku z ograniczoną liczbą
miejsc prosimy o wcześniejsze zapisy w środę poprzedzającą spotkanie
w godz. 9.00-19.00. tel. (0 22) 822 48 70 e-mail: oko@oko.com.pl

17.X

PODRÓŻE PO RÓŻE
„Podróż po Różę Zachodu”
wyprawa w rodzinnym gronie do krain, gdzie róża zakwita
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30, wstęp wolny; zapisy: tel. (0 22) 823 04 32
surma@oko.com.pl; projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach FIO 2009

17.X

Z INSTRUMENTEM ZA PAN BRAT
wędrówka w krainę dźwięków pianina i akordeonu wraz z Januszem
Tylmanem i Tomaszem Drabiną
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.30, wstęp wolny

18.X

LETNIE UROKI PODLASIA
wernisaż wystawy fotograficznej Janusza Jaremki i Mieczysława Cybulskiego – mistrzów fotografii krajobrazu, członków Fotoklubu Rzeczypospolitej; wystawa potrwa do 13 listopada 2009 r.
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.00, wstęp wolny

19.X

LETNIE UROKI PODLASIA
Wystawa fotograficzna Janusza Jaremki i Mieczysława Cybulskiego
– mistrzów fotografii krajobrazu, członków Fotoklubu Rzeczypospolitej. Prezentowane zdjęcia utrzymane są w konwencji Jana Bułhaka
– nestora polskiej fotografii. Wystawa potrwa do 13 listopada.
19 października 2009 r. (poniedziałek), godz. 18.00
„Letnie uroki Podlasia” – wernisaż wystawy
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21

TEATRZYK „CZERWONY SŁOŃ” SZUKA TALENTÓW!
Może znacie takie dziecko? Może mieszka gdzieś wśród Was,
w rodzinie, u sąsiadów? Ktoś z potencjałem, twórczą energią – mały
diament, który trzeba troszkę oszlifować, żeby zobaczyć, jak bardzo
może zabłysnąć. Szukamy dzieci lubiących zabawę w teatr, gry zespołowe, występowanie przed publicznością.
Teatrzyk „Czerwony słoń” przy Ośrodku Kultury Ochoty przygotowuje prapremierę sztuki „Bracia” Agaty Wieczyńskiej-Krawiec. Szukamy więc uzdolnionych dzieci w wieku od 9 do 14 lat: i chłopców,
i dziewcząt. Praca nad spektaklem będzie trwała od października
do marca przyszłego roku w ramach zajęć dwa razy w tygodniu.
Po premierze w marcu będziemy spektakl pokazywać publiczności
i jeździć na różne przeglądy i konkursy. Wielka przygoda przed nami,
więc serdecznie zapraszamy.
Agata Wieczyńska-Krawiec
nabór do Teatrzyku „Czerwony Słoń”
5 i 8 października 2009 r. (poniedziałek i czwartek)
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 15.30-17.00

RAN DW, czyli RODZINNA ANIMACJA NAPRAWDĘ DLA WSZYSTKICH
„Co komu w duszy gra”
spotkania rodzinne dla dzieci do 12 roku życia
oraz ich rodziców i dziadków
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30, wstęp wolny za okazaniem zaproszeń; zapisy i odbiór
zaproszeń na dwa dni przed spotkaniem, tj. 22 października 2009 r.

24.X

WEEKEND Z...
„Weekend z fantasy” – weekend pełen różnych atrakcji i konkursów
związanych z ogólnie pojętą tematyką fantasy
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, sobota, godz.11.00-19.00;
niedziela, 17.30; szczegółowy program „Weekendu z fantasy” – s. 10

24.X
25.X

TRADYCJA PO POLSKU
„Tradycja smaku, czyli od ziarna do dożynek”
cykl bezpłatnych spotkań poświęconych prezentacji kultury ludowej
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, wejście C, godz. 12.30, wstęp wolny

25.X

WOKALNE JAM SESSION
kawiarnia „... mam ochotę”, ul. Grójecka 75
godz.20.00, wstęp wolny

26.X

NOWI GOSPODARZE JESIENNEJ EDYCJI PROJEKTU
„Z INSTRUMENTEM ZA PAN BRAT” W DK „RAKOWIEC”
Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na kolejną edycję projektu
„Z instrumentem za pan brat”. Tym razem w krainę dźwięków zaprowadzą nas pianino i akordeon. A przewodnikami tej wyprawy będą:
Janusz Tylman – kompozytor oraz pianista, twórca muzyki filmowej,
teatralnej i musicali; absolwent Warszawskiej Akademii Muzycznej;
„Czarny Fortepian” z niezwykle popularnego programu „Śpiewające fortepiany”.
Tomasz Drabina – akordeonista, kompozytor, aranżer, pedagog; instrumentalista koncertujący solowo („Akordeon na Drabinie?”), absolwent Akademii Muzycznej klasy akordeonu w Poznaniu; inicjator
zespołu „Karpatia” wykonującego etno-folk.
Serdecznie zapraszamy.
Grażyna Zaczek
18 października 2009 r. (niedziela), godz. 12.30
„Z instrumentem za pan brat”
Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
wstęp wolny

Janusz Tylman
fot. Maciej Rozwadowski

Tomasz Drabina
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wspomnienia
Anna Żurek

Ażurki kresowe (9)

K

iedy snułam sobie spokojnie pod
gruszą rozważania o kolejnych
wojennych rocznicach, nie przewidziałam, że nagle mogę znaleźć się
na linii frontu. Z początkiem września,
prawie jak 70 lat temu, zaczęto wyrywać
płyty chodnikowe, tworząc na naszej ulicy niezłe barykady. (Tyle tylko, że zwały
kamieni układały się raczej wzdłuż, a nie
w poprzek ulicy i przypominały tunel
wykpiwany przez satyryków za to, że jest
wzdłuż Wisły.) Podczas weekendu asfaltowa jezdnia zniknęła, ulica zapadła się
o kilkadziesiąt centymetrów i wróciła chyba do stanu z lat dwudziestych XX wieku
– do czasów budowy Kolonii Staszica (mój
wuj wspomina w pamiętnikach, że wiosną
1924, gdy stopniał śnieg zakrywający dotąd
teren otaczający nowe domy, przejście ulicą było możliwe tylko dzięki zbudowanym
z desek pomostom).

Krzysztof Trawkowski

OSTATNI
RAPERSWILCZYK

W

naszej dzielnicy, od lat dziewięćdziesiątych XX w. na Polu Mokotowskim funkcjonuje Biblioteka
Narodowa, przeniesiona z ulicy Hankiewicza, gdzie obecnie mieści się Archiwum
Akt Nowych, obok którego znajduje się
uliczka Archiwalna. Oprócz BN i AAN, na
Ochocie można również znaleźć nieźle wyposażone lokalne wypożyczalnie książek
oraz czytelnie naukowe.
W początkach lat 30 XX w. w dość bliskiej odległości od siebie zamieszkali na
Ochocie: na Filtrowej 69 – bibliotekarz
Stefan Henryk Rygiel (1887-1945), dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1929-1936, a na Krzyckiego 9
m. 1 – archiwista Stanisław Antoni Groniowski (1895-1939/1944), który pracował
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W następnych dniach linia frontu – frontu robót drogowych – przesuwała się powoli w kierunku zachodnim, od początku
ulicy do jej krańca, a potem z powrotem,
wśród tumanów kurzu i huku dział, tj. różnego kalibru sprzętu (najlepsze efekty akustyczne dawało przycinanie nowych płyt
chodnikowych). Nasze koty, które „zawsze
były w tym domu” i przy ładnej i ciepłej
pogodzie najchętniej urzędowały w ogrodzie lub na tarasie, przy tak wzmożonych
atakach i łomotach, w panice chroniły się
w domu. Ale i dom czasami drżał cały, niczym podczas bombardowań, aż podzwaniały naczynia i szkła w kredensie. Za to
gdy wieczorne „zawieszenie broni” sprowadzało na okolicę spokój i ciszę, wszystkie trzy koty chętnie wychodziły ze mną
na spacer na ulicę, by z zainteresowaniem
przyglądać się zadziwiającym zmianom
w tak dobrze im znanych kątach. Właściwie nie wiem czemu mnie to wszystko zaskoczyło, bo przecież roboty drogowe to
prawdziwy niezmiennik warszawskiego
lata i nawet nasze kresowe zaułki co kilkadziesiąt lat trafiają na ten front.
A może moje skojarzenia poszły za daleko w przeszłość? Może bardziej pasuje
„Wrzesień miesiącem odbudowy stolicy”?
Hasło niezmiennie powtarzające się przez
kilka czy nawet kilkanaście lat? Tu jednak
opinie i interpretacje mogą być bardzo różne, więc nie wdając się w polemiki lepiej

cieszyć się po prostu, że ulica bardziej teraz
przypomina tę z czasów II RP niż PRL.
Ale wrzesień, październik to nie tylko skojarzenia wojenne i powojenne. Na
szczęście na ogół to zwyczajnie i niezmiennie powrót z wakacji, powrót do szkół.
Powrót albo pierwsze spotkanie. Czy to
przedszkole, czy uczelnia, zawsze związane z tym są emocje. Wokół przedszkoli
słychać przez pierwsze dni więcej płaczliwych głosów, a nieco starsi często nadrabiają miną własną niepewność. Do dziś
pamiętam, jak dawno, dawno temu, około
1 października, byłam prawie skłonna oddać rok życia, żeby tylko być już na drugim roku i „wszystko wiedzieć gdzie i co”,
a nie błąkać się niepewnie po nieoswojonym terenie Uniwersytetu.
Tej jesieni i ja znalazłam się znowu
w szkole. Uczymy się „nordyckiego spacerowania”. To część projektu „Akcja
Optymizm” realizowanego przez Stowarzyszenie AKOS (Akademia Kontaktów
Społecznych) dzięki dotacji WZ i PS Urzędu
Dzielnicy Ochota. Te zajęcia i kilka innych
ćwiczeń praktycznych to materiał, na podstawie którego powstanie poradnik – książka dla seniorów Ochoty pt. „Wyjść z cienia”.
Sądząc z zainteresowania, jakie wzbudza
nasza spacerująca z kijkami po Parku Wielkopolskim grupa (nie tylko jesteśmy obserwowani, ale podchodzą osoby, które chcą
się przyłączyć), akcja jest udana.

od 1921 do 1939 r. w Archiwum Głównym
Akt Dawnych. Jednak największym zaskoczeniem jest fakt, że również na Ochocie,
po powrocie do kraju zamieszkał na ulicy Uniwersyteckiej 1 – Adam Emil Lewak
(1891-1963), bibliotekarz Muzeum Narodowego Polskiego w Raperswilu.
Lewak pochodził z Małopolski (Pieniaki, pow. Brody). Studia uniwersyteckie odbywał we Lwowie na Uniwersytecie Jana
Kazimierza i tam się doktoryzował. Habilitował się z historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1913 roku zaproponowano mu
posadę bibliotekarza Muzeum Narodowego Polskiego w Raperswilu. Nastąpiło to
w wyniku podjętej – na cztery lata przed
I wojną – akcji, zainicjowanej przez Stefana
Żeromskiego, mającej na celu uporządkowanie zbiorów raperswilskich. Odwołany
wówczas stary kustosz, Włodzimierz Rużycki z powierzonej jego pieczy biblioteki
zrobił skład pamiątek narodowych, a nie
instytut naukowy odpowiadający bieżącym
potrzebom, dlatego przed Lewakiem stanęło nie lada wyzwanie – uporządkowania
domagały się zwłaszcza zbiory biblioteczne
Wielkiej Emigracji (ok. 20 000 rękopisów).
W październiku 1927 r., na polecenie ówczesnych władz, Lewak przewiózł tamtejsze zbiory do Polski. Wśród różnych pamiątek była też i urna z sercem Tadeusza
Kościuszki.
Po powrocie do kraju został kustoszem
Biblioteki Narodowej i kierownikiem od-

działu rękopisów raperswilskich, które
wówczas zostały umieszczone tymczasowo
w Centralnej Bibliotece Wojskowej.
Adam Emil Lewak, oprócz pasji bibliotekoznawczych, interesował się działalnością redakcyjną. Od początku istnienia
„Polskiego słownika bibliograficznego”
wszedł do Komitetu Redakcyjnego jako
sekretarz redakcji i prawa ręka redaktora
naczelnego Władysława Konopczyńskiego. Był tam również najlepszym specjalistą
w dobieraniu i opracowywaniu biogramów działaczy emigracyjnych.
W kwietniu 1939 r. został mianowany dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego. Zanim zaczął realizować
plany modernizacji biblioteki, czyli już we
wrześniu 1939 r., przyszło mu podjąć innego typu pracę: zabezpieczyć gmach i zbiory przed nawałnicą wojenną. W rezultacie
ratował wszystko, co się tylko uratować
dało. W czasie okupacji sabotował zarządzenia władz okupacyjnych, ukrywając
zbiory przed wywiezieniem i zniszczeniem, organizując tajne czytelnie. W wyniku jego działań udało się uratować ponad
milion tomów przeznaczonych przez hitlerowców do wywiezienia lub na przemiał.
W lutym 1945 r. ponownie został mianowany dyrektorem BUW. Na tym stanowisku pozostał do 1956 r. W trakcie swojej
działalności wzbogacił bibliotekę o ok.
200 000 tomów literatury zagranicznej
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70. rocznica września 1939 roku zaowocowała wysypem nowych publikacji i wznowień
dotyczących wybuchu II wojny światowej.
Wśród wznowień z radością witamy przygotowaną do druku po 25 latach od pierwszego
wydania „Barykadę września. Obronę Warszawy w 1939 roku” Józefa Kazimierza Wroniszewskiego, lekturę obowiązkową każdego
zainteresowanego historią Ochoty; dzielnicy,
która wzięła na siebie ciężar obrony miasta
w 1939 roku. Uzupełnieniem „Barykady
września”, publikacji mającej na celu dokumentację zdarzeń, publikacji typowo historycznej, choć nie pozbawionej emocjonalnego
i osobistego stosunku niech będzie nowość
wydawnicza – esej historyczny Tomasza Łubieńskiego „1939. Zaczęło się we wrześniu”.
Książka cenionego dramaturga i pisarza jest
kontynuacją jego pasji polemicznej, która dotychczas brała sobie za cel rozprawianie się
z mitem polskich powstań. Tym razem autor „Bić się czy nie bić?” wziął na warsztat
wrzesień 1939 roku uważając tę datę za najważniejszą w historii Polski, ważniejszą od
bitwy pod Grunwaldem czy wojny 1920 roku.
„1 września i to, że Polska powiedziała Hitlerowi »nie«, można by traktować również jako
ekspiację za grzechy II Rzeczypospolitej. Polska była krajem udającym mocarstwo. Dosyć

brutalnym wobec słabszych sąsiadów i mniejszości, które stanowiły wielki problem. Krajem, w którym znaczna część społeczeństwa
w szokujący sposób upajała się państwotwórczą propagandą i rojeniami o własnej sile. Nie
można też zapomnieć, że – do czasu – szliśmy
Hitlerowi na rękę. Prawie nikt się nie zastanawiał, kim on jest, co się dzieje w Niemczech, co
tam wyprawiają z Żydami. To pobłażanie dla
hitleryzmu dotyczyło zresztą całej Europy.
A jednak w rozstrzygającej chwili Beck,
odpowiedzialny za błędne kalkulacje wcześniejszej polityki zagranicznej, zachował się
w sposób słuszny i wielki, odrzucając niemieckie roszczenia i pomysł wspólnej akcji
przeciw Sowietom. Dzięki temu wszedł do
historii świata, bardziej niż inni polscy bohaterowie, którzy w skali globalnej aż takiej
roli nie odegrali” (fragment wypowiedzi
T. Łubieńskiego z rozmowy z M. Sendeckim,
„Przekrój” 28.08.09).
Interesującym dodatkiem do lektur dotyczących początków II wojny światowej jest
(o ile Państwo jeszcze gdzieś go dostaną)
wrześniowy numer miesięcznika „Znak”
bogaty w szereg ciekawych artykułów dotyczących wojennej codzienności i analizę
przyczyn wybuchu II wojny światowej: „Pesymizm, pustka po 1918 roku i wyrugowanie
religii z wielu obszarów światowej filozofii
dały carte blanche nowemu typowi Mesjasza
o niepohamowanym apetycie do panowania
nad całą ludzkością. Nic dziwnego, że świat
nie musiał długo czekać, by z zaproszenia
skorzystali gangsterzy polityczni: Hitler i Stalin.” (Arkadiusz Stępin, „Europejski marsz
do katastrofy”, [w:] „Znak”, wrzesień 2009)
JR
Józef K. Wroniszewski
„Barykada Września. Obrona Warszawy w 1939 roku”
Oficyna Wydawnicza RYTM
Rada i Zarząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Warszawa 2009

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
oraz TPD OCHOTA zapraszają na konsultacje psychologiczne
dot. problemów wychowawczych, małżeńskich i rodzinnych.
Zapraszamy mieszkańców Ochoty: rodziców, małżonków, dorosłych członków rodzin, którzy:
–
–
–
–
–

przeżywają trudności wychowawcze ze swoimi dziećmi;
chcą nawiązać z dziećmi lepszy kontakt;
nie są zadowoleni z sytuacji w swojej rodzinie;
przeżywają trudności w swoich związkach;
są w sytuacji rozstania/rozwodu – mają trudności z radzeniem sobie z emocjami
związanymi z rozstaniem lub/i potrzebują wsparcia w chronieniu dzieci przed
skutkami rozstania.

Dyżur psychologa w każdą środę od 17.00 do 19.00 (od 16 września do 21 października), w świetlicy TPD przy ul. Częstochowskiej 11/15, wejście od pl. Baśniowego. Zapisy
osobiście lub telefonicznie w świetlicy, tel. (0 22) 822 97 83 w godzinach 13.00-18.00.
Konsultacje są nieodpłatne.
finansowanie: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ochota

Od redakcji: Zapraszamy Czytelników
do nowego działu, kącika poezji śpiewanej Agaty Wieczyńskiej-Krawiec, jednej
z niezwykłych osobowości Ochoty.

KTOŚ
Czy masz w kieszeni cały świat
czy tylko dziurę
czy cię dosięgnął ślepy los
swoim pazurem
czy sam zrobiłeś coś nie tak
i już czar prysnął
to jednak jest w pobliżu ktoś
pomimo wszystko
Ref.
Ktoś cię widzi jak przez szkło powiększające
ktoś dla ciebie jest gotowy sięgać gwiazd
twoje wielkie tajemnice zna na pamięć
ktoś ci ufa, choć nabrałeś go nie raz
Ktoś zna ciebie od podszewki, aż do bólu
każde myśli poruszenie, każdy gest
ktoś ci sprzyja nieprzytomnie w każdej chwili
wierzy w ciebie, chociaż jest jak jest
Choćbyś na zdrowy rozum był
Sam jak ten palec
Trudno uwierzyć w to więc ty
Nie wierzysz wcale
Może po prostu nie da się
Ogarnąć głową
Że ktoś pokochał cię ot tak
Bezwarunkowo
Ref.
Ktoś cię widzi jak przez szkło powiększające...
***
Ochota jest
moją małą ojczyzną. Tu się
urodziłam, tu
mieszkam i tu
pracuję. Piszę
sztuki, wiersze,
piosenki, także śpiewam.
Tekst piosenki
umieszczony
powyżej szykowany jest do mojego kolejnego recitalu.
Serdecznie zapraszam Państwa na
moją stronę internetową: www.agatawieczynska.pl, gdzie można dowiedzieć
się czegoś więcej, posłuchać piosenek,
poczytać teksty. Do zobaczenia.
Agata Wieczyńska-Krawiec
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antykwariat
Małgorzata
Baranowska

Wracam do biblioteki (2)

B

ardzo trudno się rozstać z Franciszkiem Maksymilianem Sobieszczańskim. Ktokolwiek zajmuje się
Warszawą ciągle się z nim spotyka albo
w jego własnych dziełach, albo, na przykład, „Tygodniku Ilustrowanym”, którego był jednym z założycieli (1859).
W roku 1967 przypomniano jego twórczość historyczną w dwóch tomach pod
tytułem „Warszawa – wybór publikacji”.
Ukazały się one w nie do przecenienia
serii Państwowego Instytutu Wydawniczego: „Biblioteka Syrenki”, w której
pojawiło się bardzo dużo świetnie opracowanych dzieł varsavianistycznych
z różnych czasów.
Pierwszy tom składa się z prawie samych opisów ulic warszawskich. Pod
koniec znalazł się rozdział „Pochodzenie
nazwisk, położenie i rozległość ulic”. Nie
wiadomo dlaczego wszystkich pociąga
wiedza o nazwach. Z ulicami jest podobnie
jak z ludźmi. Ich imiona stanowią ukochaną zagadkę publiczności. Kto nie chciałby
wiedzieć, co znaczy jego imię? Nie jest
trudno wywieść nazwę taką, jak Żabia,
Rycerska czy Bednarska. Ale już z Freta
nic nam się dzisiaj nie kojarzy. „Jedna to
z bardzo dawnych ulic warszawskich,
której nazwisko pochodzi od wyrazu »freta«, co w średniowiecznej łacinie znaczyło
»ager incultus«, czyli nieuprawne pole.
W XV stuleciu były w Warszawie dwa
miejsca Fretami zwane: jedno, które jest
dzisiejszą ulicą, nazywało się »Freta Novae Civitatis« (Freta Nowomiejskie),
a drugie, dla odróżnienia, dzisiejsze Krakowskie Przedmieście, było »Freta Czernensis«, czyli Freta Czerskie.”
Dawno nie używa się słowa „kara”,
a ulica Karowa nazywa się przecież tak
„z powodu, iż przy tej ulicy był niegdyś
dom i skład wozów miejskich, karami
zwanych”. Często trzeba wiedzieć, co się
znajdowało przy odpowiedniej ulicy, by
zrozumieć jej nazwę. Np. ulica Boleść,
„nazwana z powodu iż całą jej lewą stronę
stanowi posiadłość [...] przy ulicy Rybaki,
która dawniej była więzieniem miejskim.
Już w początku XVII wieku na tym samym miejscu była prochownia, [a później]
dom więźniów, stąd w następnym stuleciu dom ten nazywano Starą Prochownią.
Bliskość zatem i sąsiedztwo domu kary
i boleści była przyczyną, iż takie jej
w roku 1771 nazwisko nadano. W r. 1784
dekretem Komisji Brukowej starano się ją
przemianować na ulicę Poprawę, lecz to
długo nie utrzymało się.” Widać nikt nie
lubi nazw zbyt dydaktycznych.
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Różne absolutnie niekulturalne przeznaczenia miał budynek Starej Prochowni.
W naszych czasach okazał się świetnym
miejscem na teatr, a w całości należy do
Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od
bramy wjazdowej na pierwszy most przez
Wisłę, ufundowany przez Zygmunta Augusta i Annę Jagiellonkę, jego siostrę. Został on zbudowany w latach 1568-73 z bali
dębowych i sosnowych. Miał 500 metrów
długości i 6 metrów szerokości.
Sobieszczański podaje ciekawe wytłumaczenie nazwy ulicy Próżnej: „Pomiędzy Królewską a Marszałkowską; na tę ulicę wychodzą boki posesji nrów 1064, 1065 i 1066. [...]
Z powodu, iż żadnej nie ma przy niej posiadłości, a przedtem nawet z żadnymi nie
łączyła się, stąd ją też i Próżną nazwano.”
W każdym tekście Sobieszczańskiego
widoczne jest staranie o zgodność wszystkich szczegółów. Należy on do długiego
szeregu bardzo pracowitych robotników
historii, którzy dotrą do najdrobniejszego
zapisu archiwalnego, po to, żeby otwierać
ciągle nowe pokłady naszej pamięci. Jego
historia jest historią prawdziwie mieszczańską w najlepszym tego słowa znaczeniu. Stara się objąć wszystkie najważniejsze
dziedziny życia mieszczan i miasta. Mamy
tu zarówno historię cechów warszawskich,
jak i historię dobroczynności, czasopism
czy drukarni, zarówno historię budynków,
jak i, na przykład, kalendarzy.
Trudno nawet coś wybrać z bogatego
zbioru w „Bibliotece Syrenki”. Ja na przykład bardzo lubię szkice Sobieszczańskiego o ogrodach publicznych w Warszawie:
Ogrodzie Saskim, Botanicznym, Krasińskich, Foksal i Parku Aleksandrowskim na
Pradze. Najpiękniejszy jest opis zaczynający
się od słów: „Ogród Botaniczny, przy końcu
Alei Ujazdowskiej położony, od wielu lat
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jest upodobaną przechadzką mieszkańców Warszawy. Wiosną i latem, zwłaszcza
w dnie świąteczne, publiczność zgromadza
się tu nader licznie w poobiednich godzinach
i zachwyca wytwornym jego urządzeniem.”
Owo „wytworne urządzenie” obejmuje też
przegląd roślin z różnych stron świata, po
to by służył nauce botaniki.
Najciekawszy jest szkic o Parku Aleksandrowskim, który powstał w roku 1865,
a otworzono go dla publiczności w roku
1871. Był to park w stylu angielskim,
z drzewami liściastymi i iglastymi, wśród
nich „śliczne małe łąki”, dziś zapewne
nazwalibyśmy je trawnikami, przy tym
sadzawka. Wszystko to dopiero w przyszłości będzie bujnym parkiem, a dziś
nosi nazwę, którą otrzymał w roku 1916,
to znaczy Parku Praskiego. Co niezwykłe
w tym parku, to że założony on jest na
miejscu dawnej odnogi Wisły, na której
kiedyś znajdowała się duża kępa, własność
magistratu warszawskiego. Nazywano
ją w różnych czasach różnie: Polkowską,
Zamkową i Syreną. W latach 1605 i 1624,
w czasie powietrza morowego, używano
tej kępy jako szpitala zakaźnego. Później
była przez pewien czas ufortyfikowanym
bastionem, następnie znajdowała się tu
szubienica. W połowie XVIII wieku wydzierżawiła kępę Magdalena z Czapskich
księżna Radziwiłłowa. Na początku wieku
XIX kępa ta dostarczała nabiału dla mieszkańców Warszawy, bo hodowano na niej
bydło. Ale nagle kępa zniknęła. Bowiem
w roku 1813 Wisła wylała, grzebiąc ją.
Historia kępy Polkowskiej jest jedną
z wielu tajemnic Warszawy, o których nie
pamiętamy. Jak moglibyśmy się domyślić,
że chodzimy po jakiejś kępie czy po dawnej odnodze Wisły, gdybyśmy nie mieli tej
historycznej pamięci

architektura
Hanna
Faryna-Paszkiewicz

rów, wprowadził oryginalne boczne formy
doświetlające i powiększające powierzchnie
handlowa. To widziane po obu bokach wysokie, przeszklone, wachlarzowate skrzydła
wynurzające się z kolistej powierzchni dachowej połaci. Przypominają monstrualne
okrętowe wywietrzniki. Obok wysokiej
wieży strzegącej halę od południa, nadają
całości charakterystycznego, bardzo oryginalnego kształtu.
Hala Kopińska, mimo licznych zmian,
miała sporo szczęścia: z ponad półwieczną
metryką zachowała ciągle widoczny pierwotny charakter, ale także nieco z autentycznego wyposażenia, które już dziś u paru
pokoleń klientów wywołuje wzruszenie
i wspomnienia z dzieciństwa. Wspomniane
latarnie świeciły wieczorem, a zewnętrzny
taras i wewnętrzną antresolę ograniczała
taka sama balustrada z wiązek ciągnionego
metalu przerywanego, dla ozdoby, okrągłymi, ażurowanymi „globusami”. Pierwotnie
wnętrze wypełniała przejrzysta kompozycja jednej, wielkiej środkowej lady, wzdłuż
której ustawiały się kolejki kupujących. Dziś
formę taką nazywany „standem”, jednak
sposób zakupów „przy ladzie” należy do
anachronicznej formy kontaktu sprzedawcy
z klientem. Zachwyt sprzed pół wieku budziła jasna kolorystyka wnętrza. „Od lśnią-

cej bieli ścian i glazury odbijają się matowe
lastryki podłóg, parapetów i lad” – pisano
w „Stolicy”. Hala Kopińska miała w ciągu
dnia przyciągnąć klientów możliwością
wyboru towaru, wieczorem zaś „rzęsiście
iluminowana, zalewać łuną całą okolicę”.
Dziś widzimy, jakim zmianom z czasem
uległa: pozostała dużym punktem handlowym o charakterze sklepu uniwersalnego,
gdzie pod jednym dachem można kupić rozmaity towar, ale rozrosła się o niewielki bazar na otwartym powietrzu. Wnętrze uległo
zupełnej przemianie. Dziś estetycznie słabo
czytelne, stłoczone, obwieszone nadmiarem
reklam i informacji, sprawia wrażenie nieuporządkowanego składu. Zniknęła wspólna lada, lampy-latarnie i lastrykowe posadzki. Metalowe balustrady odnajdujemy już
tylko poza halą – teraz mocno przerdzewiałe, okalają okrągły otwór w tarasie od zachodu, pozwalający dostrzec pracę na kilku
rampach na poziomie podziemia: jak rozładowuje się towar lub usuwa zbędne pozostałości. Wnętrze hali, dziś słabo czytelne i nadnaturalnie stłoczone, z trudem przypomina
dawną przestronną halę targową. Zabudowano „samoobsługową restaurację”, a biura
sklepu przeniesiono z wolnostojącej wieży
do pozyskanych wewnątrz pomieszczeń.
Spożywczy „sam” i artykuły przemysłowe
na antresoli wypełniają szczelnie handlową
powierzchnię. Kilka lat temu, szkoda, że na
krótko, hala przygarnęła pozbawioną dachu
nad głową „tanią książkę” z Koszyków, co
przyciągnęło nie tylko lokalną klientelę.
Hala Kopińska pozostaje jednym z symboli odnowy handlu w powojennej Warszawie,
przywrócenia do życia halowej, zorganizowanej sprzedaży produktów spożywczych
i przemysłowych. Obok powstających
w tym samym czasie „pedetów” na Woli
i Pradze, ona także, pierwotnie zresztą nazywana Powszechnym Domem Towarowym
lub Halą Towarową „Ochota”, miała kondensować rozproszony w dzielnicy handel,
być przeciwwagą dla prywatnych sklepików
i warzywnych budek. Szczęśliwie otrzymała
ciekawą, zdefiniowaną formę, tj. halę o lekkiej konstrukcji, jednoznacznie nawiązującą
do sprawdzonych w świecie przykładów
rozwiązań związanych z handlem. W przeciwieństwie do kilkukondygnacyjnych, wyniosłych „pedetów” – jest faktycznie halą
targową. Stąd i zweryfikowana z czasem nazwa, dostosowana do realiów

Hala Kopińska, fot. L. Jarzembski („Stolica”)

Hala Kopińska, fot. H. Faryna-Paszkiewicz

Hala Kopińska
„Na końcu ulicy Barskiej, w samym sercu
tak zaniedbanej przed wojną Ochoty, wyrósł
wspaniały gmach, cały ze szkła, cegły i betonu” – pisano w „Stolicy” w połowie 1953 roku. Radość była uzasadniona. Dzielnice
wyróżniać odtąd miał „zaczarowany pałac
szklany”, gdzie pod jednym dachem, na
dwóch kondygnacjach kupić można było
wszelkie dobra spożywcze i przemysłowe,
a głodni i zmęczeni klienci korzystali po zakupach z gotowych dań w nowoczesnej, bo
samoobsługowej „restauracji”.
Porównanie dzisiejszego obrazu hali
ze zdjęciami z połowy lat 50. budzi pewne
niepokoje. Pierwotnej klarowności projektu
Zbigniewa Wacławka możemy zaledwie
się domyślać: reklamy, banery na sznurach
i drewniane budki oszpeciły i przytłumiły
indywidualną architekturę budynku. Architekt stworzył lekką, funkcjonalną formę,
ujętą licznymi przeszkleniami bryłę. Przesklepienie wnętrza tworzą miękko zarysowane żebra konstrukcji, które w formie
wachlarzy roztaczają wyrazisty rysunek
systemu odciążenia dachu rozciągniętego
ponad całą halą. Przeszklone zadaszenia,
w kształcie ćwierci walca, wypełnione są
nad wejściem wąskimi żebrami z pseudogotyckimi, ledwo widocznymi ostrymi
łukami. Motyw ostrych łuków pojawia się
na budynku wielokrotnie. Dziś, wysmukłe
łuki, zaznaczone granatową farbą, mocno
odcinają się od bieli ścian. Także ich subtelny rysunek, nałożony jako podział wielkich
powierzchni przeszkleń, rozbija nadmiar
wpływającego światła. Spłaszczony odcinek
koła unoszący się lekką linią nad wejściem
głównym, dostarcza najobfitszego źródła
dziennego oświetlenia. Do czasu ostatniego remontu źródłem światła sztucznego
były lampy-latarnie: liczne słupy zwieńczone okrągłymi kloszami, przypominające
oświetlenie parkowe. Poza tym, projektant,
na wzór rozjaśnianych naturalnym światłem hal fabrycznych czy lotniczych hanga-

Hala Kopińska, fot. J. Smogorzewski („Stolica”)
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„1939 – Pamiętajmy!” ¡DźwiękZłam!
W środę, 23 września, odbyła się w Wypożyczalni nr 75,
ul. Grójecka 109, impreza finałowa projektu przygotowanego przez ochockie biblioteki z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Projekt pn. „1939 – Pamiętajmy!”
został zatwierdzony przez Wydział Kultury i sfinansowany
w całości przez Radę i Zarząd Dzielnicy Ochota. Jego realizacja rozpoczęła się w kwietniu, a skończyła we wrześniu 2009 r.
Na projekt złożyły się spotkania i imprezy o charakterze
literackim, edukacyjnym i artystycznym, zorganizowane
przez biblioteki i skierowane zarówno do dorosłych odbiorców, jak i do ochockiej młodzieży.
Profesor Dariusz Kuźmina, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, przygotował dla gimnazjalistów wykład historyczny i pokaz multimedialny na temat przyczyn, przebiegu i konsekwencji II wojny światowej, który odbył
się w Bibliotekach Dziecięcych nr 5 i 68 oraz w bibliotece „Przystanek Książka”.
Wieczór poświęcony poezji okupacyjnej i muzyce okresu wojny zorganizowała Wypożyczalnia nr 75. Sylwetki młodych poetów okresu wojny i okupacji przedstawił Leszek
Żuliński, krytyk literacki i publicysta. Polska poezja okupacyjna, jak stwierdził prelegent,
jest w swoim rodzaju fenomenem na skalę Europy. Barwna, pełna emocji opowieść
o Baczyńskim, Gajcym, Trzebińskim, Bojarskim i Krahelskiej wzruszyła publiczność,
a uczniowie Szkoły Podstawowej nr 61 pod kierunkiem Gerarda Cieślaka recytowali wybrane utwory tych poetów. Muzyczne tło do spotkania przygotowała Irena
Klimek – artystka Filharmonii Narodowej.
Wypożyczalnia nr 23 przygotowała wycieczkę dla mieszkańców Ochoty szlakiem
miejsc walki i pamięci narodowej, którą poprowadziła Maria Pilich. Przy pomnikach
i tablicach złożono kwiaty i zapalono znicze.
Atmosferę lat przedwojennych i okresu okupacji w naszej stolicy odtworzyła z wielkim realizmem Wypożyczalnia nr 33 podczas spotkania zatytułowanego „Scenki
z okupowanej Warszawy”. Przed budynkiem, gdzie mieści się biblioteka, została
zaaranżowana kawiarenka, której sceneria nawiązywała do okresu II wojny światowej, a pan Andrzej Ferenc z wielkim kunsztem aktorskim wprowadził publiczność
w atmosferę tamtych lat. Żołnierska grochówka i rozbrzmiewające w tle „zakazane
piosenki” podkreśliły klimat tego bardzo udanego spotkania.
Impreza finałowa projektu, zorganizowana przez Warszawską Galerię Ekslibrisu,
składała się z koncertu chóru „Harfa” i wernisażu dwóch wystaw. Pierwsza z nich
to unikalna ekspozycja ekslibrisów wykonanych przez grafików polskich w czasie
wojny i okupacji. Prace pochodzą ze zbiorów znanego warszawskiego bibliofila
i kolekcjonera Mieczysława Bielenia. Wśród prezentowanych prac znalazły się takie rarytasy, jak ekslibrisy autorstwa poety K.K. Baczyńskiego i wybitnego reżysera
Andrzeja Wajdy wykonane w okresie wojny. Pięknie wydany katalog ze wstępem
dr Marii Grońskiej , wielkiego autorytetu w dziedzinie ekslibrisu, i reprodukcjami wystawionych prac dokumentuje historyczną i artystyczną wartość tej wystawy.
Druga ekspozycja pn. „Żołnierz polski na frontach II wojny światowej” pochodzi ze
zbioru medali Kazimierza Kowala, kolekcjonera militariów, który udostępnił galerii
200 eksponatów umieszczonych w gablotach w kategoriach tematycznych. Obie
wystawy wzbudziły wielkie zainteresowanie odbiorców, a pieśni wykonane przez
żeński chór „Harfa” wzruszyły wszystkich uczestników imprezy, wśród których znaleźli
się goście z Olsztyna, Kielc i Krakowa.
Janina Saffarini

RODZICE I JA – ŚWIATY DWA W KOLONII
Klubokawiarnia Kolonia serdecznie zaprasza do udziału w cyklu spotkań „Rodzice i Ja – Światy Dwa”, prowadzonych przez psychoterapeutów z Ośrodka
Terapeutyczno- Szkoleniowego „Kontrakt”, www.osrodekkontrakt.pl.
harmonogram spotkań:
1 października, godz. 20.30 „Rozwój seksualny dziecka. Jak go rozumieć?”
15 października, godz. 20.30 „Po co dzieciom złość?”
21 października, godz. 20.30 „Rywalizacja w rodzeństwie”
wstęp wolny
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PODZIĘKOWANIA
Ośrodek Kultury Ochoty serdecznie
dziękuje za pomoc w nagłośnieniu imprezy ¡DźwiękZłam!: Zarządowi Transportu Miejskiego (partnerowi) oraz
patronom medialnym: TVP Warszawa,
radio Kampus, www.naszemiasto.pl,
www.break.pl, grono.net.

OKO
KONCERT SDM
Ośrodek Kultury Ochoty wraz Fundacją „Universitatis Varsoviensis” serdecznie
zaprasza w niedzielę 11 października o godz. 18.00 na koncert zespołu Stare
Dobre Małżeństwo, który się odbędzie w klubie Palladium, ul. Złota 9, w ramach
cyklu „Wieczory bardów”.
SDM wystąpi w składzie: Krzysztof Myszkowski, Wojciech Czemplik, Andrzej Stagraczyński i Ryszard Żarowski. Są wyjątkową i niepowtarzalną grupą muzyczną
w naszym kraju, która gdzie się pojawi działa jak magnes. Swą muzyką niosą
radość, zachwyt i olśnienie światem. Są refleksyjni i pełni zadumy, ale jednocześnie tryskają humorem i „mrużą oko” w pastiszowych, ironicznych balladach.
11 października 2009 r. (niedziela), godz. 18.00
„Wieczory bardów” – koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo
klub Palladium, ul. Złota 9
sprzedaż biletów: kasa OKO ul. Grójecka 75, tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69
biuro klubu Proxima, ul. Żwirki i Wigury 99a, tel. (0 22) 822 30 03
biuro Fundacji „Universitatis Varsoviensis”
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 109, tel. (0 22) 826 49 99
cena biletów: 40 zł (w przedsprzedaży) i 50 zł (w dniu koncertu)

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
16 października br. (wyjątkowo w piątek) o godz. 20.00 w kościele św. Jakuba
Apostoła przy pl. Narutowicza z okazji Dnia Papieskiego odbędzie się niezwykły
koncert „Śpiewam Panu pieśń nową” w wykonaniu wybitnych artystów: Ewy
Urygi (śpiew), Krzysztofa Kolbergera (recytacje), Piotra Wrombla (fortepian),
Dariusza Ziółka (gitara basowa) oraz kwartetu smyczkowego Da Camera.
W programie usłyszymy m.in.: „Ave Maria” z XVI w., „Modlitwę” Okudżawy,
„I’ll Trust You Lord”, „We Will Glorify”, „Miłuję Jezusa”. Wstęp wolny. Zapraszamy
16 października 2009 r. (piątek), godz. 20.00
„Śpiewam Panu pieśń nową” – koncert z okazji Dnia Papieskiego
kościół św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza
wstęp wolny

ANIMACJA POKLATKOWA W OKO
Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza na zajęcia z animacji poklatkowej! W ramach
zajęć uczestnicy poznają wszystkie etapy powstawania filmu animowanego.
Rozpoczniemy od pracy nad scenariuszem, następnie przygotujemy storyboard (czyli graficzny zapis każdej sceny filmu). Podczas prac plastycznych opracujemy scenografię i postacie. Samodzielnie zmontujmy i udźwiękowimy film.
W ramach zajęć uczestnicy przygotują historię wymyślonych przez siebie bohaterów, która zostanie opowiedziana wybraną techniką animacji np. wycinanki
papierowej lub rysunku. Organizatorzy zapewniają materiały i sprzęt potrzebny
do zrealizowania filmu.
Zapraszamy młodych filmowców w wieku od 9-12 lat. Zajęcia odbywają się
w poniedziałki w godz. 17.30-19.15. Kurs trwa 3 miesiące (12 spotkań). Prowadzenie: Magda Bravo, Agnieszka Koperniak, Tomasz Solich.
zapisy: Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75, tel. (0 22) 822 48 70, e-mail:oko@oko.com.pl

DEBATY LITERACKIE
Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza na Debaty literackie – cykl spotkań
z wybitnymi twórcami w klubokawiarni „... mam ochotę”:
8 października, godz. 18.00
Literatura i film, czyli małżeństwo po przejściach
Piotr Wojciechowski – pisarz, wykładowca na wydziale reżyserii łódzkiej filmówki
Janusz Zaorski – reżyser, autor adaptacji wielu wybitnych utworów literackich,
wykładowca na wydziale scenopisarstwa
5 listopada, godz. 18.00
Polak patrzy na Rosję – miłość, nienawiść, obojętność
Adam Pomorski, Piotr Mitzner
10 grudnia, godz. 18.00
Agenci i ich ofiary – Służba Bezpieczeństwa wobec literatów
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OD NIEMOWLAKA
DO PRZEDSZKOLAKA
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci
w wieku od 2 do 4 lat, poświęcone edukacji i rozwojowi dzieci. Mają na celu
m.in. ułatwić maluchowi bezstresowo
wkroczyć w świat grupy przedszkolnej.
Prowadzone są przez doświadczonych
pedagogów i terapeutów od kilku lat
pracujących z dziećmi. Zajęcia składają
się z trzech części. Między częścią drugą i trzecią jest krótka przerwa w trakcie, której dzieci mogą zregenerować
siły, napić się i zjeść. Na zajęcia prosimy
zabrać: kapcie na zmianę dla opiekuna i dla malucha, coś do zjedzenia
i wypicia dla dziecka, wodę albo inny
napój dla siebie. Najwygodniej będzie
Państwu i małemu uczestnikowi zajęć
w swobodnym ubiorze. Zajęcia odbywają się w poniedziałki (godz.17.00-18.30)
i w środy (godz. 10.00-11.30).
więcej informacji:
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75, tel. (0 22) 822 48 70
www.oko.com.pl oraz na
www.slonecznik.com

BALETNICZKI
Zapraszamy na zajęcia dzieci w wieku
3-7 lat (wtorki i piątki, godz. 16.30-17.15)
oraz 8-11 lat (wtorki i piątki, godz. 17.1518.15) na zajęcia baletowe. Autorski program zajęć obejmuje naukę podstaw
tańca klasycznego, wypracowywanie
prawidłowej postawy ciała, kształtowanie wrażliwości, rozwijanie naturalnego
wdzięku i gracji. Poprzez zabawę dzieci
uczą się ruchu scenicznego, opanowują
mini etiudy baletowe. Zajęcia prowadzi
Dorota Sierakowska.
zapisy: Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75
tel. (0 22) 822 48 70
e-mail:oko@oko.com.pl

TEATRZYK MALUCHA
Zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat,
odbywają się w czwartki w godz. 17.0018.00. W trakcie zajęć, dzieci poznają
literaturę, uczą się grać na scenie, poprawiają wymowę oraz pozbywają się
tremy. Zajęcia obejmują ćwiczenia dykcyjne, ruch sceniczny, pierwsze zadania
aktorskie, przygotowanie spektakli, piosenki, występy.
zapisy: Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75
tel. (0 22) 822 48 70
e-mail:oko@oko.com.pl
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DK Rakowiec”
”

W ramach cyklicznego projektu „Weekend z...” DK „Rakowiec” zaprasza na
„Weekend z fantasy”, pełen różnych
atrakcji i konkursów związanych z ogólnie pojętą tematyką fantasy. Młodzież
i dorosłych zapraszamy do udziału
w konkursie literackim na krótkie opowiadanie lub fragment powieści tego
gatunku literackiego. Amatorzy rysunku i grafiki będą mogli spróbować swoich sił w konkursie graficznym. Również
nie zapomnieliśmy o miłośnikach gier
bitewnych i specjalnie dla nich przewidzieliśmy konkurs malarski o statuetkę
„Slayer of Demons” organizowany przy
współpracy z portalem internetowym
www.cytadela.pl. Dla wszystkich zwycięzców przygotowaliśmy atrakcyjne
nagrody rzeczowe.
Oprócz części konkursowej, podczas „Weekendu z fantasy” gościć
będziemy zespół Danar z Poznania,
który wystąpi z materiałem promującym ich nową płytę z muzyką celtycką – „Danar” (www.danar.art.
pl). Laureatów konkursu literackiego
(i zapewne nie tylko) z pewnością
ucieszy możliwość spotkania z jednym
z czołowych autorów polskiej literatury
fantasy/SF Rafałem Kosikiem – laureatem nagrody Fandomu Polskiego im.
Janusza A. Zajdla za powieść „Kameleon”, autorem powieści „Mars” oraz
serii książek dla młodzieży z cyklu „Felix, Net i Nika”.

WEEKEND Z FANTASY
KONKURSY:

SZCZEGÓŁOWY PLAN IMPREZY:

malarski
– o statuetkę „Slayer of Demons”,
konkurs malarsko/modelarski na najładniejszą figurkę/dioramę do gier bitewnych (7 kategorii konkursowych)
– oficjalny partner konkursu Cytadela
– www.cytadela.pl

24 października
godz. 11.00-19.00

literacki
– na najlepsze opowiadanie/fragment powieści o tematyce fantasy
– bez kategorii wiekowych (młodzież
i dorośli)
graficzny
– na najlepszą grafikę/szkic – w dwóch
kategoriach wiekowych do 12 lat i powyżej

(sobota)

– „Slayer of Demons” – konkurs malarski na najładniejszą figurkę/dioramę do
gier bitewnych – 7 kategorii konkursowych; udział w konkursie/wstęp – 10 zł;
– „Introgaming” – wprowadzenie w różne systemy gier bitewnych (Warhammer Fantasy Battle, Lord of the Rings,
Warhammer 40 000);
– Warsztaty plastyczne – pokazy malowania figurek i przygotowywania makiet do gier bitewnych
– wystawa „Autorzy fantasy i ich bohaterowie” – najznamienitsi pisarze gatunku i ich najbardziej znane postacie
literackie
25 października 2009 r. (niedziela),
godz.17.00-20.30

– prezentacja laureatów konkursu graficznego i literackiego, ich prac oraz
wręczenie nagród
– koncert zespołu Danar – koncert muzyki celtyckiej i irlandzkiej
Regulaminy konkursowe oraz wszelkie informacje już wkrótce na:
www.rakowiec.art.pl oraz u autora
projektu – Janusza Rosłana, e-mail:
janusz.roslan@oko.com.pl
24-25 października 2009 r.
(sobota-niedziela)
„Weekend z fantasy”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
tel. (0 22) 823 66 72
www.rakowiec.art.pl
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r.

– spotkanie z Rafałem Kosikiem, laureatem nagrody Fandomu Polskiego”
im. Janusza A. Zajdla za powieść „Kameleon”, autorem powieści „Mars”
oraz serii książek dla młodzieży z cyklu
„Felix, Net i Nika”

W trakcie imprezy będzie można także obejrzeć wystawę „Autorzy fantasy
i ich bohaterowie” oraz zapoznać się
z różnymi systemami gier bitewnych
podczas „Introgamingu” i warsztatów
plastycznych polegających na nauce
malowania i przygotowywania makiet
do gier.

DLA

2009
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NOWOŚCI NA RADOMSKIEJ

”Radomska 13”

Centrum Artystyczne „Radomska 13” rozpoczęło nowy sezon edukacyjny. Obok
stałych pozycji warsztatowych i dobrze znanych Państwu imprez przygotowaliśmy również nowe propozycje.
Gorąco polecamy nową, interesującą formę nauki języka angielskiego dla
najmłodszych. Kitchen Science to autorska metoda pozwalająca dzieciom na
skuteczną naukę poprzez doskonałą zabawę, podczas której uczestnicy zajęć
wykonują ciekawe doświadczenia i eksperymenty.
Zapraszamy również na naukę gry na gitarze z nowym instruktorem oraz na lekcje gry na saksofonie, klarnecie i flecie poprzecznym. W dalszym ciągu można
się uczyć grania na pianinie, skrzypcach i keyboardzie.

Nowością warsztatową są także „Koronki szydełkowe i haft”(pierwsze spotkanie 3 października, godz.15.00) oraz „Przygoda z biżuterią”(pierwsze spotkanie
10 października, godz.10.30).
Dla młodzieży, szczególnie maturalnej, przygotowaliśmy warsztaty „Poznaj siebie, uwierz w siebie, wyraź siebie” – jak dobrze i poprawnie przygotować i zaprezentować swoją wypowiedź, jak opanować tremę przed wystąpieniami
publicznymi, jak poznać i wykorzystać swoje mocne strony. Podobne zajęcia
proponujemy osobom dorosłym, zwłaszcza paniom, które chcą popracować
nad poczuciem własnej wartości i wizerunkiem.
Czekamy na Państwa na Radomskiej! – ul. Radomska 13/21, tel. (0 22) 823 37 56,
www.radomska13.art.pl

KAMIENIEC PODOLSKI
W ramach projektu: „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla tradycji”,
w Centrum Artystycznym „Radomska 13” do połowy października można oglądać wystawę fotografii i prac plastycznych pod wspólnym tytułem „IX Plener
Plastyczno-Fotograficzny Kamieniec Podolski 2009”. Autorami prac są licealiści
z Polski i Ukrainy. Głównym motywem zarówno zdjęć, jak i rysunków są krajobrazy, architektura oraz sceny z codziennego życia mieszkańców Kamieńca
Podolskiego. Zapraszamy.

PRZYGODA Z BIŻUTERIĄ
Zapraszamy do wzięcia udziału w całorocznych warsztatach biżuterii. Zapoznacie się z różnymi technikami
tworzenia ozdób artystycznych. Zaczniemy od najprostszych technik, a na kolejnych zajęciach poznacie
sekrety warsztatu złotniczego. Będzie czas na eksperymenty i poszukiwania artystyczne. Przy trudniejszych
pracach mamy do dyspozycji profesjonalne urządzenia
współpracującej z nami pracowni. Zajęcia poprowadzi
artysta plastyk projektant Rafał Michno. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 10 października o godz. 10.30
w Centrum Artystycznym „Radomska 13” – filia OKO,
ul. Radomska 13/21. Dodatkowe informacje i zapisy:
tel. (0 22) 823 37 56 lub kom. 501 923 742. Odpłatność 60 zł miesięcznie
(4 spotkania). Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.

WARSZTATY KORONKARSKIE
Koronka to wynalazek bogini,
a zajęcie królowej.
Vinciolo
Wykonywanie koronek rozwija u nas
kreatywność, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność psychofizyczną,
uwagę, koncentrację, pamięć oraz
uwrażliwia nas na kształt i kompozycję,
wyrabia dyscyplinę pracy, wytrwałość,
cierpliwość i dokładność.
Zapraszamy na warsztaty szydełkowe,
podczas których będzie można własnoręcznie przygotować oryginalne prezenty dla najbliższych (serwetki, bieżniki
itp.) oraz ozdoby świąteczne, takie jak
aniołki, gwiazdki, dzwoneczki, choinki.
Poprowadzi je Joanna Jędrychowicz –
pedagog, plastyk, dekorator wnętrz. Na
pierwsze spotkanie zapraszamy w sobotę, 3 października o godz. 15.00.
3 października 2009 r. (sobota)
godz. 15.00
„Warsztaty koronkarskie”
informacje i zapisy: Centrum Artystyczne „Radomska 13” – filia Ośrodka
Kultury Ochoty, ul. Radomska 13/21
www.radomska13.art.pl
tel. (0 22) 823 37 56

PARASOL PANI JESIENI
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
wraz z Przedszkolem nr 101 serdecznie
zapraszają najmłodszych do udziału
w corocznym „Jesiennym Konkursie Plastycznym Dla Przedszkoli”. Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmi:
„Parasol Pani Jesieni”.
Regulamin konkursu do pobrania na
stronie
www.radomska13.art.pl
lub
osobiście w Centrum Artystycznym
„Radomska 13” ul. Radomska 13/21,
tel. (0 22) 823 37 56. Termin nadsyłania
prac upływa 30 października 2009 r.
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”Radomska 13”/EAT

EUROPEJSKA
AKADEMIA TAŃCA
ZAPRASZA

TAI CHI.
ĆWICZENIA ZDROWOTNE,
WZMACNIAJĄCE I RELAKSACYJNE

prowadzący: Lada Malinakova, nauczycielka
ze szkoły Mistrza Ming Wonga C.Y.

Tai Ki Kung styl San Feng to zdrowie,
sprawność fizyczna, harmonia ruchu,
koncentracja umysłu. Ćwiczenia te działają na cały organizm i regulują jego
funkcje. Zwiększają odporność na choroby, wzmacniają i pobudzają układ nerwowy, pomagają odreagować stres. Dla
młodzieży i dorosłych w wieku 18-60 lat.

TANIEC NOWOCZESNY

prowadzący: Maja Korzeniowska-Wrońska –
nauczyciel tańca, trener, choreograf, była
tancerka zawodowej grupy Volt, 15 lat pracowała
w Egurrola Dance Studio (starszy instruktor), zawodowy sędzia Freestyle PZST, prowadziła mistrzowski
zespół dziecięcy „Luzik” oraz młodzieżowy „V4”.

Zajęcia obejmują style: street dance,
hip-hop, new style, elementy jazzu i tańca klasycznego. Dla najlepszych miejsce w formacji tańca nowoczesnego
oraz udział w zawodach i pokazach
tanecznych.

prowadzący: Lada Malinakova

Tradycyjna Okinowska Szkoła Sztuk Walki
Hansiego Ichikawy 10 DAN. Zapraszamy
młodzież i dorosłych w wieku 18-60 lat.
kontakt: Lada Malinakowa, kom. 609 657 859
czwartki, godz. 19.15-20.45, OKO, ul. Grójecka 75
piątki, godz. 19.30-21.00, OKO, ul. Grójecka 75
soboty, godz. 10.00-11.30, OKO, ul. Grójecka 75
niedziele, godz. 15.00-16.30, EAT, ul. Radomska 13/21

TANIEC ORIENTALNY
prowadzący: Małgorzata Pszczółkowska

Poczuj się księżniczką z „Baśni tysiąca
i jednej nocy”! Poznaj orientalną muzykę! Odkryj swoją kobiecość! Spróbuj
Tańca Brzucha! Pokażemy Ci, że jesteś
piękna! Rozkwitnij…
soboty, godz. 17.00-18.30
(grupa średnio zaawansowana)
soboty, godz. 18.30-20.00 (grupa początkująca)
wszystkie zajęcia: EAT, ul. Radomska 13/21

AEROBIC

prowadzący: Marzena Wiśniewska

Gimnastyka o różnym stopniu intensywności w zależności od możliwości grupy.
Pomaga spalić zbędną tkankę tłuszczową, poprawia kondycję, wzmacnia mięśnie, stawy, ścięgna. Dotlenia organizm
i poprawia krążenie.
wtorki, godz. 18.30-19.30, EAT, ul. Radomska 13/21

12

prowadzący: Mestre John (Joâo Carlos)

Brazylijska sztuka walki, która łączy w sobie elementy walki, tańca, sportu, gry,
samoobrony, gimnastyki, muzyki, historii
i afrobrazylijskiego folkloru. Trening Capoeiry jest nie tylko nauką walki i sposobem na utrzymanie kondycji, lecz także
doskonałą formą spędzania wolnego
czasu. Rozpoczynając swoją przygodę
z capoeirą wchodzisz w egzotyczny świat
roztańczonej afrobrazylijskiej kultury.

poniedziałki i środy, godz.17.00-18.00
(dzieci 9-12 lat)
piątki, 17.00-18.30 (młodzież powyżej 13 lat)
wszystkie zajęcia: EAT, ul. Radomska 13/21

kontakt: Lada Malinakowa, kom. 609 657 859
wtorki, godz. 19.30-21.00, OKO, ul. Grójecka 75
środy, godz. 10.15-11.45, EAT, ul. Radomska 13/21
piątki, godz. 10.15-11.45, EAT, ul. Radomska 13/21

KARATE DOSHINKAN

CAPOEIRA

poniedziałki, środy, godz.18.30-20.00
EAT, ul. Radomska 13/21

KLUB XL

BALET

prowadzący: Małgorzata Dębska,
Aleksandra Pawlina, Joanna Drabik

Zajęcia rytmiczno-ruchowe z elementami tańca klasycznego, nastawione na
kształcenie poczucia estetyki i formy klasycznej poprzez gry i zabawy taneczne.
Zapraszamy dzieci w wieku 3-8 lat.
wtorki, godz. 16.00-17.00 (grupa początkująca)
środy, godz. 16.00-17.00 (grupa początkująca)
czwartki, godz. 16.00-17.00
(grupa średnio zaawansowana)
piątki, godz. 16.00-17.00 (grupa początkująca)
wszystkie zajęcia: EAT, ul. Radomska 13/21

TANIEC WSPÓŁCZESNY
prowadzący: Aleksandra Bożyk-Muszyńska

Jeśli chcesz poznać możliwości swojego
ciała – przyjdź – zatańcz! Zapraszamy
młodzież i dorosłych w wieku 16-30 lat.
poniedziałki, godz. 20.00-21.30
EAT, ul. Radomska 13/21

WARSZTATY HIP HOP/NEWSTYLE

prowadzący: Joanna Nadrowska

Celem zajęć jest spalenie zbędnej tkanki
tłuszczowej, poprawa kondycji, wzmocnienie mięśni i stawów, zapobieganie
cellulitowi, dotlenienie organizmu i poprawienie krążenia. W programie: gimnastyka o różnym stopniu intensywności
w zależności od możliwości grupy.
środy, godz. 20.00-21.00, EAT, ul. Radomska 13/21

PILATES
prowadzący: Karolina Kroczak, Dominika Fastowiec

Ćwiczenia dla pań wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu, szczególnie polecane dla osób cierpiących na bóle
kręgosłupa. Efektem ćwiczeń jest prawidłowa i zgrabna sylwetka.
wtorki, godz.17.30-18.30
środy, godz. 9.00-10.00
czwartki, godz.17.30-18.30
piątki, godz. 9.00-10.00
wszystkie zajęcia: EAT, ul. Radomska 13/21

prowadzący: Artur Iracki

Jest to mieszanka stylów i ruchów tanecznych związanych z kulturą hip-hopu
oraz tańców bliskich tej kulturze. Każdy
znajdzie tu styl dla siebie. Zapraszamy
młodzież i dorosłych.
wtorki, godz.19.30-21.00, EAT, ul. Radomska 13/21
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więcej informacji:
www.radomska13.art.pl
tel. (0 22) 659 43 79, 823 37 56

SURMA

SURMA, SURMA, SURMA

PROPOZYCJE KLUBU OSIEDLOWEGO SURMA NA ROK 2009/2010
W tym roku SURMA ma wiele atrakcyjnych propozycji. Każdy, niezależnie od
wieku znajdzie tu coś dla siebie. Zacznijmy od najmłodszych: dzieci do lat trzech
z mamami zapraszamy na znane i lubiane spotkania „Pierwszy kroczek”, na
których mamy mogą chwilę odsapnąć
od monotonii spraw domowych i porozmawiać, podzielić się doświadczeniami,
wyżalić lub wspólnie pośmiać, a dzieci
w czasie wspólnej zabawy nabywają
zdolności społeczne i rozwijające pod
okiem prowadzącej spotkania psycholożki Cioci Kamili. Spotkania w tym roku
odbywają się we wtorki i czwartki od
10.30 do 12.30 oraz dodatkowo, w ramach projektu „Moje pierwsze kroczki”
we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Pomocy Psychologicznej „Pierwszy
Krok” w środy i piątki od 10.00 do 13.00.
W ramach spotkań w środy i piątki są
planowane wyjścia na basen, do kina,
teatru itp., warto więc wcześniej zadzwonić pod numer kom. 696 463 538.

Dzieci w wieku przedszkolnym zapraszamy na „Zaczarowany kocyk”, gdzie maluchy będą mogły wysłuchać bajki i na
jej podstawie wykonać pracę plastyczną, planowane są też zabawy ruchowe
i elementy dramy. Zajęcia będą odbywały się od listopada w środy od 16.30 do
18.30. Natomiast całe rodziny zapraszamy w tym roku aż dwa razy w miesiącu na
zabawy w ramach cyklów „Podróże po
róże” i „RAN DW”. W czasie „Podróży po
róże” dzieci wraz z rodzicami wyruszą na
fascynujące wyprawy po Różę Wschodu, Zachodu, Północy i Południa – zapraszamy na nie tych wszystkich, którzy lubią
tworzyć, tańczyć, lubią bajki oraz zabawę z wyobraźnią. Spotkania w niedziele:
17 października, 21 listopada, 12 grudnia. W ramach „RAN DW” kontynuujemy cykl spotkań ze sztuką. Do końca
roku zamienimy bawiące się z nami
rodziny w muzyków (24 października
– „Co komu w duszy gra”), magików
(28 listopada – „Sztuki i sztuczki”), na
koniec w spotkaniu świątecznym

(19 grudnia – „Święta na ludowo”) przyjrzymy się twórcom ludowym.
Młodzież może skorzystać z czterech
naszych propozycji: „Modelarstwo”
dla dzieci od 10 roku życia (środy,
godz. 16.30-18.00. Uczestnicy uczą się
robić latawce, modele samolotów i inne
proste konstrukcje modeli latających.
Dziewczęta zaś zapraszamy na bardzo
twórcze i barwne warsztaty „Stara szafa
– nowe pomysły”, gdzie można nauczyć
się szyć, robić biżuterię, ozdoby do domu
i dla siebie, a także poznać tajniki kreowania stylu i robienia makijażu. Warsztaty odbywają się we wtorki od 16.30 do
18.00. Młodych pasjonatów dziennikarstwa zapraszamy do pracy w Gazetce
Osiedlowej „GO!”. Interesują nas sprawy osiedla i naszej dzielnicy, drukujemy
wspomnienia, wiersze i opowiadania
mieszkańców oraz wszystko to, co bliskie jest zwykłemu człowiekowi. Spotkania redakcji będą się odbywać od
października co dwa tygodnie we środy
lub czwartki (po uzgodnieniu z grupą).
Nową propozycją są spotkania klubu
gier fantastycznych „Smocze gniazdo”. Wszystkich, którzy lubią gry RPG
i planszowe zapraszamy od 25 września
w piątki, w godz. 16.00-20.00.
Zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe zapraszamy do koła wolontariatu.
Chętnie powitamy zarówno tych, którzy
chcą coś robić dla innych, ale nie mają
pomysłu co, jak i tych, którzy mają już
jakiś plan, a nie mają go gdzie zrealizować. Poszukujemy też wolontariuszy zainteresowanych sztuką i jej promocją do
pracy przy projekcie TONA – Towarzystwo Opieki Nad Artystami. A do TONY
zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą
zaprezentować swoją twórczość: poezję, obrazy, fotografie, taniec itp. Pomożemy zorganizować wernisaż, pokaz,
poczęstunek dla gości.

ki dzielą się nie tylko swoimi radościami
i smutkami, ale też wrażeniami ze swoich podróży, poezją, urządzają wspólne
wyprawy za miasto, do kina i teatru, organizują bale przebierańców i kabarety.
Zainicjowały też kilka innych zajęć (dla
obu płci), które obecnie odbywają się
w klubie: „Tai-Chi”, lekcje języka angielskiego oraz spotkania z językiem i kulturą rosyjską (również dla pań i panów). Zaś młode
kobiety oraz kobiety młode duchem i lubiące szeroko pojęte rękodzieło, tworzenie biżuterii i ozdób do domu, samodzielne
wykonywanie prezentów itp. zapraszamy
na spotkania „W babskim kręgu” (wtorki, godz. 18.00-19.30). Podobną tematykę dla starszych kobiet mają spotkania
„Podróże w krainę kobiecej wyobraźni”
(środy, godz. 14.30-16.00). Dla dorosłych,
lubiących wspominać „jak to drzewiej bywało” i dzielić się swymi doświadczeniami,
wspomnieniami i refleksjami z młodszym
pokoleniem zorganizowaliśmy „Podróże w świat dzieciństwa i dorosłości” (raz
w miesiącu, piątki, godz. 18.00-20.00).
Tym, którzy mają na uwadze swoje zdrowie i lubią wiedzieć, jak dbać o siebie,
by żyło się lepiej i w dobrej kondycji długie lata proponujemy spotkania „Wygraj
z czasem” (poniedziałek każdego miesiąca, godz. 17.00-18.00). Zaś potrzebujących
pomocy prawnej zapraszamy na dyżur
w poniedziałki od 17.00 do 20.00 (zapisy
na listę). Zapraszamy też na spotkania
z policjantem (poniedziałki, godz. 16.0017.00). Dla tych, którzy są świadkami lub
ofiarami przemocy psychicznej lub fizycznej stworzyliśmy dyżur przeciwprzemocowy (poniedziałki, godz. 17.00-20.00).
Seniorów natomiast zapraszamy do „Koła
seniora” na potańcówki (niedziele, godz.
15.00), do „Koła filatelistów” (czwartki,
godz. 16.00-18.00) oraz na „Kurs komputerowy” i „Konsultacje komputerowe”
(zapisy na listę).
Kasia Strzelecka
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 08 32

SURMA ma także dużo propozycji dla
dorosłych. Panie zapraszamy na spotkania „Klubu Kobiet” (raz w miesiącu,
czwartki, godz. 18.00-20.00). Uczestnicz-
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(cz. 9)

powieść

Długie, gorące lato

Artur Rafał Skowroński

„Anioły Śmierci”
Było gorące popołudnie. Stałem w cieniu rozłożystego kasztanowca i czekałem
na spotkanie z Cichym – człowiekiem,
który znał okoliczności śmierci mojego
brata. Zastanawiałem się nad Weroniką,
nad jej byłym chłopakiem. Czemu mi nie
powiedziała? Dlaczego nie zaufała?
– Paweł?
Rozejrzałem się dookoła. Z cienia wyłoniła się jakaś postać.
– Cichy? – Zaryzykowałem.
Mężczyzna był wysoki, miał sprężysty krok. Zauważyłem, że czarna broda
przyprószona była płatkami siwizny.
– Chciałbym panu podziękować za to,
co pan zrobił pod kinem. – Zacząłem nieśmiało.
– Właściwie, to nic nie zrobiłem.
– Niby tak, ale tamci się wystraszyli.
Ja zresztą też.
– Nie masz się czego wstydzić. Każdy
odczuwa strach, nawet twój brat się bał.
Sztuka polega na tym, by nad nim zapanować.
– Tomek? Pan go znał. Dziadek
mi mówił…
– Spokojnie. Po kolei. Przejdźmy się
trochę.
Szliśmy przez jakiś czas w milczeniu
wzdłuż ulicy Szczęśliwickiej. Minęliśmy
zajezdnię autobusową i skręciliśmy w
cienistą aleję, która wiodła wzdłuż starej
szkoły podstawowej na Trzech Budrysów.
– Co wiesz o Tomku, co powiedziała ci
matka? – Spytał wreszcie.
– Napadli go chuligani. Dostał nożem.
– Wyksztusiłem przez zaciśnięte gardło.
– Słyszałeś kiedyś o Aniołach Śmierci
z Los Angeles?
– Nie. To jakiś gang?
Zatrzymaliśmy się. Cichy stał odwrócony do mnie plecami. Przez dłuższą
chwilę gładził porowaty pień starej jarzębiny. Czekałem.
– Anioły Śmierci to była taka inicjatywa społeczna. – Odwrócił się do mnie,
jego oczy lśniły – Ludzie mieli już dość
bezradności policji i przemocy na ulicach. Postanowili wydać bandytom własną wojnę. Zorganizowali się, tworząc
patrole, które spacerowały wieczorami
po najbardziej niebezpiecznych ulicach.
– Patrole?
– Tak. Chodzili trójkami. Nie byli
uzbrojeni, chociaż... Mieli ukrytą broń,
a o jej skuteczności dowiedzieli się już
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pierwsi chuligani, którzy z nimi zadarli.
Cichy podniósł do góry dwie otwarte
dłonie i spojrzał na mnie wymownie.
– To była ich broń.
– Ręce?
Uśmiechnął się.
– Droga pustej dłoni.
– Karate?
– Chcieliśmy zrobić to samo, ja, twój
brat i kilku innych chłopaków. Mieliśmy
treningi prawie codziennie w salce szkoły podstawowej przy Trzech Budrysów.
A wieczorami patrolowaliśmy okolicę.
– Tak, jak ci ludzie z Los Angeles?
– Tak samo. Wtedy wierzyłem, że to
ma sens.
– A Tomek? Co ma z tym wspólnego
mój brat?
– Był jednym z nas. Wtedy, tamtego wieczoru, szedł z kolegą przez Park
Szczęśliwicki. Doszło to bijatyki. Tamtych było kilku. Mieli noże, kastety. Chyba na nich czekali. To miała być lekcja,
rozumiesz, lekcja dla nas.
Głos mu się załamał. Po policzku spłynęła łza. Oparł się o drzewo.
– Zabili go? Dlaczego akurat jego?
Przecież było ich trzech. Sam pan przecież mówił.
– Jego koledze złamali nogę. Nie mógł
uciekać. Tomek z nim został. Był na tyle
sprawny, że spokojnie mógł się przebić.
Położyć jednego lub dwóch i przebić się.
Ale on tego nie zrobił. Trzeci chłopak
widząc, że to jest zasadzka, uciekł. Twój
brat został przy rannym koledze.
– Ale dlaczego…?
– Twoja matka nie chciała byś znał
prawdę. Bała się, że pójdziesz za przykładem brata. Będziesz chciał się zemścić.
Skończysz tak jak on.
– A dziadek? Czemu ona go tak nienawidzi?
– W dużej mierze obwinia go za śmierć
Tomka.
– Dlaczego?
– Twój dziadek był kiedyś, jakby to powiedzieć, typem spod ciemnej gwiazdy.
Znał kilku ludzi, którym wszyscy schodzili z drogi. Sam też nie miał czystego
sumienia.
– Dziadek?
– Tak, ale to dawne czasy. Zmienił się,
wydoroślał, ale ona nie potrafiła mu tego
zapomnieć. Któregoś dnia poznał Tomka
z pewnym człowiekiem, mistrzem karate. Obaj zapalili się do idei patroli obywatelskich. Tak to się wszystko zaczęło,
a finał już znasz.
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– A ten mistrz, gdzie on teraz jest? Co
wtedy zrobił? Co zrobił, gdy zabili mojego brata?
Cichy spojrzał mi w oczy, ale milczał.
– Po co mi pan to opowiedział?! –
Krzyknąłem.
– Żebyś wiedział. Żebyś zawsze chodził z podniesionym czołem. Bo w twoich
żyłach płynie krew człowieka o wielkim
sercu. Rozumiesz?
– Co mam rozumieć!? Że nie ma już
Tomka? Że jest jakimś cholernym bohaterem, a mój dziadek był łobuzem i bandytą?
– Wiesz, po co ci to opowiedziałem?
Wiesz? By cię wyzwolić.
– Od czego? – Parsknąłem.
– Od strachu. Wtedy pod kinem…
– Wiem! Zachowałem się jak tchórz.
I co z tego? Kim ty, do cholery, jesteś, by
prawić mi morały?
– Jestem tym nauczycielem karate,
który kiedyś trenował twojego brata.
Tym starym durniem, który wtedy nic
nie zrobił. Bo nic... – głos mu zadrżał –
nic zrobić nie mógł… Paweł…
Wyciągnął do mnie rękę. Odsunąłem
się. Chyba coś jeszcze powiedziałem, nie
pamiętam. W pewnej chwili odwróciłem
się i pobiegłem w stronę parku. Ktoś na
mnie zatrąbił, kogoś potrąciłem. Biegłem,
biegłem z całych sił. Aby dalej od tego
człowieka, od jego słów, od śmierci Tomka, od przeszłości, od własnych uczuć…
CDN

fot. Tomasz Skowroński

Ochota
KONTAKT I WIĘŹ W RODZINIE:
DLACZEGO SĄ WAŻNE, W CZYM
POMAGAJĄ, JAK JE PIELĘGNOWAĆ
rozmawiają: Beata Chrzanowska i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”
Rozpoczynamy w ramach naszych „Rozmów o wychowaniu”, nowy cykl tematyczny
dotyczący więzi i kontaktu w rodzinie. Będziemy rozmawiać o tym, jak tworzy się więź, jak
naturalnie ewoluuje wraz z etapami rozwoju
rodziny, jak ją można pielęgnować. Będziemy
starały się pokazać, jak budowanie i pielęgnowanie więzi i kontaktu między rodzicami
oraz między rodzicami a dziećmi, pomaga
radzić sobie z typowymi problemami wychowawczymi, rodzinnymi i małżeńskimi oraz
z kryzysami wynikającymi z przeciwności
losu. Opowiemy też, o typowych sytuacjach,
które mogą burzyć kontakt, a niekiedy nawet
więzi w rodzinie i o tym, jak w określonych
sytuacjach uniknąć nieporozumień, jak naprawić już zaistniałe szkody.
RODZINA W ZARODKU
– CZYLI JAK TO SIĘ ZACZYNA
Jeśli mamy rozmawiać o więzi i kontakcie w rodzinie, to zacznijmy „od jajka”,
czyli od momentu, kiedy rodzina się tworzy. Co prawda niektórzy specjaliści uważają, że rodzina zaczyna się od pojawienia
się pierwszego dziecka, ale w mojej opinii
zaczyna się już wtedy, kiedy dwoje ludzi
postanawia być razem. Zacznijmy więc
od rozmowy o okresie „narzeczeństwa”.
Wówczas bowiem dokonuje się niezwykle
istotny proces ustalania „sposobu działania” nowego systemu rodzinnego. Dokonuje się tzw. docieranie, czyli mniej lub
bardziej świadome ustalanie:
1) granic wewnątrz związku, czyli obszarów autonomii każdej z osób i obszarów
wspólnych, w tym: ustalenie sposobów
spędzania czasu wolnego, zwyczajów
sprzyjających lub nie podtrzymywaniu
kontaktu i więzi;
2) granic na zewnątrz związku, czyli
określenie relacji z rodzinami, w tym: na
ile rodzice mają wpływ na nasze decyzje
dotyczące związku, czyim zdaniem lub
potrzebami się kierujemy w sytuacjach
spornych, czyje i jakie zwyczaje będziemy
kultywować w naszej rodzinie;
3) podziału wpływów i władzy w związku, w tym: podziału odpowiedzialności
za zarabianie i wydawanie pieniędzy oraz
sposobu zarządzania nimi;
4) podziału praw i obowiązków każdej
z osób, w tym: ustalenie prawa każdej z osób
do realizacji swoich potrzeb i oczekiwań;
5) sposobów radzenia sobie z problemami
i różnicami zdań;
6) hierarchii wartości, według których
dokonywane będą kluczowe dla rodziny
wybory;

7) posiadania dzieci, kształtu życia seksualnego pary i wiele, wiele innych.
W pierwszym okresie wspólnego życia
pary są zaczątki wszystkiego tego, co się
później będzie działo w rodzinie; zarówno tego, co konstruktywne, budujące, jak
i tego, co destruktywne, niszczące . Zwyczaje i normy, które się w tych obszarach ustalą
na początku wpływają na kształt funkcjonowania rodziny w dalszych etapach jej
rozwoju. Mogą być pomocą i podporą, ale
mogą też być kulą u nogi jednej lub obojga
osób – mogą stać się zarzewiem wieloletniego konfliktu.
Jednak to, co i jak dzieje się w tym okresie między dwojgiem ludzi, zakładających
rodzinę – to temat rzeka i absolutnie nie
uda się nam go wyczerpać. Skoncentrujmy
się więc tylko na tych aspektach kontaktu
i więzi, które kształtują się w tym pierwszym okresie i które będą wpływały na to,
co się dzieje w rodzinie później.
W pierwszym okresie życia pary jesteśmy motywowani fascynacją partnerem,
chęcią zbliżenia się do niego, spodobania się, zdobycia jego zaufania. Okazujemy żywe zainteresowanie wszystkim,
co ma związek z partnerem – jego przemyśleniami, uczuciami, wydarzeniami w jego życiu. Rozmowy, spotkania,
wspólne spędzanie czasu są naszym
priorytetem, jesteśmy w stanie „stanąć
na głowie”, aby tylko pobyć trochę razem
z partnerem. Niesieni na skrzydłach energii romantycznej miłości, pobłażliwie
traktujemy jego wady, łatwo dochodzimy
do porozumienia, wielkodusznie ustępujemy, jesteśmy pełni troski, gdy ma zły
dzień itd. Zachwycamy się jego zaletami.
Jesteśmy chętni spełniać jego oczekiwania i potrzeby – przychodzi nam to łatwo
i z radością.
Ten pierwszy okres życia pary, okres
„instynktownego” działania podtrzymującego kontakt i więź, uważam za rodzaj
„żółtka”; zasobu, z którego para w następnych etapach może czerpać pozytywną
energię i motywacje do starania się o utrzymanie dobrej kondycji związku. Jednak ten
okres niesie w sobie pewne pułapki: euforia
zakochania może spowodować nie dostrzeganie przez parę naturalnych różnic między
nimi istniejących w wielu aspektach życia
(np. systemie wartości, sposobie wyrażania
emocji, rozwiązywaniu konfliktów, zainteresowaniach itd.) oraz wad, które każde
z nich ma. Kiedy więc zaczynają się one ujaw-
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niać, w miarę trwania związku, są zaskoczeniem, rozczarowaniem, pojawia się pokusa
oskarżania partnera o złą wolę lub oszustwo
i szukania szczęścia gdzie indziej. Z drugiej
strony bywa i tak, że partnerzy dostrzegają
różnice, wady, problemy, ale „zamiatają je
po dywan”, nie rozmawiają o nich, ukrywają przed samym sobą i przed partnerem
– aby nie popsuć związku. W efekcie w jednej lub obu osobach narasta napięcie, które
w końcu przy jakiejś okazji znajduje ujście
w wybuchu gniewu czy rozżalenia lub też
powoduje stopniowe dystansowanie się
jednej ze stron, „emigrację” ze związku. Kolejnym kłopotem jest brak świadomości, jak
to się dzieje, że jest dobrze. Partnerzy działają instynktownie na rzecz kontaktu i więzi, ale nie są świadomi, co właściwie robią.
Kiedy związek trwa już pewien czas i staje się codziennością, pojawiają się kłopoty,
zmęczenie, przyzwyczajenie, instynktowne
działania wygasają, a para nie wie, jak podtrzymać utworzoną więź, co robić, aby kontakt nadal był dobry.
Proponuję więc krótki poradnik dla
narzeczonych – jak instynktowne podtrzymywanie więzi zmienić (już na tym etapie)
w świadome pielęgnowanie i pogłębianie
oraz jak uniknąć kumulowania się napięć
wynikających z nie załatwionych spraw,
nierozwiązanych sporów, etc.:
1. Najważniejsze – trzeba rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać o tym,
co się podoba, co cenimy w partnerze,
z czym nam trudno. Zasoby wynikające
z zafascynowania, zakochania i wzajemnej miłości pozwolą rozmowy te odbyć
w miarę bezboleśnie i bezkonfliktowo.
Ważne jest, aby przyjąć, że gdy partner ma inne zdanie niż ja nie wynika to
z jego złośliwości czy niechęci, ale z innego sposobu postrzegania problemu. Przed
parą stoi zadanie stworzenia z dwóch różnych sposobów funkcjonowania trzeciego, właściwego danej parze.
2. Świadomie podtrzymywać dobry kontakt. Spróbujmy zaobserwować, przeanalizować, jak to się dzieje, że jest dobrze,
co wzmacnia dobry kontakt i więź między nami. Co nam pomaga przywrócić
i utrzymać dobrą atmosferę, co nas zbliża.
A potem te „dobre praktyki związkowe”
świadomie pielęgnować.
Generalnie przepis na kontakt to: dawanie i otrzymywanie czasu oraz życzliwej uwagi. W okresie zakochania pary najczęściej w sposób naturalny oferują sobie
czas i uwagę. W tym czasie kontakt „podtrzymuje się sam”, a rodząca się więź między dwojgiem ludzi prowadzić zaczyna do
decyzji o wspólnym życiu. To, co ważne, to
wyjść poza instynkt.
SPPP „Uniwersytet dla Rodziców”
ul. Raszyńska 8/10
tel. (0 22) 822 24 46, 822 71 68
www.sppp-udr.org

15

WSPOMNIENIE
STAREJ WARSZAWY (2)

– PIOSENKI OKUPOWANEJ WARSZAWY
Na placu Narutowicza, 5 września, Ośrodek Kultury Ochoty zorganizował drugą z cyklu „Wspomnienie starej Warszawy” imprezę przypominającą klimat minionych lat. W ubiegłym roku przenieśliśmy się do przedwojennej Warszawy. Plac Narutowicza rozbrzmiał dźwiękiem jarmarków. Obecni mogli zatopić się w gwarze ulicznym – nawoływaniu przekupniów, gazeciarzy, kramarzy,
kataryniarzy i zjeść niezapomniane, słynne „pyzy z kotła”. W tym roku z racji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej Ośrodek
Kultury Ochoty przygotował wydarzenie plenerowe przybliżające życie okupowanej stolicy, tamtą atmosferę i piosenki.
Spotkanie z wojenną Warszawą rozpoczął fragment impresji historycznej nawiązującej do czasów niemieckiej okupacji w wykonaniu Teatru „Scena 07”. Następnie w atmosferę tamtych dni wprowadził nas program słowno-muzyczny artystów scen warszawskich w wykonaniu Katarzyny Łaniewskiej, Krystyny Kwasowskiej, Wojciecha Machnickiego, Stanisława Górki, Zbigniewa
Rymarza pt. „Niech wiatr poniesie tę pieśń”.
Piosenki okupowanej Warszawy na placu Narutowicza usłyszeliśmy podczas koncertu „Gdy w noc wrześniową…” zespołu
Triodeon i chórzystów z Be Free Gospel Family oraz w programie „Zakazane piosenki” w wykonaniu Kapeli Warszawskiej Staśka
Wielanka.
Dodatkową okazją do przypomnienia tych wydarzeń była tematyczna wystawa starych fotografii oraz spotkanie z bohaterami
polskich filmów wojennych – Aliną Janowską i Emilem Karewiczem.
Dawną Warszawę można było wspominać w zabytkowym tramwaju (jeżdżącym na trasie pl. Starynkiewicza – pl. Narutowicza),
gdzie ubrani w stroje z epoki aktorzy z teatru Parabuch doskonale odtworzyli klimat przełomu lat 30. i 40. XX w.
Gospodarzami imprezy byli: Justyna Sieńczyłło i Emilian Kamiński.
Danuta Wajszczyk

Warszawa, 21 września 2009 r.

PODZIĘKOWANIA

Pan
KRZYSZTOF KAROS
Prezes
Zarządu Tramwajów Warszawskich

Szanowny Panie Prezesie
Na Pana ręce Ośrodek Kultury Ochoty składa serdeczne podziękowania Zarządowi Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. za pomoc w przeprowadzeniu akcji „Piosenki okupowanej Warszawy” (organizowanej w tym roku w związku z 70. rocznicą wybuchu
wojny), która odbyła się 5 września 2009 roku w godz. 16.00-20.00 na placu Narutowicza, na warszawskiej Ochocie.
To już kolejny raz ZTM bezpłatnie udostępnił tramwaj historyczny typu „N” o numerze taborowym 607, w celu zorganizowania
przejazdów grup osób na trasie pl. Starynkiewicza – Al. Jerozolimskie – Grójecka – pl. Narutowicza, w godz. 16.00-19.30, podczas
organizowanej przez Ośrodek Kultury Ochoty imprezy plenerowej z cyklu „Wspomnienie starej Warszawy”.
Bezpłatne przejażdżki zdecydowanie uatrakcyjniły naszą imprezę, a odgrywane w tramwaju etiudy teatralne (w reżyserii Katarzyny Krakowiak i Pawła Rusinowskiego), tematycznie związane z okresem okupacji, w wykonaniu aktorów Teatru Parabuch, były
niewątpliwie autentycznym przypomnieniem tamtego okresu i nie jeden z pasażerów ze łzą w oku dziękował za doznane chwile
wzruszeń.
Ośrodek Kultury Ochoty jednocześnie serdecznie dziękuje rzecznikowi ZTM, p. Michałowi Powałce, za życzliwość i pomoc okazaną przy załatwianiu wszelkich niezbędnych formalności.
Serdecznie podziękowania kierujemy dla Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie, szczególnie dziękujemy motorniczemu, uroczemu Adamowi Waluszce, który już po raz kolejny zadbał o bezpieczną podróż naszych pasażerów.
Mamy nadzieję, że w przyszłości, przy organizacji kolejnych projektów, Ośrodek Kultury Ochoty będzie mógł również liczyć na tak
wspaniałą współpracę z Państwem.
Bożena Majewska
Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

