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wspomnienia

Wracam na Ochotę (17)

I

m więcej opowiadam o dawnych ulicznych i podwórkowych zawodach na
Ochocie (i gdzie indziej w Warszawie),
tym więcej mi się przypomina. Wszyscy
urodzeni przed wojną czy nawet tuż po
wojnie pamiętają okrzyki: „ziemia do kwiatów, do balkonów, ziemiaa, ziemiaaa!”. Specjalnie napisałam „do balkonów”, bo tak
właśnie wołano. Kiedy okrzyk ucichał, odzywało się kląskanie i człapanie wolno kroczącego konia zaprzęgniętego do zwykłego,
drewnianego wozu z desek na tak zwanych
gumach, albo na kołach ze szprychami otoczonymi blaszaną wstęgą. Po wojnie były to
raczej tylko gumy, czyli opony.
Ja jeszcze pamiętam okrzyk: „garnki lutuuję!”, co dzisiaj mnie samej wydaje się
nieprawdopodobne. A mama przed wojną
słyszała okrzyk „garnki drutuję”. Moja koleżanka ze szkoły na Ochocie utrzymuje, że
ona także ten okrzyk pamięta „z życia”. Ja
nie. O co chodziło z tym drutowaniem? O kamienne garnki, w których robiło się różne ki-
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szonki. Lodówek nie było, tylko piwnice, albo
komórki, gdzie się te kiszonki trzymało.
Słychać było też okrzyk „stare ubrania,
szmaty skupuję!”. Nie wiem czy ktoś po
wojnie w Warszawie miał niepotrzebne
ubrania. Może coś czyszczono tymi szmatami ze smarów, albo gręplowano i robiono
z tego wypełnienie do tapicerki? Najpewniej chodziło o papiernie. One skupowały
szmaty, by je przerabiać na papier.
Po wojnie najdłużej ostało się ostrzenie
noży i nożyczek. Widać było czasem mężczyzn z maszynami z napędem nożnym,
którzy na obracającym się specjalnym kole,
ostrzyli noże. Ci nie musieli nawet wołać.
Jak pamięta moja mama przed wojną i po
wojnie tak samo się reklamowali, za pomocą uderzania metalem o metal. Ludzie
wyglądali przez okno i wiedzieli już o co
chodzi. A warszawiacy kiedyś wyglądali
znacznie częściej przez okno niż dzisiaj.
Ale co ich dzisiaj może czekać? Dobrze, jeś-li ze swego jedenastego piętra nie zobaczą,
że ich samochód odjeżdża bez nich. Żaden
okrzyk handlarza, ani rzemieślnika ich
nie obudzi, tym bardziej odgłos końskich
kopyt. Jeszcze w latach osiemdziesiątych
spotykałam mężczyzn ostrzących noże na

O piątce z ulicy Barskiej
nym „Magazynu Polskiego” (1957-1982)
i „Tu i Teraz” (1982-1985) a także dziennikarzem „Polityki” (1957-2005).

i konﬁdencie z wyboru...

M

awiał o sobie, że „uprawiał prorządową, propartyjną, komuszą publicystykę” i do końca
swoich dni pozostał obrońcą PRL. Był też
autorem dość poczytnej w swoim czasie
powieści, która doczekała się jedenastu
wydań, (ostatnie w 1976 roku) i była tłumaczona na sześć języków, a kiedy w 1954
roku na jej podstawie Aleksander Ford nakręcił ﬁlm, nie obyło się bez wyróżnienia
w Cannes i projekcji w 58 krajach. Chodzi
oczywiście o Piątkę z ulicy Barskiej i jej
autora Kazimierza Koźniewskiego (1919-2005). Nasz bohater opublikował ponad
sześć tysięcy artykułów i wydał pięćdziesiąt pięć książek, był redaktorem naczel-
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Woli i na Ochocie. Tutaj nawet „ostrzyciel”
wjeżdżał ze swą maszyną na ramieniu na
piętra i po prostu dzwonił do drzwi. Nigdy
nie brakowało mu roboty.
A teraz przyjemności. Właśnie (a jest
30 stopni ciepła) przypomniałam sobie
coś z dzieciństwa, ze Świąt Bożego Narodzenia. Śnieg, zapach choinki i pastowanych podłóg. My, dzieci, czekaliśmy na
to. Kolędy i hałas, który wzniecały dzieci
z innych rodzin słychać było już z daleka.
Do nas, na trzecie piętro w ostatniej klatce, cała grupa docierała późno. To kolędnicy. Stałe postaci, z których pamiętam
tylko diabła i anioła. Może jeszcze kogoś,
kto trzymał gwiazdę. Ten był chyba w baranicy odwróconej futrem do góry. Teraz, kiedy usiłuję sobie przypomnieć ich
śpiew, zaczynam słyszeć kolędy śpiewane
w tempie ekspresowym. Przyspieszali,
żeby jak najprędzej otrzymać należyty
datek i udać się w nieznanym kierunku.
Wydaje mi się, że byli jacyś więksi niż
normalni ludzie. Ale pewnie to ja byłam
mniejsza. Myślałam, że tych ludzi zarabiających „działalnością podwórkową
czy uliczną” było mniej. Ale coraz więcej
z nich dobĳa się do mojej pamięci

Nie ulega wątpliwości, że książka
o pięciu chłopakach z Barskiej mogła się
podobać. Pomĳając jej jedynie słuszne,
socrealistyczne stanowisko, miała wartką
akcję, sensacyjne wątki a także kilka opisów Ochoty. Najdłuższy to: „Na Kolonii
Staszica tylko trzy domki były jeszcze nie
odbudowane. Wędrowali Filtrową pięknie zieleniejącą się w majowym słońcu.”
A o ulicy Barskiej nic, bo autorowi chodziło raczej o pewną symbolikę – barska
to od miasta Bar, gdzie w XVIII wieku zawiązano konfederację, która doprowadziła do pierwszego rozbioru Polski (1772 r.)
a więc coś daremnego, nieuchronnego.
Koźniewski (od lat dwudziestych
mieszkaniec Ochoty, najpierw Topolowa
(obecnie Aleje Niepodległości 214), potem
w czasie okupacji Filtrowa 68 i Prokura-
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torska 10) miał interesującą i bohaterską
kartę. Od 1939 roku działał w podziemiu
niepodległościowym. Był założycielem
Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej. Po wpadce, udało mu się uciec z kraju
i w latach 1940-1941 walczyć w szeregach
Wojska Polskiego we Francji i Szkocji.
Po nielegalnym powrocie do okupowanej Polski w latach 1943-1945 pracował
w Departamencie Informacji Delegatury
Rządu RP na Kraj a także współpracował
z polską prasą konspiracyjną. Był również
członkiem dowództwa Szarych Szeregów.
Trzeba przyznać, że taki życiorys to jest
coś! Niestety w archiwum IPN w Warszawie zachowało się pięć teczek, na podstawie których można zrekonstruować historię współpracy Koźniewskiego z UB i SB.
W różnych okresach PRL bywał na przemian a to tajnym współpracownikiem lub
kontaktem operacyjnym, a to kontaktem
poufnym lub konsultantem SB...

OCHOTNIK
TEATR OCHOTY – WRZESIEŃ

OKO szeroko otwarte!

20-24.09 DRUGI POKÓJ
Spektakle przedpremierowe
27.09 DRUGI POKÓJ. KIBICE
Premiera
28-29.09 DRUGI POKÓJ. KIBICE
30.00-01.10 ODCHODZIĆ

Poddałam się i powiesiłam zasłony! Wszystko przez te upały.
Minęły a ja straciłam z oczu codzienny obraz dwóch okazałych kasztanowców. Może też trochę przez brak czasu na
reﬂeksyjne obserwacje... W OKO wakacje wcale nie oznaczają zwolnienia tempa (dla przypomnienia z łac: vacatio,
vacationis – uwolnienie, zwolnienie od służby, urlop, itp.). To
okres przygotowań do nowego sezonu. Mnóstwo działań.
Trochę jak przed premierą. Rytm pracy w Ośrodku Kultury
Ochoty przypomina niestety trochę porę aktywności szrotówka kasztanowcowiaczka. Najwięcej roboty ma do połowy września.
O efektach naszej pracy dowiedzą się Państwo z nowego Informatora Ośrodka Kultury Ochoty, który będzie dostępny już od 10 września podczas tzw. Dnia Otwartego. Będziemy czekać na Państwa przez wszystkie pozostałe dni roku, które – na razie
– staną się coraz krótsze – jesień tuż. Proszę zatem nie zapominać o nas i o dokładnym zamiataniu liści kasztanowców!
Magdalena Hartwig

CZYTELNIA
1 sierpnia 1944, wtorek. Na warszawskiej Ochocie żołnierze
plutonu „Felek” batalionu „Zośka” chowają karabiny pod płaszcze, ładują broń na wozy. Z nieba leje się żar. Henryk Kończykowski ps. „Halicz” marzy o szklance wody. Spieszą się, bo muszą
zdążyć na Wolę przed godziną 16. Zbliża się godzina „W”.

-Wróbel dla dzieci w wieku 10-13 lat. Książki
zostały starannie i pięknie wydane. Oprócz
wspaniałych ilustracji, zawierają bogaty materiał zdjęciowy i dokumentacyjny. Powinny
stanowić obowiązkową pozycję w księgozbiorze każdej warszawskiej rodziny.

Warszawski Marymont. Willa otoczona sadem. Pachną jabłka. W szopie idzie produkcja fałszywych dokumentów dla podziemia, a w garażu ręcznych granatów. Tymoteusz Duchowski
ps. „Motek”, harcerz Szarych Szeregów rusza na Żoliborz na
spotkanie z drużynowym. Wkrótce będzie przenosił meldunki
i broń kanałami, stanie się „Szczurem Kanałowym”.

Wydawnictwo dla dzieci „Muchomor”
pod patronatem Muzeum Powstania Warszawskiego, w serii „Warszawa 1944” przygotowało dwie książki dla dzieci o Powstaniu Warszawskim. Zostały one napisane na
podstawie wspomnień powstańców.

KONKURS

Pytanie konkursowe:
KIBICE, sztuka bułgarskiego pisarza Elina Rachnewa to najnowsza propozycja naszego teatru.
Podaj tytuł przedstawienia innego bułgarskiego
autora, Christo Bojczewa, które znajduje się
obecnie w repertuarze Teatru Ochoty.
Nagrodą jest dwuosobowe zaproszenie
na spektakl 29.09.2006.
Na odpowiedzi czekamy 26 września,
w godz. 16.00-16.15 pod nr (0 22) 822 74 36.
We wrześniu jeszcze będzie można skorzystać ze zniżki
na bilety dla rodziny: jedna legitymacja szkolna lub
studencka „dziecka” uprawnia do zakupu biletów
ulgowych również dla rodziców lub dziadków, którzy
przyjdą do naszego teatru z dziećmi lub wnukami;
dwie legitymacje szkolne lub studenckie uprawniają
Państwa do zakupu biletów dla: rodziców, dziadków
oraz ich pociech po jeszcze niższej cenie.
Szczegóły w biurze promocji
tel. (0 22) 825 72 95, bow@teatrochoty.art.pl .

Dwaj bohaterowie w dwóch opowieściach.
„Halicz” i „Mały Powstaniec” – niezwykłe
losy powstańców napisane dla dzieci.

„Mały Powstaniec” Szymona Sławińskiego jest przeznaczony dla dzieci w wieku
7-9 lat a „Halicz” Roksany Jędrzejewskiej-

Sezon 2006/2007 rozpoczynamy premierą spektaklu „Drugi pokój. Kibice”, na który składają
się dwie jednoaktówki dwóch różnych autorów:
utwór Zbigniewa Herberta oraz tekst bułgarskiego dramaturga Elina Rachnewa. Dramat „Drugi pokój” i rewelacyjna komedia pozwalająca zrozumieć psychikę fanów sportu „Kibice” to teksty
z pozoru nie powiązane ze sobą tematycznie, diametralnie różniące się i formą, i treścią.
Ich zestawienie w jednym spektaklu tworzy
– paradoksalnie – dopełniającą się całość, ponieważ bohaterów obu utworów charakteryzuje niezwykle podobna sytuacja życiowa...

Szymon Sławiński „Mały Powstaniec”
Roksana Jędrzejewska-Wróbel „Halicz”
wydawnictwo MUCHOMOR 2006

Pytanie konkursowe:
Prosimy podać nazwisko autora i tytuł co najmniej jednej publikacji
książkowej dotyczącej historii Ochoty. Na odpowiedzi czekamy 21 września
w godz. 16.00-16.10 pod nr: (0 22) 822 74 36
Nagrodą jest zaproszenie do Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24. Czeka na Państwa
5 darmowych zaproszeń o wartości 40 zł każde. Sponsorem nagród jest Dominium Pizza.
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24 czynna jest codziennie od 11.00 do 23.00, a w piątki i soboty od 11.00 do 24.00.

Drogiej koleżance
BEACIE OSIECKIEJ
wyrazy
głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
składają
Koleżanki i Koledzy
z Ośrodka Kultury Ochoty
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architektura
Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty
Grójecka (cz. 1)

B

udowa Twierdzy Warszawa, czyli dwóch pierścieni fortów wokół
miasta, rozpoczęta w 1884 r., spowodowała zatrzymanie jego terytorialnego
rozwoju. Bezpośrednie przedpole fortów,
czyli tzw. esplanada oraz ich otoczenie, nie
mogło być zabudowywane, w większej zaś
odległości można było stawiać wyłącznie
domy drewniane, łatwe do usunięcia (spalenia) w razie zagrożenia wojennego. Jedyny wyjątek stanowiły nieliczne ulice wylotowe, które – formalnie pozostając poza
granicami miasta – przybierały wygląd
małych dzielnic czy wręcz miasteczek.
Niektóre z tych „organizmów” miały urzędowy status wsi i były to chyba najbardziej
niezwykłe wioski na świecie, zabudowane
nie tylko drewnianymi domami, ale nawet
kilkupiętrowymi kamienicami, posiadające
całkowicie miejską sieć ulic i strukturę posesji. Takie dziwolągi przed 1914 r. można
było zobaczyć na Powązkach, Marymoncie,
Kamionku, Woli i na Ochocie. Centralną arterią wsi Ochota była wylotowa szosa, zwana w części Grójecką, a na swym bardziej
odległym odcinku – Krakowską. Do miasta
od 1909 r. należał krótki północny odcinek
ulicy, po ul. Kaliską. Dalszy odcinek drogi,
po ul. Opaczewską, w istocie także przypominał miejską ulicę, pozbawioną wszak-

że kanalizacji
i oświetlenia.
Dalej, jako uregulowana droga, ciągnęła się
ona w pustkowiu pól wsi
Rakowiec. Regulację przep r o wa d z o n o
już w latach
1818-1823, prostując
stary
trakt, który wy
posażono w
nawierzchnię
bitą,
makadamizowaną.
Technika ta polegała na ubĳaniu kolejnych warstw coraz drobniejszego
grysu i żwiru. Po obu stronach szosy zasadzono drzewa. Przed 1829 r. wystawiono
zabudowania cegielni przy rozwidleniu
Grójeckiej i szosy Jerozolimskiej, oraz przy
skrzyżowaniu z Drogą Królewską, czyli ul. Niemcewicza. Wokół drewnianych
i murowanych baraków pojawiły się z czasem wyrobiska wypełnione wodą, czyli
glinianki. Były to całkiem spore jeziorka,

Ulica Grójecka 13, róg ul. Dalekiej, 1937 rok
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Ulica Grójecka 11, róg ul. Dalekiej, 1937 rok

które prawie w całości wypełniły trójkąt
między Alejami Jerozolimskimi, Grójecką
i Kaliską. Podobne wyrobiska znajdowały się po południowej stronie obecnej ul.
Niemcewicza. Przy skrzyżowaniu z drogą
biegnącą ku wsi Wola (obecna ul. Kaliska)
wymurowano karczmę zwaną „Ochota”,
od której wzięła nazwę wieś-ulicówka, lokowana wzdłuż szosy Grójeckiej, na południe od ul. Kaliskiej. W okolicy dzisiejszej
ul. Dickensa wzniesiono drugą karczmę, na
przemian nazywaną „Czerwoną” lub „Pociechą”. Wieś od miasta czytelnie separowały bliźniacze, okrągłe budynki rogatek,
wybudowane w 1818 r. według projektu
Jakuba Kubickiego. Stały one na obecnym
pl. Zawiszy i przetrwały do 1942 r.
Budowa Twierdzy Warszawa spowodowała wspomniane już przekształcenie
małej wioski w przedmieście, z wąskimi
i bardzo głębokimi działkami budowlanymi, które powstały z dawnych pól uprawnych. Przecznice Grójeckiej, z wyjątkiem
starych traktów (Droga Królewska, Kaliska, Opaczewska) wytyczono stosunkowo późno, prowadząc je miedzami. Do
najstarszych, powstałych między 1897
a 1901 r., należały ul. Siewierska i ul. Kopińska. W sąsiedztwie glinianek i Stacji
Filtrów, po ich południowej stronie, istniało rosyjskie miasteczko wojskowe, którego główna droga odpowiadała biegowi
obecnej ulicy bł. Ładysława z Gielniowa.
Miasteczko miało rozluźnioną, drewnianą

architektura
zabudowę, otoczoną ogrodami i od południa graniczyło z Mokotowskim Polem
Wojennym. Zabudowa przy ul. Grójeckiej koncentrowała się w dwóch grupach:
pl. Zawiszy – ul. Niemcewicza i ul. Kaliska
– ul. Opaczewska. Zachowały się strzępy informacji o inwestycjach w pasie odcinka ulicy wcześniej przyłączonego do miasta, zwanego wówczas aleją Grójecką. W 1879 roku
rozpoczęto budowę parterowego domu
murowanego i drewnianych zabudowań
gospodarczych na posesji nr 11. Roboty
prowadził Bronisław Muklanowicz. Rok
później na sąsiedniej posesji nr 9 budowniczy Jan Kwiatkowski wystawił frontowy
dom drewniany, kolejne zaś takie budynki
powstały w następnych latach pod numerami 3, 5 i 7. Duże domy tego rodzaju przetrwały aż do 1944 r. pod numerami 19 i 23.
Przed 1897 r. powstała pierwsza trzypiętrowa kamienica pod numerem 5 oraz piętrowe: nr 11 (róg Dalekiej) i nr 25. Do 1901 r.
przybyła trzypiętrowa czynszówka nr 9
oraz aż czteropiętrowa – Szlamy Książenickiego – pod numerem 13 (u zbiegu z
ul. Daleką). Podobne kamienice wystawiono w latach 1911-1912 pod numerami 11
(Jana Brauna), 22 i 24 (róg Spiskiej). Dwa
ostatnie z tych domów mogły powstać
dzięki rekultywacji terenów glinianek.
W parterach domów gnieździły się małe
sklepiki i zakłady usługowe oraz nieliczne
większe ﬁrmy, m.in. piekarnia Konstantego Quandta (nr 3), hurtownia win i wódek
Tadeusza Golędzinowskiego (nr 5), skład
lodu Mośka Bajnusiewicza (nr 7), skład
węgla R. Rogójskiego (nr 11) i skład materiałów budowlanych M. Srebrnika (nr 12).

Ulica Grójecka 63, róg Nieborowskiej, 1937 rok

Ulica Grójecka 90, róg Przemyskiej, 1937 rok

Wielopiętrowe kamienice wyrastały między drewnianymi domami także na obszarze wsi Ochota. Największa z nich, trzypiętrowa z typowo miejskim podwórzem-studnią, została przed 1901 r. wybudowana
przy skrzyżowaniu z ul. Kopińską (nr 54).
Tę samą wysokość uzyskał dom nr 74, dwa
piętra miały budynki pod numerami 49, 59
i 67, jedno zaś – nr 49, 56 (sprzed 1897 r.),
61, 72 i 88. Po 1901 r. wieś uzyskała nowe
przecznice, wykształcone z dróg narolnych:
ul. Przemyską, ul. Winnicką i ul. Częstochowską. Z 1907 r. pochodziła trzypiętrowa kamienica nr 90, ulokowana na rogu
ul. Przemyskiej. Ogromnymi rozmiarami
wyróżniała się trzypiętrowa czynszówka
pod numerem 63, wybudowana w 1913 r.
Wszystkie te kamienice miały dość niski
standard wyposażenia i małe mieszkania,
a ich wystrój był zazwyczaj bardzo skromny, gipsowy. W 1916 r. wieś Ochota została
przyłączona do Warszawy

Ulica Grójecka 21, 1937 rok
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wspomnienia

Niegdysiejsza droga do szkoły
i kilka innych historii
wspomina Teresa Żółkowska-Kądzielowa

J

esienią 1938 roku na skutek różnych
kataklizmów rodzinnych zamieszkałam z babcią w niewielkim mieszkaniu w domu przy ul. Kaliskiej 18. Dom
był nowy. Położone na pierwszym piętrze
mieszkanie – składające się z pokoju z kuchnią – wyposażone było w łazienkę z piecykiem gazowym i kaloryfery. Parterowy
lokal pod nami zajmował z rodziną dozorca
czy raczej gospodarz domu – pan Oleksiak
(jego szlachetna twarz przypominała mi
ilustrację w podręczniku do historii starożytnej przedstawiającą Scypiona Afrykańskiego). Państwo Oleksiakowie mieli dwoje
dzieci. Z ich starszą córką Olimpią (moją
rówieśnicą) siadywałam czasem w niewielkim ogródku na tyłach domu. Zarówno
ogródek jak i klatka schodowa utrzymane
były we wzorowym porządku i czystości.
Rozpoczęłam właśnie naukę w I klasie
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego i codziennie przemierzałam drogę z Kaliskiej
na Wawelską. Ulice Ochoty (te na zachód
od Placu Narutowicza) były wówczas brukowane. Nowoczesne domy sąsiadowały
z drewnianymi ruderami. Na Słupeckiej
przez dłuższy czas za chodnik służyły
drewniane deski. Wygląd Pl. Narutowicza
różnił się znacznie od dzisiejszego. Przy kościele stała drewniana dzwonnica, a między
ul. Akademicką i pętlą tramwajową (numery 8, 17, 25) mieścił się również drewniany
budynek szkoły powszechnej, który spłonął
później podczas oblężenia Warszawy.
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Szłam zwykle parzystą stroną Filtrowej,
wstępując po drodze do ﬁlii piekarni „Złoty
Róg”. W tym maleńkim sklepiku (dziś połączonym ze sklepem mięsnym) rozchodziły
się rozkoszne zapachy różnorodnego świeżego pieczywa, nie one jednak mnie tam
przyciągały. W tej piekarni był dostępny dla
klientów aparat telefoniczny, a połączenie
kosztowało jedynie 10 groszy podczas gdy
gdzie indziej 15 a nawet 20. Niedawno się
przeprowadziłam ale starałam się dzwonić
do dawnego domu codziennie.
Po przekroczeniu ulicy Asnyka, w tym
mniej więcej miejscu, gdzie obecnie mieści
się apteka, mĳałam wystawę „Księgarni XX
wieku”. Nie było już czasu, żeby się przed
nią zatrzymać, ale tę księgarnię odwiedzałam często po południu, gdyż oprócz działu
sprzedaży była tam dobrze zaopatrzona
wypożyczalnia książek. Przedsiębiorstwo
prowadzili państwo Stokowie – sympatyczne, kulturalne małżeństwo. W wypożyczalni widywało się też ich syna, wówczas chyba maturzystę. Był to przystojny
chłopak, bardzo podobny do ojca, tylko
znacznie od niego wyższy. Na imię miał
chyba Witek albo może Zbyszek. Po wojnie
pani Maria Stokowa pracowała w Instytucie Badań Literackich PAN.
Przyspieszając kroku przez Park Wielkopolski zbliżałam się do szkoły. Park był
wtedy już uporządkowany, ale jeszcze
w czerwcu podczas egzaminów do gimnazjum widziałam, jak likwidowano resztki
stojących tam pozostałości po letnim obozie wojskowym, zajmującym te tereny jeszcze za czasów rosyjskich.
Na ulicy Łęczyckiej spotykałam koleżanki. Razem wchodziłyśmy do szkoły,
gdzie po zejściu do szatni byłyśmy poddawane kontroli stroju (wyłącznie granatowy, najlepiej mundurek!), zmieniałyśmy
obuwie i po włożeniu czekającego w boksie czarnego fartucha z białym kołnierzykiem biegłyśmy na górę do klasy.
Raz w tygodniu tę samą drogę do szkoły przebywałam po południu, kiedy miałyśmy w sali gimnastycznej dodatkowe,
obowiązkowe zajęcia, tzw. gry i zabawy
prowadzone przez nauczycielkę gimnastyki – panią Elę Łaską. Jesienią było już
zupełnie ciemno. Park oświetlały latarnie
o kulistych, mlecznych kloszach, których
światło w listopadowej mgle rozpraszało
się w szczególnie urzekający sposób.
Często moją towarzyszką w drodze do
szkoły bywała koleżanka z klasy – Basia
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Karcherówna, mieszkająca kilka domów
dalej przy ul. Sękocińskiej. Jej ojciec był
oﬁcerem i właśnie został awansowany do
stopnia majora, co było dla nich przedmiotem dużej radości.
Po wakacjach, które obie spędziłyśmy na
Kresach – Baśka na Wileńszczynie, a ja na
Wołyniu, spotkałyśmy się w październiku
w zajętej przez Niemców Warszawie.
My z babcią wróciłyśmy do mieszkania
na Kaliskiej, które podczas naszej nieobecności pozostawało pod opieką pani Oleksiakowej. Okazało się, że podczas oblężenia
kwaterowali w nim polscy żołnierze. Nasze
straty tym spowodowane wyniosły: kilka
słoików konﬁtur, moje wieczne pióro i ołówek automatyczny oraz koraliki z ukraińskim motywem przywiezione z wycieczki
do Krzemieńca. Prócz tego nie zginęło nic.
Basia z matką udały się w pierwszych
dniach września w słynną „rajzę” na
wschód. Którejś nocy na dom, w którym
przebywały spadła bomba zapalająca.
W pożarze straciły wszystkie zabrane ze
sobą kosztowności, ponadto pani Karcherowa została ciężko poparzona.
4 grudnia 1939 roku, kiedy już nie mieszkałyśmy na Kaliskiej wybrałam się na Sękocińską na imieniny Basi. Zaniosłam jej
metalowe pudełeczko pełne landrynek,
które moja Babcia wystała w kolejce do
sklepu Wedla na Pl. Narutowicza wyprzedającego swoje zapasy.
Ojciec Basi brał udział w bitwie pod Kockiem, nie pamiętam kiedy otrzymały od niego list z niewoli (był w obozie w Kozielsku),
pamiętam natomiast, że latem 1943 roku
stałam z naszą wspólną koleżanką Hanką
pod „szczekaczką” na Filtrowej. Ze ściśniętym sercem słuchałyśmy odczytywanych
nazwisk oﬁcerów, których zwłoki odkryto
niedawno w lesie pod Smoleńskiem. Nie
padło wówczas nazwisko majora Karchera.
Znalazłam je w latach sześćdziesiątych na
przemyconej z Londynu liście katyńskiej.
Basia – 11 sierpnia 1944 roku – stała pod
murem na Pl. Narutowicza wśród innych
powstańców, których miano rozstrzelać.
Jak później opowiadała – podszedł do niej
w średnim wieku żołnierz Wermachtu,
wziął za rękę i wyprowadził z terenu egzekucji. Czy ujęła go uroda osiemnastoletniej
dziewczyny? Czy może został w jakiś tajemniczy sposób zainspirowany przez ducha jej od czterech lat nieżyjącego ojca? Któż
to może wiedzieć...

OKO
Koniec wakacji

„SOBOTNIE KONCERTY

Jak wiadomo kochający rodzice powinni uchronić
swoje pociechy od wizyt w centrach handlowych.
Dlaczego? Powodów jest wiele, a jeden z nich jest
naprawdę poważny. Wśród wyraﬁnowanych tortur,
które na nas tam czyhają, nie ma gorszej od przed
wczesnego zakończenia wakacji, które zaserwowały uczniom hipermarkety. Hektary półek zawalone
przyborami szkolnymi, piórnikami, tornistrami i podręcznikami. Do tego wielkie napisy przypominające o tym, że szkoła blisko. A to wszystko w połowie
sierpnia. Podobno Hitler chciał zaatakować Polskę
w sierpniu, ale czekał na parafowanie paktu sojuszniczego z Rosją. Po wojnie początek szkoły i rocznica wybuchu II Wojny Światowej jakoś się połączyły
w jedno. Na szkolnych akademiach wszyscy mają skwaszone miny, a cierpienie
spowodowane początkiem wojny i... końcem wakacji rzeźbi młode twarze. Naszą prywatną, ochocką rocznicą jest 8 września 1939. Obrońcy Warszawy, na
rogu Grójeckiej i Opaczewskiej, zatrzymali wówczas pierwszy atak Wermachtu.
Jan Kasprzyk, przewodnicząc Rady Dzielnicy, jak co roku zaprasza na uroczystości rocznicowe o godzinie 17.00 przy pomniku Barykady Września. Prawdziwych ochotników, tych starych i tych nowych, nie powinno tam zabraknąć,
a zmotoryzowane zagony pędzące z kierunku Janek zostaną znów na chwilę
powstrzymane.

W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE”

Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

Wstęp na koncert wolny.
Zapraszamy!

Ochockie
Spotkania
Historyczne

Ochockie
Spotkania Historyczne

Ośrodek Kultury Ochoty otwiera nowy cykl poświęcony historii i architekturze
naszej dzielnicy. Chcemy pokazać, że Ochota ma urok i klasę. Wykłady, prezentacje zdjęć, opowieści i anegdoty, ale także dyskusje z uczestnikami i zaproszonymi gośćmi będą się odbywały raz w miesiącu w niedzielne popołudnie.
Każde spotkanie poświęcone będzie innemu zagadnieniu. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Warszawy, którzy lubią opowieści o starych domach, niebanalnych rozwiązaniach urbanistycznych i komunikacyjnych oraz życiorysach
intrygujących postaci. W miłej atmosferze poznają Państwo Ochotę od jej najciekawszej strony.

10 września, godz. 18.00
„Grójecka 75 i okolice”. Wykład ilustrowany unikalnymi zdjęciami poprowadzi
Jarosław Zieliński.

w dniu 16 września (sobota) 2006 r.
o godz. 20.00 w kościele Opatrzności
Bożej przy ul. Dickensa 5, odbędzie się
koncert patriotyczny pt.

„Bądź wierny, idź”
w wykonaniu: Ewy Konstanciak, Ryszarda Morki, Michała Muskata, Zbigniewa
Brzezińskiego.
Ośrodek Kultury Ochoty wspólnie z Proboszczem paraﬁi Opatrzności Bożej organizują po mszy wieczornej uroczysty
koncert.
Słowno-muzyczny program wieczoru
rysuje tragiczną panoramę losu narodu
polskiego od września 1939 r. do upadku Powstania Warszawskiego. Jego
tytuł został zapożyczony z „Przesłania
Pana Cogito” Zbigniewa Herberta.
Swoją
obecność
zapowiedział
ks. Prałat Zdzisław Peszkowski – ocalony jeniec z Kozielska, kandydat do pokojowej nagrody Nobla 2006 r.

III
PIKNIK
POLOWY
7 października 2006
park
Pole Mokotowskie
godz. 11.00

Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

22 października
„Osiedle na Rakowcu – przedwojenne założenia urbanistyczne, komunistyczne
kompromisy, demokratyczne plany na przyszłość”.
Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8

5 listopada
„Królowa nauk na Ochocie – matematycy i ich ulice. Twierdzenie Hahna-Banacha
kontra Hala Banacha”.
Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
Wstęp wolny. O szczegółach następnych spotkań można będzie przeczytać
w kolejnych numerach Ochotnika.

Koordynator projektu: Gabriela Gab, tel. (0 22) 822 48 70, 0 501 114 800, gabriela.gab@oko.com.pl
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patronat medialny:
Życie Warszawy, Radio Kolor,
Dom Wydawniczy Bellona,
„Polska Zbrojna”,
Polonia Militaris, „Do broni!”,
portal www.militarni.pl
portal www.wolnasobota.pl
Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych
i czekamy na zgłoszenia.
e-mail: oko@oko.com.pl
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wywiad miesiąca

Tablice są jak biżuteria

Wywiad z architekt Iwoną Zarzycką

Spacerując po Ochocie można natknąć
się na kilka tablic pamiątkowych, które
Pani zaprojektowała.

o wiele taniej. Ale naszą tablicę robili bardzo
fajni artyści, całe serce włożyli żeby wyglądała naprawdę ładnie.

Trudno jest je wszystkie wymienić – tak
z głowy – po kolei, bo zrobiłam ich już kilka.
Pierwsze które mi przychodzą na myśl to te
najbardziej udane, te które najbardziej lubię:
tablica księdza Salamuchy, z kościoła na placu
Narutowicza. Jest z czarnego kamienia, bardzo czarnego. Taki kamień się bardzo ładnie
wykrusza na literach, litery są naturalnie
jaśniejsze i czytelne, nie trzeba ich w żaden
sposób podbarwiać. Są czytelne nawet gdy
zaleje je deszcz. Ten kamień wygląda naprawdę zniewalająco... Dla mnie – super!

Czy dla architekta projektowanie takich
tablic jest ciekawe?

A inne tablice?
Druga z której jestem zadowolona to tablica Artura Zawiszy, umieszczona na Hotelu
Sobieski, trzecia, dla braci Wekerów, na Filtrowej 61, również bardzo mi się udała. Wykonanie też się udało, bo przecież dla ostatecznego efektu nie sam projekt jest najważniejszy, tylko to, jak potem jest wykonany.
W takim razie która z tablic była największym wyzwaniem z powodu wykonania?
Chyba Artura Zawiszy, na Hotelu „Sobieski” przy placu Zawiszy. Głównym
sponsorem był hotel i oni chcieli żeby projekt pasował do elewacji, bardzo dbali żeby
wszystko ładnie wyglądało.
Więc poszłam i porozglądałam się po tym
hotelu. Zobaczyłam naprawdę ładne wnętrza, duże taﬂe szklane, piaskowane, z ładnymi wzorami. Więc też wybrałam szkło, i cieszę się, że im się spodobało.
Co do szkła były obawy, że pęknie, że ktoś
je zdewastuje – ale wybraliśmy grube, bezpieczne, na tyle odporne że nawet jak ktoś
przypadkowo uderzy, to nic się nie stanie.
Główny problem wynikał jednak nie z materiału, ale z samej struktury budynku. Żeby
umocować tablicę trzeba było zakładać bardzo długie kotwy. Szczerze mówiąc, gdybym
wcześniej była tego świadoma, chyba bym się
na szkło nie zdecydowała. Ale teraz bardzo
się cieszę, bo wygląda ładnie i świetnie pasuje
do architektury hotelu. To z resztą nie koniec
trudności: upierałam się żeby litery były piaskowane, ale w końcu są wyżłobione. Była
obawa że jeśli deszcz na nie napada, to przestaną być czytelne – to przecież szkło. Sporo dyskutowaliśmy, a w końcu wzięliśmy z pracowni
próbkę napisu i pani burmistrz Magda Merta,
która się czuła bardzo odpowiedzialna, zrobiła
próbę – po prostu to pomoczyła i sprawdziła
że nawet mokre jest czytelne. No i to ostatecznie przekonało sponsora.
Spodobało im się?
Tak. Hotel ma bardzo dużo szkła, ale wykonanego drogimi technologiami, piaskowanego,
z wzorami. My musieliśmy robić wszystko
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Dla mnie te tablice to bardzo przyjemna
praca, bo jako architekt na co dzień mam do
czynienia raczej z „cięższymi” projektami. Tutaj
akurat to sama przyjemność, graﬁka, zabawa
materiałem. Bo miałam okazję robić dla Ochoty tablice i z kamienia, i ze szkła i z blachy! Sam
projekt to jest dla mnie tylko takie muśnięcie, bo
tekst już jest gotowy wcześniej. W większości te
tablice same się ładnie „rozpisują”. To dobrze,
bo moim zdaniem nie można projektu „przemęczyć”, zbytnio skomplikować.
Jak się pani do takiej pracy zabiera?
Zawsze na początku przygotowuję dużo
koncepcji, na świeżo, żeby zobaczyć reakcje
zamawiających. Interesuje mnie czy tablica jest
czytelna, czy nie wzbudza jakichś negatywnych
odczuć. Taki problem był z tablicą upamiętniającą uroczystości pogrzebowe Piłsudskiego.
Ciężko było wymyślić jakieś nawiązanie do pogrzebu, miałam duży kłopot, ale jakoś wybrnęłam. Wymyśliłam, żeby na tablicy było pęknięcie. Inną opcją była forma klepsydry, ale to do
mnie nie przemawiało, choć ludzie wskazywali raczej na klepsydry, powiedziałam że
mi jako autorowi bardzo by zależało żeby to
jednak było pęknięcie, takie rozdarcie.
Na tablicy to pęknięcie ma kształt błyskawicy.
Ono nie miało mieć kształtu. Tym razem
wykonawstwo nie do końca mnie cieszy, nie
całkiem tak miało to wyglądać. Na tym przykładzie widać, że czasem trzeba iść na kompromisy. Ja się tego nauczyłam na budowie.
Bo teraz to „pęknięcie” jest narysowane,
a ja chciałam, żeby to było prawdziwe, rzeczywiste pęknięcie, żeby tablica była z pękniętego kamienia. Wykonawca powiedział,
że to prawie niemożliwe do wykonania. Bo
gdybyśmy mieli kamień rzeczywiście pęknięty, to by to świetnie wyglądało, ale pęknięcia
mają to do siebie że rysy idą dalej i wszystko pęka coraz bardziej. Ja bardzo naciskałam
żeby było to pęknięcie, rozdarcie.
Czyli najlepiej byłoby znaleźć kamień już
pęknięty ...
Dokładnie! Bo wykonawcy bardzo ładnie
literki wycinają, mają do tego dobre maszyny,
ale wrzynać się głębiej w kamień jest już trudniej, a w dodatku nie wygląda to naturalnie. To
jest właśnie jakiś kompromis, bo to co powstało tylko udaje pęknięcie. Pewnych rzeczy nie
da się zrobić, bo materiał nie pozwala, ale trzeba próbować, trzeba walczyć z materiałem. Bo
czasem wydaje się że coś jest niemożliwe, ale to
dlatego ze jesteśmy po prostu przyzwyczajeni
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do pewnych rzeczy, brakuje nam wyobraźni.
Walczymy z materiałem, żeby najlepiej pokazał swoje walory. Takie mamy wyzwanie, żeby
przełamywać ograniczenia. Na szczęście przy
innych tablicach nie miałam takiego problemu. Nie zdarzyło się żeby to co zobaczyłam
na koniec było zupełnie różne od moich projektów które przedstawiłam.
Wracając do samego projektowania...
Ważne jest wrażenie samego tekstu, tekst
narzuca nastrój tablicy, czy jest smutny, czy
poważny, czy tablica będzie w związku z tym
całkiem czarna, czy może być szklana. Bo
i materiał musi odpowiadać reszcie, nastrojowi narzuconemu przez tekst.
Bardzo mi się podoba pomysł, że ktoś pamięta o historii i chce ją upamiętniać w taki
sposób. Ja sama z siebie rzadko myślę o takich
rzeczach, mało się sama angażuję społecznie,
ale bardzo się cieszę że ktoś to robi i że potem
te tablice mi i innym o historii przypominają.
Rozmawiał
Grzegorz Mazurowski

Trzy pytania do
Michała Laszczkowskiego,
radnego Ochoty
Patriotyczne tablice i jubileusze to domena ludzi starszych. Dlaczego zaangażowałeś się w tworzenie nowych miejsc
pamięci?
To jakiś mit, że tylko starsze pokolenie
jest patriotycznie zaangażowane. Wystarczy
pójść na obchody kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. Od momentu
otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego
co roku zjawiają się na nich tłumy dwudziestolatków i trzydziestolatków, a przecież nikt
ich tam nie goni. To całkiem naturalne.
Który z ochockich bohaterów jest Ci najbliższy?
Wszystkim należy się szacunek, ale szczególnie bliscy są mi bracia Ludwik i Władysław Wekerowie, którzy sarmacką fantazję
łączyli z niezłomnym patriotyzmem.
Kogo jeszcze warto przypomnieć?
Nie sposób wymienić wszystkich. W tej
chwili planujemy przygotowanie tablicy
przypominającej związanego z Ochotą Stefana Mirowskiego, komendanta Chorągwi
Stołecznej Szarych Szeregów.
Redakcja

reklama
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POZNAJ SWOJE MOŻLIWOŚCI
– PRACA Z KOMPUTEREM
Zajęcia prowadzą:
Jerzy Szewczyk i Andrzej Knioła
– jeżeli masz 60 lat lub więcej,
– jesteś emerytem, emerytką,
– masz w domu komputer,
chcesz poznać jego możliwości
i wiedzieć jak z nich korzystać
Zapraszamy na bezpłatny kurs.
Zapisy w Klubie Osiedlowym SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel. (0 22) 823 04 32
e–mail: surma@oko.com.pl
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DZ I E Ń OT WAR T W Y w SUR M I E
Klub Osiedlowy SURMA serdecznie zaprasza 10 września na Dzień Otwarty. Tego
dnia zaprezentujemy naszą ofertę na rok 2006/2007. Będzie można zdobyć wszelkie informacje na temat prowadzonych przez nas projektów, m.in. „Pierwszy kroczek”, „Zaczarowany kocyk”, warsztaty młodzieżowe, malarstwo, gra na pianinie,
zajęcia komputerowe dla seniorów i inne. We wrześniu zamierzamy wprowadzić
kilka nowości: pełną parą rusza projekt „Ochotnicy na ulicy” – to coś dla osób lubiących sztukę, spektakularne twórcze działania, happeningi. Znany projekt „Stara
szafa – nowe pomysły”, do tej pory dla młodzieży, zamierza rozszerzyć swą działalność i zaprasza również dorosłe kobiety, od studentek do stulatek (nie wyrzucamy
również mężczyzn, gdyby byli zainteresowani szyciem, koralikami, haftem itp.).
Dzień Otwarty będzie też okazją do zaprezentowania efektów lipcowych warsztatów z malarstwa olejnego – odbędzie się wernisaż prac, które powstawały
w okresie wakacyjnym. Również „Stara szafa…” zaprezentuje niektóre z prac powstałych w ciągu roku oraz w czasie warsztatów wakacyjnych „Kolorowo, koralikowo, czyli jak zrobić coś fajnego z prawie niczego”.
Ponadto, jak to w SURMIE, będzie można liczyć na dobrą i niebanalną zabawę,
tak, by ten czas minął nam wszystkim miło i ciekawie.
Wszystkie nasze zajęcia są nieodpłatne, a w swojej ofercie mamy propozycje
dla osób w każdym wieku – od niemowlaka do seniora.
Dzień Otwarty to również dobry czas dla tych, którzy chcą zostać wolontariuszami, mają ciekawy pomysł na działanie. Czekamy także na inicjatywy i propozycje
mieszkańców.

– jeśli masz prace, które chciałbyś
pokazać
– jeśli masz wiersze, które chciałbyś
zaprezentować
– jeśli chciałbyś podzielić się swoją
pasją z innymi
NIE ZWLEKAJ! CZEKAMY NA CIEBIE!!!
Pomożemy Ci zorganizować Twoją
wystawę lub wieczór poetycki!
paulina.dworzynska@oko.com.pl

WOLONTARIAT
– jeśli chcesz być wolontariuszem
– masz trochę wolnego czasu
– chciałbyś podzielić się z nami
swoją wiedzą
– poznać realizowane
w Klubie projekty
– zdobyć doświadczenie
– dowiedzieć się czym jest animacja
– spotkać wielu ciekawych ludzi
Zapraszamy do Klubu Osiedlowego
SURMA.
Cała rzecz w tym żeby „być” i dać
z siebie „coś”… Przyjdź, spróbuj,
przekonaj się...
Koordynator wolontariatu:
Paulina Dworzyńska
dyżur: czwartek i piątek
godz. 16.00-17.00
paulina.dworzynska@oko.com.pl
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel. (0 22) 823 04 32

10

A zatem – do zobaczenia w SURMIE 10 września!
Gorąco zapraszamy – „Surmianki”
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 04 32

ROZ ŚPI E WANA SZ KOŁ A
Niepubliczna Szkoła Wokalna
im. Jerzego Wasowskiego ogłasza nabór jesienny
Wszystkich chętnych zapraszamy na egzamin wstępny,
który odbędzie się dnia 26 września (wtorek) o godz. 17.00
w Sali nr 35 (Ośrodek Kultury Ochoty), ul. Grójecka 75.
Koszt egzaminu – 25 zł.
Niepubliczna Szkoła Wokalna im. Jerzego Wasowskiego to szkoła artystyczna pod pedagogicznym nadzorem Ministerstwa Kultury. Nauka w niej trwa
trzy lata i kończy się uzyskaniem dyplomu piosenkarza jazzowego lub estradowego.
Wśród wykładowców są znani, czynni zawodowo artyści – m.in. Janusz Szrom, Wojciech Majewski, Katarzyna Winiarska i inni.
Szkoła utrzymuje się z czesnego (350 zł miesięcznie), płatnego do 10. każdego miesiąca. Każdy uczeń płaci ponadto 400 zł wpisowego (wpłata jednorazowa).
Słuchacze szkoły koncertują w warszawskich klubach i kawiarniach muzycznych,
gdzie prezentują swe umiejętności przed publicznością, biorą też udział w licznych
konkursach i festiwalach.
Szkoła współpracuje z duńską szkołą o podobnym proﬁlu, organizuje wyjazdy
do Danii i zaprasza duńską młodzież do Warszawy. Wspólne koncerty, warsztaty
i nagrania, a także wymiana doświadczeń, dobrze służą obu stronom i otwierają
nowe perspektywy.
Nabór odbywa się w dwóch terminach we wrześniu i w styczniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (0 22) 822 48 70 lub (0 22) 822 93 69
Zapraszamy serdecznie!

STARA SZAFA – NOWE POMYSŁY
warsztaty dla młodzieży od 12 lat
warsztaty dla dorosłych
– jeśli chcesz się nauczyć szyć i haftować
– jeśli chcesz upiększyć siebie i swoje otoczenie
– jeśli chcesz się nauczyć robić biżuterię i różne bibeloty
Spotkania: wtorek, godz. 18.30 – 20.00
Zajęcia bezpłatne!
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Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel. (0 22) 823 04 32
e–mail: surma@oko.com.pl

ﬁlie
NOWA NA Z WA POD S TARYM ADRE SE M !
Od ponad trzydziestu lat funkcjonuje
na Ochocie Klub Nauczyciela. Został
on założony na początku lat 70-tych
przez ówczesne władze oświatowe,
aby wraz z Biblioteką Pedagogiczną
służyć szeroko pojętemu gronu pedagogicznemu. Działający początkowo w murach Szkoły Podstawowej nr 9, a w
1981 roku przeniesiony na ul. Radomską 13/21, Klub był miejscem narad, szkoleń
dla dyrektorów szkół i nauczycieli, zebrań związkowych i oﬁcjalnych uroczystości
środowiska nauczycielskiego. Nauczyciele przychodzili tu na spotkania literackie
i kulturalne, odczyty, pokazy, wykłady, imprezy jubileuszowe i świąteczne. Klubowicze prezentowali swój dorobek artystyczny na licznych wernisażach i wystawach.
Organizowano koncerty i występy amatorskich zespołów wokalnych. W 1992 roku
Klub Nauczyciela stał się integralną częścią Ośrodka Kultury Ochoty i jako jego
ﬁlia zajmował się działalnością kulturalną w lokalnym środowisku. Z zajęć i atrakcji
odbywających się na Radomskiej 13 korzystają dziś okoliczni mieszkańcy, głównie
dzieci i młodzież, a także dorośli (niekoniecznie związani z zawodem nauczyciela
czy szkolnictwem). Placówka ta wciąż rozwija się i rozszerza działalność kulturalną
i artystyczną, dostosowując swoją ofertę do potrzeb okolicznych mieszkańców.
W nowy rok kulturalno-edukacyjny Klub Nauczyciela wchodzi z nową nazwą, lepiej oddającą obecny charakter miejsca i dopasowaną do proﬁlu prowadzonej
tam działalności.
Zatem od 1 września 2006 roku nazwa Klub Nauczyciela przechodzi do historii,
a na jej miejscu pojawi się Centrum Artystyczne „Radomska 13”. Serdecznie zapraszamy do ﬁlii Ośrodka Kultury Ochoty przy ul. Radomskiej 13 na zajęcia stałe,
warsztaty i imprezy.
Pod starym adresem ale nową nazwą kryje się miejsce znane wszystkim.

DZ I E Ń OT WAR T Y w M AGA Z YN I E SZ TU K
10 września
dzień otwarty
w Magazynie Sztuk
12.00-16.00
– konsultacje prac
– zajęcia pokazowe
dla dorosłych i młodzieży
– wystawa prac artysty
Gawła Kędzierawskiego
– informacje o zajęciach
i warsztatach

Twórcze myślenie
z Magazynem Sztuk

Magazyn Sztuk zaprasza młodzież na
warsztaty edukacji twórczej, które będą odbywać się w piątki w godz. 17.00-20.00. Podczas
zajęć uczestnicy będą mieli możliwość pracy
z różnymi technikami malarskimi i rysunkowymi. Udział w warsztatach pozwoli na doskonalenie umiejętności artystycznych, zdobywanie potrzebnej w tym zakresie wiedzy,
jak również pomoże w przygotowaniu teczek
z pracami do szkół plastycznych. Celem zajęć będzie rozwĳanie twórczego myślenia
oraz przygotowanie młodzieży na egzaminy
wstępne do gimnazjów i liceów plastycznych.
Zajęcia poprowadzą Marta Rutkowska i Katarzyna Saniewska.
Cena: 60 zł/miesiąc
Zapisy: Joanna Sułek-Malinowska
Magazyn Sztuk, ul. Filtrowa 62 lok. 230
tel. (0 22) 659 43 37 lub 0 605 366 884

Kurs malarstwa i rysunku

Magazyn Sztuk serdecznie zaprasza dorosłych i młodzież na kurs rysunku i malarstwa.
Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godz.
16.00-20.00 oraz w niedziele w godz. 12.00-16.00. W planie zajęć jest studium postaci,
a w nim akt i półakt oraz studium martwej
natury. Celem zajęć jest przygotowanie do samodzielnej działalności w dziedzinie rysunku i malarstwa.
Cena: 25 zł /4 godziny
Kontakt: Marek Ejsmond-Ślusarczyk
tel. 0 501 718 601, e-mail: e-slus@wp.pl
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TRADYCJA PO POLSKU
Pierwsze z cyklu bezpłatnych spotkań
niedzielnych poświęconych zwyczajom, obrzędom i tradycji w Polsce
– wszystkim tym działaniom, które
decydują o specyﬁce, oryginalności
i odrębności naszej kultury. Celem
spotkań jest zapoznanie uczestników z tradycją polską oraz integracja środowiska rodzinnego poprzez
wspólne działania artystyczne: plastyczne, teatralne, wokalno-taneczne oraz zabawy integracyjne oparte na zabawach ludowych. Gośćmi spotkań będą m.in. pracownicy
Państwowego Muzeum Etnograﬁcznego w Warszawie oraz wykonawcy
zanikających zawodów.
Serdecznie zapraszamy rodziców
wraz z dziećmi (od 5 do 14 lat).
Tematem wrześniowego spotkania
będzie „Słońce w wierzeniach ludowych” a mottem – porzekadło:
„Śpij o miesiącu, a rób o słońcu”.

Centrum Artystyczne – „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56

„BĄDŹ BEZPIECZNY
W MIEŚCIE”
W dniach 9-10 września, na Polu Mokotowskim, odbędą się obchody „Dni
Stołecznej Policji” w ramach akcji
„Bądź Bezpieczny w Mieście” organizowanej przez Komendę Stołeczną Policji wspólnie z urzędem m.st.
Warszawy. W pierwszym dniu imprezy udział weźmie scena artystyczna
Ośrodka Kultury Ochoty.
13.05-13.15 Grupa tańca
nowoczesnego PULS
13.15-13.30 Grupa tańca
„Scena Country”
13.40-14.00 Niepubliczna
Szkoła Wokalna
im. J. Wasowskiego
15.05-15.35 Reelandia
17.30-18.00 Szkoła DJ-ów
W tym samym dniu w godzinach
14.00-17.00 w namiocie Ośrodka Kultury Ochoty odbędą się warsztaty
Szkoły DJ-ów. Dzięki profesjonalnym
instruktorom wszyscy zainteresowani
miksowaniem będą mieli okazję poznać kilka tajników tej sztuki.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
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ﬁlie
WRZESIEŃ

WSPOM N I E N IA Z JADWI SI NA
Tegoroczne letnie warsztaty artystyczne z udziałem laureatów trzeciej edycji konkursu „Młodzi Tłumacze” organizowanego wspólnie
przez Dom Kultury „Rakowiec” – ﬁlię Ośrodka Kultury Ochoty i Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci
i Młodzieży ASSITEJ, odbyły się w podwarszawskim Jadwisinie. Była to
solidna porcja wytężonej pracy twórczej. Kreatywność młodych artystów osiągała niewyobrażalne rozmiary. Na każdym kroku coś nowego, zaskakującego.
Taki jest charakter tych warsztatów, a główna zasada, jaką kierują
się jej uczestnicy, polega na przypisywaniu najprzeróżniejszych konwencji wszystkiemu, co ma tam miejsce – nic nie może być zwyczajne i pospolite.
Nie było mowy o zwykłym posiłku, obowiązkowo jakiś wierszyk wymyślony na poczekaniu, piosenka, oryginalne przebranie lub zadanie
do wykonania. Codzienne niespodzianki (przygotowywane w formie
przedstawień przez poszczególne grupy) i rozmaite pokazy sprawiały
wrażenie nieustającego teatralnego show.
Jednak oprócz wyśmienitej zabawy była także ciężka praca warsztatowa. Praca nad dykcją, ćwiczenie świadomości scenicznej, emisji
głosu i umiejętności pracy w zespole. Młodzi tłumacze, którzy zjechali
się do Jadwisina z całej Europy, dodatkowo kształcili swoje umiejętności translatorskie pod czujnym okiem prof. Macieja Wojtyszko.
Na rozgrzewkę – tłumaczenie wierszyka własnego autorstwa,
przygotowanie i wykonanie przedstawienia na podstawie książki
„Bromba i inni” z językowymi łamigłówkami, następnie dowcip ojczysty w przełożeniu na język polski przedstawiony w formie scenki, by
w końcowych zmaganiach wyjść zwycięsko z interpretacji i tłumaczenia wiersza „Miłość” Czesława Miłosza. Zdumiewający był fakt,
że goście z zagranicy poradzili sobie z tym ostatnim zadaniem równie
znakomicie. Nie tylko zachowali oryginalną strukturę wiersza, rymy
i sens dosłowny, ale i głębsze przesłanie słów Miłosza.
Tegoroczna grupa młodych tłumaczy miała też niepowtarzalną
okazję zetknięcia się z Jackiem St. Burasem, znakomitym tłumaczem
o 35-letnim stażu pracy. Przełożył on na język polski wiele wspaniałych dzieł pisarzy „z najwyższej półki”, takich jak choćby Johann Wolf-gang von Goethe.
Rozmowa z profesjonalistą w tej dziedzinie nie tylko dostarczyła
wielu emocjonujących wrażeń, odsłaniając niektóre tajniki translatorstwa zawodowego, ale w przyszłości na pewno zaowocuje wieloma znakomitymi tłumaczeniami tych młodych ludzi. Cenne rady
pana Jacka pozwoliły spojrzeć na działania translatorskie trochę
jaśniejszym okiem, a także zmobilizowały młodych tłumaczy do dalszej pracy twórczej, której efektów będziemy oczekiwać w kolejnej
edycji konkursu.

09.IX
10.IX

BĄDŹ BEZPIECZNY W MIEŚCIE”
Obchody „Dni Stołecznej Policji” w ramach akcji „Bądź Bezpieczny w Mieście” organizowane przez Komendę Stołeczną Policji
wspólnie z urzędem m.st. Warszawy. W pierwszym dniu imprezy
udział weźmie scena artystyczna Ośrodka Kultury Ochoty.
Pole Mokotowskie, wstęp wolny

09.IX

Warsztaty Szkoły DJ-ów. Dzięki profesjonalnym instruktorom
wszyscy zainteresowani miksowaniem będą mieli okazję poznać
kilka tajników tej sztuki.
Namiot Ośrodka Kultury Ochoty na Polu Mokotowskim,
podczas akcji „Bądź Bezpieczny w Mieście”.
godz. 14.00-17.00, wstęp wolny

10.IX

DZIEŃ OTWARTY W OKO
prezentacja sekcji i kół zainteresowań – pokazy, warsztaty artystyczne, happening plastyczny, spotkania z instruktorami, zapisy
ULICA GRÓJECKA, DZIAŁANIA PRZED BUDYNKIEM OKO
godz. 11.00-16.00 – „Bezinteresowna gra myśli”
osoby prowadzące: Małgorzata Bugalska wraz z grupą
animatorów z projektu „Ochotnicy na ulicy”
Działanie jest nawiązaniem do znanej zabawy dadaistów, polegającej na dopisywaniu czy dorysowywaniu własnej pracy do
pozostawionego fragmentu pracy poprzednika. Z okien OKO
(od frontu) będziemy prezentować zapisywane podczas
warsztatu wstęgi papieru.
godz. 12.00-16.00 – warsztaty plastyczne:
Malowanie twarzy – instruktor Agnieszka Biardzka
„Moja Ochota” – malarstwo plakatowe na dużych formatach
– instruktor Katarzyna Saniewska
„Wysypywani” – instruktor Marta Rutkowska
godz. 12.00-16.00 – Gra w go
godz. 11.00-16.00 – wystawa malarstwa uczestników grupy plastycznej „PALETA”
SALA WIDOWISKOWA OKO
12.00-12. 30 – występ zespołu tańców irlandzkich „REELANDIA”
12.30-13.00 – pokaz TAI CHI
13.00-13.30 – występy uczniów Niepublicznej Szkoły Wokalnej
im. J. Wasowskiego (połączone z mini warsztatami)
13.30-14.00 – występ grupy tanecznej „STREFA COUNTRY”
(połączone z nauką tańców)
14.00-14.30 – występ zespołu tańca historycznego „CHOREA
ANTIQUA”
14.30-15.00 – pokazy KARATEDO
15.00-15.30 – występy uczniów Niepublicznej Szkoły Wokalnej
im. J. Wasowskiego (połączone z mini warsztatami)
15.30-16.00 – występ grupy tanecznej „SCENA COUNTRY”
(połączone z nauką tańców)
16.00-17.30 – EUROPEJSKA AKADEMIA TAŃCA
18.00 – pierwsze spotkanie z nowego cyklu: „Ochockie spotkania
historyczne” – wykład i pokaz starych zdjęć pt. „Grójecka 75
i okolice” prowadzony przez znanego varsavianistę Jarosława
Zielińskiego, autora artykułów w „Ochotniku”.
OKO, ul. Grójecka 75
godz. 11.00-19.00, wstęp wolny

Marta Maślanka

DZIECIĘCA STOLICA
prezentacja placówki, zapisy na zajęcia DK „Rakowiec”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00-16.00, wstęp wolny
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10.IX

DZIEŃ OTWARTY NA RADOMSKIEJ
informacje, prezentacje, zapisy
Centrum Artystyczne „Radomska 13”– ﬁlia Ośrodka Kultury Ochoty
ul. Radomska 13/21, godz. 12.00-16.00, wstęp wolny

10.IX

DZIEŃ OTWARTY w MAGAZYNIE SZTUK
ul. Filtrowa 62, domofon 230
godz. 12.00-16.00, wstęp wolny

OKO
ﬁlie
WRZESIEŃ
DZIEŃ OTWARTY W SURMIE
ul. Białobrzeska 17, wstęp wolny

10.IX

GALERIA W PRZEDSIONKU
wernisaż wystawy poplenerowej Grupy Malarskiej IMPRESJA
„Brańszczyk czerwiec/lipiec 2006”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz.14.00, wstęp wolny

12.IX

„SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE”
koncert patriotyczny „Bądź wierny, idź” w wykonaniu: Ewy
Konstanciak, Ryszarda Morki, Michała Muskata, Zbigniewa
Brzezińskiego.
Kościół Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa 5
godz. 20.00, wstęp wolny

16.IX

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
NIESPODZIANKA DLA MAMY I TATY, „Książka mój przyjaciel”
– warsztaty artystyczne
– spektakl dla dzieci pt. „Ferdynand Wspaniały” wg Ludwika
Jerzego Kerna. Przedstawienie prezentuje zabawne przygody
niezwykle uzdolnionego psa o imieniu Ferdynand.
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8,
godz. 12.00, wstęp wolny

17.IX

KABARET HRABI w programie
Przymiarki do „POJUTRZE”
Kabaret HRABI tworzą: Joanna KOŁACZKOWSKA i Tomasz
MAJER reprezentujący Warszawę, Łukasz PIETSCH – z Zielonej Góry oraz Dariusz KAMYS – reprezentujący Cigacice.
Siłą kabaretu są teksty i aktorstwo, a każdy ich występ
dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń. Radosna atmosfera podczas występu – to niezawodny lek na troski i stresy
dnia codziennego.
Sala widowiskowa DK „Rakowiec”, ul. Wiślickiej 8
godz. 19.00, cena biletów: 15 zł

21.IX

PLENER PLASTYCZNY DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH
W KAMIEŃCZYKU NAD BUGIEM
zapisy: tel. 605-366-884

22.IX
24.IX
24.IX

TRADYCJA PO POLSKU
pierwsze z cyklu bezpłatnych spotkań niedzielnych poświęconych zwyczajom, obrzędom i tradycji w Polsce. Serdecznie
zapraszamy rodziców wraz z dziećmi (od 5 do 14 lat).
Tematem wrześniowego spotkania będzie „Słońce w wierzeniach ludowych” a mottem – porzekadło: „Śpij o miesiącu,
a rób o słońcu”.
Centrum Artystyczne – „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
godz. 12.00, wstęp wolny
INDYJSKA NOC W JADŁODAJNI
Jadłodajnia Filozoﬁczna, Dobra 33/35
godz. 19.00, wstęp wolny

Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej
„Między chrześcĳaństwem
a sztuką współczesną”

8-15 października 2006 r.

28.IX

RÓŻNE TWARZE INDII
Po wakacyjnej przerwie Ośrodek Kultury Ochoty wznawia popularny cykl
Etnicznych Nocy, które raz w miesiącu odbywają się w klubie Jadłodajnia Filozoﬁczna przy ul. Dobrej. Po spotkaniach z kulturą Armenii, Indonezji, Azerbejdżanu i Tybetu, pod koniec września odbędzie się impreza poświęcona kulturze
Indii – kraju wywierającego magiczny urok na wielu miłośników podróży, którzy
w swoich wędrówkach chętnie decydują się na wyjazd w tamte strony. Wieczór
ten będzie okazją do wymienienia się wrażeniami z wypraw do Indii, wysłuchania
opowieści o indyjskich bezdrożach, które przemierzali polscy podróżnicy i badacze tego kraju, i zastanowienia, czy najbliższym celem wakacyjnych wyjazdów nie
powinny się stać właśnie Indie. Spotkać będzie można przedstawicieli powiększającej się hinduskiej diaspory w Polsce, a dzięki temu zwrócić uwagę na problemy
życia imigrantów i poznać „hinduskie miejsca” na mapie naszego miasta.
W programie wieczoru znajdzie się ilustrowana pięknymi zdjęciami gawęda
o religĳnym święcie Kumbha Mela, odbywającym się co cztery lata w wybranym
mieście leżącym u brzegów Gangesu. Kilka lat temu, w trakcie obchodów święta
Kumbha Mela, miasto Haridwar, jedno z najświętszych miejsc dla hinduistów, odwiedził znany podróżnik Ryszard Czajkowski. Gościom Indyjskiej Nocy opowie
on o spotkaniach z indyjskimi sadhu, perypetiach z podróży i atmosferze miejsca,
które przyciąga wiele tysięcy pielgrzymów pragnących zażyć oczyszczającej kąpieli w świętych wodach Gangesu, który z gór spływa tu na równiny.
Atrakcją wieczoru będzie pokaz krótkich ﬁlmów dokumentujących tańce ludowe z różnych regionów Indii. Kraj ten znany jest przede wszystkim z pełnego
teatralności tańca klasycznego prezentowanego przez tancerzy występujących na
scenach koncertowych i teatralnych w Polsce. W Jadłodajni Filozoﬁcznej będzie
można poznać bardziej „ludową”, mniej skonwencjonalizowaną formę tańców, jakie tańczy się w Indiach. Autorka ﬁlmów, Aleksandra Szyszko, indolog z Uniwersytetu Warszawskiego, wróciła do Polski po długim pobycie w bajkowym pustynnym stanie Radżastan. Osobom, które chciałyby odwiedzić Indie, chętnie udzieli
praktycznych wskazówek przydatnych w podróży.
Specjalnie na ten wieczór przyjedzie z Krakowa Beata Futro, artystka-malarka, która w swojej twórczości inspiruje się hinduistyczną i buddyjską sztuką
ludności Indii. Studiowała malarstwo w Indiach, a goście wieczoru będą mogli
poznać jej malarskie impresje na temat groźnie wyglądających bóstw z hinduistycznego panteonu.
Indie to kraj często kojarzony z jaskrawymi barwami kobiecych sari, bogactwem
tradycji religĳnych i życia duchowego, ostatnio modny także ze względu na popularność kina z Bollywood. Organizatorzy Indyjskiej Nocy w Jadłodajni chcieliby zwrócić też uwagę na współczesne problemy życia w Indiach, mające mniej
wspólnego z romantycznymi scenariuszami bollywoodzkich ﬁlmów. O współczesnych problemach ochrony środowiska w Indiach dowiedzieć się będzie można
z relacji dotyczącej akcji ratowania żółwi oliwkowych u wybrzeży Indii, w której
uczestniczyli przedstawiciele Greenpeace Polska.
W programie Nocy znajdą się również inne atrakcje. Planowana jest wystawa
zdjęć z podróży po Indiach Emilii Sułek z Ośrodka Kultury Ochoty – zdjęcia świeżo
przywiezione z wyprawy do Indii latem 2006 roku! Jak zawsze, skosztować będzie
można regionalnych potraw kuchni indyjskiej – specjalnie na ten wieczór przygotuje
je osobisty kucharz Dyrektora Muzeum Azji i Pacyﬁku w Warszawie, które wiernie
wspiera OKO w organizacji imprez
poświęconych kulturom Azji. Przewidziane są także atrakcje muzyczne
„na żywo” oraz potańcówka w rytm)
melodii indyjskich – tych popularnych w Polsce dzięki ﬁlmom z Bollywood oraz tych mniej znanych, które
odsłonią przed gośćmi Jadłodajni
nowe twarze Indii.
ES
INDYJSKA NOC W JADŁODAJNI
czwartek, 28.09, godz. 19.00
Jadłodajnia Filozoﬁczna,
ul. Dobra 33/35, wstęp wolny
Patronem medialnym imprezy jest miesięcznik
„Poznaj Świat” oraz Radio Jazz, na którego
falach posłuchać będzie można rozmów z gośćmi
zaproszonymi do udziału w Indyjskiej Nocy.

www.tydzienkultury.pl

fot. Emilia Sułek
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ﬁlie
„W cieniu piramid”
Ośrodek Kultury Ochoty składa
ogromne podziękowania dla Pana
dra Mohammeda Adela Hady,
Radcy z Biura Kulturalnego Ambasady Egiptu – gościa specjalnego
imprezy zorganizowanej na zakończenie akcji „Lato w mieście”
pt. „W cieniu piramid” za przybycie oraz ufundowanie wspaniałych
i oryginalnych nagród dla uczestników konkursu wiedzy o Egipcie.

Lipcowe wa rsz tat y w SUR M I E

W lipcu, pomimo trwającego niemal cały miesiąc remontu, odbyły się dwa cykle
warsztatów: Malarstwo olejne, prowadzone przez Małgosię Bugalską oraz „Kolorowo,
koralikowo, czyli jak zrobić coś fajnego z prawie niczego”, prowadzone przez Kasię
Strzelecką. Oba cykle cieszyły się dużym powodzeniem. Chęć uczestnictwa zgłaszały
nawet pracujące przy remoncie osoby…
W trakcie spotkań z malarstwem olejnym uczestnicy – kandydaci na artystów malarzy, ubrani w ochronne białe kitle, doskonalili umiejętność twórczego odwzorowania
martwej natury. Gosia wysoko postawiła poprzeczkę, aranżując kompozycję bogatą w kolory, faktury, załamania, powierzchnie gładkie i lśniące, to znów matowe oraz
chropowate. Jednak wszyscy doskonale poradzili sobie z tematem, czego dowód będzie można podziwiać na wernisażu 10 września podczas Dnia Otwartego w SURMIE.
Na „Kolorowo, koralikowo…” zgłosiły się dziewczyny oraz panie zainteresowane biżuterią z koralików, a dokładniej nauką jej samodzielnego wykonania. Kasia na przykładzie kolczyków, bransoletki, pierścionka zapoznała uczestniczki z podstawowymi
technikami plecenia koralików. Ponadto uczestniczki wykonały broszkę wyszywaną
koralikami i cekinami. Na jednych z zajęć gościłyśmy Olę Mostowską, twórczynię przepięknej i oryginalnej biżuterii. Ola zdradziła nam tajniki wykonania cudownego kwiatka z cekinów i koralików, będącego jej autorskim projektem.
Warto podkreślić, że na oba projekty zgłosiły się osoby zarówno nastoletnie, jak i nieco starsze. Takie mieszane wiekowo grupy bardzo nas cieszyły. Pracowało się nam
doskonale a atmosfera była bardzo serdeczna. Praca w czasie warsztatów była czystą przyjemnością – mamy nadzieję, że nie tylko dla prowadzących.
Uczestników obu cykli zapraszamy na spotkania w ciągu roku: na projekt ze sztuką „Ochotnicy na ulicy” oraz na projekt z rękodziełem „Stara szafa – dla dorosłych”.
Więcej informacji uzyskają Państwo 10 września podczas Dnia Otwartego w SURMIE.
Zapraszamy!
Katarzyna Strzelecka i Małgorzata Bugalska

fot. Paulina Dworzyńska, Grażyna Gnatowska, Małgorzata Bugalska
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OKO dla dzieci
PODRZUĆ DZIECI DO GAWŁA
Magazyn Sztuk przy ul. Filtrowej 62 lok.230 (pracownia plastyczna Ośrodka Kultury Ochoty)
zaprasza dzieci powyżej 5 lat na kreatywne zajęcia malowania w profesjonalnej pracowni plastycznej.
Maluchy będą uczyły się malarstwa na dużych sztalugach z użyciem dowolnej techniki. Mamy, które zechcą pomóc swoim pociechom mile widziane. Warsztaty będą odbywać się w każdą sobotę (02.09, 09.09,
16.09, 23.09, 30.09) w godz. 10.00-12.00. Zajęcia poprowadzi instruktor – malarz Gaweł Kędzierawski.
Wstęp na zajęcia odpłatny: 60 zł/miesiąc

autor: Gaweł Kędzierawski

Zapisy: Magazyn Sztuk, ul. Filtrowa 62 lok. 230, Joanna Sułek-Malinowska
tel. (0 22) 659 43 37 lub 0 605 366 884

KOMIKSOWO

ZACZAROWANY KOCYK
Weź swój kocyk oraz misia,
bo ruszamy w podróż dzisiaj!
Krainę baśni razem odwiedzimy –
ZACZAROWANYM KOCYKIEM
tam polecimy!!!

Zbierasz komiksy?
Czytasz komiksy?
Chcesz rysować komiksy?
Zapraszamy na cykl warsztatów, na których
nauczysz się rysować i tworzyć komiksy!
Zajęcia prowadzą:
twórcy m.in. „Jerzego Jeża” i „Tymka i Mistrza”, Rafał Skarżycki i Tomasz Lew Leśniak
Zajęcia bezpłatne.
Zapisy: Klub Osiedlowy
SURMA, ul. Białobrzeska 17
tel. (22) 823 04 32.
e-mail: surma@oko.com.pl
Liczba miejsc ograniczona

Dla dzieci od 4 do 6 lat
Spotkania rodziców i dzieci

MODELARSTWO
Czy zbudowałeś kiedyś urządzenie,
które samo unosi się w powietrzu?
A może chciałbyś dowiedzieć się
jak taki model stworzyć?
Chcesz zobaczyć pokaz lub wziąć
udział w zawodach modelarskich?

Spotkania:
środa godz. 18.00-19.00
Zajęcia bezpłatne!
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 04 32
e-mail: surma@oko.com.pl

Jeżeli masz w sobie choć trochę
pasji modelarskiej to zapraszamy na
Warsztaty Twórcze dla Młodzieży.
Zajęcia bezpłatne!
dla początkujących:
wtorek 18.30-19.45
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
tel. (0 22) 823 04 32, e-mail: surma@oko.com.pl
dla zaawansowanych:
OKO, ul. Grójecka 75, tel. (0 22) 822 48 70
Prowadzący: Maciej Kwiecień
– pracownik Centralnej Składnicy Modelarskiej.

Mediacja w DOMu
Emocje, jakich doświadczamy w kłótniach domowych, są często tak silne, że uniemożliwiają konstruktywne rozmawianie
o problemie. Pretensje i oskarżenia, raniące słowa czy ciągłe przywoływanie zdarzeń z przeszłości utrudnia znalezienie rozwiązania i tylko pogarsza sprawę. Mediatorzy rodzinni pracują dla osób, które po prostu nie mogą się dogadać. Pomagają
wzajemnie się wysłuchać, jasno wyrazić potrzeby i oczekiwania. Mediatorzy są bezstronni i neutralni – nie opowiadają się po
żadnej ze stron, nie osądzają i nie podpowiadają własnych rozwiązań.
Przez mediację można rozwiązać różne rodzinne spory: podział obowiązków domowych, ułożenie kontaktów z rodziną
współmałżonka czy sposób gospodarowania wspólnymi pieniędzmi. Z mediacji można skorzystać również w sytuacji rozwodu
lub separacji. Mediatorzy pomagają wówczas uzgodnić zasady opieki nad dziećmi, kwestie dotyczące podziału majątku,
alimentów czy korzystania ze wspólnego mieszkania.
Ogromną zaletą mediacji jest również jej poufność – wszystko, co zostanie powiedziane w jej trakcie, zostaje w czterech
ścianach pokoju mediacyjnego.
Od sierpnia na ulicy Górnickiego działa pierwszy w Warszawie Dzielnicowy Ośrodek Mediacji, gdzie dzięki dotacji Urzędu
Miasta mieszkańcy Ochoty mogą rozwiązywać swe konﬂikty rodzinne bezpłatnie (tylko do końca roku).
Telefon do mediatora: (0-22) 409 53 83 lub (0 22) 825 40 83.
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