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ZABAWA EDUKACYJNA
WIECZORY
– CIASTOTERAPIA
BARDÓW
17 stycznia 2009 r. (sobota) o godz. 19.00, w sali widowiskowej OKO
odbędzie się recital Lidii Jazgar pt. „Ze sobą tylko siebie przynieś”. Artystce towarzyszyć będzie zespół Galicja.

do
16.I

LIDIA JAZGAR – absolwentka Pedagogiki UJ, wokalistka zespołu Galicja, konferansjer, menedżer muzyczny, autorka niekonwencjonalnych
projektów artystycznych, choreograf, autorka tekstów i muzyki.
GALICJA – zespół dobrze znany miłośnikom „dobrej piosenki z tekstem”. Grają pełną spokoju i łagodności, a jednocześnie niezwykle
energetyzującą muzykę. Zespół ten tworzy na swoich koncertach
niepowtarzalną atmosferę, podczas której odpoczywają Ci, którzy
odpoczynku potrzebują, a chęci do życia nabierają Ci, którzy gdzieś
ją chwilowo zagubili...

10.I

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„W żłobie leży”
koncert kolęd z udziałem Alicji Majewskiej, Włodzimierza
Korcza, Strzyżowskiego Chóru Kameralnego
pod dyr. Grzegorza Oliwy
kościół Zwiastowania Pańskiego przy ul. Gorlickiej 5/7
godz. 19.30, wstęp wolny
koncert organizowany wspólnie z Wydziałem
Kultury Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

11.I

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
w koncercie udział wezmą Teatr „Zielony Kot”, Dziecięcy Zespół Wokalny GONG, Agata Wieczyńska-Krawiec
(laureatka tegorocznej OPPY), zespół rockowy Loser’s
Street oraz folkowy zespół Rimead z programem irlandzkim; aukcja prac plastycznych dzieci
z ochockich pracowni plastycznych oraz plastyków
z Pracowni Ceramiki „Angoba”, Magazynu Sztuk, Grupy
Malarskiej „Impresja”, Anny Lisowskiej, Janusza Zadurowicza, Katarzyny Arabudzkiej, Andrzeja Ziomka, Jacka
Malinowskiego; aukcję poprowadzi Tadeusz Chudecki
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30-15.00; wstęp wolny

11.I

XXIV OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
„Dokładniejsze niż pamięć” – spotkanie z Zygmuntem
Walkowskim – fotografem, wybitnym specjalistą interpretacji zdjęć Warszawy z okresu okupacji niemieckiej
i powstania warszawskiego
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny

12.I

WYGRAJ Z CZASEM
cykl spotkań o zdrowiu
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 17.00, wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona

16.I

WIECZÓR TRADYCYJNYCH TAŃCÓW
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.30; wstęp: 15 zł

17.I

WIANEK ROZMAITOŚCI
„Wesoło, pomysłowo, kolorowo”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.00; koszt: 50 zł od osoby; zapisy
i informacje: osobiście w Centrum Artystycznym
„Radomska 13” lub tel. (0 22) 823 37 56
e-mail: radomska13@oko.com.pl

Kompozytorem Galicji i autorem większości tekstów, jest Ryszard Brączek, ale galicyjskie „power ballads”, to wypadkowa pomysłów Lidii
Jazgar i jej kolegów.
17 stycznia 2009 r. (sobota), godz. 19.00
recital Lidii Jazgar w OKO
impreza biletowana; bilety w cenie 20 zł
sprzedaż: OKO, ul. Grójecka 75
tel.: (0 22) 822 48 70, 822 93 69

KABARETOWA SCENA OKO
24 stycznia 2009 r. (sobota) o godz. 19.00 wystąpi kabaret Limo w składzie: Ewa Blachnio, Szymon Jachimek, Abelard Giza, Wojciech Tremiszewski, czyli prawdopodobnie najbardziej utytułowany kabaret młodego pokolenia w Polsce. Trzykrotnie wygrali krakowską Pakę, wiele
laurów zdobywali też na innych festiwalach w kraju. Niełatwo opisać
tę trójmiejską formację w kilku słowach, bo każdy ich program różni się
od poprzedniego. W każdym razie to, co zawsze nam Limo oferuje, to
umiejętna obserwacja rzeczywistości i wynajdywania w niej absurdalnych sytuacji, bardzo dobre aktorstwo, mistrzowska gra słowem i kilka
dynamicznych, nieco boysbandowych piosenek, rozgrzewających
każdą publiczność.
24 stycznia 2009 r. (sobota), godz. 19.00
Kabaret Limo w OKO
impreza biletowana; bilety w cenie 20 zł
sprzedaż biletów: OKO, ul. Grójecka 75
rezerwacja pod nr (0 22) 822 48 70, 822 93 69

WIANEK ROZMAITOŚCI
Centrum Artystyczne „Radomska 13” rozpoczyna nowy cykl jednodniowych warsztatów kreatywnego tworzenia zatytułowany „Wianek
rozmaitości”.
W programie m.in. niezwykłe zastosowanie zwykłych przedmiotów
i materiału ﬂorystycznego, praktyczne porady ﬂorystyczne, ćwiczenia
warsztatowe zakończone wspólną wystawą uczestników. Na pierwsze
spotkanie serdecznie zapraszamy młodzież i dorosłych już 17 stycznia
(sobota) o godz. 10.00. Podczas kilkugodzinnego spotkania powstaną
kompozycje karnawałowe z wykorzystaniem owoców tropikalnych.
Zwykłe naczynia szklane przyodziane zostaną w nową szatę dekoracyjną. Liczba miejsc ograniczona.
17 stycznia 2009 r. (sobota), godz. 10.00
„Wesoło, pomysłowo, kolorowo”
koszt: 50 zł od osoby
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
zapisy i informacje: osobiście w Centrum Artystycznym
„Radomska 13”
lub tel. (0 22) 823 37 56
e-mail: radomska13@oko.com.pl
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ŻEBY JUTRO BYŁO TAKIE JAK DZIŚ!
ZAGROŻONY KRAJOBRAZ
fotograﬁe Grzegorza Ulatowskiego
SURMA, ul. Białobrzeska 17, wstęp wolny
wystawę można oglądać do 16 stycznia 2009
prosimy o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne
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XXIV OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„To my! Dwa kapciuszki! – przygody dwóch kapciuszków,
na podstawie powieści Marii Krüger
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 11.00; koszt spotkania 10 zł od osoby;
informacje i zapisy: OKO, ul. Grójecka 75
tel. (0 22) 822 37 56, mail: oko@oko.com.pl
liczba miejsc ograniczona

17.I

POCZTÓWKA ZE ŚWIATA
„Wieczór w Rio”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.00, wstęp wolny

17.I

WIECZORY BARDÓW
„Ze sobą tylko siebie przynieś” – recital Lidii Jazgar
artystce towarzyszyć będzie zespół Galicja
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00; cena biletów: 20 zł;
sprzedaż: OKO ul. Grójecka 75
tel.: (0 22) 822 48 70, 822 93 69

17.I

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z TATĄ I MAMĄ
„Południe z Magią” – warsztaty plastyczne; „Z magią
na ty” – Beskidzki Teatr Iluzji – Rafał Mulka
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00, wstęp wolny

Zapraszam na spotkanie z Zygmuntem Walkowskim – fotografem,
wybitnym specjalistą interpretacji zdjęć Warszawy z okresu okupacji
niemieckiej i powstania warszawskiego. Będziemy mogli zobaczyć
materiały archiwalne niemieckich sprawozdawców wojennych
z 1939 roku oraz serię zdjęć Luftwaffe z okresu powstania dotyczące
rejonu Ochoty. Zdjęcia i dokumenty te gość XXIV Ochockich Spotkań Historycznych odnalazł w Narodowym Archiwum College Park
pod Waszyngtonem. Serdecznie zapraszam. Wstęp wolny.
Gabriela Gab
PS Gorąco dziękujemy pani Teresie Łukaszczyk-Piorunek za pomoc
w przygotowaniu spotkań wrześniowego i grudniowego.
11 stycznia 2009 r. (niedziela), godz. 17.00
„Dokładniejsze niż pamięć”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21

TRADYCJA PO POLSKU
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, wszystkich tych, którzy
chcą poznać zwyczaje, obrzędy, tradycje kurpiowskie.

18.I

KABARETOWA SCENA OKO
Kabaret Limo
wystąpi w składzie: Ewa Blachnio, Szymon Jachimek,
Abelard Giza, Wojciech Tremiszewski
godz. 19.00; cena biletów: 20 zł;
sprzedaż: OKO ul. Grójecka 75
rezerwacja: tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69

24.I

TRADYCJA PO POLSKU
„W Kadzidlanym Boru” – Kurpie
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.30, wstęp wolny

25.I

OCHOCKI KOSTIUMOWY BAL KARNAWAŁOWY
DLA NAJMŁODSZYCH
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 16.00; wstęp: 10 zł

25.I

ZIMA W MIEŚCIE
spektakl dla dzieci
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 11.00

29.I

VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
„Biżuteria krok po kroku…”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.00; koszt warsztatów: 80 zł od osoby;
zapisy i informacje: osobiście w Centrum
Artystycznym „Radomska 13” lub tel. (0 22)
823 37 56; e-mail: radomska13@oko.com.pl

31.I

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

31.I

Kurpie stanowią pod względem sztuki ludowej teren wyjątkowo
ciekawy i wyraźnie odcinający się od reszty Mazowsza. Głównym
elementem sztuki ludowej jest tu wycinanka, najważniejsza, obok
tkaniny, ozdoba kolorystyczna izb chłopskich.
Właśnie goście z tej krainy zawitają w niedzielę 25 stycznia 2009 roku
do Centrum Artystycznego „Radomska 13”. Opowiedzą o tradycjach, muzyce, zwyczajach. Zaproszą do wspólnej zabawy i warsztatów rękodzielniczych. Zaprezentują tradycyjny strój kurpiowski
i ciągle żywą gwarę kurpiowską. Poczęstują wyrobami regionalnymi, a zespół ludowy z Kadzidła przedstawi jedno z najciekawszych
widowisk regionalnych – „Wesele Kurpiowskie” z ciekawymi starodawnymi obrzędami, tańcami i piosenkami weselnymi. Serdecznie
zapraszamy. Wstęp wolny.
25 stycznia 2009 r. (niedziela), godz. 12.30
„W Kadzidlanym Boru”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
www.radomska13.art.pl
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wspomnienia
Małgorzata
Baranowska

A

nna Kamieńska (1920-1986), poetka, ochocianka, lubiła piesze wędrówki. Na przykład spacerowała
brzegiem morza z łabędziami – łabędzie
morzem, a ona brzegiem. W Warszawie,
po obiedzie w Związku Literatów, często
zachodziła na Stare Miasto, żeby obejrzeć
bardziej lub mniej poetyckie przedmioty.
Chodziłyśmy nieraz do pięknego sklepu
ze szkłem na rogu Świętojańskiej i Rynku,
bo trzeba powiedzieć, że jedną z najładniejszych rzeczy w socjalizmie było szkło
artystyczne. Oglądałyśmy też w Cepelii
na Rynku rzeźbę ludową, tę oryginalną
i tę bardziej cepeliowską, hafty, tkaniny,
koronki. Potem wracałyśmy autobusem na
Ochotę, na plac Narutowicza.
Kamieńska udawała się do swojego
mieszkania przy ulicy Joteyki 13. Pierwsze
wrażenie było oszałamiające. Wielkiej biblioteki strzegły całe zastępy drewnianych,
ludowych świątków. Na stole piętrzyły się

Wracam na Ochotę (45)
otwarte książki, a pani Anna Kamieńska
podawała herbatę w niezwykłych „operowych” filiżankach, które pyszniły się złoceniami, różem, purpurą, lecz także wyróżniały się bardzo delikatnymi wzorami,
oryginalnymi uszkami. To ze względu na
filiżanki odwiedzałyśmy też Desę na Rynku Starego Miasta, po czym okazywało się,
że, przedmiot po przedmiocie, oglądałyśmy także wszystko inne.
Trudno mi teraz sobie przypomnieć, ale
chyba w Desie pokazano nam (do kupienia) niesamowity zbiór prawdziwych korali. Tych dawnych korali noszonych przez
krakowianki i góralki, jakich teraz już nie
ma i jakich nie wolno łowić. Dzisiaj przywozi się wschodnie korale, o wiele bardziej
czerwone. Już nie mają koloru niektórych
starych filiżanek. Bardzo, bardzo rzadko
cokolwiek kupowałyśmy. Raczej polowałyśmy na kształty i kolory, których nie sposób było znaleźć na naszej szarej Ochocie.
To coś w rodzaju „koła zamachowego”, bo
przecież zaraz trzeba było się wziąć do pisarskiej roboty.
Wydawało się, że wracamy na Ochotę
z jakiegoś innego miasta. Tak się u nas

w dzielnicy mówiło „jedziemy do miasta”. Okna mieszkania Anny Kamieńskiej
wychodziły na Kaliską. Niedaleko hala
Kopińska i targ, na którym inne wabiące
kształty, kolory i zapachy – jarzyny, kwiaty,
owoce. Kamieńska zauważała wszystko,
ale zwłaszcza lubiła przedmioty dobrze
zrobione, stare, nietypowe. Wydawało się,
że w jej świecie więcej jest przestrzeni ożywionej, natury niż kultury, ale przedmioty,
jako wytwory pracy rąk ludzkich, traktowała podobnie jak rośliny czy zwierzęta.
W jej mieszkaniu przy Joteyki królował
wielki, brązowy kot, strzegący tego ogromnego, kolorowego lasu świątków. Wyjście
z mieszkania poetki powodowało nagły
wstrząs – przejścia z przestrzeni magicznej
w przestrzeń dnia powszedniego.
Czasem wydaje mi się, że Anna Kamieńska przechadza się po dzielnicy
w poszukiwaniu inspirujących kształtów
i kolorów. W Notatniku 1973-1979 pisała: „Istnieją przedmioty głupie w swojej
formie i przedmioty mądre. Irytują mnie
niektóre głupie naczynia, forma rzeczy jest
jej słowem. Dlatego istnieje paradoksalna
możliwość przekładu rzeczy na słowo”

Krzysztof Trawkowski

Polska McDonaldka
i założyciel Pikadora

P

olska McDonaldka – takie porównanie z gwiazdami amerykańskiego
musicalu, formułowane swego czasu przez krytyków filmowych, przypadło
w udziale mieszkance kamienicy przy
Filtrowej 63 – Toli (właściwie Teodorze)
Mankiewiczównej (1900-1985), zamężnej
z twórcą kawiarni poetów Pod Pikadorem, Tadeuszem Raabe (1896-1975).
Nasza bohaterka urodzona na Podlasiu w Bronowie niedaleko Łomży zaraz
po maturze bardzo poważnie zabrała się
do robienia kariery artystycznej: studiowała grę na fortepianie w konserwatorium
w Warszawie i jednocześnie uczęszczała
na prywatne lekcje śpiewu i gry scenicznej
u Julii Mechówny. Potem były dwa debiuty:
najpierw w Krakowie w 1921 roku, potem
w Warszawie na scenie Opery Warszawskiej w 1922 r., gdzie występowała przez
dwa lata. W latach 1924-1928 kształciła swój
głos w Mediolanie, a po powrocie do kraju
ponownie była solistką Opery Warszawskiej aż do jej zamknięcia w 1932 roku.

4

W taki oto sposób z diwy operowej stała się z konieczności solistką czołowych
teatrzyków operetkowych i rewiowych
(„Rex”, „Wielka Operetka”, „Wielka Rewia”, „Stara Banda”, „Hollywood”, „Cyrulik Warszawski”). Również w tym czasie
już jako wschodząca gwiazda teatru Morskie Oko zagrała swoją pierwszą filmową
rolę w spektaklu „10% dla mnie”. Krytycy
podkreślali jej „dobrą aparycję, brak maniery i doskonały, czysto brzmiący głos”.
Potem zagrała jeszcze w pięciu filmach:
„Parada rezerwistów”, „Co mój mąż robi
w nocy”, „Śluby ułańskie”, „Manewry
miłosne”, „Pani minister tańczy”. W tym
ostatnim filmie występowała w podwójnej
roli, jako pani minister (premier) fikcyjnego państwa i jako jej niepoprawna siostra
śpiewaczka i tancerka kabaretowa. Choć
wystąpiła zaledwie w sześciu komediach
muzycznych, to trzeba przyznać, że dzięki
swojemu talentowi znalazła eksponowane
miejsce w kinie polskim. Jednak do największych osiągnięć Mankiewiczówny na-
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leży zaliczyć popularne przeboje takie jak:
„Odrobinę szczęścia w miłości”, „Powróćmy jak za dawnych lat”, „Gdybym ja miał
cztery nogi”, „Tak dobrze mi”, „Albo nikt,
albo ty” czy „Już nie mogę dłużej kryć”.
Występowała również za granicą,
w Czechach i w Niemczech (Berlin, Hamburg). W czasie kampanii wrześniowej
znalazła się w Białymstoku, gdzie dawała występy jako śpiewaczka estradowa.
Okupację spędziła w Warszawie pracując jako kelnerka, występowała również
na zakonspirowanych imprezach. Potem
grała w pierwszym powojennym kabarecie Kukułka. W latach 1951-1955 była aktorką Teatru Nowego, następnie Operetki
w Warszawie. Dla szerszej publiczności,
razem z Aleksandrem Żabczyńskim, dawała cykl występów pt. „Powróćmy jak za
dawnych lat”. W tych programach bardzo
często pojawiały się przedwojenne przeboje. Mankiewiczówna była najbardziej
lubianą przez publiczność partnerką Żabczyńskiego

Ochota
Naszym Czytelnikom i Mieszkańcom Ochoty
życzymy
POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU 2009
mając nadzieję, że nasze pismo
wciąż będzie miłym gościem w Państwa domu.
Dyrekcja Ośrodka Kultury Ochoty
wraz z pracownikami i redakcją „Ochotnika”

CZYTELNIA

STUDIO nagrań OKO

oferuje Ci najnowszą
technologię w specjalnie
projektowanych akustycznie
pomieszczeniach.
Wyposażenie studia:
MIKSER: TL Audio M4 Tube – 24
kanałowa lampowa konsoleta
PRZETWORNIK ANALOGOWO-CYFROWY: MOTU HD 192
ODSŁUCHY: ADAM P 33 z subwooferem ADAM SUB 10

Poetycka powieść Joanny Szczepkowskiej „Kocham
Paula McCartneya” jest podróżą do lat dziewczęcych,
do lat 60. spędzonych na Starej Ochocie. Próżno by szukać jednak w książce nostalgicznych wspomnień. Jest
to raczej powieść o trudnym i niekiedy bardzo bolesnym powrocie do przeszłości i o roli przeszłości, o tym,
że są tacy, którzy przed nią uciekają i tacy, którzy tylko
nią żyją. „Kocham Paula McCartneya” można bowiem
uznać również za próbę powieści psychologicznej,
uwznioślającej mity dzieciństwa i wskazującej na ich rolę
w dorosłym życiu. Kreśląc prostą z pozoru historię przyjaźni kilku dziewcząt kochających się w czwórce słynnych
chłopaków z Liverpoolu, Szczepkowska zagłębia się
w mroczne tajemnice miasta i jego mieszkańców. Warszawa, a przede wszystkim Ochota, są ważnymi bohaterami tej książki. Czytelnicy
„Ochotnika” z pewnością tropić będą wszystkie szlaki i wątki ochockie obecne
w książce, a tych, oddanych z dużym wdziękiem i swobodą poetycką przez autorkę, naprawdę nie brakuje.
JR
„Kocham Paula McCartneya”
Joanna Szczepkowska
Wydawnictwo Świat Książki 2008

PRZEDWZMACNIACZE I PROCESORY
ZEWNĘTRZNE: AVALON VT 737,
TL AUDIO C1, TC HELICON VOICE
ONE, Lexicon MPX 100, TC ELECTRONIC M ONE, Line 6 POD XT Pro
INSTRUMENTY: Yamaha MOTIF ES 8,
perkusja Yamaha STAGE CUSTOM,
gitara LINE 6 – VARIAX ACOUSTIC 700
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Drodzy Przyjaciele, Widzowie, Twórcy, Partnerzy!
ŻYCZYMY, aby 2009 Rok przyniósł Państwu
spełnienie zawodowych i osobistych planów, marzeń.
ŻYCZYMY satysfakcji z podejmowanych wyborów
i dużo wolnego czasu na realizację Państwa
artystycznych i kulturalnych
pasji, w których mamy nadzieję być pomocni.
Do Siego 2009 Roku
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z zespołem Domu Kultury „Rakowiec”
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wywiad miesiąca

„Ludzie nie śpieszyli się kiedyś
tak jak teraz”
– Starą Ochotę lat 50. i 60. wspomina Joanna Szczepkowska
tach 50. przez miasto aktorom miała
trochę zwariowaną atmosferę. Mieszkali
tam Brusikiewicz, Bielicka, Kwiatkowska,
Wojnicki, wielu aktorów ze starego pokolenia, którzy wymierali, kiedy ja byłam
dzieckiem – niesamowite towarzystwo!
Wanda Wermińska budziła nas wszystkich gamami bardzo wcześnie rano,
a Hanka Bielicka codziennie wychodząc
z domu wołała do wszystkich z podwórka, żegnając się z całą kamienicą.
Taki aktorski odpowiednik krakowskiej
Krupniczej…

Joanna Szczepkowska, fot. Zofia Nasierowska

Nakładem Świata Książki ukazała się
ostatnio Pani powieść „Kocham Paula McCartneya” oparta na motywach
wspomnień z lat dziewczęcych spędzonych na Starej Ochocie. Miłośnicy Pani
twórczości i miłośnicy Starej Ochoty na pewno po książkę sięgną, tych
ostatnich musimy jednak uprzedzić,
że wspomnieniom nie oddaje się tam
Pani z fotograficzną dokładnością, snuje raczej luźne impresje tyczące naszej
dzielnicy.
Rzeczywiście, pisząc „Kocham Paula
McCartneya” czerpałam z pewnego
epizodu dramatycznego, który się wydarzył na Starej Ochocie i przyznam, że
nie starałam się zachowywać pełnej
zgody topograficznej. Ale Ochota jest
oczywiście w tej książce ważna i jest też
ważna osobiście dla mnie.

Tak. To jeszcze były lata rozkwitu SPATiFu,
przeróżnych szaleństw tamtych lat…
Wiele pamiętam i od lat zastanawiam
się, czy nie spisać tych moich wspomnień. Tam mieszkał też fryzjer teatralny, manikiurzystka teatralna, całe środowisko teatru, a obok było moje podwórko, malutkie podwórko z malutkim
trawniczkiem, na które moja mama
wręcz mnie wyrzucała w obawie, żebym nie została artystką. Spędzałam
życie na podwórku przy trzepaku.
I zawsze, jak ktoś mnie pyta o inspiracje
literackie myśląc, że to będzie np. Homer, to zdecydowanie odpowiadam:
„raczej rozmowy na trzepaku z moimi
rówieśnikami”.
Jeden ze zbiorów Pani felietonów nosi
tytuł „Drugie podwórko”.
Bo ten klimat społeczności podwórkowych bardzo mocno wpłynął na

Przy piaskownicy skwerku Wielkopolskiego
z ojcem, Andrzejem Szczepkowskim

moje życie. Bardzo dużo biedy było…
I byli prawdziwi chuliganie! Teraz słowo
chuligan już właściwie wyszło z użycia,
a wtedy prawdziwi chuliganie przychodzili z drugiego podwórka, popisywali się, zabierali piłkę, ale nikogo nie bili.
A wieczorami przesiadywałam u dziadka, który czytał mi „Mitologię”. Można
było dostać lekkiej schizofrenii.
Jak zapamiętała Pani widok ze swojego
okna?
Zapamiętałam przede wszystkim widok
na ulicę Filtrową. Spotykało się wtedy
jeszcze sporo ludzi przetrąconych przez

Sięgnijmy więc może do tych wspomnień
realnych. Pani dzieciństwo było rozpięte
między dwoma domami: mieszkaniem
dziadka Jana Parandowskiego i mieszkaniem rodziców przy Filtrowej 64.
Mój dziadek mieszkał w kamienicy na
Zimorowica, na IV piętrze bez windy. To
była taka malutka spółdzielnia mieszkaniowa. Pamiętam atmosferę tego
mieszkania, Homer co drugie zdanie
i na każdej półce, wszechobecna kultura antyczna. Mój dom rodzinny na
Filtrowej zapamiętałam z kolei jako
bardzo mieszczański, obiad i kolacja
były zawsze o tej samej porze. Jednocześnie ta kamienica, oddana w la-
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Skwerek, w głębi ulica Dantyszka, kilkuletnia Joanna Szczepkowska w środku
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wywiad miesiąca
Cieszę się, że razem z Nowym Rokiem „Ochotnikowi” przybyli nowi autorzy. Od tego numeru, przez najbliższe miesiące, towarzyszyć nam będą felietony pani Anny Żurek
i powieść Artura Rafała Skowrońskiego (str. 14). Teksty
obojga autorów polecam Państwa uwadze, życząc „Ochotnikowi” kolejnych dobrych piór, a Czytelnikom przyjemności
z lektury. Dobrego Nowego Roku!
Joanna Rolińska

KRESOWE AŻURKI

Roma i Andrzej Szczepkowscy w okolicy placu Narutowicza

wojnę. Pamiętam panią, która często wychodziła w koszuli nocnej i w papilotach
do sklepu. Rytm ulicy się powtarzał, jak się
wyjrzało z okna o godzinie drugiej to było
wiadomo, że jeden pan z pieskiem podejdzie do kiosku i będzie kupował gazetę. Pamiętam kobiety, które sprzedawały
nielegalnie warzywa, taki przedsmak prywatnej inicjatywy. Rozkładały na gazetach marchewki, pietruszki itd. Stało ich
zwykle kilka na ulicy, a gdy od czasu do
czasu była nagonka milicji, one uciekały,
aby po jakimś czasie pojawić się znowu.
To wszystko było takie jakby na niby. Dzisiaj jedna z tych pań ma tam swój stały
stragan – prawdziwe miejsce. Pamiętam
powolny rytm ulicy, ludzie nie spieszyli się
tak jak teraz. I pamiętam stare, piękne latarnie na Asnyka – one dawały mi poczucie bezpieczeństwa.
A Filtry? Działały na Pani wyobraźnię?
Filtry źle na mnie działały, to była jakaś
dziwna przestrzeń. Ja się nawet niedawno im przyglądałam i nadal są dla

mnie czymś niedostępnym, kojarzącym
się trochę z więzieniem albo z jakąś planetą inną. Taki tajemniczy kawał pustki.
Odległym, nieprzyjaznym i zakazanym
dla mnie miejscem był również teren
działek w okolicach Żwirki i Wigury.
A Skra i ogródek jordanowski?
Tam znam każdy kąt, a przede wszystkim
drzewa, ponieważ wchodzenie na drzewa było wówczas moją specjalnością.
W ogródku jordanowskim było lodowisko i rodzaj domu kultury, gdzie uczęszczałam na jakieś zajęcia teatralne.
Chciałabym również wspomnieć rodzaj
„podziemnego” przedszkola, do którego chodziłam. Prowadziła je w swoim
prywatnym mieszkaniu na ulicy Raszyńskiej niejaka pani Janina. Pamiętam, że
mieliśmy zajęcia z religii. To przedszkole
przerodziło się później w pierwszą klasę prywatną prowadzoną przez panią
Zawadzką. Zajęcia mieliśmy na Akademickiej. Tam uczyliśmy się kaligrafii,
starannego czytania, śpiewu. Była też
religia. I później poszłam bardzo dobrze
przygotowana do „13” na Raszyńską.
Czy Ochota bardzo zmieniła się w Pani
oczach?
Odcinek między Raszyńską a placem
Narutowicza, idąc po prawej stronie
w stronę placu, nie zmienił się wcale.
Jest kawiarnia, tam gdzie była kawiarnia, jest sklep spożywczy tam gdzie był,
jest taki malutki półprywatny sklepik
po schodkach, gdzie zawsze wisiały te
same sukienki. Jest poczta. Jest nawet
magiel, kiedyś był taki prawdziwy XIXwieczny na parę i walce, teraz jest elektryczny, ale jest.
No i ta pani z budką z warzywami.
Tak i ta pani…
rozmawiała
Joanna Rolińska

Na przekór zmianom, które zazwyczaj
od nowego roku – pełni optymizmu –
znowu planujemy, szukam niezmienników. Nie matematycznych (mimo
stosownego, dawno zdobytego wykształcenia), nie dużych i rzucających
się w oczy, ale drobiazgów, które całkiem blisko albo trochę dalej „są zawsze”. I można to rozumieć jako „są tu
zawsze” albo „są zawsze takie”, mimo
różnych przekształceń otaczającej
rzeczywistości.
Do takich skromnych „niezmienników” zaliczam wspominany niedawno lokalny sklepik, trwający obecnie
w postaci „Tuż za rogiem” (za rogiem
Filtrowej i Sędziowskiej), a mający różne
wcześniejsze wcielenia, nie naruszające
jednak istoty zjawiska (czy raczej obiektu). Oczywiście osobiste „zawsze” ma
wiek zbliżony do patrzącego, jego kąt
widzenia i punkt obserwacyjny (mój jest
„kresowy”, znajduje się przy wschodniej
granicy Ochoty, nieopodal rwącej rzeki
– al. Niepodległości), może więc nawet
znacznie różnić się od oceny innych.
W tym przypadku, uwzględniając uwagi sąsiadów i majaczące w pamięci
słowa mojej babci o zakupach, poszerzam listę właścicieli sklepu dodając
na samym początku panią Brzuskową
(a może Brzózkową? Dzieciom łatwiej
zapamiętać przysmaki w sklepie niż
jego szyld wraz z ortografią). Ale dalej się z moim „zawsze” nie cofnę, jeśli
w tym samym miejscu był także przed
wojną sklep, to pozostawiam go tym,
co to pamiętają.
Wracając do niezmienników w matematyce, warto zauważyć, że na tym
polu zyskał światową sławę mieszkaniec Ochoty – profesor Karol Borsuk,
znakomity topolog, który 40 lat temu
stworzył teorię kształtu i wprowadził
jeden z najbardziej istotnych niezmienników kształtu – przesuwalność. Natomiast twierdzenie o punkcie stałym
sformułował profesor Stefan Banach,
co prawda we Lwowie, ale to właśnie
na Ochocie uczczono ulicą jego imię.
Udaję się teraz na poszukiwanie następnego niezmiennika. Może okaże się
nim „Dom, w którym zawsze jest…”?
***
Anna Żurek – niezmiennie mieszkająca
na Kolonii Staszica. Absolwentka Wydziału Matematyki UW w czasach, gdy nie
miał on jeszcze siedziby na Ochocie.
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ﬁlie
WOLONTARIAT Z OCHOTĄ
2 grudnia 2008 roku odbyło się dzielnicowe Święto Wolontariusza, czyli „Wolontariat z Ochotą”, podczas którego ochockie organizacje i instytucje świętowały
ze swoimi wolontariuszami. W tym roku gospodarzem święta był Ośrodek Kultury
Ochoty. Na Grójeckiej 75 mogli spotkać się i wymienić doświadczeniami ludzie,
z wrażliwością patrzący na otaczający ich świat i doceniający wagę niesienia
bezinteresownej pomocy. Oto fotorelacja:

fot. Katarzyna Kalbarczyk, Gazetka Osiedlowa „GO!”

W październiku, listopadzie i grudniu 2008 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
„Białobrzeska” realizowało we współpracy z „pionem społecznym” Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy projekt „Zachować młodość” – aktywizacja osób w wieku emerytalnym, mający na celu pobudzenie i wykorzystanie potencjału wiedzy
i umiejętności ludzi starszych, integrację międzypokoleniową pomiędzy dziećmi
i młodzieżą, a ludźmi w wieku emerytalnym, jak i pomoc w uzyskaniu poczucia przydatności i niedopuszczenie do izolacji ludzi starszych w społeczeństwie.
W ramach projektu osoby starsze uczestniczyły w zajęciach komputerowych,
konsultacjach z księgowości, zajęciach z psychologiem, wyjściach do kina, teatru oraz muzeów, a także w spotkaniach z młodzieżą.

fot. Paulina Borzecka

Wszedłszy do saloniku na Radomskiej
13 przez chwilę pomyślałem, czy nie
pomyliłem zaproszeń i nie poszedłem
na wystawę „Piękna niewiasta. Stroje
XIX-wieczne”. Złudzenie to zafundowały mi dwie prowadzące Ochockie Spotkania Historyczne, Gabriela Gab i Wiola Obuchowska, które
tego dnia ubrane były w stroje z XIX
wieku, zgodne z duchem opowieści
o wodociągach.
Wykład prowadził Jarosław Zieliński,
znany autor wielu książek o naszym
mieście. Przywołał postać rosyjskiego generała, Sokratesa Starynkiewicza. Właśnie on około roku 1880
zmodernizował miasto, wprowadzając nowoczesny wodociąg, telefony
i tramwaje konne, wszystko by Warszawa stała się w pełni sprawną twierdzą
(na wypadek wojny). W krótkim czasie
trzech lat powstało dzieło imponujące,
nowoczesne i niezwykle ciekawe architektonicznie, np. piękną kolumnową
architekturę hal Filtrów można porównać – zdaniem Jarosława Zielińskiego – z wybitnymi meczetami, których
w Europie się nie zobaczy. Filtry nie zostały zburzone i wciąż zachwycają. A ja
czekam na kolejny mail od Gabrieli (bo
bywalcy spotkań są na liście mailowej)
z zaproszeniem na Spotkania Historyczne na Ochocie.

ZACHOWAĆ MŁODOŚĆ
– AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
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KILKA SŁÓW
OD UCZESTNIKA
OCHOCKICH SPOTKAŃ
HISTORYCZNYCH

PS Kolejne zaskoczenie to oświadczenie Wioli Obuchowskiej, że pochodzi
z Murzasichla i już w styczniu rozpoczyna na Radomskiej cykl „Górale w Warszawie”, na który przez kilka kolejnych
miesięcy będzie zapraszała górali prezentujących folklor tych ziem. Wybiorę
się i zobaczę, może będzie tak samo
malowniczo i ciekawie...
Jerzy Słomczyński

Uczestnictwo w „Zachować młodość” było darmowe, należało wcześniej zgłosić
chęć udziału w projekcie w Klubie Osiedlowym SURMA, wypełnić deklarację i wypisać oczekiwania, które miejmy nadzieję
staną się podwaliną do tworzenia dalszych programów. Frekwencja dopisująca
w realizacji tegoż przedsięwzięcia uświadomiła Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych
„Białobrzeska” potrzebę kontynuowania
działań podobnego typu. Miejmy nadzieję, że będzie możliwość ich kontynuacji i że
będą się one cieszyć równie wielkim zainteresowaniem.
Kamila Struzik-Gajewska
koordynatorka projektu
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Podczas Ochockich Spotkań Historycznych

sylwetka miesiąca

„Byłem inżynierem,
a przede wszystkim carskim generałem”
– z Sokratesem Starynkiewiczem rozmawia Gabriela Gab

twierdzą, w związku z tym wszystkie
rozwiązania zapewniające sprawne
funkcjonowanie miasta w warunkach
ewentualnego oblężenia uzasadniały
modernizację infrastruktury. Dlatego
też udało mi się wybudować gazownię na Woli, wybrukować kostką wiele
ulic, zainstalować latarnie, wybudować Halę na Koszykach i Halę Mirowską oraz Cmentarz Bródnowski. A po
drugie udało mi się przekonać Jego
Wysokość, że projekt panów Lindleyów
jest tak nowatorski, iż niebezpiecznym
byłoby wprowadzenie go w stolicy
Rosji bez uprzedniego przetestowania
w mniej znaczącym miejscu.

Przez 17 lat był Pan prezydentem
Warszawy…
Nigdy formalnie nie byłem prezydentem, a jedynie p.o. prezydenta. Gdy
obejmowałem to stanowisko 16 października 1875 roku nie przypuszczałem, że będę piastował je do 1892 roku,
a w Warszawie zostanę aż do śmierci.
Proszę pamiętać, że był to czas nasilonych represji carskich wobec Polaków
po upadku powstania styczniowego,
zaś moi mocodawcy uważali mnie za
polonofila. Pewnie dlatego nigdy nie
uzyskałem oficjalnej nominacji na prezydenta miasta.

Wracając jeszcze do kwestii finansowania budowy wodociągów i kanalizacji,
wiem, dokładał Pan do tego interesu.

A był Pan polonofilem?
Skądże znowu! Nawet po polsku nigdy
nie nauczyłem się mówić. Wszystkie
artykuły, które pisywałem do waszych
gazet były tłumaczone z rosyjskiego.
Ale rozumiałem waszą mowę, odpowiadałem po rosyjsku lub francusku.
Po prostu byłem dobrym gospodarzem, stąd moje sukcesy w zarządzaniu miastem. Przyjechałem do zapyziałego, zapuszczonego, jeszcze XVIIIwiecznego, miasta. Jak Pani zapewne
wiadomo byłem inżynierem, a przede
wszystkim carskim generałem i z pełną
odpowiedzialnością i osobistą ambicją podchodziłem do powierzonych
mi obowiązków. A tu trzeba było zrobić porządek. To miasto było jednym
wielkim ściekiem, śmietniskiem i wylęgarnią chorób. Mimo to bardzo trudno
było mi namówić zarówno inżynierów,
jak i finansistów do budowy wodociągów i kanalizacji. Bardzo długo byłem
atakowany, że Warszawy nie stać na
taką inwestycję i że nie jest ona konieczna. Protestowano również przeciwko obowiązkowemu przyłączaniu
budynków do kanalizacji jako ograniczeniu swobody w dysponowaniu nieruchomością. Na szczęście udało mi
się was – warszawiaków – przekonać
do tej idei i moje Filtry służą wam do
dzisiaj. Wybrałem projekt panów Lindleyów, bo osobiście sprawdziłem ich
prace we Frankfurcie nad Menem, ale
postawiłem na polskich wykonawców
i rodzime materiały. Nieocenione zasługi miał też Polak, naczelny inżynier
miasta, Alfons Grotowski.

Sokrates Starynkiewicz

Zamiast zarządzić budowę wodociągów rozpoczął Pan publiczną dyskusję
nad projektem, cierpliwie odpowiadał
Pan na wszystkie zarzuty, odpierał ataki i w końcu przekonał mieszkańców. To
dość nietypowe jak na carskiego generała, który miał pełnię władzy.
Z tą pełnią władzy to nie przesadzajmy.
Musiałem być posłuszny rozkazom generała gubernatora Josifa Hurki, który
również przeciwny był unowocześnianiu Warszawy. Ale rzeczywiście zależało
mi na poparciu obywateli, powołałem
Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji
i Wodociągów, bo sądziłem, iż mieszkańcy miasta mają prawo wiedzieć, jak
wykorzystywany jest pieniądz publiczny.
Poza tym zamiast pożyczać środki na inwestycje na wysoki procent od bankierów, wypuściłem miejskie obligacje, stąd
pewnie też nieprzychylne opinie finansistów pozbawionych zysków. Zresztą za
jeden ze swoich sukcesów uważam prawie dwukrotny wzrost wpływów w kasie
miasta w czasie mojej kadencji, bez
zwiększania obciążeń podatkowych.
A jak udało się Panu przekonać cara
Aleksandra II, aby w prowincjonalnym
podległym mieście zbudować najnowocześniejszy w ówczesnej Europie
system wodociągów i kanalizacji?
Ha! Dobre pytanie. Po pierwsze zapadła decyzja, że Warszawa ma być
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Jestem człowiekiem honoru i jeśli na
mocy mojej decyzji została zakupiona
niewłaściwa maszyna do pogłębiania
Wisły, to z własnej kieszeni zwróciłem
kilkanaście tysięcy rubli. Moja żona nie
była zachwycona moim stosunkiem do
pieniędzy, ale dla mnie było oczywiste,
że np. nie wypada mi pobierać zasiłku
na czworo moich dzieci. Gdy złożyłem
dymisję po 17 latach bycia „u władzy”
mój majątek był dużo mniejszy niż przed
przyjazdem do Warszawy. Wielu uważało mnie za dziwaka. Zawsze postępowałem uczciwie. Może dlatego jeszcze
za mojego życia uliczkę dochodzącą
do Filtrów nazwano moim imieniem. Teraz to jest plac, zdaje się.
Zapisał się Pan chwalebnie w pamięci
warszawiaków.
Chyba nie do końca. Nie mogliście mi
darować budowy cerkwi na placu Saskim. Jestem wyznania prawosławnego i była to dla mnie kwestia sumienia
i mojej wiary. Z kasy miejskiej remontowałem także wiele waszych świątyń,
jak i wspierałem budowę nowych. Miło
mi, że mój grób na Cmentarzu Prawosławnym na Woli jest regularnie odnawiany i zadbany.
Skąd takie nietypowe imię, Sokrates?
Mój ojciec był miłośnikiem starożytnej
Grecji. Mojego brata, również inżyniera, nazwał Olimp.
Dziękuję za rozmowę.
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Seniorzy
Od redakcji: prezentujemy poniżej fragmenty pięknego listu, który otrzymaliśmy od p. Wiesławy Marciniak, uczestniczki wycieczki po świątyniach warszawskich 29 października i 6 listopada 2008.

WSPOMNIENIE Z WYCIECZKI
Hura! Dzień 29 października został zaplanowany na wycieczkę autokarową szlakiem świątyń różnych wyznań. Na miejsce
zbiórki punktualnie podjechał autokar, za
którego kierownicą siedział uśmiechnięty pan Andrzej. Naszych aniołów stróżów
stanowili: przewodnik – pan Piotr, będący
kopalnią wiedzy i informacji oraz przemiła,
zawsze życzliwa p. Janina Pytka.
Ruszamy ulicami Warszawy do meczetu
przy ulicy Powsińskiej. Czas przejazdu nasz
przewodnik wykorzystuje na przekazanie
nam wielu ciekawych informacji o Warszawie. My starzy warszawiacy momentami jesteśmy zadziwieni. Wiele informacji jest dla
nas nowością. [...] Meczet – wchodzimy do
sieni i zdejmujemy buty, następnie przechodzimy do dużej sali wyłożonej miękkimi
dywanami. W skupieniu siadamy na podłodze. Rozglądamy się z zaciekawieniem.
Chyba każdy z nas jest pierwszy raz w meczecie. Na ścianach nie ma żadnych obrazów przedstawiających świętych. Są tylko
cytaty z Koranu, umieszczone w dużych
ozdobnych ramach. Po chwili mamy okazję
wysłuchać z ust przedstawiciela tej wiary
o zwyczajach, jakie obowiązują w meczecie.
Kobiety modlą się oddzielnie od mężczyzn.
Czas w meczecie ma być poświęcony Allachowi, dlatego nie można się rozpraszać,
np. patrząc na kobiety. […] Sporo ciekawych
informacji otrzymaliśmy siedząc razem, kobiety i mężczyźni, na miękkich dywanach
meczetu. No, ale my tam zwiedzaliśmy,
a nie modliliśmy się.
Kolejnym miejscem sakralnym jest Kościół Ewangelicko-Reformowany przy ulicy
Solidarności. […] W środku kościoła pusto.
Są tylko ławki – żadnych ozdób. Dowia-

dujemy się, że w tym kościele obowiązuje
główna zasada: źródłem wiary i normą
życia jest Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu, które zawiera wszystko, co jest
potrzebne człowiekowi do zbawienia […].
Następnie odwiedzamy kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Parterowy budynek
niczym nie różni się od świeckich budynków. Tylko bardzo strzelista wieża obok
wskazuje, że nie jest to zwykły budynek.
W środku – duży hol […]. Dalej sale z wygodnymi ławkami. Na ścianach nie ma
obrazów. W zasadzie nie ma nic. Nie rozumiem tego wyznania, ale modlą się do Boga.
Wsiadamy zadumani do autokaru […].
Druga część wycieczki. Ten sam kierowca, przewodnik. Zaczynamy zwiedzanie
od Katedry św. Floriana na Pradze. Parafia św. Floriana to przepiękny budynek.
W środku śliczne obrazy, piękne kwiaty […].
W oknach kolorowe, cudne witraże. Przewodnik opowiada nam historię kościoła.
Wszystkie informacje chłoniemy z zapartym
tchem. Krótka modlitwa i jedziemy dalej.
Podjeżdżamy pod bramę cerkwi na Pradze.
To naprawdę bardzo okazały budynek. Pokrycie dachowe zdobią połyskujące w słońcu złote kopuły, a na nich krzyże – różniące
się od tych spotykanych w kościołach katolickich. Zwiedzanie rozpoczynamy od dolnej części świątyni. W przeciwieństwie do
wcześniej zwiedzanych przybytków, tu na
ścianach wisi bardzo dużo obrazów – ikon.
Zatrzymujemy się w pomieszczeniu, gdzie
stoją specjalne świeczniki, w których wierni umieszczają wąskie świeczki zapalane
w różnych intencjach. Znów wiele ciekawych informacji. W zasadzie wszyscy wiemy, że wyznawcy prawosławia żegnają się

trzema palcami, a katolicy pięcioma, ale
nikt nie wiedział dlaczego. Otóż, złożone
trzy palce symbolizują Trójcę Świętą, natomiast pięć palców – co nas bardzo zadziwiło – symbolizuje pięć ran zadanych Jezusowi podczas ukrzyżowania. I tak, u schyłku
naszego życia poznaliśmy genezę tak często
wykonywanego przez nas gestu […].
Cerkiew to miejsce bardzo kolorowe,
pełne złoceń, barwnych ikon i malowideł.
Ikonostas jest innym miejscem niż w kościołach katolickich. To oddzielona przestrzeń
w głównej nawie, do której poprzez specjalne drzwi mogą wchodzić tylko upoważnione osoby. Natomiast przez środkowe
wejście do ikonostasu ma prawo wchodzić tylko osoba celebrująca nabożeństwo.
W cerkwi nie ma organów, nie ma też ławek
i wierni podczas nabożeństw stoją […].
Kolejnym etapem naszej wycieczki jest
cmentarz żydowski na Bródnie. Pora jesienna na cmentarzu powoduje zadumę
i nostalgię. Idziemy po kolorowych dywanach opadłych liści. Wokół nas bardzo dużo
połamanych, zwalonych nagrobków [...].
Ostatnią świątynią, którą zwiedzamy jest
przedwojenna synagoga na pl. Grzybowskim. Przetrwała – choć ograbiona – wojnę,
ponieważ służyła jako magazyn i stajnie.
Odremontowano ją dopiero w 1977 roku,
a otwarto w 1983. W synagodze dowiedzieliśmy się wiele o wierze żydowskiej, o podwyższeniu – najważniejszym miejscu bożnicy. Podziwialiśmy także szafę ołtarzową
przeznaczoną do przechowywania ręcznie
pisanych tekstów Pięcioksięgu Mojżeszowego w formie zwoju oraz galerie dla kobiet otaczające budowlę.
Koniec wycieczki nie oznaczał końca naszych przemyśleń. Dla nas – ludzi w starszym
wieku – wiara jest bardzo ważna. Doszliśmy
do wspólnego wniosku, że ludzie różnych
wyznań: Żydzi, Chrześcijanie, Mahometanie
modlą się w różnych miejscach, ale modlą się
do jednego Boga. Myślę, że tolerancja w stosunku do innych wyznań wzrosła wśród nas
po tej wycieczce. Ważne jest, aby być dobrym
i życzliwym dla każdego.
Wspomnienia zebrała
i opisała niewprawnym piórem
Wiesława Marciniak
***
PS Dziękujemy każdemu, kto przyczynił
się do tego, że znalazł się autokar i czas dla
nas – starszych. Doceniamy to, bo mimo że
dokuczają nam różne dolegliwości z radością przyjęliśmy zaoferowaną wycieczkę
i możliwość zwiedzenia tylu interesujących
miejsc. Łatwiej jest żyć z poczuciem, że ktoś
o nas myśli. Raz jeszcze dziękujemy.
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SURMA
WEHIKUŁ CZASU – SPOTKANIA WIELOPOKOLENIOWE – SIL, FIO, OKO, SURMA
Od września do grudnia 2008 roku w Klubie Osiedlowym SURMA realizowane były spotkania wielopokoleniowe „Wehikuł
Czasu”, skierowane do dzieci w wieku 5-12 lat oraz ich rodziców i dziadków. Projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach FIO 2008 realizowany był przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Białobrzeska” w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury Ochoty. W ramach projektu odbyły się następujące sobotnie spotkania: 27 września – „Podwodne
i płochliwe”, 25 października – „Wielobarwni i szaroburzy”, 22 listopada – „Straszydła i potwory”, 29 listopada – „Andrzejki”,
6 grudnia – „Mówiące ludzkim głosem”.
Spotkania wielopokoleniowe były okazją do wspólnej zabawy, bycia wśród ludzi, rozwijania swoich kulturalnych horyzontów.
Tutaj hasło „bawimy się i współpracujemy” miało swoje urzeczywistnienie w konkretnych działaniach animacyjnych opartych
m.in. na „pedagogice zabawy” czy z wykorzystaniem innych form, metod pracy z grupą. Wszystkie spotkania cieszyły się dużym powodzeniem wśród zamieszkujących Ochotę dzieci oraz ich rodziców i dziadków. W sumie we wszystkich spotkaniach
wzięła stała grupa 100 osób.
Wszystkim uczestnikom spotkań w ramach projektu „Wehikuł Czasu” serdecznie dziękujemy za wspólną twórczą, animacyjną
pracę, która przyniosła uczestnikom wiele satysfakcji, radości, uśmiechu w sobotnie popołudnia, zaś nam animatorom – wiele
inspiracji do tworzenia kolejnych interesujących scenariuszy spotkań, realizowanych w projekcie.
Paulina Borzecka
wraz z Zespołem Animatorów realizujących projekt
fot. Paulina Borzecka

II Osiedlowy Turniej Szachowy
13 grudnia odbył się w Klubie Osiedlowym SURMA II Osiedlowy Turniej Szachowy.
Mimo, jak się okazało, pechowo dobranego terminu (w wielu szkołach dzieci odrabiały 2 stycznia) w naszych progach zagościli zawodnicy nawet z Grójca i Grodziska
Mazowieckiego. Po raz pierwszy (i pewnie nie ostatni) przyjechali też młodzi szachiści
z zaprzyjaźnionej szkółki szachowej z Gocławia, którą prowadzi Łukasz Jankowski.
W klimacie przedświątecznym, w cieniu choinki, młodzi adepci sztuki szachowej
stanęli w szranki. Najwięcej emocji dostarczyli najmłodsi uczestnicy, którzy rozegrali
bardzo zacięte pojedynki. I mimo że większość z nich dopiero rozpoczyna swoją
przygodę z szachami, już widać w nich wielki zapał do królewskiej gry.
Z kompletem punktów wygrał doświadczony (choć dopiero 8-letni) Tomek Rosiak.
Drugie miejsce, po bardzo zaciętej partii ze zwycięzcą, zajęła Kamila Wierzejska.
Na trzecim miejscu uplasował się broniący honoru naszej surmowej szkółki Aron
Khan. Na medalową trójkę czekały nagrody – ciekawe książki i ogromne czekolady. Zdobywcy kolejnych miejsc dostali dyplomy i skromne nagrody pocieszenia.
Dzieci opuszczały gościnne progi SURMY z uśmiechami na twarzy i mamy nadzieję,
że zachęciły się do dalszej gry w szachy.
Magdalena Jóźwik i Ziemowit Pazderski
wolontariusze prowadzący zajęcia szachowe
w Klubie Osiedlowym SURMA
SZACHY
wtorki i piątki, godz. 17.30-19.00
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17, tel./fax (0 22) 823 04 32
e-mail: surma@oko.com.pl
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fot. Paulina Borzecka
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ALEKSANDER LASZENKO
WYRÓŻNIONY PRZEZ FUNDACJĘ
IM. FRANCISZKI EIBISCH
Fundacja im. Franciszki Eibisch utworzona została z woli wybitnego artysty-malarza z kręgu
Ecôle de Paris, profesora Eugeniusza Eibischa,
laureata jednej z najbardziej prestiżowych na
świecie nagród – nowojorskiej Nagrody Guggenheima. Konkurs Fundacji im. Franciszki
Eibisch jest jedną z nielicznych w Polsce inicjatyw służących promocji młodych artystów.
Uczestnicy konkursu to artyści-malarze, reprezentujący środowiska twórcze z całego kraju,
absolwenci uczelni artystycznych (do pięciu
lat po dyplomie) oraz studenci ostatnich lat
studiów w Akademiach Sztuk Pięknych. Każdego roku w konkursie przyznawana
jest Grand Prix oraz wyróżnienia honorowe. W roku 2008 w gronie uhonorowanych
artystów znalazł się instruktor z Magazynu Sztuk, filii Ośrodka Kultury Ochoty – Aleksander Laszenko.
Należy także wspomnieć, że to niepierwsze laury artysty Magazynu Sztuk
w tym roku, zdobył on również Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na XXII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie,
a także zakwalifikował się do międzynarodowej wystawy pokonkursowej „Obraz przestrzeni publicznej – Poznań 2008”.
Aleksander Laszenko urodził się w 1979 roku w Warszawie.
W latach 1994-1999 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie, a następnie
w latach 1999-2004 warszawską Akademię Sztuk Pięknych na
Wydziale Malarstwa. W czasie studiów naukę pobierał w pracowniach: malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego – dyplom, rysunku prof. Tomasza Żołnierkiewicza, rysunku prof. Stanisława Baja, rzeźby prof. Piotra Gawrona – aneks do dyplomu.
Obecnie zajmuje się malarstwem, rzeźbą oraz działalnością
muzyczną. Współzałożyciel i aktywny członek powstałej na jesieni 2004 r. grupy artystycznej Der Blaue Ratler. Więcej o artyście można dowiedzieć się na stronie www.magazynsztuk.pl.
Nagrody i wyróżnienia:
2005 nagroda specjalna pisma artystycznego Exit na Ogólnopolskim
Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje 2004”, Galeria Sztuki, Legnica
2007 wyróżnienie na VII Biennale Małych Form Malarskich, Galeria Wozownia, Toruń
2007 Grand Prix na Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego „Jesienne
Konfrontacje”, Biuro Wystaw Artystycznych, Rzeszów
2008 XXII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie – Nagroda
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Zapraszamy także na zajęcia z rysunku i malarstwa prowadzone pod okiem
Aleksandra Laszenki do Magazynu Sztuk (Filtrowa 62, lok. 230) – czwartki, od
godziny 16.00 do 20.00.

BIŻUTERIA KROK PO KROKU
Zapraszamy młodzież i dorosłych na kolejne spotkanie w ramach Vademecum
Sztuki Użytkowej, które odbędzie się 31 stycznia (sobota) w Centrum Artystycznym
„Radomska 13”. Tym razem zapraszamy do wspólnego wykonania zestawu biżuterii. Robiąc własnoręcznie komplet biżuterii zyskujesz jedyny i unikatowy prezent
dla siebie lub przyjaciółki. Podczas warsztatów na pewno uzyskasz wiele cennych
informacji i porad, ale przede wszystkim miło spędzisz czas. Materiały wliczone są
w cenę zajęć. Liczba miejsc ograniczona.
31 stycznia 2009 r. (sobota), godz. 12.00
„Biżuteria krok po kroku…”
koszt warsztatów: 80 zł
zapisy i informacje: osobiście w Centrum Artystycznym „Radomska 13”
lub tel. (0 22) 823 37 56, e-mail: radomska13@oko.com.pl
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POCZTÓWKA ZE ŚWIATA
Daj się przenieść w klimat gorącej Brazylii. Poczuj brazylijski karnawał! Wraz
z tancerzami z formacji SalsHall Ortodox i muzykami z grupy perkusyjnej
SHO zabierzemy Cię w muzyczno-taneczną podróż do Brazylii. W programie prezentacje tradycyjnych tańców
religii afrobrazylijskiej Candomble oraz
pokaz zdjęć i prezentacja filmów prosto z karnawału w Rio. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.
17 stycznia 2009 r. (sobota), godz. 18.00
„Wieczór w Rio”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
www.radomska13.art.pl

ZAGROŻONY
KRAJOBRAZ W TONIE

„Chcę, aby te fotografie miały charakter przestrogi – mówił podczas
przygotowań do wystawy autor fotografii, Grzegorz Ulatowski. Wiele
z miejsc, które sfotografowałem już
nie istnieje. Wycięto już tamte drzewa,
które uchwyciłem pokryte szronem”.
Ulatowski, na wystawie zorganizowanej
w ramach projektu TONA, prezentuje
zdjęcia krajobrazu mazowieckiego. Widoki, które można oglądać na fotografiach, często istnieją już tylko na nich. To
prace dokumentalne, silnie oddziałujące na odbiorcę. Wystawę można oglądać do 16 lutego 2009 r. w Klubie Osiedlowym SURMA. Prosimy o wcześniejszy
kontakt tel. (0 22) 823 04 32.
Zapraszam też każdego, kto zainteresowany jest projektem TONA – czy
jako artysta, chcący zaprezentować swoje prace, czy też jako widz-odbiorca. Zachęcam do pisania na
tona.koordynator@gmail.com.
Agata Gajda koordynator TONA

ﬁlie
DZIECIĘCE
SPOTKANIA LITERACKIE

GÓRALE W WARSZAWIE, czyli POSIADY NA OCHOCIE
„Hej wesele, wesele, małe weselisko
Cemuś nie zrobiła więksego mamićko”
Dawniej na Podhalu, kiedy przychodził czas jesienno-zimowy, wieczorami schodzili się gazdowie i gaździny do jednej chałupy na posiady. Czas szybciej płynął
przy wspólnej pracy, rozmowach i zabawie, a między ludźmi tworzyły się silne
więzi. Jeżeli nie był to okres Adwentu lub Wielkiego Postu, posiady często kończyły się śpiewem i tańcami. Właśnie do tamtych tradycji chcemy nawiązać
w czasie naszych spotkań.
Zapraszamy na „prawdziwe” góralskie posiady, podczas których będzie można
doświadczyć specyficznej atmosfery góralskiego biesiadowania. Na comiesięcznych spotkaniach opowiemy o zwyczajach, gwarze podhalańskiej, przybliżymy
budownictwo i architekturę Podhala i Karpat, opowiemy o wspaniałej przyrodzie Tatr. Będziemy gościć specjalistów z różnych dziedzin, artystów, rzemieślników, zespoły regionalne i oczywiście kapele góralskie „spod samiućkik Tater”.
Tematem pierwszego spotkania będą obrzędy i zwyczaje weselne. Opowieści urozmaicą występy zespołu regionalnego „Białodunajcanie” z Białego
Dunajca, który pokaże, jak obrzędy weselne wyglądają współcześnie. Będzie
muzyka, taniec, śpiew, góralska gawęda i oczywiście sami Górale z Białego Dunajca, Bukowiny Tatrzańskiej i Nowego Targu. Spotkanie poprowadzi
dr Stanisława Trebunia-Staszel, etnolog i znawczyni tematyki podhalańskiej.
W czasie spotkania odbędzie się również promocja książki Stanisławy Galicy-Górkiewicz „Bukowina Tatrzańska. Góralskie życie”. Pytomy piyknie, przyjdźcie ku nom!
Wioletta Obuchowska

Bohaterami styczniowego spotkania
dzieci z literaturą będą w Ośrodku Kultury
Ochoty kapciuszki. Ich przygody opisała
Maria Krüger, autorka niezapomnianej
książki o Karolci. Aktor Tomek Solich przeczyta fragmenty książki pt. „To my! Dwa
kapciuszki”. Ich przygody zainspirują
warsztaty artystyczne, które odbędą się
w ramach spotkania. Tym razem będą
to warsztaty związane z szyciem i wyszywaniem, a materiałem będzie m.in. filc.
Odbędą się też zabawy ruchowe dla
najmłodszych uczestników. Serdecznie
zapraszamy.
17 stycznia 2009 r. (sobota)
godz. 11.00
To my! Dwa kapciuszki!
koszt: 10 zł od osoby
informacje i zapisy:
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75
tel. (0 22) 822 37 56
e-mail: oko@oko.com.pl
liczba miejsc ograniczona

10 stycznia 2009 r. (sobota), godz.18.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56, www.radomska13.art.pl
wstęp wolny

PIERWSZY KROCZEK W SURMIE
W Klubie Osiedlowym SURMA, we wtorki i czwartki w godz. 10.00-12.00 organizowane są bezpłatne zajęcia dla dzieci do lat 3 i ich rodziców. Jest
to bezpieczne miejsce dostosowane do potrzeb maluchów, wyposażone
w zabawki i niezbędne materiały, które wspierają rozwój w pierwszych latach życia. Ponadto grupą opiekuje się doświadczona psycholog, która
korzysta z technik wspierających rozwój w kluczowych pierwszych latach
życia dziecka, organizując im krótkie zajęcia w ramach zabawy. Ćwiczenia
podzielone są na bloki tematyczne, które zapewnić mają optymalne poszerzenie umiejętności dziecka w sferze motorycznej i psychicznej.
Dzięki spotkaniom dzieci mogą nabrać pewności siebie, nauczyć się zasad funkcjonowania w grupie, poznać zasady współpracy przygotowując
się tym do czekającego na nie w późniejszym okresie przedszkola. Zajęcia
skierowane są także do rodziców, którzy mogą przyjść, podzielić się swoimi
obawami, a także osiągnięciami w procesie wychowania swoich dzieci,
skorzystać z konsultacji psychologa, wymienić się doświadczeniami z innymi
rodzicami, a przede wszystkim spędzić czas w miłej atmosferze.
Zapraszam serdecznie
Kamila Struzik-Gajewska
z synkiem Olivierem
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powieść

Długie, gorące lato

Artur Rafał Skowroński

„List”
W Warszawie było parno i duszno. Zaczęły się wakacje. Byłem już po maturze i po daremnej próbie dostania się na wydział polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Aby
uciec przed wojskiem zdałem szybko i bez
większego entuzjazmu do jakiejś dwuletniej
szkoły handlu zagranicznego. Można powiedzieć, że zacumowałem. Przyczaiłem się.
Tamtego dnia szedłem powolnym krokiem na spotkanie z przyjacielem. Kryjąc
się w cieniu jarzębin i klonów parku przy
Szczęśliwcach zmierzałem w stronę Cypla
Hendersonów, jak ochrzcił to miejsce przed
laty mój starszy brat. Ponoć leciał kiedyś
w telewizji serial o rodzinie Hendersonów,
która chyba mieszkała na cyplu. Tak się
właśnie tworzy historię bloków, kamienic,
podwórek, ulic, parków i osiedli. Tak się
tworzy historię miasta.
My, pokolenie o bite dwadzieścia lat
młodsze, przejęliśmy tę nazwę bez sprzeciwu, wręcz naturalnie, tak jak naturalnie
przejmujemy nazwy ulic czy parków. Cypel
Hendersonów wrzynał się w jeden z dwóch
stawów na gliniankach. Na jego końcu stała
ławka. Usiadłem i zapatrzyłem się w granatową toń stawu. Dzień był upalny. Na szczęście od wody wiał przyjemny wiaterek. „Co
za beznadziejna nuda” – pomyślałem i rzuciłem kaczkę. Kamień odbił się kilka razy od
tafli stawu i zniknął mi z oczu.
– Co masz taką minę? Aż żal patrzeć –
usłyszałem nagle znajomy głos.
Wojtek stał na szeroko rozstawionych
nogach. Ręce miał zawadiacko wciśnięte
w kieszenie i zerkał na mnie przez przymrużone oczy.
– Cześć brachu – przywitałem się – Z czego mam się cieszyć? Rozejrzyj się dookoła.
Usiadł niedbale obok mnie i przeciągnął
powłóczystym spojrzeniem po okolicy.
W parku kręciło się trochę ludzi. Za plecami jakaś grupka opalała się na trawie.
Ktoś karmił kaczki. Gdzieś wśród drzew
nawoływały się dzieci. Słońce świeciło
z wysoka przypiekając nam karki. Był środek
tygodnia. Park zdawał się być rozbudzony
i senny zarazem.
– Nuda – powiedziałem i machinalnie
przyczesałem dłonią włosy.
– Nie przesadzaj. Są wakacje. Mamy
wreszcie czas. Czego byś jeszcze chciał,
pacanie?
Uśmiechnąłem się smutno. Tak naprawdę sam nie wiedziałem, co mi jest. Może
zniewalała mnie odwieczna i wszechwładna magia liczb? Kilka dni temu skończy-
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łem przecież okrągłego dwudziestaka.
I choć wiem, że nie będę tu oryginalny, ale
dopadł mnie czas podsumowań i gorzkich
rozliczeń. Pytanie, które od kilku dni stale mi
towarzyszyło, jakkolwiek nie wydawałoby
się banalne, stało się prawdziwą udręką.
– Czy zastanawiałeś się kiedyś, co osiągnąłeś w życiu? – wypowiedziałem je na
głos i zamilkłem lekko zażenowany.
Wojtek popatrzył na mnie poważnie. Nie
uśmiechnął się. On swojego dwudziestaka
skończył przecież tydzień przede mną. Był
w tej samej sytuacji.
– Jak cholera, stary, jak cholera – powiedział wreszcie.
Milczałem. Wojtek mówił dalej:
– Ciekawe, czy każdy w naszym wieku
zadaje sobie te wszystkie kretyńskie pytania? No wiesz, kim będę za dziesięć lat, czy
założę już rodzinę, jak będzie wyglądała
moja żona, co będę robił w życiu? Niby jesteśmy jeszcze młodzi, mamy przed sobą
całe życie, a jednak coś człowieka gryzie
w środku. Jakaś niepewność, lęk, może jest to
lęk przed przyszłością? Sam już nie wiem.
– Chyba cię rozumiem. Mamy dwudziestaka, ale czy jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy
dojść? Mamy już za plecami dzieciństwo,
a przed sobą dorosłość. To moment wewnętrznych rozliczeń. Ja, widzisz, wciąż dukam po
angielsku. Do hiszpańskiego nie kupiłem
sobie nawet cholernej książki. Nie dostałem
się na studia. Odkąd rozstałem się z Kaśką
wciąż jestem sam. A do tego czekają mnie
teraz dwa miechy lata w mieście. Umrę tu
z nudów. Tu się przecież nic nie dzieje.
– Przesraniutko – skwitował to krótko
Wojtek i zamilkliśmy.
Siedzieliśmy tak bez słowa w Parku
Szczęśliwickim, który w latach sześćdziesiątych był przecież warszawskim wysypiskiem śmieci. Siedzieliśmy więc na tonach
śmieci, odpadków, gruzów i całego tego
warszawskiego fajansu – nikomu nie potrzebnego. I chyba tak się wtedy poczuliśmy,

Cypel Hendersonów
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tam na Cyplu Hendersonów, jak dwóch niepotrzebnych nikomu gości. Przypomniały mi się opowieści dziadka. Gdy park był
jeszcze wysypiskiem, na jego obrzeżach koczowały cygańskie tabory. Wieczorem, jadąc
podmiejską kolejką, można było zobaczyć
czarne zarysy wysypiska rozświetlone migoczącą obręczą ognisk. Wieczorny wiatr
niósł przytłumione śpiewy, muzykę, ulotną
magię i strach. Na obrzeżach śmietniska,
w blasku kolorowych ognisk, łatwo można
było dostać nożem. „Gorąco.” – powiedziałem i spojrzałem na zegarek. – „O rany, to już
ta godzina? Dziadek!”
Zerwałem się na równe nogi. Wymieniłem
jeszcze z Wojtkiem kilka zdawkowych zdań
i pognałem w stronę przystanku na Grójeckiej. Do kamienicy przy Glogera dotarłem po
dwudziestu minutach. Minąłem jeszcze pana
Piotra, właściciela kawiarenki „Stara Ochota”. Stał w dole schodów, przed wejściem do
kawiarni i wpatrywał się z uwagę w telefon
komórkowy. „Czołem!” – krzyknąłem – „Co,
znowu nie ma zasięgu?”. Uśmiechnął się na
mój widok, ale nim zdążył coś odpowiedzieć
wbiegłem do szerokiej klatki schodowej. Długimi susami pokonałem trzy piętra. Uspokoiłem oddech i nacisnąłem na dzwonek. Po
chwili stare, drewniane drzwi zaskrzypiały
i w słabym świetle przedpokoju ujrzałem pomarszczoną twarz dziadka.
Lubiłem tu przychodzić. Choć tego dnia
było to ostatnie miejsce na świecie, w którym
chciałbym się znaleźć. Byłem rozgoryczony
moją krótką ziemską egzystencją. Na domiar
złego rysowała się przerażająca perspektywa dwóch miesięcy w mieście. Usiadłem
w fotelu i bezmyślnie wodziłem wzrokiem po
popękanych ścianach bogato obwieszonych
starymi rycinami, obrazami i wszelkiego rodzaju bibelotami. Jako dzieciak uwielbiałem
oglądać kolekcję bagnetów, noży i szabli.
Teraz wpatrywałem się w poszczerbiony
i zaśniedziały pałasz widząc w nim niewyraźne odbicie mych wszystkich rzeczywistych
i urojonych udręk. Były to udręki dwudziestolatka w pełnej krasie, naiwności i powadze, na jaką byłem zdolny.
Dziadek usiadł przy okrągłym politurowanym stole i bez słowa przeglądał jakieś papiery. Patrząc na jego pochyloną, siwą głowę,
poczułem, jak wzbiera we mnie niespodziewana czułość. Chyba nawet zrobiło mi się go
żal. Stary, schorowany człowiek. Zamknięty
w klatce prehistorycznego mieszkania. Wstałem, by wyrwać się z tego stanu.
– Dobra dziadek, mieliśmy malować
kuchnię. Gdzie masz farby?
– Siadaj Paweł, nie będziemy dziś malować – powiedział ciężkim głosem.
– Coś się stało? – spytałem.

Ochota
Patrzył na mnie przez dłuższą chwilę.
Jego jasno niebieskie oczy zrobiły się szklane
i dziwnie mętne, jak u człowieka, który oddaje
się melancholijnym wspomnieniom. Miałem
wrażenie, że błądzi myślami gdzieś daleko.
Palce zaszeleściły i dostrzegłem, że bezwiednie gładzi białą kartkę. Obok leżała otwarta
koperta. Usta mu drgnęły i usłyszałem:
–Kiedyś znałem pewnego człowieka,
mówili o nim Wiesiek Atom, bo potrafił tak
zaprawić z byka, że zwalało z nóg. Nie było
na niego silnego. Niewysoki, krępy blondyn, rządził w latach sześćdziesiątych całą
Ochotą. On i jego grupa obstawiali wszystkie ważniejsze imprezy. To był taki, wiesz,
warszawski chuligan, ówczesna legenda
Ochoty. Takich ludzi już dziś nie ma.
– Znałeś go osobiście? – zdziwiłem się,
nie mogąc uwierzyć, że mój stary, poczciwy
dziadek mógł znać kogoś takiego.
– Czy go znałem? – uśmiechnął się – Był
moim dobrym znajomym.
Nie wiedziałem, co powiedzieć. Dziadek
spojrzał na kopertę.
– Dostałeś od niego list? – zaryzykowałem pytanie.
– Tak.
– Co pisze?
– Sam zobacz – powiedział krótko i wręczył mi wymiętą kartkę.
List był napisany na komputerze. Jego
treść była tyleż dziwna i groteskowa, co
niedorzeczna.
„Dawne tropy prowadzą do miejsc, których
już nie ma. Potrzebuję pańskiej pomocy. Spotkajmy się jutro w Klubie Dickensa o piętnastej.
W Atom”
– To jakiś żart? – spytałem oddając list. –
Ten twój kolega, to niezły kawalarz. Co to za
Klub Dickensa? Nie znam takiego lokalu.
– To taki, powiedzmy, szyfr. Chodzi
o pierwszą powieść Karola Dickensa.
– Masz na myśli „Klub Pickwicka”? Zaraz, zaraz, czy ten Klub Dickensa, to nie ta
kafejka Pickwick na Dickensa?
– Zgadłeś.
– I co dziadek, pójdziesz tam jutro?
– Tak, ale chciałbym żebyś mi towarzyszył. Jestem już stary, a może wyjść z tego
niezła afera.
– Nie rozumiem. Czegoś się boisz? Przecież mówiłeś, że ten Wiesiek Atom, to twój
dobry znajomy.
Dziadek zapatrzył się gdzieś za okno.
Słów, które wypowiedział nie zapomnę
pewnie do końca życia.
– Wiesiek Atom zmarł ponad czterdzieści lat temu.
CDN

Artur Rafał Skowroński – urodził się i wychował na Ochocie. W latach osiemdziesiątych należał do Klubu Miłośników Fantastyki SFAN w OKO. Teraz, razem z żoną
i dwiema córeczkami, mieszka pod Warszawą,
ale sercem wciąż jest na Ochocie.

BABCIA,
OPIEKUNKA, ŻŁOBEK?
rozmawiają: Beata Chrzanowska i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”
Niejedna mama, której kończy się urlop
macierzyński zastanawia się co dalej. Kto
przejmie opiekę nad maluszkiem, czy
powinna wrócić do pracy, a może zostać
w domu i opiekować się malcem do
3 roku życia? Dla malca najkorzystniej
jest, gdy opiekę nad nim sprawuje mama
albo tata. Ale co zrobić, gdy sytuacja
ekonomiczna rodziny wymaga dodatkowej pensji, a zostanie w domu wiąże się
z utratą pracy? Wtedy rodzice stają przed
dylematem: babcia, opiekunka czy żłobek. Zdecydowanie się na opiekunkę
wiąże się z dość sporymi kosztami oraz
z lękiem przed powierzeniem opieki nad
dzieckiem obcej osobie.
Lęk mamy przed zostawieniem maleństwa z opiekunką bywa czasem tak duży,
że nie jest ona w stanie tego zrobić. Aby
zmniejszyć obawy warto wcześniej rozeznać się wśród znajomych i poszukać niani już sprawdzonej, polecanej. Jeśli żadna
sprawdzona opiekunka nie jest dostępna
pozostają agencje opiekunek. Wtedy trzeba się nastawić na to, iż przeprowadzimy
kilka lub kilkanaście rozmów z potencjalnymi pracownicami. Z każdą kandydatką należy omówić warunki pracy, jasno
przedstawić swoje oczekiwania dotyczące
karmienia, ubierania, wychodzenia na spacer, pory spania.
O co warto pytać? Na co zwrócić uwagę?
Przede wszystkim na to, jak nawiązuje kontakt z dzieckiem, jakie ma podejście do dyscypliny, karmienia, zabawy
z dzieckiem, etc. Warto też spytać, czy
w razie potrzeby będzie mogła przyjść także wieczorem, gdy rodzice dziecka będą
chcieli wyjść.
Czy lepsza jest młodsza czy starsza
niania?
To zależy. Starsza może nie mieć siły do
biegania za żywiołowym dwulatkiem, za
to może mieć doświadczenie. Młodsza zaś
czasem bez większego doświadczenia, ale
z ogromnym zaangażowaniem, sercem
i zdecydowanie większymi siłami może
doskonale sprostać opiece nad malcem. Ale
tak naprawdę to ta niania jest najlepsza, która spodoba się rodzicom, do jakiej poczują
zaufanie i nie będą się bali zostawiania
dziecka pod jej opieką.
Jeśli nie niania, to może babcia, która przecież chętnie pomoże w opiece nad
wnukiem.
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Tak, tylko czasem bardziej niż byśmy
chcieli. Babci (zwłaszcza gdy to jest teściowa) czasem trudno jasno powiedzieć
o swoich oczekiwaniach co do sposobu
opieki nad dzieckiem. Może się obrazić
albo będzie robiła „po swojemu” Z drugiej
strony babcia z pewnością kocha swojego
wnuka nad życie i jest w stanie dla niego
i dla jego rodziców zrobić wiele.
Może więc zachować zawsze chętną
do pomocy babcię na wyjścia do kina czy
znajomych? Korzystanie z jej nieocenionej
pomocy w systemie okolicznościowym
lub systematycznym, ale raz czy dwa razy
w tygodniu, pozwoli uniknąć zmęczenia
babci i ponadnormatywnego poczucia
wdzięczności u rodziców dziecka.
Zostaje jeszcze żłobek, którego zresztą
boi się większość mam. Ale nie taki żłobek
straszny, jak go malują. Osoby w nim pracujące są wykształcone specjalistycznie. Jedna
opiekunka czuwa nad kilkorgiem dzieci.
Organizuje odpowiednio dostosowane do
wieku swoich podopiecznych zabawy rozwijające mowę, spostrzeganie i myślenie.
Ale w żłobku dzieci chorują.
Dziecko, gdy znajdzie się w dużym
skupisku rówieśników, częściej choruje, bo
zwyczajnie zaraża się od zakatarzonego kolegi, podobnie na placu zabaw.
Poza tym panuje pogląd, że opiekunki w żłobku mają bezosobowy stosunek
do dzieci.
Taki pogląd nie jest do końca prawdą.
Pod moim oknem jest żłobek i niejednokrotnie widziałam, jak panie nosiły po dwoje
maluchów na rękach, z uwagą pochylały
się nad dziećmi potrzebującymi pomocy
i z pełną powagą odpowiadały na dziecięce
pytania. W żłobku dzieci uczą się szybciej
mówić, bawić z innymi dziećmi, czekać na
swoją kolej, uczą się samodzielności, zdobywają umiejętności, których nie zdobyłyby
w domu, bo są np. jedynakami.
Każda forma opieki ma swoje wady
i zalety. To, co można zrobić, to dobrać taką
formę, jaka najbardziej odpowiada naszej
rodzinie, jej potrzebom i uwarunkowaniom. Warto przy tym nie kierować się mitami i stereotypami.
SPPP „Uniwersytet dla Rodziców”
ul. Raszyńska 8/10
tel. (0 22) 822 24 46; 822 71 68
www.sppp-udr.org
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NIECH ORKIESTRA GRA!
Siedemnaście lat temu, Jurek Owsiak
– artysta, dziennikarz radiowy i telewizyjny, twórca jednej z największych
cyklicznych imprez muzycznych Przystanku Woodstock – w odpowiedzi
na apel kardiologów proszących
o pomoc w wyposażeniu szpitali
sprzętem specjalistycznym, wpadł na
pewien, jak się okazało genialny, pomysł. Zorganizował publiczną zbiórkę pieniędzy i połączył ją z licznymi
ogólnodostępnymi koncertami oraz
różnymi wydarzeniami artystycznymi odbywającymi się w tym samym
czasie w wielu najróżniejszych miejscach Polski. Odtąd Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy gra co roku,
zbiera coraz to większe sumy pieniędzy i przeznacza je konsekwentnie na cele związane ze zdrowiem
dzieci. Fala WOŚP zalała całą Polskę
i rozszerza się poza jej granice.
W Orkiestrę włączają się ludzie z najróżniejszych bliskich i bardzo odległych zakątków świata. Artyści w tym
dniu występują charytatywnie.

XVII FINAŁ
na RAKOWCU
11 STYCZNIA 2009
ZAPRASZAMY

DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
tel./fax (0 22) 823 66 72, 823 66 97
www.rakowiec.art.pl

Trudno by było, żeby placówka
kultury w tym samym czasie świeciła pustkami i ignorowała to ogólne kulturalno-społeczne ruszenie.
DK „Rakowiec” włącza się w tą gigantyczną akcję kulturalno-humanitarną. 11 stycznia zapraszamy do
nas, na ul. Wiślicką 8, gdzie od godziny 12.30 do 15.00 zagra Orkiestra.
Zaprezentują się nasi młodzi artyści:
Teatr „Zielony Kot”, Dziecięcy Zespół
Wokalny GONG, a po nich dorośli
zawodowcy – Agata WieczyńskaKrawiec (laureatka tegorocznej
OPPY), zespół rockowy Loser’s Street oraz folkowy zespół Rimead z programem irlandzkim.
Odbędzie się również aukcja prac
plastycznych dzieci z ochockich
pracowni plastycznych oraz plastyków z Pracowni Ceramiki „Angoba”,
Magazynu Sztuk, Grupy Malarskiej
„Impresja”, Anny Lisowskiej, Janusza
Zadurowicza, Katarzyny Arabudzkiej,
Andrzeja Ziomka, Jacka Malinowskiego. Aukcję poprowadzi gwiazda
serialu „M jak miłość” – Tadeusz Chudecki. Najmłodszych gości wspólnie
z rodzicami zapraszamy do udziału
w rodzinnych warsztatach plastycznych, z których nasza placówka słynie w całej Warszawie.
17 lat grania WOŚP jest działaniem
bezprecedensowym na skalę światową i jest niewątpliwie chlubą Polaków i Jurka Owsiaka, który swoim
działaniem udowadnia, że jednostka ludzka może zmieniać świat oraz
wbrew upływowi czasu, można pozostać wiernym ideałom. Dla mnie,
w tym dniu pojawia się prawdziwa
gwiazdka na niebie.
Anita Szaboova

