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iektórzy z tych, którzy chodzili
kiedyś ulicami Ochoty, teraz przechadzają się niestety tylko w naszej
pamięci. Wybitna postać, o której mi trudno
zapomnieć, to Jan Parandowski. Charakterystyczne dla niego było to, że szedł zawsze
ze skupionym spojrzeniem spod mocno
sklepionego czoła. Pamiętam, jak szedł wolno i wyglądał bardzo nobliwie. Być może
przedwojenni mężczyźni inaczej nosili garnitury niż współcześni. Cały czas z uwagą
przyglądał się otoczeniu. Także ludziom.
Nie wszyscy przechodnie to lubili. Być
może uważali, że patrzy na nich z pretensją.
Wyglądał on raczej, jakby się nad czymś głęboko zastanawiał. A może dziwił się, skąd
się tu wzięli ci nowocześni ludzie w swoich
skromnych socjalistycznych ubraniach. Bo
przecież wychodząc na te spacery, odrywał
się od towarzystwa starożytnych – i to przeważnie bogów i herosów. Wychodząc z kamienicy na rogu Filtrowej i Warszewickiego,

Krzysztof Trawkowski
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Gramatyk
o niewyczerpanej
dobroci

uż od czasów starożytnych gramatyka
przynależała do systemu siedmiu sztuk
wyzwolonych, gdzie rozróżniano dwa
szczeble, w pierwszym były tak zwane sztuki „mówiące” (gramatyka, retoryka, dialektyka), a w drugim sztuki „liczące” (muzyka,
arytmetyka, geometria, astronomia). Wiadomo, że język prawidłowy i poprawny
jest trudny, a dość często język i literaturę
traktuje się jako jeden przedmiot. A przecież
są to dwa różne przedmioty opierające się
na innym materiale i różnych metodach
badania naukowego. Nasz tytułowy gramatyk był pierwszym autorem, który jeszcze podczas pierwszej wojny światowej,
w latach 1914-1916 wydał „Gramatykę
języka polskiego”. Jeszcze w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku W. Doroszewski mówił o tym podręczniku, że
w zestawieniu z innymi gramatykami języka polskiego „oznaczała postęp pod każdym prawie względem”. Ostatnie dwunaste wydanie ukazało się w 1971 roku.
Autorem tego chwalonego trzytomowego dzieła był Stanisław Józef Leonard Szober (1879-1938) związany z Warszawą, z jej
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musiał także zmieniać klimat. Spod południowego słońca własnych opowieści wychodził na szarą ulicę. Mijał nie akwedukty
ale Filtry, nie mógł się udać do żadnej tawerny, bo próżno ich szukać na socjalistycznej
ulicy. Chociaż, trzeba powiedzieć, że nawet
skromna dekoracja tzw. Centrali Rybnej przy
Filtrowej przyciągała jego uwagę. Pamiętam,
jak, jako dziewczynka, widziałam go wpatrującego się w wystawę.
Ludzie nie bardzo rozumieli jego zainteresowanie otoczeniem. Mówiono, że nawet
zmienił porę swojego spaceru na bardzo
wczesną z powodu tego, że inni źle reagowali na jego, natarczywe w ich odczuciu,
spojrzenie. Chociaż ja myślę, że z wiekiem
zaczął po prostu coraz wcześniej wstawać.
Może nikt by nie zwracał uwagi na jego codzienne wędrówki Filtrową, gdyby nie to,
że był postacią wielką i znaną. Pisarzy za
czasów mojego dzieciństwa otaczano powszechnie szacunkiem i podziwem.
Zwyczajem warszawiaków było chodzenie w maju na Aleje Ujazdowskie, gdzie
co roku odbywały się targi książki, które
potem przeniosły się najpierw pod Pałac

środowiskiem naukowym i kulturalnym,
a także od lat dwudziestych mieszkaniec
Ochoty, na ulicy Mianowskiego 24. Profesor
ukończył UW, gdzie studiował filologię klasyczną, sanskryt, języki: litewski i staro-cerkiewno-słowiański oraz gramatykę porównawczą. Studiował także na Uniwersytecie
Moskiewskim uzyskując stopień naukowy
odpowiadający naszej habilitacji z językoznawstwa indoeuropejskiego, dlatego
w roku 1929 po śmierci profesora Wiktora
Porzezińskiego objął katedrę językoznawstwa indoeuropejskiego w UW i pozostał na
tym stanowisku do końca życia.
Lata działalności naukowo-dydaktycznej profesora Szobera, pomiędzy 1905 a 1938
rokiem to nie tylko dydaktyka, lecz również
liczne obciążenia pracami organizacyjnymi
i społecznymi. W latach dwudziestych był
dziekanem wydziału filozoficznego UW,
członkiem Towarzystw Naukowych: Warszawskiego, Lubelskiego, Lwowskiego,
ponadto redaktorem i współredaktorem takich czasopism jak: „Przegląd Akademicki”,
„Prace Filologiczne”, „Poradnik Językowy”
i „Encyklopedia Wychowawcza”.
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Kultury, a później jeszcze do jego wnętrza.
Były to czasy, kiedy to przy stoiskach pod
lipami siedzieli jeszcze Staff i Tuwim. Każdy także chciał mieć na książce podpis Jana
Parandowskiego. A przecież jego mitologia
była obowiązkową lekturą szkolną. W dodatku kiedyś było tak, że każdy przechodził okres fascynacji starożytnością i opowieściami o życiu na Olimpie, przygodach
i romansach greckich bogów, o wojnie
trojańskiej, czynach Heraklesa i Tezeusza,
podróżach Odyseusza.
Z synem Jana Parandowskiego, Piotrem, chodziłam do liceum im. Słowackiego. Była to niezapomniana postać naszej
szkoły. Wszyscy go znali z niebywałych
pomysłów. Wyrósł na archeologa, filmowca, autora książek. Niewątpliwie atmosfera
domu i twórczość ojca wpłynęły na jego zainteresowania starożytnością i wyobraźnię,
o czym sam mówi z okazji wydania swej
ostatniej ksiązki „Mitologia wspomnień”
(PIW, sierpień 2008). Świat wydawał mu
się bardziej fantastyczny niż innym.
Dla mnie Jan Parandowski nadal przechadza się Filtrową

Mimo tak licznych zajęć pozostawił
znaczący dorobek naukowy liczący ponad
300 pozycji, z różnych dziedzin językoznawstwa. Są to prace z zakresu językoznawstwa ogólnego, historii języka, metodyki nauczania języka polskiego, a także
z zakresu poprawności i kultury języka.
Należy wspomnieć o rozprawie Szobera z 1927 roku „O języku Staszica”, w której profesor analizuje pisownię, wymowę,
słowotwórstwo, fleksję i składnię tego pisarza. Bardzo utyskuje na morfologiczne
potworki i dziwolągi Staszica jak: zgęba to
kawałek czegoś z gęby wyrwany (ostatnia
zgęba chleba) albo wrzechno to wrzawa
(okropne boju wrzechno).
Często powtarzał, że „Od nas historia Polski się nie zaczęła i na nas się nie
kończy”. Ile w tych słowach skromności
i umiaru

Ochota
WSPOMNIENIE O ZOFII UMERSKIEJ
Dnia 12 lipca 2008 roku odeszła na
zawsze Zofia Umerska, długoletni pracownik, a ostatnio dyrektor Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, szlachetny, pracowity człowiek,
wspaniała przełożona.
Urodzona 5 marca 1947 r. w Opaczy,
dzieciństwo i młodość spędziła w podwarszawskim Komorowie. Ukończyła Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego, kierunek Bibliotekoznawstwo. Od 1970 r. pracowała w Bibliotece
Miejskiej w Ursusie. W 1983 r. została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota,
a w 2002 r. została dyrektorem.
Należała do grona bibliotekarzy, którzy
swoją pracę z książką traktują jako powołanie i szczególną misję życiową. Z zawodem
bibliotekarskim związała się na stałe. Ta decyzja oraz przekonanie o potrzebie ciągłego podnoszenia umiejętności zawodowych
skłoniły Ją do brania udziału w wielu szkoleniach i seminariach. W 1995 r. ukończyła
Studium Menadżerów Kultury.
Wyróżniała się aktywnością zarówno
w pracy, środowisku, jak i życiu prywatnym. Od 1998 r. działała w Towarzystwie
Przyjaciół Warszawy, była przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Ochoty oraz
Ochockiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Za osiągnięcia w pracy i za działalność
społeczną została w 1987 wyróżniona odznaką Zasłużonego Działacza Kultury,
w 1997 r. odznaczona honorową odznaką Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,
w 1998 r. otrzymała od Prezydenta RP
Aleksandra Kwaśniewskiego Srebrny
Krzyż Zasługi, a 2002 r. z okazji jubileuszu 85-lecia działalności Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
W maju 2001 r. w Dniu Pracownika
Kultury zostały wręczone przez władze
Dzielnicy Ochota nagrody dla najlepszych
animatorów kultury na Ochocie. Człowiekiem Roku została Zofia Umerska.
Zawsze miała ambitne plany. Realizowała je z uporem i zaangażowaniem.
W dziesiątkach miejsc znano ją i ceniono – w bibliotekach, instytucjach kultury,
Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.
Zawodowo była związana życiem kulturalnym warszawskiej Ochoty, ale miała
także swoje pasje. Pisała wiersze i malowa-

ła. Twierdziła, że jest to metoda na dobry
i zły stres. Przez wiele lat chowała swoje
wiersze do szuflady. Wreszcie uległa namowom i wydała w 2000 r. tomik wierszy
„Wiosenne myśli”.
Odeszła cicho i niespodziewanie, pozostawiając wielu przyjaciół, kolegów,
czytelników darzących Ją serdeczną życzliwością, ceniących Jej pasję bibliotekarską,
której poświęciła całe życie.
Żegnamy Ją z wielkim smutkiem i najlepszą pamięcią jako osobę skromną, koleżeńską, życzliwą, pełną optymizmu i pogody ducha.

TEATR OCHOTY – WRZESIEŃ
17-18.09 JOHN & MARY
19-21.09 MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY
25-26.09 SZTUKA
27-28.09 PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY

JOHN & MARY

autor: Mervyn Jones
adaptacja i reżyseria: Bożena Stryjkówna, Tomasz Mędrzak
występują: Agnieszka Sitek
i Tomasz Mędrzak
„John & Mary” to wzruszająca komedia romantyczna. Dwoje samotnych, nieznanych sobie ludzi spotyka
się na przyjęciu i spędza ze sobą noc.
Sobotni ranek uświadamia im, że nic
o sobie nie wiedzą, ale być może to
przypadkowe spotkanie jest szansą
na „miłość od pierwszego wejrzenia”.
Wszystko ich dzieli – charaktery, temperament, przyzwyczajenia, ale łączy
pragnienie miłości i gotowość (może
nie od początku) przyjęcia i obdarowania drugiej osoby uczuciem.
Zaskakujące zwroty akcji, niebanalne rozwiązania inscenizacyjne, błyskotliwe dialogi, a przede wszystkim
żywiołowa gra głównych bohaterów
– Agnieszki Sitek i Tomasza Mędrzaka,
to powody, dla których ten spektakl
trzeba koniecznie zobaczyć.

Spokój
zbędnych już okularów
i kapci niepotrzebnych,
swetra, który nie otula
i osieroconego szalika.
Spokój
sprzętów mniej używanych,
cisza białych ścian,
zakładka w książce nie doczytanej,
nie dokończony zapis pamięci.
To boli
Zofia Umerska
„Wiosenne myśli”

UWAGA!
Egzaminy do Ogniska Teatralnego
27 i 28 września.
Zapraszamy dzieci i młodzież
w wieku od 11 do 15 lat.
Pytanie konkursowe:
Kto jest autorem sztuki „Przyszedł
mężczyzna do kobiety”?
Na odpowiedzi czekamy 24 września,
o godz. 19.00, pod nr (0 22) 823 37 56.
Nagrodą jest jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Przyszedł mężczyzna do kobiety”, w niedzielę 27 września godz. 19.00, do odebrania w kasie teatru w dniu przedstawienia najpóźniej do 18.30.
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architektura
Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty

Ulica Tarczyńska

Dzieje ul. Tarczyńskiej sięgają – jak na stosunkowo młody wiek dzielnicy – niewiarygodnie daleko w przeszłość. Już w XVIII w.
jej późniejszy bieg z grubsza pokrywał się
z gościńcem z Grzybowa do Rakowca. Przed
1796 r. przy skrzyżowaniu z Drogą Królewską (obecna ul. Niemcewicza), już wtedy
uregulowaną i obsadzoną drzewami, istniała
karczma „Żelazna” oraz cegielnia. Po wytyczeniu ok. 1818 r. Szosy Krakowskiej (dziś
ul. Grójecka) trakt stracił na znaczeniu, toteż
właściciele cegielni bez ceregieli przecięli starą drogę wykopami glinianek. Fakt ten na
zawsze zaciążył na zasięgu późniejszej ul.
Tarczyńskiej, która nigdy już nie przekroczyła swym biegiem ul. Niemcewicza.
Plan Warszawy z 1885 r. jeszcze nie potwierdza istnienia ulicy, ale zapewne powstała właśnie w tym czasie, bo na planie
petersburskim z roku 1887 jest wyraźnie
wyrysowana i już opatrzona do dziś obowiązującą nazwą. Jej miano odwoływało się
do podwarszawskiej wsi, podobnie jak nieco
później nazwanej, sąsiedniej ul. Raszyńskiej.
Równocześnie z Tarczyńską wytyczono ul.
Daleką i wszystkie te trzy arterie tworzyły
najdalej na południowy-zachód wysunięty
cypel terenów miejskich. Tak odległe peryferie nie zachęcały początkowo do bardziej
znaczącego inwestowania, toteż do 1896 r.
jedynie dwie posesje uzyskały zabudowę
frontową, a siedem innych tylko podwórzowe oficyny. Wszystkie te obiekty były
zapewne małe, najwyżej piętrowe i po części drewniane. Do 1900 r. sytuacja znacznie
się zmieniła, wystawiono bowiem pierwsze
większe kamienice pod numerami 2 i 10
oraz przyległą do tej ostatniej czynszówkę
przy ul. Dalekiej 8. Miała ona aż trzy piętra
i mieszkalne poddasze, a dom nr 10 był gabarytowo z nią porównywalny. W krótkim
czasie zabudowała się też pierzeja nieparzysta, stopniowo wypełniana trzypiętrowymi
kamienicami z jednym, albo nawet dwoma
podwórzami-studniami. Był to widomy
znak, że w mieście dał się odczuwać dotkliwy brak terenów budowlanych. Przed
wybuchem I wojny światowej ostatnim
i jednocześnie najwyższym elementem pierzei stała się kamienica Spółki Udziałowej
„Własność” (nr 11), jedyna zachowana do
naszych czasów, wystawiona w roku 1912,
o czym świadczy data na elewacji. Spółka
kierowana przez Jana Kaszyckiego była
bodaj pierwszą w Warszawie spółdzielnią
mieszkaniową!
Wczesnomodernistyczny
budynek z geometryczną dekoracją fasady
(m.in. uformowane w tynku romby) ma
parę efektownych, trójkątnych szczytów,
ujmujących górne, piąte piętro. Na zapleczu
kryją się dwa obudowane oficynami podwó-
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rza. Dom na zawsze pozostanie związany
z nazwiskiem Mirona Białoszewskiego,
który nie dość, że tu mieszkał, to jeszcze
w lokalu nr 33 założył z przyjaciółmi „Teatr na Tarczyńskiej’, który funkcjonował na
krótkotrwałej fali odwilży politycznej w latach 1955-1958.
Po przeciwnej stronie ulicy straszy zaniedbaną, ceglaną fasadą czteropiętrowy
gmach Fabryki Kapeluszy, Czapek i Filcu „Kriegel, Würfel i S-ka”. Kończono go
już po wybuchu wojny, w 1915 r. W latach 1933-1934 fabrykę przebudowano na
potrzeby miejskiej szkoły powszechnej
nr 97 wg proj. Henryka Stifelmana. Przed
paru laty powstał projekt przekształcenia
gmachu na komfortowy biurowiec, ale do
tej pory nic się nie dzieje. Czyżby za sprawą wpisu do rejestru zabytków?
Wielkim wydarzeniem w dziejach ulicy było poprowadzenie jej biegiem torów
Elektrycznej Kolei Dojazdowej (EKD),
która w 1927 r. połączyła centrum miasta
(końcowa stacja przy ul. Nowogrodzkiej w
pobliżu Marszałkowskiej) z Grodziskiem
Mazowieckim. Dla Warszawy był to powód
do dumy, ale dla mieszkańców wąskiej ul.
Tarczyńskiej łoskot przetaczających się wagonów (w 1939 r. trójwagonowe pociągi
kursowały już co 10 minut!) był z pewnością
poważnym dyskomfortem.
Do chwili wybuchu następnej wojny
przy ul. Tarczyńskiej wzniesiono kilka nowoczesnych, ogniotrwałych kamienic, które
dzięki swej mocnej konstrukcji zachowały
się do dziś. Najstarsza z nich, z ok. 1930 r.,
oznaczona numerem 1 i stojąca u zbiegu
z ul. Raszyńską, nosi jeszcze pewne cechy

tradycyjnych przyzwyczajeń dekoracyjnych, ale domy o numerach 3, 12 i 22 należą
już do stylistyki surowego funkcjonalizmu.
Kamienica Jakubowskich (nr 12, proj. Henryka Barucha z 1935 r.) ma w tej grupie najciekawszą fasadę, zdobioną pasami brązowego klinkieru na wysokości okien. Łącznie
w 1939 r. ul. Tarczyńska miała 30 numerowanych posesji, ale taki stan wykazywano
już w roku 1914.
3 sierpnia 1944 r. oprawcy z SS, stacjonujący w budynku szkoły, zamordowali na
ul. Tarczyńskiej siedemnaścioro mieszkańców. Do dziś przy skrzyżowaniu z ul. Daleką
pozostał ułomek ściany narożnej kamienicy
(Daleka 9) z tablicą pamiątkową informującą
o tym fakcie. Niemal cała zabudowa spłonęła,
podpalona przez okupantów już po ustaniu
walk. Do 1947 r. „nieocenione” Pogotowie
Budowlane Biura Odbudowy Stolicy rozebrało niemal wszystkie wypalone kamienice,
choć z pewnością przynajmniej cześć z nich
nadawała się do odbudowy. Gdy skrócono
i zmieniono bieg kolejki, opustoszała Tarczyńska stała się ulicą niemal martwą. Dopiero
po 1990 r. wraz z budową hotelu „Sobieski”,
a później kilku komfortowych domów mieszkalnych, jej pierzeje zaczęły znów odzyskiwać zwartość, a tempo życia w widoczny
sposób wzrosło. Dziś to niewątpliwie „dobry
adres” do zamieszkania.

Tarczyńska 8, 2008 r.

Z niskimi ukłonami – Jarosław Zieliński
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Drodzy Czytelnicy! Niniejszy felieton
kończy cykl poświecony dziejom zabudowy Ochoty i jej rozwojowi przestrzennemu.
Temat może nie do końca się wyczerpał, ale
wyraźnie doskwiera brak materiałów, np.
archiwalnych fotografii, których nie ma już
w tymże odcinku. Nie jest to jednak ostateczne (mam nadzieję) moje rozstanie z tą
piękną dzielnicą, wraz bowiem z red. Joanną Rolińską zamierzamy obdarzyć Państwa
książkowym przewodnikiem historycznym, który w zamierzeniu będzie znacznie
obszerniejszym kompendium wiedzy od
dotychczas przez nas przekazanej. Dość
już dawno temu władze dzielnicy wyraziły
zainteresowanie wydaniem takiej książki,
potem jednak zapadła głucha cisza w tej
sprawie i trwa po dziś dzień. Zmiana tego
stanu rzeczy jest zapewne możliwa przy
Waszym aktywnym udziale. Na razie apeluję o nadsyłanie kopii materiałów – zdjęć,
wspomnień, pamiątek, na adres redakcji,
z zaznaczeniem, że są one przeznaczone do
opublikowania w przyszłym przewodniku
naszego autorstwa. Z całego serca dziękuję
za wielkie zainteresowanie, jakie Państwo
okazaliście moim felietonom.

sylwetka miesiąca
Od redakcji: W cyklu „Sylwetka miesiąca” przytaczamy Państwu list pana Tadeusza Gogeli zawierający wspomnienia
z czasów okupacji oraz powstania warszawskiego. Autorowi serdecznie dziękujemy.

Szanowni Państwo,
Przysłano mi z Ochoty na Żoliborz, gdzie
teraz mieszkam, Wasze pismo i namówiono
bym napisał, więc piszę – o okupacji widzianej oczami dziewięcioletniego dziecka
z Kaliskiej 1. Tam i od strony Kopińskiej
mieszkali pracownicy Wytwórni Papierosów Polskiego Monopolu Tytoniowego.
***
Na Grójeckiej, vis à vis akademika był
mały sklepik spożywczy ze szklanymi
kulami pełnymi kolorowych cukierków
i dziwacznym napisem jeszcze sprzed wojny: „O polityce nie rozmawiam, skarg na
stosunki w Polsce nie słucham”.
***
Małe boczne wejście do akademika było
niewidoczne, bo obudowane bunkrem ze
strzelnicami do strzelania w pozycji stojącej. Szedłem tamtędy kiedyś z ojcem za
rękę i nagle zobaczyłem niezrozumiałą
scenę – po stronie akademika szli dwaj policjanci niemieccy w jasnozielonych mundurach z opaskami ze swastyką na rękawach i okrągłych toczkach. Trzymali ręce
podniesione do góry, a za nimi kroczyli
dwaj żandarmi z karabinami gotowymi
do strzału. Powiedziałem do ojca: „Tato
popatrz! Niemcy prowadzą Niemców!”
Ojciec odpowiedział: „Ci pierwsi to nasi.”
Życie w okupowanej Warszawie obfitowało w zaskakujące sytuacje.
***
Kiedy wybuchła wojna niemiecko-radziecka zaczęły się radzieckie nocne bombardowania Warszawy – obecnie całkiem
zapomniane. Mieszkańcy WPPMT schodzili do schronu zaimprowizowanego
w piwnicy pod paropiętrowym, zbudowanym z czerwonej cegły, magazynem tytoniu. Kiedy sowiecka bomba trafiła w magazyn ze stropu posypał się gruz. Siedzący
przy mnie sześcioletni kolega Andrzejek
dostał w głowę. Objął mnie za szyję i zwymiotował mi na kołnierz. Po chwili już nie
żył. Jego ojciec wziął ciało syna na ręce
i wyniósł do sąsiedniego pomieszczenia. Po
tym wypadku ojciec wywiózł mnie z matką do wynajętego pokoiku w Otwocku.

Przyjechali na Kaliską z psami i SS-manami.
W piwnicy naszego domu zrobili katownię. Krzyki bitego brygadzisty słychać
było wiele godzin. W nocy zmarł. Nikogo
nie wydał. Jakiś czas potem dyrektor wyjeżdżał swoją czarną limuzyną do miasta.
Drogę zajechała mu ciężarówka, na której
był ustawiony karabin maszynowy. Strzelał celnie. Podziurawioną limuzynę przyciągnięto na Kaliską 1 i stała na podwórku, a
my dzieci liczyliśmy dziury od pocisków.
Zastępca dyrektora, Austriak, przemawiał
nad trumną: „Zginąłeś bracie od kul polskich komunistów”. Wprawdzie załoga Monopolu Tytoniowego była akowska, ale taka
była frazeologia hitlerowskiej propagandy.
***
Pewnego dnia rodzice zakazali mi wychodzić z domu. Słychać było strzały przez
dłuższy czas. Kiedy umilkły, a ojciec wrócił
z pracy, wziął mnie za rękę i zaprowadził
na miejsce egzekucji na Barskiej. Ziemia
pod murem księży Orionistów była wysypana świeżymi trocinami. Ilość krwi jednak
spowodowała, że na trocinach wystąpiły
czerwone plamy. Wokół tego miejsca spacerował granatowy policjant i nie dopuszczał
pod mur. Mieszkańcy Ochoty szli więc w
milczeniu drugą stroną ulicy Barskiej i rzucali kwiaty. Mówiono, że po rozstrzelaniu
każdej grupy zakładników lekarz – esesman
w eleganckim mundurze i w rękawiczkach
– przykładał ludziom stetoskop i sprawdzał, czy na pewno nie żyją. Po takiej lekcji,
ja i podwórkowa koleżanka Basia Chełmińska, zorganizowaliśmy zamach na przemysłowego strażnika z karabinem – volksdeutscha. Z okna spuściliśmy mu na głowę
młotek. Na nasze szczęście niecelnie. Nowy
dyrektor, ten Austriak, krzyczał potem na
ojca: „Wychował pan polskiego bandytę!
Całą rodzinę wyślę do obozu koncentracyjnego”. Zapomniał o swojej obietnicy, bo
miał pełne ręce roboty – wysyłał do swojej

rodziny w Wiedniu pożydowskie obrazy,
pianina i inne instrumenty. Tak przynajmniej ludzie mówili.
***
Wybuchło powstanie. Ostatnią kolejką
EKD wyjechałem z matką do Otrębus, do
wynajętego u rolnika pokoiku. Ten dowiedział się, że ojciec jest powstańcem i natychmiast wymówił nam mieszkanie. Na
szczęście przyjął nas jego sąsiad. Ojciec –
zastępca dowódcy kompanii w III Rejonie
AK zginął pod Fortem Bema 3 sierpnia.
Tymczasem „Monopol” na Kaliskiej bronił
się. Wśród urzędników fabryki był pewien
pan – Ukrainiec. Jego żona wykorzystując
przerwę w strzelaninie wyszła na Kaliską,
by zdobyć coś do jedzenia. Zastrzelił ją
niemiecki snajper. Ukrainiec zdobył nosze,
by przynieść ciało żony, ale nie znalazł się
odważny do pomocy, więc wlókł nosze jednym końcem po ziemi. Nagle pojawił się
niemiecki oficer. Kazał urzędnikowi zrobić
rundę dookoła leżącego niemieckiego trupa, następnie zrzucić zwłoki żony, na koniec zastrzelił go.
***
Mieszkańcy WPPMT siedzieli we wspomnianym wcześniej schronie pod magazynem tytoniu, gdy wtargnęli rosyjscy esesmani z tzw. Brygady Kamińskiego. Nie
strzelali. Zakłuli wszystkich bagnetami.
Basia Chełmińska zasłoniła sobą matkę,
panią Chełmińską. Ktoś ukrył się pod belami tytoniu, które wrzucili tam robotnicy
tuż przed powstaniem. Stąd opis zbrodni.
Miejsce, gdzie stał magazyn trudno dziś dokładnie zlokalizować bez przedwojennych
planów Warszawy. Wydaje się, że wypada
ono gdzieś pomiędzy końcem garaży a początkiem terenu przedszkola, na podwórku
pomiędzy Kopińską, Kaliską a Węgierską.

***
Robotnicy z fabryki należeli do AK.
Pewnego razu pokłócili się dwaj brygadziści. Jeden dał drugiemu w twarz. Ten,
który dostał, pobiegł do dyrektora Niemca
i doniósł, że w postumentach maszyn
u tego drugiego ukryta jest broń. Gestapowcy urządzili sobie „sesję wyjazdową”.
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wywiad miesiąca

CAŁA WARSZAWA BYŁA NASZA...

ze Stanisławą Zgieb rozmawiają Anna Pasznik i Anna Napiontkówna
(cz. 2)

Po aresztowaniach Pani ojca i brata
w latach 1942-1943, została Pani sama
z matką. Jak w okupowanej Warszawie
dawałyście sobie radę, tym bardziej że
matka Pani przed wojną nie pracowała.
Jedna z moich ciotek mieszkała na
Wroniej. Na Wroniej zaś podczas okupacji mieścił się bazarek, na którym każdy
sprzedawał co mógł, by jakoś się utrzymać.
Moja mama – po aresztowaniu ojca i brata – również trochę handlowała. Sąsiadki
zresztą także. Na bazarku zawsze kręciło
się mnóstwo dzieciaków, bo szkoły już nie
było, a matki czasami zabierały nas ze sobą.
W ogóle – my, warszawskie dzieci okupacji
– biegaliśmy po mieście.
Na tym bazarku na Wroniej, moja mama
handlowała trochę starzyzną. Na Wroniej
handlowały też moje ciotki, znajomi, a brat
mojej matki sprzedawał koszule. Na szmugiel moja mama nie jeździła, ale ludzie również z niego się utrzymywali. Nawet po wojnie, jak wróciłyśmy z Niemiec, to moja mama
przez dwa lata handlowała na Targowej.

6

po tym rozległ się koszmarny huk. Salwa
i cisza. Obecnie w tym miejscu, na ul. Wawelskiej, znajduje się tablica upamiętniająca tę uliczną egzekucję. W ogóle żyliśmy
wśród masakr, egzekucji, rozstrzeliwań
i bezsensownego odbierania życia. Na rogu
Dalekiej i Tarczyńskiej, kilka minut przed
godziną policyjną stała trójka siedemnastoletnich przyjaciół: Jadzia Nowotniakówna
(ma pomnik na Brudnie) i dwóch jej kolegów
– Longin oraz syn lekarki z ulicy Dalekiej.
Zostali zastrzeleni, tak po prostu. Inny przykład: w domu na rogu Spiskiej i Grójeckiej był
komisariat (Grójecka 26). Podczas okupacji
w jednej z piwnic komisariatu zebrano mężczyzn, w drugiej – kobiety z dziećmi do lat 15.
W grupie kobieco-dziecięcej, była moja koleżanka Miecia, która mieszkała w tym domu,
gdzie zaaresztowali Grota-Roweckiego. Mężczyzn rozstrzelano, a kobiety z dziećmi znalazły schronienie w piwnicach naszego domu.
Zapamiętałam także dobrze dzień 6 sierpnia 1944 r. Tego dnia moja mama klęczała na
schodach i się modliła, to było Przemienienie
Pańskie. Bomby leciały non-stop. Straszny
huk, krzyki, strzały – w powstaniu z mojej
rodziny zginęło 18 osób – stawiano barykady. Ktoś do nas przyszedł i powiedział, żeby
wywiesić białą flagę, to nas zabiorą z domu.
I półtora dnia później... „przemieniło się”
– jak mówiła moja mama – dzięki jej modlitwie. Przyszli Niemcy z bagnetami na karabinach i zabrali nas. Spędzili, jak i innych
przed kościół św. Jakuba. To był niesamowity widok, szpalery pędzonych ludzi, a przy
kościele – wielki patefon z tubą, grający niemieckie melodie. Niemcy pędzili nas z placu
Narutowicza, przez Zieleniak do Pruszkowa,
a stamtąd zostaliśmy transportowani do Niemiec – na roboty.

Natomiast ja, ponieważ stałam się pobożną osobą, często chodziłam do św. Jakuba.
Byłam bardzo przejęta, gdy tak klęczałam
przed wyłożonym czerwonym aksamitem
ołtarzem, na środku którego wisiał duży
krzyż: „panie Jezu, żeby mój tatuś wrócił,
żeby mój Edzio wrócił”.

Zapakowano nas do bydlęcych wagonów, po 75 osób w każdym. W wagonie,
gdzie byłam ja i moja mama, jechała także pani Wójcikowa, która mieszkała pod
numerem dziewiątym na Niemcewicza.
W czasie powstania urodziła ona córeczkę
i ta dziewczynka w wagonie zmarła. Już na
terenie Niemiec, na jakiejś stacji otworzyli
nasze wagony i kazali wysiadać. Na peronie stał sedes koło sedesu, ale wiadomo, że
podczas tej koszmarnej „podróży” ludzie
załatwiali się w wagonach. Na tym peronie
zabrali p. Wójcikowej tę zmarłą dziewuszkę.

Pamiętam, jak bardzo chora jechałam
z mamą tramwajem kilka przystanków do
ośrodka zdrowia na Opaczewskiej. W pewnym momencie, za placem Narutowicza
nastąpiło wielkie poruszenie. Ludzie zaczęli
wręcz wpadać do tramwaju. Matka błyskawicznie schowała moją głowę pod swoją
spódnicę, mówiąc: „kucnij, kucnij”. Chwilę

Pociągi ruszyły do Northeim, do łaźni.
Wiem, że pięć rodzin warszawskich skierowano do piwiarni. Mojej mamy już ze
mną nie było, gdzieś – podczas drogi – się
rozłączyłyśmy. Próbowałyśmy to nawet
ustalić po wojnie, ale nie wyjaśniłyśmy tej
zagadki. Na jednym z przystanków, już
koło Hamburga stały ogromne namioty
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cyrkowe. Było tam mnóstwo ludzi i chyba
w tym tłumie straciłyśmy się z oczu.
Czyli na robotach w Niemczech była Pani
bez matki?
Tak, choć – jak się po wojnie okazało –
byłyśmy niedaleko siebie i moja mama wiedziała, że 3-4 kilometry od jej miejsca pracy,
w innym majątku ziemskim, znajduje się
dwójka dzieci, w tym dziewczynka, ale nie
wierzyła, że to mogę być ja.
Według dokumentów byłam zatrudniona
w majątku w Olderschausen, niedaleko Hanoweru, a zameldowana w Rolniczej Kasie
Chorych w Osterode. Miałam własną kartę
pracy. Faktycznie był to duży majątek barona Jobsta Fridricha von Olderschausena,
który zarówno miał pola, jak i kopalnie rudy
żelaza. Decyzja, gdzie będziemy pracować
zależała tylko od niego. Zostałam skierowana do pracy w kopalni. Pilnowali nas dwaj
gestapowcy z karabinami i bagnetami.
Na szczęście nie pracowałam w głębi kopalni, tylko przy lorkach. Lorki, to były trójkątne wagoniki, na które ładowano rudę.
Praca polegała na zbieraniu brył rudy, które wypadły z lorek i ładowaniu ich do drucianych koszyków. Napełnione po brzegi
rudą koszyki dźwigaliśmy do wagonów
towarowych, stojących na bocznicy. Musieliśmy dokładnie sprzątać rozrzuconą rudę,
bo inaczej Niemcy na nas krzyczeli. To była
mordercza praca dla 15-letniej dziewczynki. Przeżyłam tam istne piekło. Zresztą my,
jako dzieci, osoby nieukształtowane, nie do
końca rozumiejące otaczającą nas wojenną
rzeczywistość, przeżyliśmy gehennę. A kto
o nas teraz pamięta?
Już po wyzwoleniu, ale wciąż na terenie
Niemiec chodziłam rok do polskiej szkoły.
Bowiem wśród wywiezionych po powstaniu
z Warszawy do Niemiec znajdowało się dużo
nauczycieli, którzy, jak weszli Amerykanie,
założyli szkołę powszechną. Mnie przyjęto
od razu do piątej klasy. Podczas roku szkolnego odwiedził nas ks. bp Józef Gawlina.
Rozdał nam piękne obrazki Matki Boskiej
Ostrobramskiej i Matki Boskiej Częstochowskiej. Na ich odwrocie była wzruszająca modlitwa, szczególnie fragment: „i powróć nas
na Ojczyzny łono”.
Jak Pani rodzina wracała z Niemiec?
Oddzielnie. To znaczy, mamusia mnie
odszukała i wróciłyśmy razem. Brat wrócił
wcześniej, ponieważ po wyzwoleniu przez
Amerykanów, nie czekał na transport, tylko sam jesienią 1945 r. – już dwudziestoletni – udał się do Białobrzegów w Radomskiem. Tam w małym majątku mieszkała

wywiad miesiąca
Od redakcji: W poprzednim numerze opublikowaliśmy wiersz Jerzego Słomczyńskiego o gen. Stefanie
Roweckim-Grocie. Poniżej zaś zamieszczamy strofy
poświęcone Robertowi Krauze (ps. „Żak”), jednemu z bohaterskich żołnierzy „Parasola” oraz kilka
słów odautorskiego komentarza.

PIEŚŃ O ŻAKU I NIUSI
Taka dziwna była prośba
Żaka gdy do Niusi szedł
Daj mi swój ryngraf miła moja
A ja mój Tobie podarować chcę
Z jej ryngrafem szedł na akcję
I opuszczał Radość swą
On i ona znali konspirację
Nie powiedział dokąd idzie stąd
Bywaj zdrowa moja Niusia
A on jechał do Gestapo bram
Aby w boju walczyć na Alei Szucha
Bo tam mieszkał gestapowiec Stamm

Karta pracy Stanisławy Zgieb

moja babcia (matka ojca) ze stryjostwem.
Dołączyłyśmy do nich z matką pod koniec
czerwca 1946 r. Ojciec z wojny nie wrócił.
Zmarł w obozie jenieckim, 11 lutego 1945 r.
w Bergen-Belsen. Zawiadomienie o jego
śmierci otrzymaliśmy zaraz po wojnie (po
angielsku).
Z Białobrzegów wrócili jednak Państwo
do Warszawy.
Po wojnie zamieszkaliśmy na Hożej.
Dzięki jeszcze przedwojennej rodzinnej
książeczce ubezpieczeniowo-zdrowotnej
od Norblina – jedynemu dokumentowi jakim dysponowała moja mama – zameldowano nas i potwierdzono naszą tożsamość.
Książeczkę tę przechowuję do dziś; pełno
w niej pieczątek od Norblina, głównie

dotyczące leczenia ojca, zdjęcia zarówno
ojca, jak i matki. Każdy z nas miał w niej
własną stronę.
Po wojnie kontynuowałam edukację.
Chodziłam do szkoły podstawowej dla dorosłych, która mieściła się w przepięknym
secesyjnym budynku na Marszałkowskiej 95.
Gdy ją skończyłam zaczęłam naukę
w Pierwszym Miejskim Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych, przy ul. Bema 70. Tam
zdałam maturę. Poszłam na kursy rolnicze
w Piasecznie pod Warszawą. Potem jeszcze
się trochę uczyłam zaocznie. Wzięłam kolejne kursy w Pszczelinie. I po zakończeniu
wszelkich możliwych kursów rolniczych
i studium ekonomicznego zaczęłam pracować w Ministerstwie Rolnictwa.
Dziękujemy za rozmowę.

Aż dwudziestu jeden razem było
Chłopców z Parasola, którzy przyszli tu
Warty w domu Stamma zmylić się nie dało
Wkrótce runął na nich ogień wielu kul
A Żakowi z piekła tego odejść się udało
I spokojnie mógłby dalej biec
Lecz poczucie koleżeństwa mu kazało
Wrócić i z rannymi nie rozstawać się
Co za ostrzał, ze stron wszystkich kule biły
Uciekali chłopcy w samochodach trzech
Do ulicy Czerniakowskiej auta się zbliżyły
Do dorożki Kamy rannych oddać nie udało się
Stanął w ogniu wóz, co w nim jechał Żak
Dalej pieszo ku Siekierkom zaczął biec
Zrzucał w biegu marynarkę, płaszcz
Wyczerpany gdzieś w zaroślach musiał lec
Widział blisko siebie Niemców pogoń
Psów tropiących słyszał zgiełk
Z fiolki łyknął trutkę aby uciec wrogom
W ręce śmierci i od tortur uratować się
Jakimś cudem psy pobiegły dalej
Na manowce pociągnęły pogoń też
Wnet kobieta przyszła niczym jego anioł
Z garnkiem mleka, na truciznę był to lek
Wnet kobiety sąsiad niczym drugi anioł
Łodzią go przeprawił na wiślański prawy brzeg
Żak nie wiedział, że koledzy za zmarłego go uznają
Z tą złą wieścią do Radości już kolega Żaka szedł
Bywaj dzielna moja Niusiu
Tak kolega Żaka rzekł
Żak na pewno zginąć w akcji musiał
Ja słyszałem psów goniących zgiełk
Ja nie wierzę rzekła Niusia, sercem czuję tak
Wziął mój ryngraf on ocalić jego musiał
Na te słowa podszedł do nich Żak
Jestem, jestem kocham Ciebie Niusiu.

Uczniowie szkoły powszechnej w Osterode z wychowawczynią Zofią Szmaglewską
Od redakcji: W poprzednim numerze, w pierwszej części wywiadu z p. Stanisławą Zgieb, mylnie podaliśmy, że figurka Matki Boskiej przy ul. Filtrowej 62 została ufundowana tuż przed wojną. Faktycznie figurę tę
postawiono już podczas okupacji. Panią Stanisławę i Czytelników serdecznie przepraszamy.
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Od autora:
Pana Roberta Krauze znałem osobiście. 6 maja 1944
roku brał udział w Akcji Stamm. Była to akcja bojowa
mająca na celu zabicie majora Gestapo Waltera Stamma.
Żołnierze Parasola otrzymali rozkaz zgładzenia Stamma
w jego mieszkaniu, w dzielnicy niemieckiej w domu silnie
strzeżonym. Dom Stamma mieścił się na przeciwko siedziby Gestapo w Alei Szucha. Akcja nie powiodła się. Zginęło
siedmiu żołnierzy.
Ci, co przeżyli uciekali z miejsca akcji w samochodzie.
W okolicy Czerniakowskiej samochód się zapalił. „Żak”
udał się dalej pieszo w kierunku Wisły, ku Siekierkom. Tam
zdając sobie sprawę z beznadziejnej sytuacji w jakiej się
znalazł (ścigał go niemiecki oddział z psami tropiącymi) zażył truciznę, którą żołnierze AK otrzymywali przed akcją.
Szczęśliwie, trucizna ta nie zabiła go. Znalazła go
pewna kobieta i podała mu mleko do wypicia jako
odtrutkę. Zorganizowała również sąsiadów, by łodzią
przewieźli go na drugi brzeg Wisły.
Jerzy Słomczyński
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Ochota
UWIERZ W SIEBIE
– ZACZNIJ OD NOWA

Trudności życiowe Cię przerastają?
Nie umiesz odnaleźć się na rynku pracy?
Boisz się o siebie i bliskich? Czujesz się
bezradna? Osamotniona? Nie wiesz, jak
odzyskać kontrolę nad swoim życiem?
Jeśli:
– masz 25-55 lat;
– mieszkasz w Warszawie, powiecie otwockim, piaseczyńskim albo pruszkowskim;
– jesteś bezrobotna, szukasz pracy, Twoja
praca nie daje Ci satysfakcji lub wystarczających dochodów;
– doświadczasz przemocy psychicznej lub
fizycznej, żyjesz w trudnym związku lub
z osobą uzależnioną;
– samotnie wychowujesz dziecko, Twoje
dziecko jest niepełnosprawne lub przewlekle chore.

Uwierz w siebie
– zacznij Od NowA
„Od Nowa” to bezpłatny program pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej, dzięki któremu:
– otrzymasz wsparcie osobistej konsultantki-tutorki;
– skorzystasz z porad psychologicznych
i prawnych;
– poznasz swoje mocne strony i dowiesz
się, jak wykorzystać je na rynku pracy;
– nauczysz się skutecznie szukać pracy
i rozmawiać z pracodawcą;
– dowiesz się, jak założyć firmę lub organizację pozarządową;
– opanujesz sztukę asertywności i samoobrony WenDo;
– spotkasz inne kobiety z problemami podobnymi do Twoich.
***
Każda kobieta jest inna: inaczej reaguje
na stres, inaczej próbuje rozwiązać swoje
problemy. Dlatego każdą z uczestniczek
Programu „Od Nowa” opiekuje się osobista konsultantka-tutorka. W jego ramach
będziesz mogła wziąć udział w szkoleniu
„Spadochron” oraz „Wirtualna Firma”.
Jeśli jesteś zainteresowana udziałem
– zadzwoń: tel. (0 22) 626 05 00.
Nasz numer jest czynny od poniedziałku
do piątku w godz. 10.00-16.00. Jeśli nie uda
Ci się zadzwonić w tych godzinach – nagraj
wiadomość. Na pewno oddzwonimy.
Większość działań Programu „Od
Nowa Równe szanse na rynku pracy dla
kobiet w trudnej sytuacji życiowej. Model
koalicyjny” realizowana jest w siedzibie
Stowarzyszenia OPTA – ul. Marszałkowska 85 lok. 34.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu
dla Organizacji Pozarządowych.
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WARSZAWA JAKO EUROPEJSKA STOLICA KULTURY
Warszawa przygotowuje się do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r.
Jednym z ogłoszonych pod patronatem „Dziennika” i Telewizji Polskiej Warszawa
konkursów adresowanych do mieszkańców stolicy jest konkurs fotograficzny, do
którego serdecznie namawiamy naszych Czytelników.

KONKURS FOTOGRAFICZNY PROMUJĄCY
IDEĘ WARSZAWY JAKO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY
Celem konkursu jest:
poinformowanie mieszkańców Warszawy o ubieganiu się Warszawy o tytuł ESK 2016;
włączenie mieszkańców Warszawy w działania promocyjne Miasta i zaktywizowanie ich wokół idei ESK 2016;
wybranie hasła (konkurs na hasło odbył się w dniach 15-30 sierpnia 2008)
i zdjęcia reprezentujących Warszawę w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury – w sposób demokratyczny;
uprzedzenie możliwej krytyki hasła i zdjęcia przez media argumentem, że wyboru
dokonali mieszkańcy Warszawy;
zebranie bazy zdjęć współczesnej Warszawy do wystawy, która ma promować
Warszawę za granicą.
Konkurs fotograficzny zostanie przeprowadzony według następujących zasad:
w „Dzienniku” i TVP Warszawa zostanie ogłoszony konkurs na zdjęcia prezentujące współczesną Warszawę jako Europejską Stolicę Kultury;
czytelnicy i widzowie będą wysyłać zrobione przez siebie zdjęcia Warszawy na
konkurs na stronę www.dziennik.pl oraz na stronę internetową TVP Warszawa;
komisja złożona z autorytetów – Ambasadorów Warszawy wybierze najlepszych 20 zdjęć;
wybrane zdjęcia zostaną zaprezentowane w specjalnej wkładce w „Dzienniku”, na stronie www.dziennik.pl oraz na stronie internetowej TVP Warszawa i poddane ocenie czytelników;
zdjęcie, które otrzyma najwięcej głosów zdobędzie I nagrodę (10 tysięcy złotych)
i będzie reprezentować Warszawę w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury;
pozostałe najlepsze zdjęcia będą częścią wystawy prezentującej Warszawę
Bohaterską (archiwa) i Warszawę współczesną. Wystawa ta będzie częścią obchodów Dni Warszawy w miastach strategicznie ważnych dla Warszawy.
Terminy:
1-25 września – konkurs fotograficzny, nadsyłanie zdjęć
1-14 października – głosowanie na wybrane zdjęcia
1-30 listopada – prezentacja plakatu z wybranym zdjęciem i hasłem

SKARBY Z KUFRA
Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Ochota, Ośrodek Kultury Ochoty, Dom Kultury „Rakowiec”, Klub Seniora „Rakowiec” zaprasza mieszkańców dzielnicy Ochota i osoby
związane z placówkami Ochoty do udziału w wystawie „Skarby z kufra”, która odbędzie się 30 września 2008 r. w Domu Kultury „Rakowiec” przy ul. Wiślickiej 8.
Ideą wystawy jest zaprezentowanie rzeczy „z historią i z duszą”: pamiątek rodzinnych, „skarbów” znalezionych lub kupionych, wykonanych przemysłowo i rękodzieł. Mogą to być przedmioty użytkowe lub dekoracyjne, np. bibeloty, lampy,
żelazka, militaria, albumy, stare książki, koronki, firany, serwety, elementy zastawy
stołowej, nawet piękna stara garderoba (suknie, kapelusze) i inne.
Regulamin:
Eksponaty powinny mieć co najmniej 50 lat.
Wystawa będzie trwała kilka godzin; właściciel nie powierzy eksponatów
nikomu obcemu.
Organizatorzy przewidują jeden stół na kilka eksponatów.
Ciekawe ekspozycje zostaną wyróżnione.
Karty Zgłoszenia przyjmuje sekretariat DK „Rakowiec” i kierownik Klubu Seniora
„Rakowiec” w terminie do 19 września 2008 r.
informacje szczegółowe: Grażyna Rowińska, kom. 886 306 035
lub DK „Rakowiec” (0 22) 823 66 97
Karta zgłoszenia do udziału w wystawie
„Skarby z kufra” do odebrania w DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8.

42/2008 OCHOTNIK

Ochota
Róg Glogera i Mochnackiego. Obsadzona funkią rabatka, obok stolik pod parasolem. Warto zejść kilka schodków w dół. Na kawę, na herbatę, na ciasto cioci
Basi. I na coś jeszcze.

Galeria Café Stara Ochota

W maleńkim wnętrzu zatrzęsienie
przedmiotów. Pani Małgorzata Grankowska, duch sprawczy i serce przedsięwzięcia, wyjaśnia z uśmiechem:
„Po trzydziestu latach zbierania staroci postanowiłam coś z nimi zrobić.
Stąd pomysł urządzenia antykwariatu.
W suterenie na rogu naszej ulicy akurat zwolnił się lokal po fryzjerze”.
Syn pani Małgorzaty, Piotr Guzek, siła
wykonawcza, zajął się załatwianiem
zezwoleń i remontem. Nie minął rok,
gdy antykwariat przerodził się w kawiarenkę. Takiego miejsca, jak się okazuje,
wszystkim tu bardzo brakowało. Miejsca, gdzie można wpaść na kawę, nie
robiąc z tego wyprawy, wymienić ploteczki i żarty, po prostu posiedzieć.
Dobrą atmosferę wyczuwa się na odległość, bo do stałych gości należą też
osoby z dalszych okolic Ochoty. Niektórzy przychodzą co dzień. Regularnie co
czwartek na pół godziny zawsze przy
tym samym stoliku zasiada starszy pan.
Mówi, że chce sobie w ciszy posłuchać
dobrej muzyki. Ale zjawia się też dużo
młodzieży. I nawet kupują!
Aby był ruch w interesie (choć nie o interes w tym wypadku chodzi, bardziej
o ruch), pani Małgorzata przyjmuje rzeczy w komis często bez prowizji. Dzięki
tym transakcjom coś się dzieje, ludzie
zaglądają, wystrój wciąż się zmienia.
Krzesło, na którym się siedzi, można sobie kupić. I w zasadzie wszystko, oprócz
ekspresu do kawy i kilku depozytów. To
przedmioty przyniesione po to, żeby
było ładniej, jak portret dziewczynki w niebieskiej sukience czy lampa
w oknie. „Miło mi będzie na nią co wieczór patrzeć” – powiedziała pani z naprzeciwka. Ktoś przyniósł przedwojenne
dyplomy czeladnicze swego taty, ktoś

modele samolotów. Prezes spółdzielni
mieszkańców podarował stare pianino.
Inni oferują własne wyroby artystyczne
– ceramiczne ptaszki, biżuterię. Zaprzyjaźniona plastyczka Magda Krajewska-Ferenc zaprojektowała szyld, ulotkę, kartę
stałego klienta, a także logo: z dużym
G, jak Galeria, wpisanym w filiżankę. Kasia Zalewska, narzeczona pana Piotra,
opracowała kawiarniane menu z przedwojennymi zdjęciami Ochoty.
Sąsiedzi uznali miejsce za swoje, powstała wspólna przestrzeń, o którą się dba.
A co do menu... – Sama ciast nie piekę
– opowiada pani Małgorzata – więc namówiłam siostrę. Na razie „ciasta cioci
Basi” – szarlotki, serniki, tort czekoladowokawowy, mazurki, pischinger – to wyroby
okazjonalne. W przyszłości, gdy zapracowana pani doktor pójdzie na emeryturę,
będzie piekła stale, bo to coś, do czego
ma talent, jak zapewnia jej siostra.
Pani Małgorzacie marzą się wernisaże
młodych artystów („nie płaciliby za wynajem lokalu, to dla nas promocja”).
Tymczasem powstał projekt święta ulicy Glogera. Będzie we wrześniu. W programie m.in. gry uliczne dla dzieci, pokazy filmów związanych z Ochotą (np.
niedaleko, na Mochnackiego, była
kręcona przedwojenna komedia „Jego
ekscelencja pan subiekt” z Eugeniuszem Bodo). Organizacja całości spoczywa w rękach znanego aktora pana
Macieja Rayzachera. Bramy kamienic
zostaną otwarte i każdy będzie mógł
pokazać coś ciekawego, pochwalić
się, czym będzie chciał...

NIETYPOWE LATO W MIEŚCIE
Już od wielu lat Centrum Artystyczne
„Radomska 13” jest miejscem chętnie
odwiedzanym przez dzieci i młodzież
podczas wakacji, a to za sprawą organizowanego w placówce stałego
punktu akcji „Lato w mieście”. Tego, co
działo się w tym roku między 14 lipca
a 14 sierpnia nikt się nie spodziewał. Atmosfera, jaką udało nam się wytworzyć
wspólnie z uczestnikami przypominała
bardziej spotkania w rodzinnym gronie,
niż typowe „Lato w mieście”.
Już pierwszego dnia zafundowano nam
osiem godzin niezapomnianych wrażeń.
Podobnie było przez całe pięć tygodni
trwania „Lata w mieście” na Radomskiej o nudzie więc nie było mowy.
Największy entuzjazm wśród uczestników
wzbudziły cotygodniowe wyjścia na odkryte baseny w parku wodnym „Moczydło”, wyprawy na tor wrotkarski „Stegny”
czy nauka gry w tenisa ziemnego.
Jak podczas każdej akcji, tak i tym razem nie zabrakło w programie jednodniowej wycieczki autokarowej. W tym
roku wybraliśmy się na Ranczo w okolicy Mszczonowa, gdzie odkrywaliśmy
tajemnice Dzikiego Zachodu. Strzelaliśmy z łuku, szukaliśmy złota, jeździliśmy
konno i mieliśmy okazję przejechać się
oryginalną koleją rodem z dzikiego zachodu. Dopełnieniem dnia było pieczenie kiełbasek na ognisku i dyskoteka
w prawdziwym saloonie.
Akcję „Lato w mieście” na Radomskiej
zakończyła dyskoteka i pokaz akrobatycznych umiejętności zorganizowane
przez starszych uczestników akcji. Do
zobaczenia w zimie!
Marta Maślanka
i Grzegorz Czyżewski

A zaczęło się od pustej sutereny.
tekst i foto: Katarzyna Szroeder-Dowjat
Pracownia Wspomnień
Stowarzyszenia AKOS

Program akcji „Lato w mieście” w Centrum Artystycznym „Radomska 13” został zrealizowany ze
środków Wydziału Sportu i Rekreacji dla dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy. Drugie śniadania ufundował Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy. Dziękujemy.
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DK ”Rakowiec”
RÓŻE I DUKATY,
CZYLI SENIORSKIE KLIMATY NA RAKOWCU
WYCIECZKA

Pięćdziesięcioosobowa grupa seniorów
z klubów „Rakowiec” i „Baśniowa” odwiedziła 10 czerwca br. willę „Milusin”
w Sulejówku oraz Muzeum Architektury
Drewnianej Regionu Siedleckiego w Nowej Suchej.
Pierwszym celem wyjazdu był „Milusin” – dworek w Sulejówku wybudowany rękami żołnierzy dla ukochanego
wodza – Józefa Piłsudskiego. Podczas
podróży z Warszawy uczestnicy wysłuchali informacji o Marszałku przygotowanych przez p. Pawła Siwika z Klubu „Rakowiec” oraz – zachęceni przez
p. Wojciecha Grabusia (KS „Rakowiec”)
i p. Jolantę Salamonowicz, kierownika Klubu „Baśniowa” – śpiewali piosenki z międzywojnia. Tak wprowadzeni w stosowny
nastrój, seniorzy przekroczyli progi historycznej posiadłości. Podwarszawski dom
Piłsudskiego – dar narodu, to niewielka
willa położona w leśnym ogrodzie. Przez
wiele powojennych lat mieściło się w niej
przedszkole. Dworek niedawno został odrestaurowany. Gospodarzem i kustoszem
jest przemiły p. Jerzy Pawłowski, który
pokazał seniorom pamiątki po Marszałku
i zaprezentował kilkunastominutowy film.
Projekcja wzbudziła wielkie zainteresowanie; być może obrazy z monitora przywołały odległe wspomnienia niektórych
oglądających. „Milusin” oddaje klimat
II Rzeczpospolitej, pogłębiony dodatkowo
przez opowieści ówczesnego gospodarza
obiektu, pasjonata międzywojennej Polski.
Następnym etapem wycieczki była
Nowa Sucha – wieś między Mińskiem Mazowieckim, Siedlcami i Węgrowem, gdzie
prof. Marek Kwiatkowski – Dyrektor Łazienek Warszawskich, w 1988 r. kupił zdewastowany XVIII – wieczny dwór Cieszkowskich i stworzył Muzeum Architektury
Drewnianej Regionu Siedleckiego. Na całość składa się modrzewiowy klasycystyczny dwór, park dworski z przełomu XVIII
i XIX w. oraz skansen, w skład którego
wchodzi czternaście obiektów. Są to m.in.
dwie chałupy chłopskie z XIX w., wiatrak,

organistówka, plebania, spichlerz, owczarnia. Skansen położony jest na rozległym terenie ponad 10 ha.
W programie wycieczki była również
przejażdżka bryczką. Na koniec zaś przy
ognisku, po zjedzeniu pajdy chleba z domowym smalcem i szczypiorem, seniorzy
dostali arkusze bloku technicznego, ołówki
i długopisy. Polegując w słońcu dawali artystyczny wyraz przeżyciom dnia. Powstały
rysunki i wiersze.
Grażyna Rowińska

„Tu wierzby i sosny,
„Tu piękno i raj,
Tu cichy i spokojny kraj...”
„Nowa Sucha to wspaniała okolica,
swym urokiem seniorów gromadę zachwyca
Koniki takie miłe, do gości wyciągają szyje
Chlebki bardzo im smakują, parskaniem dziękują...”
„Piękny mamy tu zakątek,
Jasno słońce świeci,
Odpoczywają dorośli,
Świetnie bawią się dzieci...”
„Gdybym miała tyle siły, ile chęci w sercu staje,
Żebym mogła jak w zegarze, zmieniać czas i obyczaje,
I wybierać, co najlepsze, lub brać życie tak, jak leci
To wieczorem, dniem i nocą mogłoby
tak słońce świecić...”

***
PANIE PROFESORZE, SENIORZY
Z OCHOTY NISKO SIĘ KŁANIAJĄ
W PODZIĘCE ZA NOWĄ SUCHĄ

FOTOAKTYWNI

Od wczesnej wiosny 2007 r. podejmują
wyzwanie wykonywania fotografii artystycznych. W ubiegłym roku, w I edycji
Konkursu Fotograficznego „Spacerkiem po
Ochocie” zatrzymywali w obiektywie obrazy przyrody. Wszyscy uczestnicy używali
aparatów analogowych, często pożyczanych od dzieci lub odnalezionych „gdzieś
w szafie”. Niektórzy nigdy wcześniej nie
fotografowali. Nic nie wiedzieli o wykorzystaniu światła, cienia, odległości, wyszukiwaniu faktury, szczegółów, wyborze pory
dnia w celu osiągnięcia najkorzystniejszych
obrazów. Te tajniki odkrywał przed seniorami stary przyjaciel Rakowca – redaktor
Jan Chojnowski, fotografik.
W I edycji Konkursu najlepsze, wręcz
profesjonalne, zdjęcia wykonała p. Helena Sztandera, która do tego czasu nigdy
nie fotografowała. Od ubiegłego roku
nie rozstaje się z aparatem. Wszyscy
w Klubie z dużym uznaniem wyrażają
się o uzdolnieniach swej koleżanki.
W czerwcu 2008 r. została rozstrzygnięta II edycja Konkursu. Tym razem
fotografowano obiekty architektury.
Z trudnego zadania zwycięsko wywiązała się p. Maria Pająk, której jury przyznało nagrodę główną, zaś ubiegłoroczna laureatka otrzymała pierwszą nagrodę. Również wyrazy uznania należą się
p. Janinie Gierek i p. Pawłowi Siwikowi.
Warto przypomnieć, że pani Maria
zimą 2007 r. dopominała się o fotografa,
który zrobiłby zdjęcia np. na zabawie.
Krótko potem chwyciła stary aparat
syna, nauczyła się zmieniać film i sama
stała się jedną z głównych osób dokumentujących życie klubowe.
W przyszłym roku odbędzie się
III edycja Konkursu. Tematem będą LUDZIE (młodzi, starzy, smutni, weseli, pracujący, wypoczywający, piękni i brzydcy).
A może ktoś spoza Klubu, lecz
w słusznym wieku, zechciałby zmierzyć
się z takim zadaniem fotograficznym? Jeśli tak, to zapraszamy do Klubu Seniora
Rakowiec przy ul. Wiślickiej 8 we wtorki
i piątki od godz. 16.00.
Grażyna Rowińska

Ciekawostka:
Za czasów Marszałka „Milusina”
strzegł owczarek niemiecki, który wabił się Pies. Teraz mieszka tu owczarek
niemiecki odmiennej płci – Psina. Aby
podkreślić, że jest właściwym zwierzęciem na właściwym miejscu, Psina
oszczeniła się w ubiegłym roku 11 listopada.
Zainteresowanych skąd wzięły się „róże i dukaty” w tytułach
artykułów o Klubie Seniora „Rakowiec” odsyłam do „Ochotnika” nr 33/12/2007.
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Ochockie „Koloseum”, fot. Helena Sztandera

filie
RAKOWIEC PEŁEN NOWOŚCI
W nowym roku kulturalno-edukacyjnym
poszerzyliśmy naszą ofertę. Jeśli chodzi
o edukację artystyczną poprzez zabawę to, oprócz „Artystycznej Niedzieli
z Mamą i Tatą” czy „Rodzinnych Zabaw
Tanecznych”, zapraszamy Państwa
serdecznie do uczestnictwa w spotkaniach „Z instrumentem za pan brat”
będących okazją do zapoznania się
z tajnikami świata muzyki i instrumentów
muzycznych oraz na rodzinny spacer
po Ochocie z aparatem fotograficznym, przewodnikiem i artystą fotografikiem – „Fotograficzne Safari – Cztery
Pory Roku na Rakowcu”.

DZIECI

BALET
(3-8 lat) – zajęcia rytmiczno-ruchowe
z elementami tańca klasycznego, nastawione na kształcenie poczucia estetyki i formy poprzez gry i zabawy taneczne. Od 15 września 2008. Instruktor
– Aleksandra Pawlina.
TANIEC WSPÓŁCZESNY DLA DZIECI
(9-15 lat) – taniec współczesny z elementami jazzu i klasyki, hip hop, funky,
jazz rock, salsa. Od 15 września 2008. Instruktor – Monika Bral.
ruchu oraz inauguracja hobbystycznej „Gildii FF (fanów fantasy)”, w której można nie tylko grać i zamieniać
się doświadczeniami czy nowościami
z rynku, ale także uczestniczyć w różnych warsztatach artystycznych. Rozpoczynamy także zajęcia odnoszące się
do życia codziennego – „Savoir-vivre”
– ponieważ nasza codzienność wymaga od nas wrażliwości estetycznej, kultury ruchu, mówienia i dobrej samoprezentacji. To są tylko niektóre z nowych
propozycji DK „Rakowiec”. Nie sposób
opisać wszystkich.

Dla pragnących rozwijać swoje talenty
teatralne mamy trzy nowe propozycje:
„Teatr Pantomimy” dla poszukujących
nietypowych oblicz teatru, Teatr Ruchu
„Compagnie Taniec” dla młodzieży
inspirującej się różnymi dziedzinami
sztuki – malarstwem, muzyką, tańcem
oraz Grupa Teatralna „Zielony Kot” dla
trochę młodszych miłośników, którzy
przygotowując spektakl pt. „Nigdy nie
budź czarownicy” poznają wszystkie
etapy pracy twórczej nad spektaklem:
od zabaw z rekwizytami, przez pracę
nad choreografią, tworzeniem konkretnych postaci scenicznych, po śpiew
i pracę nad głosem.
Ciekawymi propozycjami są zajęcia
„Świadomość Ciała” mające na celu
wyzwalanie i harmonizowanie naszego

EUROPEJSKA
AKADEMIA TAŃCA
ZAPRASZA WE WRZEŚNIU

Oprócz nowości będziemy kontynuować większość z lubianych zajęć artystycznych oraz dużych projektów, takich jak „Etniczne Inspiracje – Wspólnota w kulturze”, „Wiosna Teatralna na Rakowcu”, Festiwal Twórczości Dziecięcej
i Młodzieżowej „Brombolandia” oraz
projekt integracyjny „Strefa Otwarta”.
Zapraszamy na uroczyste otwarcie
sezonu podczas plenerowego Pikniku Artystycznego 7 września 2008,
o godz. 12.00 w Parku Zasława Malickiego przy ul. Wiślickiej 8. Przygotowaliśmy
dla Państwa ciekawe propozycje artystyczno-rozrywkowe, a także spotkania
z instruktorami, u których będzie można
zapisać się na zajęcia. Nasz piknik przybliży Państwu działania podejmowane
przez placówkę.
Anita Szaboova

PGJ LAB. WARSZTATY B-BOYINGU (BREAKDANCE)
(od 9 lat) – od 15 września 2008.
Instruktor – Enderu &Ysy / PDJ Crew.

MŁODZIEŻ I DOROŚLI
TAI KI KUNG
(18-60 lat) – styl San Feng to zdrowie,
sprawność fizyczna, harmonia ruchu,
koncentracja umysłu, piękno. Od 1 września 2008. Instruktor – Lada Malinakova.
STRETCHING + CALLANETICS
(18-60 lat) – callanetics wymyślono po
to, aby rozruszać wszystkie partie mięśni,
rozciągnąć ciało, nadać elastyczności
stawom i ścięgnom. Gimnastyce towarzyszy wolna muzyka dostosowana do
tempa ćwiczeń. Od 15 września 2008.
Instruktor – Marzena Wiśniewska.
KARATEDO DOSHINKAN
(18-60 lat) – tradycyjna Okinowska Szkoła Sztuk Walki Hansiego Ichikawy 10
DAN. Od 1 września 2008. Instruktor –
Renshi Marian Nosal, 5 DAN.
PILATES
(16-60 lat) – ćwiczenia dla pań wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu, szczególnie polecane dla osób cierpiących
na bóle kręgosłupa. Efektem ćwiczeń
jest prawidłowa i zgrabna sylwetka. Od
15 września 2008 r. Instruktorzy – Karolina
Kroczak, Dominika Fastowiec.
CAPOEIRA
(16-40 lat) – capoeira jest brazylijską sztuką walki, która łączy w sobie elementy
walki, tańca, sportu, gry, samoobrony,
gimnastyki, muzyki, historii i afrobrazylijskiego folkloru. Trening capoeiry jest nie
tylko nauką walki i sposobem na utrzymanie kondycji, lecz także doskonałą
formą spędzania wolnego czasu. Rozpoczynając swoją przygodę z capoeirą
wchodzisz w egzotyczny świat roztańczonej afrobrazylijskiej kultury. Od 15
września 2008 r. Instruktor – Mestre John
(Joâo Carlos), pochodzący z Brazylii.
więcej informacji:
EAT, ul. Radomska 13/21, wejście C
tel. (0 22) 659 43 79
www.radomska13.art.pl
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SZACHY
SZACHYNA
NARAKOWCU
RAKOWCU
Dom Kultury „Rakowiec”, filia
Ośrodka Kultury Ochoty, zaprasza
na V Turniej Szachowy Juniorów
organizowany wraz z Wydziałem
Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
Ochota Urzędu m.st. Warszawy
i Wydawnictwem Szachowym
„Penelopa” pod patronatem medialnym „Panoramy Szachowej”.
Nasz turniej, organizowany już
po raz czwarty, ma na celu popularyzację szachów wśród najmłodszych. Cieszy się on bardzo dobrą opinią w środowisku szachistów. Chwalony jest za wzorową organizację i słynie z interesujących nagród. Podczas turnieju czynne jest stoisko z wydawnictwami i akcesoriami szachowymi. Można też skorzystać z bufetu,
a zawodnicy otrzymują słodki poczęstunek.

06.IX

WSPOMNIENIE STAREJ WARSZAWY
impreza plenerowa przybliżająca przedwojenny i tuż powojenny klimat Ochoty, podczas której wystąpią: Kapela
Czerniakowska, Kapela Warszawska Staśka Wielanka, Chłopaki
ze starej paki, Zespół „Wrzos” z Dzielnicowego Klubu Seniora
„Ochota” oraz gościnnie kapela-kabaret „Lwowska Fala”
plac Narutowicza
godz. 16.00-20.00, wstęp wolny

07.IX

V TURNIEJ SZACHOWY JUNIORÓW
w programie także symultana szachowa z mistrzem
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.00, wstęp wolny

07.IX

DZIEŃ OTWARTY W OKO I FILIACH
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75, godz. 12.00-18.00
prezentacja sekcji i kół zainteresowań, spotkania
z instruktorami, zapisy na zajęcia

Atrakcją tegorocznego turnieju będzie symultana szachowa rozegrana bezpośrednio po zakończeniu ostatniej rundy z Mistrzem (zawodnik/-czka z tytułem międzynarodowym).

DK „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8, godz. 12.00-16.00
inauguracja sezonu artystycznego na Rakowcu,
zapisy na zajęcia

Fundatorem nagród turniejowych jest Wydział Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Ochota Urzędu m.st. Warszawy.
7 września, godz. 10.00
Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8

„Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, godz. 12.00-16.00
w programie: warsztaty artystyczne, spotkania z instruktorami

***
Turniej odbędzie się równolegle z Dniem Otwartym na Rakowcu,
gdzie będzie można uzyskać wszelkie informacje o szkółce szachowej dla najmłodszych, sekcji szachowej dla dorosłych i innych
propozycjach artystyczno-edukacyjnych przygotowanych przez
DK „Rakowiec” na sezon artystyczny 2008/09. Więcej informacji na
stronie www.rakowiec.art.pl. Zapraszamy.

Magazyn Sztuk
ul. Filtrowa 62, dom. 230, godz. 12.00-16.00
w programie: bezpłatne zajęcia z rysunku i malarstwa
(martwa natura), instruktor prowadzący:
Marek Ejsmond-Ślusarczyk, zapisy na zajęcia, konsultacje

DZIEŃ
DZIEŃOTWARTY
OTWARTYNA
NARADOMSKIEJ
RADOMSKIEJ

Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17, godz. godz. 12.00-16.00
zapisy na poszczególne zajęcia z ofert
w nowym sezonie kulturalnym 2008/2009

Czy można uzależnić się od kultury? Nieustanne telefony i pytania
o początek zajęć artystycznych, imprezy, koncerty pokazują, że jak
najbardziej.
Na mapie kulturalnej stolicy można umieścić wiele placówek kultury, które prowadzą otwartą działalność artystyczną. Jedną z nich jest
Centrum Artystyczne „Radomska 13”.
W nowym roku kulturalno-edukacyjnym oferujemy szeroki wybór zajęć, warsztatów i spotkań zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Niektóre już znacie i lubicie, inne są nowe. Czy zyskają waszą
sympatię i aprobatę? Mam nadzieję, że tak. Jednak, żeby się o tym
przekonać, musicie odwiedzić naszą placówkę. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich od przedszkolaka do emeryta.
Pracownicy i instruktorzy Centrum Artystycznego „Radomska 13” to
grupa zaangażowanych i życzliwych osób, którzy zainspirują, pomogą
stworzyć własne dzieło, wprowadzą w świat sztuki dawnej i współczesnej, w świat polskiej tradycji oraz tradycji innych narodów, przybliżą
historię naszej dzielnicy. Każdy, kto chce realizować swoje marzenia,
rozwijać pasje, czy to w zakresie plastyki, muzyki, tańca czy teatru,
poczuje się na Radomskiej znakomicie.

Pracownia Ceramiki AngobA
ul. Przemyska 18, (godz. 12.00-16.00)
prezentacja sekcji, zapisy na zajęcia

10.IX

GRUPA MO CARTA
koncert
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, cena biletów: 30 zł

13.IX

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
zajęcia taneczne dla dzieci z rodzicami
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30-13.30, wstęp wolny

15.IX

MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ
wystawa fotografii Grzegorza Ulatowskiego
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.30, wstęp wolny

20.IX

VI RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY
Park Szczęśliwicki
godz. 11.00-16.00, wstęp wolny

21.IX

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Cyrkowe wariacje”
plastyczne warsztaty rodzinne zakończone
pokazem artystycznym
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

Zapraszam na Dzień Otwarty 7 września w godz. 12.00-16.00.
Ewa Maślanka
www.radomska13.art.pl
tel. (0 22) 823 37 56

MIĘDZY
MIĘDZYNIEBEM
NIEBEMAAZIEMIĄ
ZIEMIĄ
To tytuł wystawy fotografii Grzegorza Ulatowskiego. Serdecznie zapraszamy na wernisaż.
15 września, godz.17.30
Centrum Artystyczne „Radomska13”
ul. Radomska 13/21
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XX OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE

XX OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
„Baśniowy socrealizm”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny

21.IX

INAUGURACJA DNI SENIORA NA OCHOCIE
wstęp wolny

26.IX

WEHIKUŁ CZASU
spotkanie wielopokoleniowe
ul. Białobrzeska 17
godz. 11.00-16.00

27.IX

SKARBY Z KUFRA
wystawa rzeczy „z historią i z duszą”: pamiątek rodzinnych,
„skarbów” znalezionych lub kupionych, wykonanych
przemysłowo i rękodzieł
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8

30.IX

Baśniowy socrealizm
Zapraszamy na dwudzieste już „Ochockie Spotkanie Historyczne”.
Temat i atmosfera przeniosą nas w skomplikowane czasy powojenne. Znany varsavianista Jarosław Zieliński opowie o odbudowie
Ochoty i architekturze socrealistycznej. Będzie o absurdach i bohaterach minionej epoki, ale na pewno nie będzie ponuro i nudno, choć niektóre zdjęcia są wstrząsające. Z okazji małego jubileuszu naszego cyklu mogą Państwo spodziewać się dodatkowych
atrakcji i niespodzianek nie tylko dla stałych bywalców. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.
21 września, 17.00
ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

WĘGIEL DRZEWNY
Węgiel drzewny to pierwsze narzędzie
rysunkowe, jakiego człowiek użył do
wyrażania swoich emocji i opowiadania własnych historii. Do dziś można
podziwiać rysunki naskalne sprzed kilku
tysięcy lat. Dzisiaj węgiel to powszechnie używane narzędzie przez artystów
plastyków.
Węgiel daje rysunkowi wyjątkową
miękkość i bogactwo walorowe. Każdy artysta ma w swoim arsenale na-

rzędzi i materiałów malarskich węgiel,
bez którego trudno jest się obejść.
Sam węgiel w zestawieniu z kredą i kolorowymi kartonami daje nieskończone
możliwości określania i przedstawiania
materii, jej formy i faktury. Zapraszam
serdecznie na moje zajęcia w środy
w godz. 17.00-19.00 do Magazynu Sztuk,
gdzie będą mogli Państwo zgłębić tajniki rysunku węglem.
Jacek Malinowski

DZIEWCZYNY ZE STAREJ SZAFY

DLACZEGO „SUCHA IGŁA?
Miedzioryt jest jedną z najbardziej popularnych technik grafiki
warsztatowej i zarazem najstarszą techniką graficzną w metalu, stosowaną już w XV wieku.
Zaliczana jest do technik graficznych wklęsłych. Wywodzi się
prawdopodobnie z próbnych
odbitek otrzymywanych przy stosowaniu techniki „niella”.

Ten tajemniczo brzmiący tytuł nie został zaczerpnięty
ani z powieści detektywistycznej, ani z żadnego horroru dla nastolatek – choć owszem, nastolatki są w to
zamieszane – i nie dotyczy tych gatunków literackich,
tylko poematu pochwalnego.
Chciałabym bardzo podziękować uczestniczkom
mojego projektu „Stara szafa – nowe pomysły”, realizowanego w SURMIE, które nie tylko sumiennie pracowały w ciągu roku, zrobiły duże postępy i wiele się
nauczyły, nie tylko współtworzyły świetny klimat na
spotkaniach, ale również pokazały, że są osobami
wrażliwymi i chętnymi do pomocy. Mogłam na nie
liczyć przy organizowaniu warsztatów podczas „Majówki tradycyjnie, na ludowo”, organizowanej przez
Centrum Artystyczne „Radomska 13” i na naszym
Festynie Podwórkowym „Poznajmy się”, gdzie samodzielnie prowadziły działania plastyczne, dzieląc się
umiejętnościami zdobytymi na naszych zajęciach.
Poza tym dwukrotnie brały udział w akcjach charytatywnych: zrobiły śliczne laleczki-paskudy na aukcję
organizowaną przez Allegro i Polską Akcję Humanitarną oraz wykonały tzw. zapasowe kwadraciki dla
projektu „Kołderka za jeden uśmiech”. Te zapasowe
kwadraciki to kawałki tkaniny z obrazkiem wykonanym haftem krzyżykowym, które uczestniczki projektu
„Kołderka…” zszywają w jedną całość techniką patchworku i przekazują przewlekle chorym dzieciom.
Dziękuję Wam: Kingo, Mileno, Asiu i Martyno, a także
Paulino i Aniu za Wasze zaangażowanie i chęć pomocy. Do zobaczenia we wrześniu – mam nadzieję,
że wspólnie zrobimy jeszcze wiele pięknych rzeczy!

zapisy:
Magazyn Sztuk
ul. Filtrowa 62, domofon 230
tel. (0 22) 659 43 37

Grafiki wykonane w technice
miedziorytu oznaczane są symbolem C2. Technika ta polega na „rytowaniu”, które odbywa się na wypolerowanych blachach miedzianych lub cynkowych przy użyciu rylców stalowych o przekroju okrągłym. Na wypolerowanej płycie miedzianej rytuje się igłą
stalową trzymaną pionowo w dłoni, która podczas rytowania nie
wycina metalu, lecz wypycha go na boki, tworząc wskutek tego
delikatne wiórki.
Płytę następnie pokrywa się farbą, po czym usuwa jej nadmiar, aby farba pozostała jedynie w wyżłobionych rowkach. Po pokryciu gotowej
płyty farbą drukarską, powstałą rycinę odbija się na prasie, stosując
w tym celu specjalny papier. Odbita kreska suchej igły daje efekt malarski, gdyż powstające przy rytowaniu „wiórko” zatrzymuje stosunkowo
dużo farby. Z płyt miedzianych można otrzymać około 30 odbitek.
Magazyn Sztuk zaprasza od 3 października do udziału w niezwykłej
przygodzie jaką jest „Sucha igła”, w godz. 17.00-20.00 pod kierunkiem Piotra Nowaka.
zapisy:
Magazyn Sztuk
ul. Filtrowa 62, domofon 230
tel. (0 22) 659 43 37

Kasia Strzelecka
Klub Osiedlowy SURMA
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VAN GOGH startuje!!!
kraju zostaną zorganizowane warsztaty z obsługi Internetu i poczty elektronicznej oraz kurs języka angielskiego
dla pracowników i słuchaczy. Zajęcia
te pozwolą uczestnikom projektu brać
udział w przygotowaniu strony internetowej – galerii, prezentującej prace wykonane podczas plenerów. Zdolności
komunikacyjne wszystkich uczestników
projektu zamierzamy ćwiczyć nie tylko
podczas międzynarodowych spotkań,
ale także po nich – m.in. korzystając
z galerii on-line, wysyłając e-maile. Posłużą one w budowaniu partnerstwa nie
tylko między instytucjami, ale przede
wszystkim między ludźmi – wszystkimi
We wrześniu rozpoczynamy realizację odbiorcami projektu.
dwuletniego projektu finansowanego ze Seniorzy i instruktorzy poznają swych róśrodków Unii Europejskiej. VAN GOGH to wieśników z innych krajów. Wspólna realiakronim od Visual Arts Network – Golden- zacja ich pasji pomoże im w przełamyagers OverGoing Horizons. Artistic educa- waniu barier – językowych, kulturowych.
tion for adult learners. Polska wersja na- Dodatkowo, możliwość przebywania
zwy projektu to: Grupa Sztuk Wizualnych w innym kraju Unii Europejskiej, współpra– Przekraczając Granice Wieku. Edukacja ca i kontakty z jego mieszkańcami, obartystyczna słuchaczy dorosłych.
serwowanie życia ludzi oraz kultury daVAN GOGH zakłada budowę partnerstwa między ośrodkami kultury z Polski,
Litwy i Węgier, którego celem jest wymiana doświadczeń w zakresie edukacji artystycznej osób dorosłych.

nego kraju pozwoli im na zweryfikowanie
posiadanych stereotypów narodowych.
Efekty dwuletnich działań artystycznych będzie można obejrzeć na finałowej, międzynarodowej wystawie
prac w Warszawie. Rezultatem powstałego partnerstwa będzie także
katalog prac towarzyszący wystawie
i wspomniana już galeria on-line.

Odbiorcami naszego projektu są
uczestnicy warsztatów malarskich organizowanych przez nasze instytucje,
malarze amatorzy. Są to przede wszystkim seniorzy. Drugim typem odbiorców Ośrodek Kultury Ochoty jest liderem
są instruktorzy malarstwa, pracownicy projektu. Nasz partner na Litwie to Traku
centrów kultury.
Vokes bendruomenes kulturos centras.
W ramach projektu zorganizujemy trzy Węgry reprezentuje TEMI Fovarosi Mumiędzynarodowe plenery malarskie – w velodesi Haza.
każdym kraju partnerskim. Będą to wyjazdy zagraniczne z aktywnym udziaUla Kwiatek
łem słuchaczy. Oprócz tego w każdym
Centrum Współpracy Europejskiej

Program, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie to program sektorowy
GRUNDTVIG w programie „Uczenie się
przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP) 2007-2013.
Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej niezawodowej osób dorosłych i skierowany jest do
różnego typu organizacji działających
w obszarze edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników.
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Ochota

JAK PRZEŻYĆ PIERWSZY WRZEŚNIA
rozmawiają: Beata Chrzanowska i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”

Koniec wakacji, znowu zaczyna się nowy
rok szkolny. Rodzice i dzieci budzą się z bólem brzucha i kołataniem serca, myśląc, jak
to będzie, co ten rok przyniesie, czy znowu
będą problemy. Na szczęście spora część
dzieci skupia się głównie na ekscytującej
perspektywie ponownego spotkania swoich
szkolnych kolegów, nie zadręczając się czarnymi myślami, ale wielu rodziców wraz ze
zbliżaniem się pierwszego września, staje
się coraz bardziej chmurnymi i zadumanymi. Zwłaszcza rodzice dzieci kończących
w danym roku jakiś etap edukacji, przystępujących do egzaminów i testów, zawczasu
już gryzą się i martwią. Coraz częściej słychać w domach przemowy w rodzaju: „pamiętaj, że jesteś już w klasie X,Y,Z. W tym
roku MUSISZ się wziąć do nauki. Nie może
być tak jak w zeszłym. Koniec kolegów, Internetu, sportu. itd. TYLKO nauka. Już ja
cię dopilnuję.” Podobnie i nauczyciele dość
często rozpoczynają rok szkolny od straszenia i napominania. Nic dziwnego, że pierwszy września to czarny dzień dla większości
uczestników procesu edukacji.
Wydaje się, że zaczynanie roku szkolnego z żołądkiem ściśniętym z nerwów nie
jest zbyt dobrym początkiem i nie rokuje
wcale gładko przebiegającego i obfitującego
w sukcesy procesu nauki. Co byś doradziła
rodzicom i dzieciom rozpoczynającym rok
szkolny? A zwłaszcza tym, dla których ten
rok jest momentem weryfikacji dotychczasowej wiedzy i startowania do następnego
etapu edukacji?

głupie zainteresowanie” itd. Trzeba uważnie, obiektywnie i bez uprzedzeń przyjrzeć
się temu, co wydarzyło się, jak powstał
problem, a następnie rozważyć, jak można
realnie zapobiec powtórzenia tej sytuacji
w roku obecnym. Trzeba przy tym dobrze
rozróżnić między tym, co jako rodzice
chcielibyśmy, aby dziecko osiągnęło, co jest
naszą „idealną wersją wydarzeń”, a tym,
co jest realne, wykonalne dla dziecka. Np.
jeśli dziecko nie ma zdolności matematycznych, stawianie mu poprzeczki – masz mieć
czwórkę – jest wymaganiem nierealnym.
Podobnie jak wymaganie, aby cały wolny
czas poświęcało na naukę, zrezygnowało
z życia towarzyskiego, „niemądrych” zainteresowań itd. Wyjątkowo troskliwe
i zapatrzone w rodziców dziecko postara się
przez parę tygodni, ale potem uzna, że nie
warto, bo po prostu nie jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Wymagania muszą
być naprawdę dostosowane do możliwości
dziecka. Jeśli chodzi o oceny – często bywa
tak, że realna jest trójka i nic więcej. Jeśli
chodzi o proporcje nauki i innych spraw –
warto wynegocjować rozsądny kompromis
uwzględniający nie tylko naukę, ale i odpoczynek, a także fakt, iż rozwijanie zainteresowań i kontaktów z rówieśnikami jest mu
zdecydowanie niezbędne i stanowi bardzo
ważny element jego rozwoju psychicznego.

Proponowałabym głęboko odetchnąć
i na spokojnie przyjrzeć się temu, co
realnie można w tym roku poprawić,
a czego poprawić się nie da – ponieważ
na pewno poprawienie wszystkiego NIE
JEST MOŻLIWE.
Warto, zanim rozpocznie się szkoła, na
spokojnie przyjrzeć się błędom, jakie popełnili rodzice i jakie popełniło dziecko w zeszłym roku. Jeśli np. była dwója z matematyki, wyciągana za uszy na ostatnią chwilę
– to okolice początku nowego roku, są dobrym momentem na rozważenie, co doprowadziło do kłopotów i jak nie dopuścić do
powtórzenia się matematycznego kryzysu.

Tak. Rodzic powinien zaoferować dziecku realne wsparcie w uniknięciu błędów
popełnionych w zeszłym roku. Może to być
np. sfinansowanie korepetycji lub wsparcie polegające na codziennym sprawdzaniu przez rodzica, czy lekcje są odrobione
i monitorowaniu, czy dziecko w ogóle coś
robi na lekcjach matematyki, czy rozumie,
co się na nich działo, nadąża za wyjaśnieniami nauczyciela.

Ale te analizy i rozważania MUSZĄ być
prowadzone spokojnie i z życzliwym nastawieniem wobec dziecka.
Zdecydowanie tak. Rodzice powinni się
stanowczo wystrzegać krytykowania i obwiniania dziecka, a zwłaszcza nie ulec pokusie „zafiksowania się” na łatwej i szybko
nasuwającej się interpretacji w stylu: „ma
kłopoty, bo jest leniwy, bo to przez tego jej
chłopaka, bo za dużo czasu poświęca na

Kiedy już rodzic i dziecko ustalą przyczyny problemu oraz realne oczekiwania,
cele, mogą przystąpić do WSPÓLNEGO
tworzenia planu zaradczego.

Oj, nie wiem czy to zadziała. Sporo dzieci przecież walczy o nie pokazywanie rodzicom zeszytów, jak o niepodległość. Trudno
się zresztą dziwić, bo pokazanie zeszytów
często kończy się lawiną wymówek, gróźb
i kar za brak uwagi na lekcji, niestaranne
prowadzenie notatek itd. Obawiam się, że
oferta tego typu pomocy może wywołać
raczej złość i opór niż wdzięczność i chęć
współpracy.
To zależy do podejścia do dziecka. Jeśli
zaczniemy od krzyku i krytyki, to oczywiście dziecko będzie unikało ze wszystkich
sił jakiejkolwiek ingerencji rodzica w jego
naukę zarówno pokazywania zeszytów, jak
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i odpytywania itd. Jeśli jednak zaczniemy
od tego, że się martwimy i rozumiemy, że
ono też się martwi, że chcemy pomóc mu
wspólnie znaleźć sposób na uniknięcie powtórzenia ubiegłorocznych kłopotów, że
rozumiemy jego opór, niechęć, trudności,
i chcemy razem z nim znaleźć rozwiązanie, to mamy szansę, choć to droga dłuższa
i trudniejsza, ale dająca nadzieję na faktyczny skutek.
Warto też podkreślić, że pierwszym warunkiem znalezienia naprawdę funkcjonującego sposobu naprawienia ubiegłorocznych błędów jest ZATRZYMANIE NASZEJ
IRYTACJI, ZŁOŚCI, ZMĘCZENIA, NIEZADOWOLENIA, WSTYDU.
Mówimy o naprawianiu błędów, przygotowaniu planu zaradczego – na pewno
to lepsze niż straszenie i krytyka, ale też nie
brzmi zbyt radośnie.
Już się poprawiam. Początek roku to nie
tylko czas na naprawę błędów, ale też na zaplanowanie przyjemności, w tym różnych
ciekawych zajęć dodatkowych.
Ale to niekoniecznie musi być czynność
podnosząca dziecko na duchu. W obecnych
czasach często liczba i rodzaj zajęć odzwierciedla raczej ambicje i lęki rodziców niż
chęci i potrzeby dziecka. Dzieci mogą być
przerażone i przygnębione pomysłami rodziców na zajęcia dodatkowe, a z kolei rodzice zirytowani oporem i brakiem entuzjazmu ich pociech.
Aby tego uniknąć, zajęcia dodatkowe
powinno się wymyślać razem z dzieckiem
i wybierać na zasadzie faktycznego porozumienia i kompromisu (faktycznego tj. naprawdę uwzględniającego zdanie rodzica
i rzeczywiste chęci dziecka). Chodzi o to,
aby dodatkowe zajęcia zawierały to, co pożyteczne i to, co przyjemne.
A jak przeżyć pierwszy września? Jak
sprawić, żeby nie był to smutny dzień końca wolności i przyjemności?
Iść z okazji rozpoczęcia roku na lody
albo ciastka. I nie snuć czarnych wizji, nie
wygłaszać ostrzeżeń i przestróg. Lepiej
ugryźć się w język, aby nasze przewidywania nie stały się samospełniającą się przepowiednią. Warto świadomie rozpocząć rok
szkolny spokojnie i przyjemnie, bez lęku
i przygnębienia.
SPPP UNIWERSYTET DLA RODZICÓW
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
tel.(0 22) 822 24 46, (0 22) 822 71 68
fax. (0 22) 822 24 46
e-mail: sppp-udr@edu.um.warszawa.pl
www.sppp-udr.org
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W OŚRODKU KULTURY OCHOTY ORAZ W FILIACH OKO
prezentacja oferty programowej na kolejny rok

7 września 2008 (niedziela)

OKO, ul. Grójecka 75
(godz. 12.00-18.00)
Dom Kultury „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8
(godz. 12.00-16.00)

Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
(godz. 12.00-16.00)

Klub Osiedlowym SURMA
ul. Białobrzeska 17
(godz. 12.00-16.00)
Magazyn Sztuk
ul. Filtrowa 62, dom. 230
(godz. 12.00-16.00)
Pracownia Ceramiki AngobA
ul. Przemyska 18
(godz. 12.00-16.00)

WSPOMNIENIE STAREJ WARSZAWY
W klimat dawnych lat przedwojennych
i tuż powojennych przeniesiemy się
6 września w sobotę podczas imprezy
plenerowej pt. „Wspomnienie starej Warszawy”, która odbędzie się na placu Narutowicza w godzinach 16.00-20.00.
Ta część Ochoty rozbrzmi dźwiękiem jarmarków. Będziemy mieli okazję zatopić
się w gwarze ulicznym sprzed lat: nawoływania przekupniów, gazeciarzy, kramarzy, kataryniarzy, ulicznych garkuchni (niezapomniane przez starych mieszkańców
Ochoty, słynne „pyzy z kotła”).
Wśród straganów oferujących przedmioty różnego asortymentu odbędą się działania animacyjne – tematyczne warsztaty
artystyczne związane z historią i tradycjami warszawskimi. Będzie również można
obejrzeć wystawę zdjęć, dokumentujących życie na Starej Ochocie i Rakowcu
pt. „Ochota w starych fotografiach”.
Do współpracy zaprosiliśmy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, które przygotowało na tę okazję zabawę dla dzieci
„Zbudujemy Ochotę naszych marzeń”,
konkurs wiedzy o Warszawie oraz stoisko
z książkami historycznymi i albumami
w bardzo atrakcyjnych cenach
Atmosferę podkreślą występy sceniczne
warszawskich kapel (Kapela Czerniakowska, Kapela Warszawska Staśka Wielanka, Chłopaki ze Starej Paki Zespół Wrzos
z Dzielnicowego Klubu Seniora „Ochota”)
oraz zaproszonego gościa, przedstawiciela folkloru innego miasta – Kapela-kabaret „Lwowska Fala”.
Na trasie pl. Narutowicza – pętla Zieleniecka będzie kursował zabytkowy tramwaj reklamujący wydarzenie i dowożący
bezpłatnie wszystkich chętnych.
WSPOMNIENIE STAREJ WARSZAWY
6 września, plac Narutowicza
godz. 16.00-20.00

