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P

rzypomniało mi się, że Skwer Wielkopolski dookoła był obsadzony niskim
pigwowym żywopłocikiem. Każdej
wiosny zakwitał on pomarańczowo-czerwonymi kwiatkami, a każdej jesieni skradało się do niego parę kobiet, żeby nazbierać
pigwy na konfitury lub na nalewkę. Oczywiście, starzy warszawiacy wiedzieli, że pigwa się świetnie na nalewkę nadaje, a inni
pamiętali ją z luksusowych konfitur, które
dzisiaj występują tylko w niektórych sklepach ze zdrową żywnością. Nie wzbudzało
to niczyjego zdziwienia. Tym bardziej, że
pigwowe żywopłoty nie wzbudzały zainteresowania ówczesnych, swojsko nazywanych (np. Burek, Azorek, Saba czy Muszka)
psów, które swoje potrzeby załatwiały dyskretnie w chwastach. Dzisiaj, zważywszy
na liczbę psów, nikt by chyba takiego żywopłotu z pigwy nie tknął.

Krzysztof Trawkowski

N

Archiwiści,
bibliotekarze,
bibliofile

a Ochocie, na Polu Mokotowskim,
od lat dziewięćdziesiątych funkcjonuje Biblioteka Narodowa przeniesiona z ulicy Hankiewicza. W naszej dzielnicy działają sprawnie lokalne wypożyczalnie
książek i czytelnie naukowe. Dlatego warto
wspomnieć, że w okresie międzywojennym
w początkach lat trzydziestych w dość bliskiej odległości od siebie zamieszkali na
Ochocie: na ul. Filtrowej – bibliotekarz Stefan Henryk Rygiel (1887-1945), dyrektor
BUW (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego) w latach 1929-1936 i na ul. Krzyckiego 9 m. 1 – archiwista Stanisław Antoni
Groniowski (1895-1939/1944; do 1924 roku
nazywał się Grosglik), który w latach
1921-1939 pracował w Archiwum Głównym
Akt Dawnych. Trzeba tu dodać, że w tym
samym czasie dyrektorem AGAD był Józef
Jan Julian Siemieński (1882-1941), którego
imieniem nazwano jedną z ulic na Ochocie.
To właśnie pod wpływem Siemieńskiego,
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Latem natomiast zbieraliśmy białe i granatowe owoce morwy, która rosła zarówno
przy Reja, jak i przy Wawelskiej. Niektóre
jeszcze rosną tam do dzisiaj. Ale już znacznie trudniej kupić drzewko morwy, przynajmniej na Mazowszu. Hodowla jedwabników także już się właściwie nie opłaca.
Teraz warszawiacy nie mają tych rajskich
obyczajów. Nie mogą również na Polu Mokotowskim zbierać bukietów fiołków. Nie
przychodzi im do głowy zjeść owoc morwy albo „zachomikować” owoce pigwy
na zimę. A przecież na Polu Mokotowskim zbierało się też ulęgałki, tarninę, głóg
i czarny bez. Niektórzy poszukiwali piołunu na piołunówkę. Osobne miejsce zajmował na tej liście chrzan i szczaw. Jeżyn
wprawdzie nie starczało na konfitury, ale
można było uzbierać czasem małą garstkę.
Mirabelki do dziś rosną na przykład obok
boiska szkolnego przy ulicy Niemcewicza.
Odkąd pamiętam, w domu przy Filtrowej 76 mieścił się zakład zegarmistrzowski. Królowała tam pani zegarmistrz, matka dzisiejszego zegarmistrza. Ten zakład

uczęszczający na jego seminaria Gronowski poświęcił się pracy archiwalnej.
Natomiast Rygiel, późniejszy szef BUW,
studiował na UJ w Krakowie i w Berlinie,
gdzie w 1913 roku otrzymał doktorat z filozofii. Od 1924 roku był dyrektorem Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie,
a dwa lata później kierownikiem Biblioteki
Państwowej im. Wróblewskich. W bibliotece uniwersyteckiej przeprowadził szereg
reform m.in. zreorganizował system katalogowania i inwentaryzacji nabytków, wprowadził katalog przedmiotowy. Będąc już
w Warszawie przez wiele lat sprawował
funkcję prezesa Związku Bibliotekarzy Polskich. Był również bardzo aktywnym członkiem Rady Bibliofilów. Ogłosił drukiem
szereg rozpraw, artykułów i recenzji m.in.:
„Losy księgozbioru Ignacego Krasickiego”,
„Rewindykacja rycin b. Biblioteki Publicznej
w Warszawie”, a także książkę „Czarodziejska moc książki” (Wilno 1928). W czasie oku-
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wydawał się nam zaczarowaną jaskinią,
wypełnioną tykaniem wielu starych zegarów oraz wiążącymi się z nimi tajemnicami
i określonymi rytuałami. Kiedy kupowało
się budzik, pani zegarmistrz długo go nakręcała i pokazywała, jak dzwoni. Każda
znajdująca się tam rzecz wydawała charakterystyczny dla siebie dźwięk. Kto by
się spodziewał, że po latach trzeba będzie
sztucznie naśladować dźwięk zegara, żeby
on w ogóle coś do nas „mówił”. Zegary bez
nakręcanej sprężyny z podstępnymi bateriami, które nie wydają dźwięku, ale za to
mogą się wylać do środka czy małe zegarki
z bateriami „pchłami”, które trzeba zmieniać u zegarmistrza, nie mają już w sobie
żadnej tajemniczości. Współczesny zegarmistrz wygląda, jakby go te nowoczesne
wymysły trochę brzydziły. Wsadzenie
nowej baterii nie ma w sobie nic ze sztuki,
którą niewątpliwie zegarmistrzostwo było
od wieków. Zaginęły nie tylko obyczaje
zbieracze i imiona psów, takie jak Burek
czy Azorek, lecz nawet przedmioty wydawałoby się wieczne

pacji w jego mieszkaniu, w każdą środę odbywały się zebrania bibliofilów, historyków
i heraldyków. W tym czasie opracowywał
encyklopedię Warszawy. W połowie sierpnia
został wywieziony do obozu Bergen-Belsen,
gdzie zmarł w lutym 1945 roku.
Gronowski, z wykształcenia prawnik,
służył w ochotniczym wojsku polskim
w 1918-1920, służbę wojskową skończył
w stopniu kaprala. W AGAD główną pracą naszego archiwisty było porządkowanie
i inwentaryzacja akt sądowych oraz kierowanie tamtejszą biblioteką. Wspomniany
już dyrektor archiwum, Siemieński, tak pisał
o jego pracy: „Dokładność w wykonywaniu taka, że oddaję mu do przejrzenia własne referaty, wierząc, że skontroluje każdy
szczegół. Mam do niego zupełne zaufanie,
że powie i napisze tylko to, co wie dokładnie”. Gronowski współpracował z Polskim
Słownikiem Biograficznym, pisywał do
„Przełomu” i „Państwa i Narodu”. Kilka
lat poświęcił na opracowanie pamiętnika
Bohdana Hutten-Czapskiego „Sześćdziesiąt lat życia politycznego i towarzyskiego”
(Warszawa 1936). W czasie kampanii wrześniowej walczył jako porucznik na terenach
wschodniej Polski. Dyskusyjna jest data
śmierci Groniowskiego. Według PSB – miał
zginąć w Prużanie w 1939 roku. Zaś zdaniem żony, Wandy z Kopczyńskich, pod
czas okupacji ukrywał się w Warszawie
i najprawdopodobniej zginął w 1944 roku
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Przeglądanie starych zdjęć miewa podobno
funkcję terapeutyczną. Czytałam, że psycholodzy często zalecają zaglądanie do starych
zakurzonych albumów ludziom zagubionym,
zniechęconym, mającym skłonność do melancholii. Po to, żeby poprzez zdobywanie wiedzy o swoich korzeniach i przodkach, a tym
samym o sobie, budować fundament własnej tożsamości, lepiej rozumieć siebie
i świat. Nie chciałabym sugerować mieszkańcom Ochoty stanów zbliżonych do
depresji i rozbicia osobowości – jest wprost przeciwnie. Ochota jest obecnie jedną
z najciekawszych dzielnic Warszawy, dbającą o czas teraźniejszy i interesującą się
przeszłością, świadomą siebie, swojej historii i swojej wartości. „Ochotnik” i powstające coraz to nowe strony i fora internetowe poświęcone Ochocie są tego najlepszym
przykładem. A kolejna ciekawa ochocka inicjatywa tuż, tuż…
W imieniu Ośrodka Kultury Ochoty, DK „Rakowiec” i działającej od niedawna na Starej Ochocie klubokawiarni Kolonia chcę zaprosić czytelników „Ochotnika” i wszystkich
mieszkańców Ochoty na dwie wystawy plenerowe poświęcone historii tej dzielnicy.
Złożą się na nie fotografie dzielnicy przedwojennej i powojennej, do lat 60. włącznie.
Pierwsza z wystaw poświęcona historii Rakowca zostanie otwarta 12 czerwca (czwartek) o godzinie 18.00. Będzie można ją oglądać na ogrodzeniu DK „Rakowiec” przy
ulicy Wiślickiej obok parku im. Zasława Malickiego. Druga wystawa przypomni, jak
wyglądała kiedyś Stara Ochota. Na jej otwarcie zapraszamy 13 czerwca (piątek)
o godzinie 19.00 do klubokawiarni Kolonia, róg Ładysława i Łęczyckiej, przy Skwerze
Wielkopolskim. Wystawę będzie można oglądać na ogrodzeniu Kolonii.
Wspomniane przeze mnie strony internetowe tworzone są głównie przez ludzi młodych, często mieszkających na Ochocie od niedawna, do tworzenia dwóch wyżej
wymienionych wystaw zachęcaliśmy starszych, zasiedziałych mieszkańców Ochoty. Fotografie przez nich udostępnione są bardzo cennym darem, za który dziękujemy. Mamy nadzieję, że wystawa będzie okazją do letnich spacerów, spotkań
i rozmów mieszkańców Ochoty, że będzie okazją do nowych sąsiedzkich znajomości
i do zbliżenia pokoleń. Warto dodać, że swój udział w otwarciu wystawy 13 czerwca
w Klubokawiarni Kolonia zapowiedzieli Jarosław Zieliński i Krzysztof Trawkowski – stali
felietoniści Ochotnika. Okazji do ciekawej wymiany zdań na pewno nie zabraknie.
Zapraszamy!
Joanna Rolińska
W imieniu Domu Kultury „Rakowiec” chciałbym szczególnie
podziękować panu Wojciechowi Sobolewskiemu. Do pracy
przy tego typu „otwartych” projektach największą motywacją jest zaangażowanie i chęć współpracy ze strony takich
ludzi jak pan Wojtek. Najciekawsze zdjęcia przedstawiające
Rakowiec sprzed lat dostaliśmy właśnie od niego.
Janusz Rosłan

Stowarzyszenie Akademia Kontaktów Społecznych (AKOS) działające na
Ochocie od dwóch lat, zorganizowało
Pracownię Wspomnień, której celem jest
gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie materiałów dokumentujących tradycję dnia codziennego naszych
dziadków, rodziców i nas, dzisiejszych
sześćdziesięciolatków i starszych.
Chcemy dla następnych pokoleń zatrzymać pamięć minionych lat i pokazać ciągłość dziedzictwa kulturowego,
co jest szczególnie istotne w obecnych
czasach przyspieszonych zmian cywilizacyjnych. Po latach niejednokrotnie łatwiej jest dotrzeć do dokumentów wielkiej wagi niż odnaleźć ślady i klimaty
życia codziennego.
Zwracamy się do Państwa z prośbą
o przekazywanie w dowolnej formie (rękopis, maszynopis, materiał elektroniczny, zapis dźwiękowy itp.)
– swoich wspomnień,
– opisów zwyczajów, zabaw, anegdot,
a także przesądów funkcjonujących
w Waszych rodzinach,
– starych przepisów kulinarnych,
– innych materiałów świadczących
o naszej dalszej i bliższej przeszłości,
– zgłaszanie posiadanych dokumentów,
pamiątek, fotografii itp.
Po skatalogowaniu i skopiowaniu zostaną Państwu zwrócone. Oczekujemy
również na inne propozycje Państwa,
przyjmiemy z wdzięcznością wszelkie
sugestie.
Prosimy o kontakt:
Stowarzyszenie AKOS
– Pracownia Wspomnień
00-973 Warszawa 79, skrytka 104
e-mail: terepak@tlen.pl, tel. (0 22) 659 89 97
(prosimy o wyraźne nagranie na sekretarkę telefonu zwrotnego – oddzwonimy).
Z ogromnym zainteresowaniem i nadzieją czekam na wieści od Państwa.
Teresa Pąk

Ośrodek Kultury Ochoty w Warszawie przy ul. Grójeckiej 75 poszukuje osób, które opracowałyby koncepcję gastronomiczną.
Dysponujemy miejscem o powierzchni 100 m2 z przeznaczeniem
na klubokawiarnię.
Jednocześnie OKO informuje, że będzie prowadzić w klubokawiarni
działalność kulturalną (koncerty, spotkania literackie, wernisaże).
Zgłoszenia do dnia 17 czerwca 2008 przyjmujemy w sekretariacie Ośrodka Kultury
Ochoty, ul. Grójecka 75, tel. (0 22) 822 48 70 lub mailowo: oko@oko.com.pl.
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KONKURS
Pytanie konkursowe:
Komu została poświęcona Noc Muzeów
w Ośrodku Kultury Ochoty?
Na odpowiedzi czekamy 16 czewca
(poniedziałek) o godz. 19.30 pod nr tel.
(0 22) 823 37 56.
Nagrodą jest zaproszenie do Dominium
Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24. Czeka na
Państwa 5 bezpłatnych talonów na dużą
pizzę z maksimum 3 składnikami. Sponsorem nagród jest Dominium Pizza.
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24
czynna jest codziennie od 11.00 do 23.00
a w piątki i soboty od 11.00 do 24.00.
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architektura
Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty
Uniwersytecka

W

pierwszej połowie lat 20. ubiegłego wieku, wokół pl. Narutowicza powstała sieć ulic
ukształtowanych zgodnie z ówcześnie
panującą w Warszawie urbanistyczną
modą, dawno już przebrzmiałą w bardziej rozwiniętych metropoliach Zachodu.
Chodzi o promienisty układ głównych
arterii komunikacyjnych, zbiegających się
przy rondzie lub placu stanowiącym centrum układu i poprzecinanych przecznicami o narysie koncentrycznych łuków.
W omawianej części warszawskiej Ochoty
te poprzeczne ulice to: Akademicka, Mochnackiego i Mianowskiego, promieniste arterie zaś odpowiadają ulicom: Grójeckiej,
Filtrowej i Uniwersyteckiej. Dwie pierwsze
rzeczywiście pełnią ważną rolę komunikacyjną, ale ul. Uniwersytecka taką „przelotówką” z pewnością nie jest, mimo że nie
ustępuje im szerokością. Stosunek szerokości do niewielkiej długości tej ulicy, sięgającej jedynie od Akademickiej do zbiegu
Wawelskiej i Raszyńskiej, może zadziwiać,
ale optycznie arteria ta wydaje się znacz-

nie węższa niż jest, ponieważ dziś gęsto
porastają ją drzewa, a oś jezdni zmniejszają
dodatkowo pasy trawników. Aby zrozumieć
te pozorne dysproporcje, trzeba sięgnąć do
planu regulacyjnego Ochoty i Mokotowa
z 1928 r. Wynika z niego, iż ul. Uniwersytecka miała pełnić doniosłą rolę trasy komunikacyjnej łączącej te dwie dzielnice. Po przecięciu Pola Mokotowskiego, sięgnęłaby aż po
obecne skrzyżowanie ul. Narbutta z Asfaltową, zbiegając się z pierwszą z tych ulic pod
kątem ostrym (Asfaltowa w tym układzie
miała nie dochodzić do Narbutta). Że plan
ten nie był pobożnym życzeniem, świadczył
jeszcze po 1945 r. budynek najzupełniej absurdalnie usytuowany pomiędzy Łowicką
a Kielecką, ukośnie w stosunku do obu tych
ulic i okolicznej zabudowy. Z zamiaru tak radykalnego przedłużenia ul. Uniwersyteckiej
zrezygnowano ostatecznie już w latach 30.,
wytyczając na Mokotowie odcinki ulic o zupełnie odmiennym układzie. Można jednak
udowodnić, że pierwotna koncepcja odpowiadała rzeczywistym potrzebom, albowiem
jeszcze na fotografii lotniczej z 1945 r. widać

wyraźnie dróżkę wydeptaną przez Pole Mokotowskie na osi ul. Uniwersyteckiej, aż po
al. Niepodległości.
Ostatecznie zrealizowany odcinek ulicy został szybko zabudowany w sposób
typowy dla całego otoczenia pl. Narutowicza, tj. głównie wielopiętrowymi domami
spółdzielczymi o kilku skrzydłach zamykających obszerne wewnętrzne dziedzińce
i zwróconych fasadami ku co najmniej trzem
ulicom. Pewnym wyjątkiem w tej grupie był
budynek pod numerem 5 (róg Akademickiej), wzniesiony do 1925 r. Wchodził on
w skład projektowanego przez Kazimierza
Tołłoczkę zespołu osiedla Centrali Akademickiej Bratniej Pomocy, którego centralnym
elementem miał się stać wkrótce olbrzymi
„Bratniak” – dom akademicki o dziewięciu
piętrach. Czterokondygnacyjny budynek
przy Uniwersyteckiej miał stromy dach
i skromny wystrój z trójkątnymi płycinami
nadokiennymi oraz masywnie boniowanymi narożami. W 1944 r. gmach ten – jako jedyny w zespole – został niemal całkowicie
zniszczony, ale po wojnie odbudowano go.

Skrzydło „Bratniaka” przy ul. Uniwersyteckiej 5 w 1931 r.
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Perspektywa ulicy w kierunku pl. Narutowicza przed 1939 r. Z prawej domy nr 4 i 6, z lewej – nr 3

W znacznie lepszym stanie zachował się
bliźniaczy odpowiednik tego domu, usytuowany symetrycznie przy ul. Grójeckiej 39.
Dom spółdzielczy pracowników Wydziału Wodnego Ministerstwa Robót Publicznych (później pod nazwą Warszawskiej
Dyrekcji Dróg Wodnych) został wzniesiony
do 1926 r. pod adresem ul. Mochnackiego
17, ale sięgał drugim i trzecim skrzydłem
do ulic Uniwersyteckiej (nr 3) i Mianowskiego. Projektodawcą był zapewne Teofil
Wiśniowski, który nadał budynkowi anachroniczne już w tamtym czasie formy
wczesnego modernizmu. Dom liczy obecnie
pięć pięter (górne ukryte w wysokim, bardzo kiczowatym dachu łamanym), ale pierwotnie miał trzy piętra i facjatki w dachu.
Czwarte piętro nadbudowano po 1945 r.,
piąte zaś w latach 90. XX w.
Adres Uniwersytecka1/Wawelska 60 nosi
wielki, trójskrzydłowy gmach spółdzielni
pracowników Ministerstwa Kolei Żelaznych,
połączony od strony ul. Pługa z niewiele
mniejszym, ale zupełnie innym stylowo domem inżynierów tejże instytucji. Znany podczas Powstania Warszawskiego jako „Reduta
Wawelska”, ucierpiał straszliwie i dziś jego
wygląd od strony tejże ulicy jest tylko dalekim echem pierwotnego. Znacznie lepiej zachowały się elewacje od ul. Uniwersyteckiej
i ul. Mianowskiego, ze skromnym wystrojem
przypominającym ten z budynku akademickiego autorstwa Kazimierza Tołłoczki.

Od 1923 r. trwała budowa ogromnych
domów spółdzielni „Własna Siedziba”
(Uniwersytecka 4), tworzących zamknięty
wokół dziedzińca blok, którego frontowe
skrzydła sięgnęły do ulic: Mianowskiego,
Zapolskiej i Raszyńskiej. Drugi etap budowy (segment pod adresem Raszyńska 56)
trwał zapewne aż do 1932 r., ale całość prezentowała się jednolicie, choć stylistycznie
w owym czasie już „trąciła myszką”. Cztery fronty budynku były w zasadzie niemal
identyczne, zaakcentowane każdy trzema ryzalitami, z których szerszy centralny ozdobiono pilastrowymi podziałami,
wszystkie zaś miały zwieńczenia w postaci
wysuniętych ponad dach belwederków.
Gmach, mimo podpalenia w 1944 r., zachował się w dobrym stanie.
Dom założonej w 1922 r. spółdzielni Ministerstwa Przemysłu i Handlu (Uniwersytecka 6), usytuowany pomiędzy ulicami
Mochnackiego i Mianowskiego, miał tylko
jedno skrzydło i skromny wystrój, zubożony
jeszcze po spaleniu podczas powstania warszawskiego. Dziś prezentuje się nieciekawie, pozbawiony gzymsów nadokiennych
i zniekształcony piętrem nadbudowanym
w miejscu dawnej wystawki z trójkątnym
szczytem.
Spółdzielnia „Dom przy ul. Mochnackiego 4” wystawiła swoją siedzibę
w latach 1925-29, na podstawie projektu
wybitnego architekta Romana Felińskie-
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go. Od strony ul. Uniwersyteckiej budynek
nosi numer 8 i trzecim skrzydłem sięga do
ul. Supińskiego. Zwracają uwagę ślepe arkadowania wycięte w masywnych pasach
rustyki parteru. Dom – nie zniszczony
w 1944 r. – miał początkowo tylko trzy
piętra i niskie wystawki w dachu, obecnie
jednak liczy aż pięć pięter, przyznać jednak trzeba, że nadbudowano go z pewnym
wyczuciem. Przy narożniku ul. Mochnackiego widać tablicę pamiątkową, poświęconą Wawrzyńcowi Żuławskiemu – kompozytorowi, pisarzowi i alpiniście, tragicznie zmarłemu w 1957 r. Wewnątrz budynku warto zerknąć na wzorzyste posadzki
klatek, ułożone z sześciokątnych płytek
i efektownie kute balustrady schodowe.
Pierzeję parzystą kończy budynek
oznaczony adresem Akademicka 3, wybudowany w latach 1925-28 dla spółdzielni
urzędników Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, który
w 1944 r. z zewnątrz utracił jedynie pokrycie dachu, ale w środku był mocno wypalony. Trzypiętrowy, miał trójokienną wystawkę od strony ul. Uniwersyteckiej, trzecim
zaś skrzydłem sięgał do ul. Supińskiego.
Mimo zniszczeń wojennych i zniekształceń wynikłych podczas odbudowy,
Uniwersytecka zachowała wszystkie stare
budynki, a na nowe nie było już miejsca,
toteż klimat starej Ochoty jest tu w pełni
wyczuwalny
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wywiad miesiąca

Wędrując odkrywamy siebie...

z Michałem Korchem, komendantem obozu wędrownego 21. WDW „Stare Żbiki”
i 21. WDHy „Żbiki” po Hiszpanii rozmawia Aleksander Jankowski
dzyńskiego. Czy mógłby Pan powiedzieć
kilka słów na temat tej inicjatywy?

Michał Korch – komendant obozu

Jak zaczęła się Pańska przygoda z harcerstwem?
Nagle i niespodziewanie. Kiedy byłem
w liceum, zorientowałem się, że duża część
mojej wspaniałej klasy jest już w drużynie
harcerskiej. Postanowiłem wyjechać z nią
na obóz. Okazało się, że wiele fajnych pomysłów, które realizowano w moim środowisku, pochodziło właśnie stamtąd. Wstąpiłem więc do drużyny.
A potem został Pan drużynowym?

Na obozy wędrowne jeździmy odkąd pamięć najstarszych sięga. Powstał kiedyś
taki pomysł, żeby przynajmniej raz w
roku pojechać na obóz w góry za granicę. Byliśmy już w Grecji, Norwegii, Rumunii, Szkocji, Bułgarii i na Ukrainie, zaś
w zeszłe lato – na niesamowitym obozie
na Uralu. W tym roku wybieramy się na
obóz w Pireneje do Hiszpanii. Obozy wędrowne wydają mi się bardzo dobrą formą spędzania wakacji, umożliwiającą studentom i uczniom, siedzącym większość
roku szkolnego nad książkami, aktywny
pobyt na świeżym powietrzu. Takie obozy
mogą wytworzyć niesamowite więzi między ludźmi; podczas nich rodzi się wiele
przyjaźni; na nich również bardzo często
ludzie odkrywają samych siebie.
Jak wynika z Pana słów, to poważne
przedsięwzięcie. Czy mógłby Pan zdradzić kilka szczegółów dotyczących organizacji takiego obozu wędrownego?
Organizacja obozu wędrownego jest bardzo
dużym przedsięwzięciem. Dlatego też staramy się rozłożyć ją na wiele osób. Często
więc organizujemy taki obóz całą drużyną.
Aby zorganizować obóz wędrowny, na początku trzeba wybrać miejsce. Z tym nie ma

problemu, bo zawsze wszyscy mają jakieś
propozycje miejsc, gdzie chcieliby pojechać.
Potem należy sprawdzić, na ile to miejsce
jest sensowne z punktu widzenia obozu
wędrownego, czy nie będzie za kosztowne,
czy w wybranym miejscu można chodzić
z plecakami, czy nie ma tam utrudniających nocowanie parków narodowych, etc.
Gdy wszystko już się sprawdzi, można
zabrać się za faktyczną organizację, polegającą na znalezieniu transportu, zrobieniu planu dotyczącego jedzenia, przygotowaniu sprzętu, a przede wszystkim
przygotowaniu programu takiego obozu.
Wymaga to zarówno zaplanowania trasy,
którą chcemy iść, przy okazji zdobycia odpowiednich map, jak też i zajęć, które chcemy, żeby podczas obozu się pojawiły.
Wakacje już tuż-tuż. Czego w związku z tym życzyłby Pan Czytelnikom
„Ochotnika”?
Chciałbym życzyć, żeby udało się Państwu
spędzić wakacje wypoczywając w sposób
aktywny, żeby mogli Państwo po tych wakacjach wrócić do pracy, którą wykonujecie na co dzień, z nowymi siłami, przede
wszystkim psychicznymi, a także z nowym
zapałem i żeby Państwo odkryli coś nowego w tak interesującym dziś świecie.
Dziękuję za rozmowę.

Drużynowym zostałem kilka lat później,
w związku z pomysłem reaktywacji w naszym środowisku drużyny młodszoharcerskiej. Mieliśmy taki pomysł wraz z kolegą,
Piotrem Taborem. Początkowo to on był drużynowym, a potem ja przejąłem tę funkcję,
gdyż Piotr wyjechał do pracy do Ameryki.
Czym różni się drużyna młodszoharcerska od drużyny wędrowniczej?
Przede wszystkim wiekiem uczestników.
Drużyna młodsza to ludzie ze starszych
klas podstawówki i gimnazjum, a drużyna
wędrownicza – osoby z liceum i studenci.
Różni się też z reguły tym, że większość
drużyn młodszych to drużyny męskie albo
żeńskie, natomiast większość drużyn wędrowniczych to drużyny koedukacyjne.
W związku z tym, różni się też sposobem
pracy. Nie wszystko, co można zrobić
z wędrownikami, da się zrobić z harcerzami młodszymi.
Dobrym sposobem integracji, a także
i nauki życia, są obozy wędrowne. Moim
zdaniem jedna z najciekawszych propozycji to wędrowny obóz zagraniczny
21. Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej „Stare Żbiki” im. gen. Ignacego Prą-
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21. Warszawska Drużyna Wędrownicza „Stare Żbiki” na Uralu Polarnym, na granicy Europy i Azji
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sylwetka miesiąca
Dziś jest jedną z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych osób w kraju. Znana jako Eliza z „Rodziny zastępczej”,
modelka „Butiku”, laureatka drugiej edycji programu „Gwiazdy
tańczą na lodzie”.

JESTEM POLKĄ

z Aleksandrą Szwed rozmawia SunMi Clyburn
(kl. dziennikarsko-retoryczna, XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie)

21. Warszawska Drużyna Harcerzy „Żbiki” podczas obozu

To my – 21. Warszawska Drużyna Wędrownicza „Stare Żbiki”. Działamy przy
XIV LO im. Stanisława Staszica, zrzeszamy licealistów i studentów. Obozy
zagraniczne wpisane są w naszą tradycję. Poszczególnymi zagadnieniami związanymi z wyjazdem i pobytem
w górach, takimi jak na przykład trasa
przejazdu i marszu, zaopatrzenie czy
program obozu, zajmują się wyłącznie
jego uczestnicy.
W tym roku obóz odbywa się w terminie 14-31 lipca i jest zgrupowaniem
dwóch podobozów. Jedzie z nami
21. Warszawska Drużyna Harcerzy
„Żbiki”, zrzeszająca uczniów podstawówki i gimnazjum. Podczas gdy my
(dwudziestu wędrowników) będziemy
„spacerowali” po Pirenejach, młodsi
harcerze spędzą tydzień z hiszpańskimi skautami, na ich obozie. Do Hiszpanii udamy się tanimi liniami lotniczymi
z Poznania, kierując się do Barcelony,
skąd dojedziemy w góry. Tak samo też
wrócimy. Czas spędzony w górach,
wejście na Monte Perdido (trzeci, co
do wysokości szczyt w Pirenejach),
chwila czasu na wybrzeżu Costa Brava
i zwiedzanie Barcelony zapewni wspaniałe wspomnienia z wyjazdu.
Gabriela Bielecka
„Ochotnik” objął patronat medialny nad wyprawą w Pireneje 21. Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej „Stare Żbiki” i 21. Warszawskiej Drużyny
Harcerzy „Żbiki”. Wędrującym harcerzom z Ochoty życzymy szerokiej drogi
i pięknych widoków, a po ich powrocie
zamieścimy fotorelację z tak ciekawie
spędzonych wakacji.

Utożsamiasz się bardziej z Polską
czy Nigerią?

ka tam moja chrzestna i tam też jest cudownie, czysto, a ludzie – przesympatyczni.

Zdecydowanie z Polską. Jestem Polką,
mam obywatelstwo polskie i mieszkam tu
od urodzenia. Moja rodzina, tak na dobrą
sprawę, to Polacy, bo drugiej rodziny nie
znam. Mieszkam tutaj i tu jest moje miejsce
na ziemi.

Czy z racji koloru swojej skóry spotykałaś się z nietolerancją ze strony społeczeństwa?

Czyli raczej myślisz po polsku, prawda?
Raczej tak. Może nie zawsze, ale w większości na pewno.
A w jakich sytuacjach zdarza Ci się myśleć w innym języku?
To się zdarza bardzo rzadko. Głównie myślę
po polsku, chyba, że jestem za granicą. Wtedy zdarza mi się pomyśleć po angielsku.
Wiążesz swoją przyszłość z Polską?
Ogólnie rzecz biorąc, chciałabym wyjechać
(na studia albo już po nich), ponieważ tutejsze warunki są gorsze od tych w zachodniej Europie, ale na pewno nie na stałe.
W Polsce mam rodzinę, więc na pewno
będę tu wracać.
Jakie możliwości widzisz dla siebie
w Polsce, gdybyś miała tu zostać?
Możliwości tutaj? Musiałby się zmienić rynek, w którym się orientuję, czyli telewizyjny i filmowy. Jeżeli byłaby taka możliwość,
żeby pracować tutaj, zarabiać jakieś sensowne pieniądze i móc zdobyć takie wykształcenie, na jakim mi zależy, poza tym
zajmować się tym, co lubię – to jak najbardziej mogłabym tutaj zostać.
Gdybyś miała wymienić jakieś magiczne miejsce, gdzie chciałabyś mieszkać
w Polsce albo gdzieś za granicą, gdzie
by to było?
Jeśli chodzi o Polskę, to już mam swoje
magiczne miejsce – Marki, a tam domek
jednorodzinny z ogrodem. To taka moja
przestrzeń, moja własna mała ojczyzna
i z nią wiążą się moje dziecięce wspomnienia. A jeśli miałabym zamieszkać gdzieś za
granicą, to chyba w Londynie albo ogólnie
w Anglii. Bardzo mi się podoba tamtejsza
wielokulturowość. Drugim takim miejscem
jest Nowa Zelandia ze względu na piękne
widoki, do których mam bardzo duży sentyment. To jedno z najpiękniejszych miejsc
na ziemi. Oprócz tego Szwajcaria, bo miesz-
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(Śmiech) Oczywiście, że się spotykałam.
Nie byli to dorośli, tylko dzieci, od których nieraz słyszałam wyzwiska typu
„murzyn”. Absolutny brak subtelności
czy ukrywania tego, co można powiedzieć
w zupełnie inny sposób, dużo bardziej kulturalny. A teraz dodatkowo, z racji grania
w filmie „Rodzina zastępcza” ludzie mają
wyrobione zdanie na mój temat i nie chcą
go zmienić. To jest szczególnie widoczne,
gdy pierwszy raz ze mną rozmawiają czy
widzą mnie na żywo.
Jak reagowałaś na wyzwiska i na sposób
odnoszenia się do Ciebie?
Na wyzwiska nie reagowałam wcale albo
reagowałam śmiechem. Jak byłam bardzo
małym dzieckiem, mama mi wyjaśniła, że
jestem troszeczkę inna od wszystkich i że
czasem mogę się spotkać z czymś takim.
Moim zdaniem to świadczy o człowieku,
który to mówi, a nie o tym, o którym się
mówi, więc to nie jest mój problem. Natomiast jeśli chodzi o takie wyrobione opinie na mój temat, to jednak mnie denerwują i trochę mi przeszkadzają. Staram się
to zmieniać.
Co Cię najbardziej złości w mentalności
Polaków?
Chyba najbardziej drażni mnie, że gdzie
dwóch Polaków, tam trzy zdania. Z tego,
co obserwuję wokół siebie i w polityce –
Polacy mają bardzo wąski tor widzenia
i wąskie horyzonty. Są uprzedzeni wobec innych kultur, do czegoś, co jest im nieznane.
Być może są to tylko jednostki, ale niestety
tworzą właśnie taki wizerunek ogółu.
A jakie są dobre strony Polaków?
Polacy są narodem, który ma sporo dobrych stron. Dobrym nawykiem Polaków jest przede wszystkim pracowitość. Jeśli Polak chce, to zrobi coś dobrze
i stara się wypełniać swoje obowiązki
najlepiej jak potrafi. Myślę też, że szczerość. Większość ludzi, przynajmniej
z którymi ja obcuję, są to ludzie szczerzy.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
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Radomska 13”

”

MAJÓWKA TRADYCYJNIE, NA LUDOWO

Wiosennie, słonecznie, ciepło, rodzinnie
i wesoło. Jednym słowem – majówka,
i to jaka! Tradycyjnie, na ludowo. Organizowana przez Centrum Artystyczne
„Radomska 13” w ramach cyklu spotkań „Tradycja po polsku”, już kolejny
rok. Co miesiąc spotykamy się w rodzinnym gronie, od najmłodszych do najstarszych, by poznawać obrzędy, zwyczaje
i tradycje polskie. Prezentujemy, dziś już
odchodzące w zapomnienie, zawody,
wyroby rzemieślnicze i artystyczne oraz
kuchnię regionalną. Każdemu spotkaniu z tradycją towarzyszą zabawy, tańce i przyśpiewki ludowe.
W ostatnią niedzielę, 11 maja 2008, tegoroczne spotkania zakończyliśmy ludową majówką w Parku Szczęśliwickim.
Zapachniał świeży chleb, miód i tradycyjny smalec. Można było też zajrzeć do
kowala, ulepić coś na kole garncarskim,
zrobić kurpiowską wycinankę, góralską
broszkę, kupić bursztynowe korale i wiele
innych wyrobów. Instruktorzy z Radomskiej i innych filii Ośrodka Kultury Ochoty – Pracowni Ceramicznej „AngobA”,
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Magazynu Sztuk, Klubu Osiedlowego
SURMA – prowadzili warsztaty, podczas
których dzieci robiły ozdobne wianki, drewniane dekoracje i korale. Było
też tkactwo artystyczne, malowanie
i wiele innych atrakcji. Przez kilka godzin
ciekawy program sceniczny gromadził
licznych widzów, którzy z życzliwością
przyglądali się ludowym występom.
Najpierw zagrali i zaśpiewali studenci
z SGGW z zespołu „Promni”, następnie
laureaci III Warszawskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich zaprezentowali
swoje umiejętności gry na rogach oraz
opowiedzieli o tradycji sygnałów myśliwskich. Ludowy Zespół Artystyczny
„Biała Puszcza” z Pułtuska zachwycił
nas barwnymi kostiumami, choreografią, scenkami odgrywanymi w gwarze
oraz ludowymi przysmakami, którymi
poczęstowali publiczność, a Elżbieta Krzemińska-Owczarz, projektantka
z Zakopanego, zaprezentowała swoją
kolekcję „Ze sosrębu w świat”, inspirowaną tatrzańskimi motywami. Zabawy
i tańce ludowe z dziećmi wspaniale
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prowadziła Iwona Prugar-Fiedorowicz,
a nad całością oprawy scenicznej czuwał Paweł Kleszcz. Program zakończył
się wzruszającym artystycznym występem zespołu „Wrzos” z Dzielnicowego
Klubu Seniora Ochota z ulicy Słupeckiej, który zaprezentował program pt.
„Warszawski folklor”, a na koniec wykonawcy i widzowie wspólnie zatańczyli
wspaniałego poloneza.
Podczas niedzielnej majówki, organizatorom towarzyszyli: p.o. dyrektora
Ośrodka Kultury Ochoty Bożena Majewska i burmistrz dzielnicy Ochota –
Krzysztof Kruk.
Na Tradycję po polsku zapraszamy dopiero w październiku, ale już 30 maja
o 17.00 odbędą się Artystyczne Ostatki
na Radomskiej. Zapraszamy na prezentacje uczestników zajęć oraz na pokaz
gotowania i degustację potraw kuchni
indyjskiej.
Dorota Latos

SURMA

DZIEŃ PLUSZAKA W SURMIE
W tym roku zespół animatorów Klubu Osiedlowego SURMA w ramach RANDW (Rodzinna Animacja Naprawdę Dla Wszystkich) realizuje cykl spotkań ze zwierzętami, czyli „Randez-Vous ze zwierzętami”. 17 maja odbyło się spotkanie pod hasłem
„Dzień pluszaka”, które przebiegło w „milutkiej i mięciutkiej” atmosferze. Tym razem dzieci przybyły do SURMY w towarzystwie swoich ulubionych zwierzaków – pluszaków. Na początku spotkania dzieci mogły m.in. przedstawić swojego pluszaka
innym dzieciom, ozdobić puchatą owieczkę, poznać bohaterów bajek, w których występują różne inne milutkie zwierzątka.
Później, jak zwykle wspólnie, odśpiewaliśmy naszą piosenkę o „kudłatych i łaciatych” i nauczyliśmy się nowej, ale znanej naszym rodzicom i dziadkom, pt. „Proszę Państwa, oto miś”. Nauka piosenki wprowadziła nas w prawdziwie zabawowy nastrój,
a pomógł nam w tym również taniec, którego nauczył nas sam Pimpuś Sadełko. W jednej z zabaw dowiedzieliśmy się, jak
w prosty sposób można wcielić się w rolę zajączka i wspólnie bawić się z naszymi rówieśnikami. Proponowane zabawy sprawiły dużo radości zarówno dzieciom, jak rodzicom i dziadkom.
Włączyliśmy się także w wesołą pogadankę o „mięciutkich i milutkich”.
Pogadanka ta była dla nas inspiracją do warsztatów manualnych, podczas których wykonaliśmy owieczkę-breloczek oraz misia z pończochy,
wypchanej miękkim materiałem. Pluszaki, które przybyły z nami nie były
już samotne. Na koniec wszyscy razem wyszliśmy przed Klub i urządziliśmy kolorową paradę, włączając w nią naszych rodziców i dziadków,
a przede wszystkim „mięciutkie i milutkie” pluszaki-zwierzaki. Po powrocie
do Klubu częstowaliśmy się smakołykami, które zostały przygotowane
z okazji „Dnia Pluszaka”.
Za miesiąc odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu, pod tytułem „Myślący
i pomysłowi”. Co tym razem wymyślimy, z jakimi zwierzętami się spotkamy?
Przyjdź i sprawdź!
Paulina Borzecka
Tymczasem do zobaczenia na kolejnym spotkaniu 14 czerwca (sobota)
o godz. 11.30 po wcześniejszym odebraniu zaproszenia. Spotkania przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-12 lat oraz ich rodziców, dziadków
i opiekunów. Jeżeli chcielibyście Państwo uczestniczyć w spotkaniach,
prosimy o kontakt:
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel. (0 22) 823 04 32, surma@oko.com.pl

DZIECI Z SURMY NA MEDAL!
10 maja, z medalami, pucharami i nagrodami mury szkoły 264 opuszczały
dzieci z naszej szkółki szachowej. Mistrzostwa Ochoty Szkół Podstawowych
zakończyły się dla dzieci w kolorach
złoto-srebrno-brązowych. Zdobyliśmy aż
5 medali i 2 puchary dla szkół!

MA. Dlatego już dziś zapraszamy chętne dzieci na zajęcia, które ruszą od
października.
Magdalena Jóźwik
wolontariuszka, prowadzi zajęcia szachowe w Klubie Osiedlowym SURMA

W kategorii do lat 9 nie mieliśmy sobie
równych i zagarnęliśmy wszystkie możliwe trofea. Złoto zdobył Aron Khan,
srebro – Krzyś Sawicki, a brąz – Wiktor
Wieczorek. Szczególnie obdarowany
wracał do domu Aron, który dzięki dobrej grze dostał jeszcze brązowy medal w klasyfikacji ogólnej oraz puchar
za trzecie miejsce dla SP 61, wywalczony wspólnie z kolegami z SURMY –
Erykiem Cygielskim i Kacprem Kułakowskim. Jakby tego było mało, Krzyś Sawicki był w zwycięskiej drużynie SP 264.
Natomiast Ania Kozioł uratowała honor
dziewczynek, bo jako jedyna nie przestraszyła się rywalizacji z chłopcami.
Jak widać warto zgłębiać tajniki królewskiej gry w Klubie Osiedlowym SUR-
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Z GLINĄ NA TY

WERNISAŻ W BIBILOTECE
Wernisaż prac malarskich odbył się
20 maja w Bibliotece Narodowej przy
Al. Niepodległości 213. Kolejny raz
na wernisażu malarstwa i ceramiki w Bibliotece Narodowej było tak
tłumnie – grubo ponad setka gości.
A to za sprawą prac autorstwa artystek i artystów malarzy oraz ceramików
z czterech filii Ośrodka Kultury Ochoty: Pracowni Ceramiki „AngobA”,
DK „Rakowiec”, Centrum Artystycznego „Radomska 13” i Magazynu Sztuk.
Z satysfakcją przyglądaliśmy się reakcjom na odbiór wystawy u naszych gości, można by rzec pełen sukces!
Marek Ejsmond-Ślusarczyk

Doroczna, przeglądowa wystawa Pracowni Ceramiki „AngobA” Ośrodka Kultury
Ochoty jest bardzo ważnym wydarzeniem dla uczestników warsztatów ceramicznych, szczególnie dla tych, którzy uczestniczą w niej po raz pierwszy. Zobaczenie
swojej pracy w katalogu i na wystawie, możliwość zaprezentowania twórczości
rodzinie i znajomym to niezapomniane wrażenia. W „życiorysie” ceramika można
je porównać tylko z emocjami towarzyszącymi wyciąganiu z pieca pierwszego
własnoręcznie wykonanego przedmiotu z gliny.
Ideą wystawy przeglądowej jest pokazanie dorobku Pracowni z ostatniego roku,
czyli prac, które powstały w cyklu warsztatów jesień–wiosna. Eksponować prace
może każdy, także ci, którzy dołączyli w ostatnich miesiącach, czyli początkujący gliniarze. Nie wszyscy są jeszcze z „gliną na ty”, wielu dopiero poszukuje z nią
kontaktu i zrozumienia. Jak zaprzyjaźnić się z gliną podpowiadają dobre duchy
Pracowni, wspaniali instruktorzy: Joanna Nodzykowska-Szarkowska i Piotr Szambelan. Twórczą atmosferę porozumienia tworzą uczestnicy warsztatów. Efekty można obejrzeć na wystawie.
Gorąco zapraszam
Małgorzata Rojek
Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213, Sala Załuskich (wejście A)
wystawę można oglądać do 15 czerwca 2008 r.

ARTYŚCI ZMAGAZYNOWANI
29 kwietnia w Galerii Wodozbiór w Łazienkach Królewskich odbył się finisaż wystawy artystów plastyków skupionych wokół
Magazynu Sztuk pt. „Artyści Zmagazynowani”. W wystawie brało udział trzynastu artystów. Można było zobaczyć szeroki wachlarz technik, tematów, ulubionych konwencji. Magazyn Sztuk już od przeszło dwóch lat skupia wokół siebie młodych i nieco
starszych artystów, których łączą dwie pasje, malarstwo i przekazywanie nabytej wiedzy innym. Więcej informacji o artystach
można znaleźć na stronie www.magazynsztuk.pl
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DK Rakowiec”
”

ADAM WORONOWICZ I RAFAŁ WIECZYŃSKI
NAJSŁAWNIEJSI MIESZKAŃCY OCHOTY 2008

Zanim ich nazwiska będą na ustach milionów Polaków, zanim film „Popiełuszko” trafi na ekrany warszawskich kin,
17 maja w Domu Kultury „Rakowiec”,
mogli spotkać się z nimi mieszkańcy
Ochoty. Mogli dowiedzieć jak powstawał film o księdzu Jerzym Popiełuszce,
jakie dylematy, rozterki, wątpliwości,
radości i niepokoje oraz doświadczenia
duchowe towarzyszyły jego twórcom.
Adam Woronowicz odtwarza w filmie
postać księdza Jerzego, a Rafał Wieczyński jest autorem scenariusza i reżyserem filmu. Bohaterowie spotkania
mieszkają na Ochocie i to z racji wspólnego sąsiedztwa mogliśmy uszczknąć
jeszcze przed oficjalną premierą filmu
nieco opowieści i relacji z zakończonych dopiero co zdjęć. W spotkaniu
wzięli udział także aktorzy: Wojciech
Solorz, Marek Frąckowiak, producent –
Julita Świercz-Wieczyńska, ksiądz prof.
Jan Sochoń konsultant ds. kościelnych.
Wśród publiczności znaleźli się także Ci,
którzy księdza Jerzego znali, spotykali
się z nim m.in. ks. prałat Witold Janusz
Karpowicz – proboszcz parafii Zwiastowania Pańskiego na Gorlickiej oraz poetka Wanda Spalińska i Leszek Spaliński,
parafianie ks. Jerzego z Żoliborza.
Szkoda, że tego spotkania z ochockimi
artystami nie zaszczyciły władze czy
radni komisji kultury dzielnicy Ochota.
Szkoda, bo poprzez docenienie własnych artystów – mieszkańców dzielnicy, łatwiej promować dzielnicę i budować więź, społeczeństwo obywatelskie
i małą ojczyznę.
Premiera filmu planowana jest na październik 2008 r. twórcy filmu już dziś zapraszają mieszkańców dzielnicy do kin.
Grażyna Zaczek

fot. G. Zaczek i J. Kowalczyk
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ŚWIECE – DEKORACYJNE, ZAPACHOWE, NIETYPOWE
Zapraszamy młodzież i dorosłych na kolejne warsztaty w ramach
Vademecum Sztuki Użytkowej. Podczas 4-godzinnego spotkania,
uczestnicy poznają tajniki produkcji świec oraz samodzielnie je wykonają i ozdobią. Gwarantujemy oryginalność i niepowtarzalność wzorów. Koszt warsztatów: 40 zł (materiały wliczone są w cenę zajęć).
Warsztaty poprowadzi Joanna Sztyber.
21 czerwca, godz. 12.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56, mail: radomska13@oko.com.pl
Liczba miejsc ograniczona!

15.V
15.VI

Z GLINĄ NA TY
wystawa Pracowni Ceramiki „AngobA”
Ośrodka Kultury Ochoty
Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213,
Sala Załuskich (wejście A), wstęp wolny

17.V
15.VI
30.V

WŁODZIMIERZ WYSOCKI W FOTOGRAFII
wystawa zdjęć Włodzimierza Wysockiego
OKO, ul. Grójecka 75, wstęp wolny

01.VI
01.VI

KONCERT GOSPEL
Pole Mokotowskie, godz.11.00

04.VI

NIEPUBLICZNA SZKOŁA WOKALNA IM. J. WASOWSKIEGO
„Thank God it’s disco!” – koncert uczniów; w programie
utwory muzyki disco z lat 70. i 80. przy akompaniamencie
zespołu muzycznego M. Kuczewskiego
klub BALSAM, ul. Racławicka 99, godz. 20.00

05.VI

SPOTKANIE Z KULTURĄ INDII
w programie, m.in: koncert Tribangi Dewi Dasi, wykład Jego
Świątobliwości Triwikrama Maharaja poświęcony Mahabharacie, degustacja potraw kuchni indyjskiej
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 18.00, wstęp wolny

07.VI

BIG-BEN 2008
„Blue Kingdom – Water, czyli Błękitne królestwo – woda” – finał
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.00, wstęp wolny

07.VI

SPOKO, czyli SPOTKANIA POKOLENIOWE W OKO
„Żywioły na żywo”
OKO, ul. Grójecka 75,
godz. 11.00, wstęp wolny; zapisy: 4 czerwca (środa),
tel. (0 22) 822 48 70, e-mail: spoko@oko.com.pl

07.VI
08.VI

WARSZTATY FLORYSTYCZNE
„Kwiatowe barwy lata” – wykład, prezentacja, porady
praktyczne i ćwiczenia
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.00; koszt: 50 zł; liczba miejsc ograniczona

08.VI

OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
spacer po kompleksie Szpitala Dzieciątka Jezus i okolicach
godz. 14.00, wstęp wolny; zbiórka przy wejściu
do Domu Dziecka przy ul. Nowogrodzkiej 75

12.VI

RAKOWIEC, KTÓRY PAMIĘTAM
otwarcie fotograficznej wystawy plenerowej
parkan DK „Rakowiec” w Parku Z. Malickiego
godz.18.00, wstęp wolny

12.VI

MUZYCZNE IMPRESJE, czyli MIESZANKA BRZMIEŃ I KLIMATÓW
koncert instrumentalny w wykonaniu uczniów
p. Ałły Zdanowskiej
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz.18.30, wstęp wolny

13.VI

OCHOTA, KTÓRĄ PAMIĘTAM
otwarcie fotograficznej wystawy plenerowej
parkan klubokawiarnii Kolonia, na rogu
ulic Ładysława i Łęczyckiej
godz.19.00, wstęp wolny

14.VI

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„Pinio i Dominik” – o tym, jak to jest mieć słonia
OKO, ul. Grójecka 75, godz. 11.00, wstęp wolny;
zapisy: tel. (0 22) 822 48 70, e-mail: spoko@oko.com.pl

SPOTKANIE Z INDIAMI
Centrum Artystyczne „Radomska 13” serdecznie zaprasza na spotkanie z kulturą Indii.
W programie:
1. Prezentacja muzyki indyjskiej. Śpiewać i grać na harmonium
będzie Tribangi Dewi Dasi – mistrzyni tego instrumentu.
2. Wykład poświęcony Mahabharacie (najstraszy epos świata)
poprowadzi Jego Świątobliwość Triwikrama Maharaja.
3. Degustacja potraw kuchni indyjskiej przyrządzonych według
starożytnych receptur.
5 czerwca, godz. 18.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13” , ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

KWIATOWE BARWY LATA
To tytuł kolejnych warsztatów florystycznych, odbywających się cyklicznie w Centrum Artystycznym „Radomska 13”. Do udziału w czerwcowej edycji serdecznie zapraszamy wszystkich tych, dla których
kwiaty są istotnym elementem codzienności i towarzyszą ważnym wydarzeniom w życiu.
Program dwudniowych warsztatów obejmuje m.in.: wykład, prezentacje, porady praktyczne oraz ćwiczenia. Podczas zajęć uczestnicy
poznają różne techniki florystyczne, używając różnorodnego materiału roślinnego, tworząc okolicznościowe ozdoby i oryginalne kompozycje. Spotkanie zakończy wspólna wystawa. Zapewniamy materiały,
narzędzia i fachową pomoc instruktorek – mistrzyń florystyki.
7-8 czerwca, godz. 10.00
koszt: 50 zł
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska13/21
tel. (0 22) 823 37 56, mail: radomska13@oko.com.pl
Liczba miejsc ograniczona!

MUZYCZNE IMPRESJE,
CZYLI MIESZANKA BRZMIEŃ I KLIMATÓW
Serdecznie zapraszamy na koncert instrumentalny w wykonaniu
uczniów p. Ałły Zdanowskiej. Koncert podsumowuje kilkumiesięczną
edukację muzyczną uczestników zajęć i stwarza możliwość prezetacji umiejętności wykonawczych uczniom, niejednokrotnie po raz
pierwszy w życiu.
12 czerwca 2008 r., godz. 18.30
Centrum Artystyczne „Radomska13”
ul. Radomskiej 13/21
wstęp wolny

PORADY I KONSULTACJE KOSMETYCZNE
Serdecznie zapraszamy panie w każdym wieku na konsultacje/porady kosmetyczne w zakresie nowoczesnych technik pielęgnacji skóry i indywidualnego doboru makijażu oraz kosmetyków kolorowych
w każdy wtorek czerwca w godz. 19.00-21.00 do Centrum Artystycznego „Radomska 13”. Wstęp wolny.
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TONA, czyli TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ARTYSTAMI
„Origami – składamy rzeczywistość”
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 18.00, wstęp wolny

ZABAWA KLUBU SENIORA „RAKOWIEC”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz.16.00

OKO
filie
C Z E RW I E C

XVIII OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE

RANDW, czyli RODZINNA ANIMACJA NAPRAWDĘ DLA WSZYSTKICH
„Myślący i pomysłowi”
SURMA, ul. Białobrzeska 17,
godz. 11.30, wstęp wolny z zaproszeniami,
które można odbierać: 11 i 12 czerwca
w godz. 16.00-19.00 w Klubie SURMA,
ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 04 32

14.VI

X JUBILEUSZOWY FESTYN PODWÓRKOWY „POZNAJMY SIĘ”
warsztaty plastyczne: malowanie szkła i twarzy, rodzinne
gry i konkurencje sportowe, kiermasze, konsultacje lekarskie,
„wyprawa” do Japonii, tworzenie wspólnego korowodu, Orkiestra Dudziarzy z Częstochowy i wiele innych atrakcji
podwórka przy ulicy Białobrzeskiej 17, 19, 21
godz. 11.00-16.00, wstęp wolny

14.VI

WARSZAWSKIE HISTORIE
„Żywa Warszawa” – zajęcia ruchowe na Polu Mokotowskim
Pole Mokotowskie, godz. 11.00, wstęp wolny;
zapisy: tel. (0 22) 822 48 70; zbiórka na placyku przy
restauracji „Jeff’s” od strony ul. Żwirki i Wigury

15.VI

STREFA OTWARTA
„Głos i rytm” – warsztaty pieśni antycznych, które
poprowadzą Tomasz Rodowicz oraz Dorota Porowska
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 9.00-12.00, wstęp wolny

16.VI

JAZZ W OKO
w „Saloniku u Janusza” koncert „Piosenki Jerzego Wasowskiego” w wykonaniu uczniów Niepublicznej Szkoły Wokalnej
im. J. Wasowskiego, którym towarzyszyć będzie zespół muzyczny pod kier. Wojtka Majewskiego
godz. 20.00, cena biletów: 10 zł;
sprzedaż: kasa OKO, ul. Grójecka 75,
tel. (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69

16.VI

STREFA OTWARTA
„Głos i rytm” – warsztaty pieśni antycznych, które poprowadzą Tomasz Rodowicz oraz Dorota Porowska
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 9.00-12.00, wstęp wolny

17.VI

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
prezentacja prac i uczestników zajęć edukacyjno-artystycznych z Domu Kultury „Rakowiec” w sezonie 2007/2008
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz.18.00, wstęp wolny

17.VI

STREFA OTWARTA
„Głos i rytm” – warsztaty pieśni antycznych, które poprowadzą Tomasz Rodowicz oraz Dorota Porowska
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 9.00-12.00, wstęp wolny

18.VI

STREFA OTWARTA – FINAŁ
wystawa prac malarskich i ceramicznych, spektakl pantomimiczny „Kalejdoskop”, pieśni antyczne
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz.17.00, wstęp wolny

19.VI

GONGOWY FINAŁ SEZONU 2007/2008
koncert na zakończenie roku edukacyjnego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 11.00, wstęp wolny

21.VI

VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
świece: technika powstawania, samodzielne wykonanie
oraz ozdabianie
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.00, koszt: 40 zł (materiały wliczone w cenę)

21.VI

Szpital Dzieciątka Jezus

Serdecznie zapraszam na spacer po kompleksie Szpitala Dzieciątka
Jezus i okolicach. Naszym przewodnikiem będzie varsavianista Jarosław Zieliński (autor „Z dziejów Ochoty” w Ochotniku). Spotykamy
się w niedzielę 8 czerwca o godz. 14.00 przy wejściu do Domu Dziecka przy ul. Nowogrodzkiej 75. Wstęp wolny. Będziemy zwiedzać m.in.
budynki Domu Dziecka, więc jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę
przynieść coś dla dzieci, to mile widziane będą nienadmuchane
baloniki lub lizaki.
8 czerwca, godz. 14.00
wejście do Domu Dziecka na ul. Nowogrodzkiej 75
wstęp wolny

THANK GOD IT’S DISCO!
Uczniowie Niepublicznej Szkoły Wokalnej im. J. Wasowskiego działającej przy Ośrodku Kultury Ochoty, zapraszają na
koncert, na który złożą się utwory muzyki disco z lat 70. i 80.
Będzie można posłuchać utworów z repertuaru takich artystów jak: Gloria Gaynor, Diana Ross czy Michael Jackson.
Akompaniować będzie zespół muzyczny pod kierownictwem M. Kuczewskiego.
4 czerwca, godz. 20.00
klub BALSAM, ul. Racławicka 99

FOTOGRAFIE WŁODZIMIERZA WYSOCKIEGO W OKO
Włodzimierz Wysocki (1938-1980) był postacią nietuzinkową. Jak napisała znawczyni
twórczości Wysockiego, Marlen Zimna, dyrektor Muzeum Włodzimierza Wysockiego
w Koszalinie: „W najbardziej zniewolonym
państwie był najbardziej wolnym człowiekiem. Bez jednego choćby tomiku wierszy,
bez płyt, reklamy, plakatów, bez zezwoleń
na zawsze półlegalne koncerty, bez występów w telewizji i na antenie radiowej stał się najpopularniejszym
człowiekiem w kraju. Jak zauważył dyrektor artystyczny Teatru na
Tagance Jurij Lubimow: »W kraju, w którym nic nie było wolno, on
zaśpiewał wszystko, co chciał. I był tak niewiarygodnie popularny,
tak kochany przez wszystkich, że nic nie można było z tym zrobić.
Można go było tylko zabić«.
Włodzimierz Wysocki. Osławiony Hamlet z gitarą, Wielki Bard Wolności, idol wielu pokoleń, wybraniec muz i faworyt publiczności,
bohater licznych skandali (także obyczajowych), poeta, pieśniarz,
aktor teatralny i filmowy, kompozytor, scenarzysta, przedwcześnie
zmarły charyzmatyczny artysta, którego pieśni słuchają w nabożnym skupieniu niezliczeni wielbiciele w najodleglejszych nawet zakątkach kuli ziemskiej.”
Od nocy z 17 na 18 maja do 15 czerwca 2008 w Ośrodku Kultury
Ochoty, przy ul. Grójeckiej 75, można oglądać wystawę fotografii
Włodzimierza Wysockiego. Ta niezwykła kolekcja zdjęć najwybitniejszego rosyjskiego barda XX wieku została udostępniona przez
Muzeum Włodzmierza Wysockiego w Koszalinie.
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DK Rakowiec”
”

STREFA OTWARTA „GŁOS I RYTM”
warsztat pieśni antycznych

Warsztat pieśni antycznych to trzeci etap projektu integracyjnych warsztatów artystycznych Strefy
Otwartej (po warsztatach plastycznych oraz teatralnych). Otwieramy przestrzeń do współpracy z osobami niepełnosprawnymi oraz dla wszystkich, którzy pragną wraz z nimi podjąć próbę poszukiwań nowych rejonów artystycznych. Jest to również okazja do poszerzania granic wrażliwości socjalnej, która
w naszym społeczeństwie w stosunku do osób niepełnosprawnych pozostawia dużo do życzenia.
Warsztat „Głos i rytm” obejmuje pracę z głosem, od ćwiczeń oddechowych po niekonwencjonalne
sposoby wykorzystania aparatu głosowego. Istotną częścią sesji będzie również praca nad rytmem
oraz jego znaczeniem w teatrze, a także nad kompozycjami rytmicznymi. Taki typ emisji głosu oraz pracy z oddechem i rytmem wywiera korzystny wpływ na otwarcie strun głosowych, wzmacnia przepływ
energii przez umysł i ciało.
Do prowadzenia warsztatu zaprosiliśmy prawdziwe gwiazdy oraz najlepszych specjalistów: Tomasza Rodowicza – lidera Teatru „Chorea”, reżysera, aktora i muzyka współzałożyciela Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz Dorotę Porowską – wieloletnią aktorkę „Gardzienic”, reżyserkę i współzałożycielkę „Chorei”.
16-18 czerwca 2008, godz. 9.00-12.00
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, Warszawa
tel. (0 22) 823 66 72, www.rakowiec.art.pl
wstęp wolny

FINAŁ STREFY OTWARTEJ

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie projektu. Program obejmuje wystawę plastyczną „Pasja”, prezentującą prace
wykonane podczas warsztatów malarskich, tkackich i ceramicznych oraz powarsztatowy pokaz pieśni antycznych „Głos i rytm”.
19 czerwca, godz. 17.00, DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
Owocem warsztatów pantomimicznych Strefy Otwartej jest spektakl „Kalejdoskop”, który został już zaprezentowany 26 kwietnia 2008 r. Uczestnicy warsztatów, w większości posiadający doświadczenie sceniczne, pod opieką Lidii Pedrycz, aktorki
i reżyserki pantomimy, przygotowali wspaniałe przedstawienie. „Kalejdoskop” oprócz dostarczenia wielu pozytywnych emocji i artystycznych wrażeń, potwierdził wcześniejsze założenie dotyczące wyboru pantomimy, jako idealnej formy dla ekspresji
scenicznej osób niepełnosprawnych.
Anita Szaboova
Koordynator i autor projektu
W ramach projektu odbyły się warsztaty plastyczne (luty) i teatralne (kwiecień). Oto krótka fotorelacja z ich przebiegu.
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Mamo, Tato,
chcę jechać bez Was na wakacje
rozmawiają: Beata Chrzanowska i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”

(cz. 1)
Anna Salwa-Ostrowska: Zbliża się lato,
robi się ciepło i w głowach wielu nastolatków zaczyna pojawiać się Wielki
Plan – pojechać na wakacje z kolegami, koleżankami… na samodzielną
wyprawę BEZ RODZICÓW. Pomysły takie zaczynają się rodzić w okolicach
13-14 roku życia, a determinacja do
ich realizacji z roku na rok narasta.
Im cieplej, im przyjemniej na dworze, im
więcej w TV i Internecie reklam pokazujących nastolatków świetnie bawiących się we własnym gronie, imprezy
na plaży, surfing, żagle, góry, zachody słońca… tym częściej dzieciaki
zaczynają myśleć o samodzielnych
wakacjach, namawiać się z innymi,
snuć plany… Zaczynają się podchody
w stronę rodziców, niby to niewinne napomykania: „a wiesz, Jacek to jedzie
z kumplami na Mazury” albo „a Marzena,
Olek itd. mają fantastyczną miejscówkę i zbierają paczkę na wyjazd”. Potem
pojawiają się pytania i prośby: „mogę
jechać?”, „puścicie mnie, obiecuję,
że nie będzie żadnych problemów”,
a nawet oświadczenia np. „nie pojadę
z wami do Chorwacji, bo w sierpniu jadę
z chłopakami pod namiot”.
Ale kiedy młodzi planują, porwani wizją swobody, zabawy, radości, pięknych krajobrazów, poznawania nowych ludzi, rodzicom stają przed oczami czarne wizje zagrożeń czyhających
na dzieci: napaści, pobicia, gwałty,
kradzieże, niebezpieczne towarzystwo,
alkohol, narkotyki, nieodpowiedzialne
zachowania seksualne, a więc niechciane ciąże i choroby, wypadki itd.

wiedliwi, jesteście zacofani, zaborczy,
nadopiekuńczy”; groźby: „jak mnie nie
puścicie to ucieknę z domu” itd., czyli
standardowy repertuar argumentów
używanych w kłótniach nastolatków
z rodzicami. Rodzice z kolei najczęściej
na początku wdają się w długie spory
i argumentacje, próbując sprawić, aby
nastolatek przyjął ich punkt widzenia
i „rozsądnie” zrezygnował ze swoich
dążeń, aby w końcu reagować coraz
silniejsza złością, zniecierpliwieniem,
zdenerwowaniem i irytacją oraz negatywnymi, raniącymi komentarzami na
temat dziecka, jego przyjaciół i generalnie „dzisiejszej młodzieży”.
Jednak rodzice – mam takie wrażenie – spierają się w tej sprawie nie tylko
z dziećmi, ale i z samymi sobą. Bo z jednej strony boją się o swoje dziecko, dostrzegają jasno niebezpieczeństwa istniejące w dzisiejszym świecie, z drugiej
zaś – wielu z nich obawia się, żeby nie
podciąć dzieciom skrzydeł, nie zrobić
z nich osób niesamodzielnych, zależnych, wylęknionych. Przypominają
sobie swoje wakacje wyjazdy, swoje
pragnienie wolności i samodzielności.
Słowem wielu rodziców ma w tym momencie kłopot nie tylko z powodu nacisków wywieranych przez dzieci i związanego z nimi napięcia, ale też z powo-

du własnej niepewności, jaką decyzję
podjąć, co będzie dla dziecka dobre.
I w takim momencie często zwracają
się do psychologa/pedagoga z pytaniem: pozwolić czy zabronić, puścić
czy stanowczo nie puścić? Co byś im
odpowiedziała?
Odpowiedziałabym kilka rzeczy. Po
pierwsze: samodzielny wyjazd w ogóle warto rozważać w przypadku dzieci
które ukończyły 16 lat. Odradzałabym
puszczanie na taki wyjazd dzieci młodszych. Mówimy tu oczywiście o wyjeździe z paczką innych nastolatków, samodzielnie przez nich organizowanym
– na wyjazd bez rodziców, ale zorganizowany, pod kontrolą dorosłych np.
na obóz, można puścić także młodsze
dzieci.
Po drugie: jeśli dziecko ma już 16 lat,
namawiałabym rodziców, żeby spokojnie usiedli, wzięli głęboki oddech i pozwolili sobie zobaczyć, jakie naprawdę
jest ich dziecko (nie jakie chcieliby, aby
było lub boją się, że może być).
cdn.
SPPP „Uniwersytet dla Rodziców”
ul. Raszyńska 8/10
tel. (0 22) 822 24 46; 822 71 68
www.udr.inet.waw.pl

Beata Chrzanowska: I w tym momencie zaczynają się napięcia między
dziećmi i rodzicami, konflikty, rozmowy
o zaufaniu, o tym, kto w rodzinie decyduje, kto ma jakie prawa itd. Ze strony
dziecka padają argumenty: „jestem już
prawie pełnoletni, wszyscy inni jadą,
inni rodzice się zgodzili”, błagania: „ja
muszę jechać, przecież mi tego nie
zrobicie, jak nie pojadę to (przez was)
stracę przyjaciół”; zarzuty: „nie ufacie
mi, jak mam coś zrobić to jestem dorosły, a jak coś wam się nie podoba,
to jestem dzieckiem, jesteście niespra-
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Zapraszamy na X JUBILEUSZOWY
Festyn Podwórkowy „Poznajmy się”
GDZIE?
podwórka na Ochocie przy ulicy Białobrzeskiej 17, 19, 21
KIEDY?
w sobotę, 14 czerwca w godz. 11.00-16.00
OD CZEGO ZACZNIEMY?
chcemy wspólnie stworzyć barwny, wesoły korowód i ruszyć
w nim przez osiedle wraz z Orkiestrą Dudziarzy z Częstochowy
INNE ATRAKCJE
występy i pokazy dzieci i młodzieży, popisy artystyczne
na estradzie przed Młodzieżowym Domem Kultury
A TAKŻE …
warsztaty plastyczne: malowanie szkła i twarzy,
rodzinne gry i konkurencje sportowe, kiermasze,
konsultacje lekarskie, „wyprawa” do Japonii
Zaproś sąsiadkę, sąsiada, ich dzieci i dziadków na wspólną osiedlową zabawę.
Festyn jest doskonałą okazją do poznania siebie, wielu instytucji
i organizacji działających na terenie osiedla – partnerów tego projektu.
Klub Osiedlowy SURMA wraz z Biblioteką Publiczną nr 33 oraz Młodzieżowym Domem Kultury OCHOTA
i wszystkimi partnerami projektu; informacje: Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 04 32,
e-mail: surma@oko.com.pl

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA...
Kilka dni temu odwiedziłam znajomą, której nie widziałam od 15 lat. Szłam do niej
z przyjemnością, bo zawsze się lubiłyśmy
i dobrze czułam się w jej towarzystwie,
a że zapamiętałam ją jako osobę pogodną i pełną energii, liczyłam na przyjemny
relaks. Moja znajoma zachowywała się
jednak inaczej niż się spodziewałam, wyglądała na zmęczoną i zmartwioną. Nie
wiedząc o co chodzi, zapytałam wprost,
czy może moja wizyta zepsuła jej plany.
Zaprzeczyła. Powiedziała, że jest niewyspana, bo dwie noce ma zarwane przez
sąsiadów. Zdziwiło mnie to, bo co niby
może mieć wspólnego jej zmęczenie z
sąsiadami, chyba że razem imprezują.
Okazało się całkiem co innego, że jest
to rodzina, której kłótnie słychać przez
ściany. Moja znajoma stwierdziła, że wyglądają oni normalnie, ale zachowują się
skandalicznie. Często słyszy ich kłótnie.
Właściwie to słyszy, jak on krzyczy, a ona
tylko płacze. Ostatnio zaś tak hałasują,
że nie da się wytrzymać, o spaniu nie ma
mowy. Wczoraj prawdopodobnie czymś
rzucał, nawet miała wrażenie, że rzucał
tą kobietą. Zdziwiłam się, dlaczego moja
znajoma nie wezwała policji. Tłumaczyła, że mieszka sama i boi się, bo nie wiadomo, kim oni są i co im do głowy przyjdzie. Uznała, że inni lokatorzy powinni to
zrobić, skoro też słyszą. Moja znajoma
nie zrobiła nic. Dosłownie NIC! I to jest

przerażające!!! A jeśli jej przypuszczenia
były prawdziwe i ta kobieta została dotkliwie pobita i potrzebowała pomocy?
Czyżby moja znajoma zaliczyła swoją sąsiadkę do kobiet lubiących mocne wrażenia, ponieważ wcześniej widywała ją
jak zadowolona z mężem szła pod rękę
do kościoła? Czyżby uznała więc, że jej
sąsiadce pasuje takie życie? A jeśli nie
pasuje, jeśli jest bezradna, bo dotąd nikt
jej nie pomógł i nie wie, co robić? Zapytałam koleżankę, jak by się czuła, gdyby ktoś znęcał się nad nią, wokół pełno
ludzi, ale zero reakcji. Czy można wtedy
uwierzyć, że da się coś zmienić? Jeśli ci,
którzy „słyszą”, nie reagują, to na czyją
pomoc ma liczyć? Może ta kobieta nie
ma gdzie odejść? Ludzie nie powinni pozostawać bierni i obojętnie patrzeć na
krzywdy innych. Poza tym, nawet prawo nakazuje nam reagować na takie
sytuacje i powiadamiać odpowiednie
służby. Jeżeli ludzie będą obojętni i głusi,
a bierną postawą przyzwalać na przemoc, udając, że nic złego się nie dzieje,
to do czego to dojdzie?
Co można w takiej sytuacji zrobić? Tobie,
jeśli jesteś świadkiem podobnej sytuacji
i mojej znajomej radzę: spróbuj nawiązać
kontakt z sąsiadką, porozmawiaj z nią,
okaż jej życzliwość i zainteresowanie. Postaraj się przekazać odpowiednie ulotki.

Może znajdzie w nich informacje, które
jej pomogą. Jeśli sytuacja się powtórzy,
zadzwoń, nawet anonimowo, i powiadom policję albo Ośrodek Pomocy Społecznej, Ogólnopolskie Pogotowie dla
Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”, bądź
też Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.
Stosuj w swoim życiu taką zasadę, która
mówi „traktuj ludzi tak, jak chcesz, żeby
oni cię traktowali”!
Pamiętajmy! Pierwszym krokiem do przerwania przemocy w rodzinie jest złamanie
milczenia i poszukanie pomocy. Na terenie naszej dzielnicy można zgłosić się do:
Ośrodka Pomocy Społecznej
m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota
przy ul. Przemyskiej 11
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00
tel. (0 22) 822 23 36, (0 22) 822 29 62
Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
ul. Grójecka 53/57
tel. (0 22) 822 56 92
pon. 16.00-20.00; wt. 10.00-14.00;
śr.-czw. 16.00-20.00; pt. 10.00-20.00
Elżbieta Wolska
Pracownik socjalny OPS
Koordynator zespołu
ds. przemocy w rodzinie

