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OKO/filie
WRZESIEŃ

JEFF LOHAUS W GALERII KLUBU DGW

Ośrodek Kultury Ochoty oraz Galeria Klubu DGW mają zaszczyt zaprosić na niezwykłą wystawę malarstwa i rzeźby amerykańskiego
artysty Jeffa Lohausa.
1 września 2009 r. (wtorek), godz. 19.00
Galeria Klubu DGW
Al. Niepodległości 141

JAZZ, POP, BLUES I ROCK… DLA KAŻDEGO
Marzy Ci się kariera sławnego muzyka? Jeśli tylko skończyłeś 10 lat,
możesz już teraz zacząć uczyć się gry na saksofonie, klarnecie czy flecie
poprzecznym. Centrum Artystyczne „Radomska 13” zaprasza na nowe
zajęcia muzyczne, które poprowadzi Przemysław Wojsław – multiinstrumentalista, laureat wielu prestiżowych konkursów muzycznych. Pod czujnym okiem i uchem instruktora możesz kształcić swój słuch i muzyczną
wrażliwość. Zacznij już teraz, sale koncertowe czekają.
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
e-mail: radomska13@oko.com.pl
tel. (0 22) 823 37 56

STUDIO WOKALNE IM. JERZEGO WASOWSKIEGO
OGŁASZA NABÓR JESIENNY
Wszystkich chętnych zapraszamy na egzamin wstępny, który odbędzie się 30 września 2009 r. o godz. 17.30 w sali 35 Ośrodka Kultury
Ochoty, ul. Grójecka 75. Koszt egzaminu – 30 zł.
Na egzamin należy przygotować 2 utwory (zróżnicowane stylistycznie) w tym jeden po polsku oraz fragment prozy lub wiersza. Uwaga! Trzeba przynieść nuty do wykonywanych przez siebie utworów
w swojej tonacji lub podkład. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (0 22) 822 93 69, 822 48 70.

12.VIII
15.IX
01.IX

STACCATO
wystawa prac plastyczno-poetyckich Luizy Kwiatkowskiej i Juliusza Erazma Bolka
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, wstęp wolny

02.IX

GALERIA W PRZEDSIONKU
„Ze światłem w tle”
otwarcie wystawy prac Piotra Bukowskiego
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 18.30, wstęp wolny

05.IX

WSPOMNIENIE STAREJ WARSZAWY (2)
– PIOSENKI OKUPOWANEJ WARSZAWY
impreza plenerowa przybliżająca klimat dawnej Warszawy poświęcona piosenkom okupowanej stolicy; prowadzenie Justyna Sieńczyłło, Emilian Kamiński
plac Narutowicza, godz. 16.00-19.00, wstęp wolny

06.IX

DZIEŃ OTWARTY NA RAKOWCU
plenerowa promocja zajęć DK „Rakowiec” w sezonie 2009/2010
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 11.00, wstęp wolny

06.IX

DZIEŃ OTWARTY NA RADOMSKIEJ
prezentacja propozycji programowych na rok kulturalny
2009/2010, spotkania z instruktorami, pokazy taneczne,
warsztaty plastyczne i artystyczne, zapisy
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 12.00-16.00, wstęp wolny

13.IX

FOTOGRAFICZNE SAFARI „CZTERY PORY ROKU NA RAKOWCU”
„Jesień”
rodzinny spacer po Ochocie z aparatem fotograficznym, przewodnikiem
i artystą fotografikiem
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.30, wstęp wolny

13.IX
14.IX

WARSZTATY KABARETOWE „ODBICIA PALMY”
dwudniowe warsztaty dla wszystkich chcących rozwijać
swoje umiejętności kabaretowe
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 15.00-19.00 (niedziela), 17.00-19.00 (poniedziałek)

17.IX

KONCERT ZESPOŁU BISQUIT
prawdziwy rarytas dla wszystkich kochających muzykę
klubokawiarnia „... mam ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 20.00

19.IX

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„Pluk z wieżyczki, czyli Pluk, wieżyczka w Wieżyczkowcu i Karaluch Zaza,
wg Annie M.G. Schmidt”
fantastyczne spotkania z literaturą dziecięcą połączone z warsztatami
artystycznymi, skierowane do dzieci (3-6 lat) i rodziców
OKO, ul. Grójecka 75
godz. 11.00; wstęp: 10 zł od dziecka; zapisy: w związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o wcześniejsze zapisy w środę poprzedzającą spotkanie
w godz. 9.00-19.00 w OKO, ul. Grójecka 75
tel. (0 22) 822 48 70, e-mail: oko@oko.com.pl

19.IX

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
rodzinne, sobotnie spotkanie taneczne dla dzieci w wieku 3-7 lat z rodzicami
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.30, wstęp wolny

19.IX

VII RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY – SZCZĘŚLIWICE 2009
I TARGI OCHOCKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
w programie m.in.: konkursy, warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty
ceramiczne, pokaz toczenia na kole, warsztaty animacyjne marionetek, gry
logiczne, wystawy prac, koncert zespołu „Żuki”; organizatorzy: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, Klub Rodzi
Abstynenckich OSTOJA, Rada i Zarząd Dzielnicy Ochota; udział fili Ośrodka
Kultury Ochoty: m.in. DK „Rakowiec”, Centrum Artystycznego „Radomska 13”,
Klubu Osiedlowego SURMA, Pracowni Ceramiki „AngobA”
Park Szczęśliwicki, godz. 11.00-17.00, wstęp wolny

19.IX

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„Bądź wierny. Idź”
program poetycko-muzyczny upamiętniający 70. rocznicę napaści ZSRR na
Polskę w wykonaniu Ewy Konstanciak, Andrzeja Chudego, Ryszarda Morki,
Zbigniewa Brzezińskiego (akompaniament)
Kościół Zwiastowania Pańskiego, ul. Gorlicka 5/7, godz. 19.30, wstęp wolny

20.IX

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Dmuchawce, latawce, wiatr…”
trzygodzinny program aktywnych zajęć warsztatowych zakończony koncertem muzycznym lub spektaklem teatralnym
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz.12.00, wstęp wolny

30 września 2009 r. (środa), godz. 17.30
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, sala 35
wstęp: 30 zł
tel. (0 22) 822 93 69, 822 48 70

ZE ŚWIATŁEM W TLE
Zapraszamy na wystawę malarstwa Piotra Bukowskiego, malarza
i grafika, wystawiającego m.in. w Agora Gallery w Nowym Yorku,
laureata 3 miejsca na międzynarodowym konkursie plastycznym na
plakat pt. „Studia bez granic” oraz finalisty międzynarodowego konkursu plastycznego organizowanego przez firmę LEXMARK.
2 września 2009 r. (środa), godz. 19.00
WERNISAŻ WYSTAWY PRAC PIOTRA BUKOWSKIEGO
Galeria w Przedsionku, DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
wstęp wolny
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JEFF LOHAUS
wernisaż wystawy rzeźby i malarstwa
Galeria Klubu DGW, Al. Niepodległości 141, godz. 19.00, wstęp wolny

OKO/filie
WRZESIEŃ
DŹWIĘKZŁAM
impreza plenerowa; wystąpią m.in.: Marika, raper Łona & The Pimps,
DJ Spike; prowadzenie Rufin MC
Park Szczęśliwicki, godz. 13.00-22.00, wstęp wolny

20.IX

PODRÓŻE PO RÓŻE
„Podróż po Różę Wschodu”
wyprawa w rodzinnym gronie do krain, gdzie róża zakwita
SURMA, ul. Białobrzeska 17, godz. 11.30, wstęp wolny;
uwaga: osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej albo już są zdecydowane wziąć udział w spotkaniach, same lub z dziećmi, wnukami, proszone są
o kontakt osobisty, telefoniczny: (0 22) 823 04 32
lub mailowy: surma@oko.com.pl; przed każdym spotkaniem należy
odebrać zaproszenie; projekt współfinansowany z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich w ramach FIO 2009

20.IX

GALERIA W PRZEDSIONKU
„Mój magiczny świat”
wernisaż wystawy prac Wandy Polańskiej z grupy malarskiej „Impresja”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 17.00, wstęp wolny

23.IX

EKSLIBRIS POLSKI CZASU WOJNY I OKUPACJI 1939-1945
otwarcie wystawy w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu
Wypożyczalnia nr 75 (Pod Skrzydłami), ul. Grójecka 109
godz. 17.00, wstęp wolny

23.IX

ODWIEDŹ NAS Z OCHOTĄ
inicjatywa Koalicji na rzecz Ochoty; Dzień Otwarty w placówkach
działających na rzecz niepełnosprawnych:
– Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Opiekunów
Osób Upośledzonych Umysłowo „Wiara i Nadzieja”, al. Bohaterów Września 7
– Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób
Niepełnosprawnych Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”, ul. Białobrzeska 11
– Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących „Tęcza”, ul. Kopińska 6/10
– Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo”, ul. Białobrzeska 22
– Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami”, Klub Integracji
Środowiskowej „Relaks”
ul. Grójecka 109, godz. 14.00-18.00, wstęp wolny; więcej informacji:
e-mail: surma@oko.com.pl, tel. (0 22) 823 04 32

24.IX

KONCERT AGNIESZKI KOWALSKIEJ WRAZ Z ZESPOŁEM
wystąpią: Agnieszka Kowalska (wokal, flet), Miłosz Wośko (fortepian, instr.
klawiszowe), Paweł Mazurczak (elektrobas, kontrabas), Mikołaj Wielecki
(instrumenty perkusyjne)
klubokawiarnia „... mam ochotę”, ul. Grójecka 75, godz. 20.00

25.IX

OPOWIADANIE NA ŚNIADANIE
„Wirujące wrzeciono”
zajęcia wokół tradycyjnych bajek i opowieści polskich oraz litewskich;
opowiadają: Gosia Litwinowicz, Beata Frankowska
OKO, ul. Grójecka 75, godz. 11.00
wstęp: 10 zł od dziecka; liczba miejsc ograniczona; informacje i zapisy:
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, tel. (0 22) 822 48 70

26.IX

RAN DW, czyli RODZINNA ANIMACJA NAPRAWDĘ DLA WSZYSTKICH
„Dorośli i dzieci – surmowi poeci”
spotkania rodzinne dla dzieci do 12 roku życia
oraz ich rodziców i dziadków
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz.11.30; wstęp wolny za okazaniem zaproszeń; zapisy i odbieranie zaproszeń dwa dni przed spotkaniem, tj. 24 września 2009.

26.IX

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat wraz z rodzicami
DK „Rakowiec”, ul Wiślicka 8, godz. 12.30, wstęp wolny

26.IX

WYGRAJ Z CZASEM
„Suplementy diety, czyli jak nie zostać pacjentem”
cykl wykładów na temat profilaktyki oraz poznawania symptomów
chorób naszej cywilizacji
SURMA, ul. Białobrzeska 17, godz. 17.00, wstęp wolny

28.IX

WOKALNE JAM-SESSION
spotkania dla wokalistów i wszystkich tych, którzy lubią śpiewać i bawić
się improwizacją wokalną oraz dla tych, którzy lubią słuchać niestandardowych rozwiązań muzyczno-wokalnych
klubokawiarnia „... mam ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, wstęp wolny

28.IX

STUDIO WOKALNE IM. JERZEGO WASOWSKIEGO
nabór jesienny – egzamin wstępny
OKO, ul. Grójecka 75, sala 35
godz. 17.30; koszt egzaminu: 30 zł

30.IX

KONCERT AGNIESZKI KOWALSKIEJ WRAZ Z ZESPOŁEM
25 września 2009 zapraszamy na niezwykły koncert. Tego wieczora
w klubokawiarni „... mam ochotę” w projekcie autorskim wystąpi:
Agnieszka Kowalska & Sugar Jazz, formacja wielowymiarowa łącząca stylistycznie w zgrabny sposób jazz z popem. Nie stronią od
rytmów latynoskich ani elektroniki. Stanowią nowe brzmienie na rynku polskim, które zapewnia doborowy skład muzyków: Agnieszka
Kowalska (wokal, flet), Miłosz Wośko (fortepian, instr. klawiszowe),
Paweł Mazurczak (elektrobas, kontrabas), Mikołaj Wielecki (instrumenty perkusyjne).
25 września 2009 r. (piątek), godz. 20.00
AGNIESZKA KOWALSKA & SUGAR JAZZ – KONCERT
klubokawiarnia „... mam ochotę”, ul. Grójecka 75

ZAPRASZAMY NA RADOMSKĄ
„TRADYCJA, ANIMACJA, INNOWACJA” to hasło Centrum Artystycznego „Radomska 13” na nowy rok edukacyjno-kulturalny. Zgodnie z Państwa oczekiwaniami będziemy kontynuować cykle spotkań związane
z naszą rodzimą tradycją. Raz w miesiącu spotkamy się na „Tradycji
po polsku” – w tym roku będziemy poznawać tradycyjne obrzędy naszych świąt – oraz na „Posiadach Góralskich”. Latem czeka nas kolejna
Wielka Majówka i Noc Świętojańska na Szczęśliwicach. Nie zabraknie
ludowych wyrobów, kuchni, tańca i muzyki.
W trosce o twórczy rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych przygotowaliśmy atrakcyjny program warsztatów plastycznych: „Studio Artystyczne
Przedszkolaka”, „Mały-wielki człowiek” czy „W krainie dziecięcej fantazji”. Zapraszamy również na zajęcia teatralne, muzyczne i wokalne.
W tym roku poza nauką gry na pianinie, keyboardzie, skrzypcach i gitarze proponujemy też naukę grania na saksofonie, flecie poprzecznym
i klarnecie. Będą też zajęcia rytmiczne i taneczne, dla dzieci i dla dorosłych. Będzie można kontynuować naukę języka angielskiego albo
nabywać nowych umiejętności podczas warsztatów florystycznych
czy tkactwa artystycznego. Proponujemy również wspólną pracę nad
rozwojem własnej osobowości podczas zajęć „Poznaj siebie, zrozum
siebie, wyraź siebie”.
Jak co roku czekają nas też wyprawy w „Krainę smaków”, poznawanie kultur innych narodów podczas spotkań „Pocztówka ze świata”
i oczywiście liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
Natomiast Europejska Akademia Tańca zaprasza młodych i starszych
na taniec klasyczny i współczesny oraz na różnego rodzaju ćwiczenia
dla wzmocnienia ciała i ducha.
Serdecznie zapraszamy.
6 września 2009 r. (niedziela), godz.12.00-16.00
DZIEŃ OTWARTY NA RADOMSKIEJ
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

DK „RAKOWIEC”
PODCZAS PIKNIKU INTEGRACYJNEGO
Podczas tegorocznego Pikniku Integracyjnego, organizowanego
przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, Klub Rodzin Abstynenckich OSTOJA oraz Radę i Zarząd
Dzielnicy Ochota, DK „Rakowiec” zaprezentuje projekt integracyjnych warsztatów artystycznych „Strefa Otwarta”. Podczas Pikniku
w punkcie DK „Rakowiec” będzie można obejrzeć film nakręcony na
warsztatach muzycznych „Radość z dźwięku”, prowadzonych przez
angielskie stowarzyszenie „Joy of Sound”, wystawę fotograficzną,
a także uczestniczyć w warsztatach plastycznych zorganizowanych
dla całych rodzin i poznać technikę decoupage, które poprowadzi
Iwona Tomczak.
19 września 2009 r. (sobota), godz. 11.00-17.00
VII RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY
Park Szczęśliwicki
wstęp wolny
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wspomnienia
Anna Żurek

Ażurki kresowe (8)

W

środku lata niezmiennie ogarnia
nas powiew historii. Szczególnie,
jeśli los chciał, żebyśmy zostali na
lato w Warszawie. Czasem jest to powiew
ledwo wyczuwalny, ale czasem nieźle dmucha. W tym roku na moich ochockich kresach
w rocznicę (już 65.) powstania warszawskiego pojawiło się sporo flag, a na drzwiach
sklepu „Tuż za rogiem” kopie związanych
z powstaniem plakatów.
„Tuż za rogiem” mieści się w jednym z domów, w których w tamtym czasie ukrywał się
PIANISTA. Budynki te stanowią wysoką barykadę oddzielającą Kolonię Staszica od innej
dzielnicy tj. Śródmieścia. Na elewacji drugiego z nich, jeszcze, ale pewnie po raz ostatni,
można oglądać dziury i dziurki w tynku od
strzałów, jakie tu padły podczas powstania;
po raz ostatni, bo prawie cały budynek składający się z trzech oddzielnych części został już
odnowiony i rozpoczął się remont ostatniego

Krzysztof Trawkowski

Witkacy też tu
pomieszkiwał…

W

e wrześniu (18.09) minie siedemdziesiąta rocznica śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Mało kto już pamięta, że Witkacy urodził się
(w 1885 roku) w Warszawie na ulicy Hożej
18b i tam mieszkał do czwartego roku życia.
Jednak dziś bardzo trudno wskazać miejsce,
w którym ten dom się znajdował.
Adresów warszawskich Witkacego było
sporo. Najsłynniejszy adres to Bracka 23
m. 42 – mieszkanie to wynajmowała od 1925
do 1939 roku żona artysty – Jadwiga Maria,
z domu Unrug. Tutaj Witkiewicz miał także
swoją pracownię i tu spędzał po kilka miesięcy w roku. Także tutaj znaczna część jego
spuścizny została zakopana w drewnianej
skrzyni w piwnicy, którą rozgrabiono dopiero po „wyzwoleniu”.
Jednak o wiele więcej miejsc, gdzie Witkacy dość często przebywał i gdzie przeby-
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fragmentu elewacji (od strony ulicy Sędziowskiej). O wydarzeniach sprzed lat świadczyć
już będą tylko tablice pamiątkowe.
Chociaż rocznice są coraz bardziej leciwe,
najwyraźniej dotyczą spraw wciąż żywych.
Tym razem na własne oczy i uszy doświadczyłam tego dwukrotnie i dwojako: w skali
makro – w przeddzień rocznicy, podczas
uroczystości i koncertu na placu Krasińskich
oraz w skali mikro – nazajutrz, podczas naprawdę zażartej dyskusji na moich własnych
(spóźnionych) imieninach. Byłam wśród
nich jedyną warszawianką od urodzenia,
tylko mnie osobiście dotknęło powstanie
(byłam wówczas ewakuowana w dziecinnym wózku i nic nie pamiętam, ale skutki
odczuwam do dziś), a jednak wszyscy byli
bardzo żywo zainteresowani tematem.
Równie gorące dyskusje potrafi także wywołać następna letnia wojenna rocznica, choć
starsza o jeszcze jedno pokolenie: 15 sierpnia
1920 roku – Bitwa Warszawska. Na Ochocie
znajduje się jej ulica, blisko której znajduje
się inna, również niezmiennie kojarząca się
z wojenną rocznicą (tym razem taką, która
nie była wymazywana z narodowej pamięci). To nazwana w wierszu „złą ulicą” – Opaczewska, „Pani Opaczewska” broniąca Warszawy w pierwszych dniach września 1939.
Pamięć przywołuje jeszcze jedną istotną datę
– chyba bez ulicy – 17 września.
Tak sobie o tych czterech rocznicach następujących kolejno, mniej więcej co dwa

tygodnie, rozmyślam pod gruszą. Na gruszy
hałasują szpaki i rzucają w nas ogryzkami.
Pod wiejską gruszą, bo właśnie oddaliłam się
chwilowo od Warszawy, Ochoty, jej kresów
i domu (przy którym także jest grusza i też
ma w tym roku dużo gruszek). Ale w Polsce
trudno oddalić się od miejsc historycznych:
tu, gdzie jestem, niezmiennie co roku odbywają się uroczystości upamiętniające Bitwę
pod Mokrą (1 września 1939). Tym razem
będą bardzo uroczyste, trzydniowe (28-30
sierpnia 2009) i obejmą kilka sąsiednich gmin
powiatu kłobuckiego. Planowana jest m.in.
wielka inscenizacja bitwy. Pewne próby były
już w latach poprzednich, ale większe wrażenie niż inscenizacja robił prawdziwy i wspaniale się prezentujący ułan II RP pojawiający
się niezmiennie w gronie weteranów. Przy
okazji tych obchodów będą na pewno gorące
dyskusje, bo niektórzy badacze historii twierdzą, że wojna zaczęła się w tych okolicach,
a nie na Westerplatte. Przy czym jedni mówią o pierwszych strzałach w okolicach Wielunia, a inni o ostrzelaniu patrolu kolarskiego polskich zwiadowców w okolicy Krzepic,
1 września 1939 około godziny 3.30.
Mokra i Kłobuck to ziemia częstochowska. A częstochowianie w znacznej mierze
stworzyli koncert w Warszawie 31 lipca.
Wykonane tam oratorium Mateusza Pospieszalskiego oparte jest na „Pamiętniku z Powstania Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego. I w ten sposób znowu jesteśmy na
Ochocie, tym razem na Tarczyńskiej

wały osoby bardzo blisko z nim związane
czy o nim piszące, znajduje się na Ochocie.
O tych śladach miałem możliwość rozmawiać ostatnio w Café Galerii Stara Ochota na
ulicy Glogera z Andrzejem Guzkiem, ojcem
właściciela kawiarni. Andrzej Guzek, jak się
okazało, przed dziewięciu laty na łamach
„Przeglądu Filozoficznego” nr 3 zamieścił
artykuł pt. „Stanisław Ignacy Witkiewicz
(Witkacy) – przegrana walka o tożsamość?”,
gdzie jako psychiatra próbował się zmierzyć z „istotą jego »granicznej« osobowości
wraz z jej całą złożonością i wielowymiarowością”. O naszym bohaterze pisał też Piotr
Grzegorczyk, mieszkaniec Zimorowicza 4:
„Dzieło pisarskie Stanisława Ignacego Witkiewicza. Próba bibliografii”.
Każdy, kto choć raz przejdzie od pl. Narutowicza Filtrową, na pewno spostrzeże
przysadzistą bryłę domu nr 68, którą w
1926 roku zaprojektował Marian Lalewicz.
Był on własnością Pocztowej Kasy Oszczędności. To tu, w mieszkaniu pod numerem
29, mieszkała Czesława Oknińska-Korzeniowska (1912-1975), zajmując wraz z mężem Witoldem Korzeniowskim (1895-1976)
piękny pokój z kuchnią. Oknińska – postrzegana przez niektórych swoich znajomych
jako „demon seksu”, ponieważ przypisywano jej powiedzenie: „noc bez mężczyzny
jest dla mnie stracona” – poznała „Stacha”
na obrzeżach Ochoty, w domu Andrzeja
i Nelly Strugów w Alejach Niepodległości.
Była nie tylko przyjaciółką i kochanką, ale
też towarzyszką ostatniej drogi Witkacego

w Jeziorach na Polesiu, zresztą odratowaną
po ich samobójstwie. Ich romans był bardzo
burzliwy, jak sam o nim napisał Witkacy
do zaprzyjaźnionego filozofa niemieckiego
Hansa Corneliusa: „Zdradziłem ją (Czesławę) już z około 10 babami – przeważnie
z powodu jej zachowania”. Ich związek
to raczej bardzo krótkie chwile szczęścia
i długie nieszczęścia.
Grójecka 40 to z kolei adres, nie związany z osobą, lecz ze spuścizną Witkacego,
który przed wyjazdem z Warszawy na Polesie, ukrył swoje dokumenty w piwnicy
pod tym adresem, u Marii Gromanowej.
Natomiast w szpitalu przy Wawelskiej 15,
w „separatce” przerobionej z graciarni
umarła samotnie na zwykłe zapalenie płuc
Jadwiga Maria Witkiewiczowa (1892-1968).
Być może jeszcze jeden adres jest związany z bliskimi Witkacego, ale wymaga on
uściślenia i weryfikacji. Chodzi tu o fragment listu: „Listy Corneliusa częściowo się
zachowały, wydobyłem je z gruzowiska
i śmieci z piwnicy przy ul. Filtrowej w Warszawie, przy której to, o ile mnie pamięć
nie myli, mieszkała podczas wojny żona
Witkiewicza, Jadwiga”(za: J. Leszczyński,
„Nieznany list filozoficzny Stanisława Ignacego Witkiewicza”, [w:] „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 4). Czy chodzi tu o Filtrową 68?
Co do tego mam wątpliwości, ponieważ panie, czyli Jadwiga Witkiewiczowa i Czesława Oknińska serdecznie się nienawidziły.
Trudno się dziwić, przecież obie kochały tego
samego człowieka – Mahatmę Witkaca

54 09/2009 OCHOTNIK

CZYTELNIA

OKO
Ochotnik/Ochota

Nie tak dawno, na łamach Dużego Formatu, dodatku do Gazety Wyborczej,
w artykule pt.: „Od Kanału do Hardkoru” Krzysztof Varga pisał: „…legenda powstania przesunęła się ostatnio wyraźnie
w stronę popkultury. Zamieniamy powoli krwawą pamięć tragicznego zrywu
w coolerskie wydarzenie z dziedziny kultury masowej. To mnie nie dziwi, ale nie
muszę się tym pomysłem zachwycać.”
I rzeczywiście, biorąc do ręki wydaną
nakładem wydawnictwa Egmont i Muzeum Powstania Warszawskiego antologię nadesłanych na konkurs prac
komiksowych poświęconych tematyce
powstania można mieć niekiedy nieco
ambiwalentne uczucia. Z jednej strony
to oczywiście świetnie, że bardzo młodzi
ludzie poznają historię, chcą o niej mówić swoim językiem i w atrakcyjny dla
siebie sposób (zresztą większość prac
zamieszczonych w antologii to naprawdę dobra robota!). Ale z drugiej strony
razić może nadmierne uproszczenie
w podejściu do tematu, niewielki poziom

refleksji i przesunięcie przedstawianych
zdarzeń w kierunku science fiction. Cóż,
takie prawa gatunku, ale mam wrażenie, że jesteśmy ciągle jeszcze na etapie
ogromnego zapotrzebowania na pogłębianie gruntownej i rzetelnej wiedzy
o powstaniu warszawskim i to zapotrzebowania na fakty, na wiedzę o tym, jak
było naprawdę. Dlatego chyba czasem
tak trudno poradzić sobie z tym, że powstanie obrasta w mit i jest w ostatnich
latach dość intensywnie wchłaniane
przez kulturę masową, która rządzi się
swoimi własnymi prawami i lepi sobie
z tego powstania, co jej w duszy gra.
Varga kończy swój tekst słowami: „Nasza refleksja o powstaniu rozpięła się
ostatnio między skrajnymi wizjami – hardkorem Jarosława Marka Rymkiewicza,
który sławi sierpniowo-wrześniową masakrę, a »Hardkorem« Bagińskiego (chodzi o film »Hardkor 1944« Tomasza Bagińskiego, który ma wejść na ekrany kin
w 2012 roku), który z masakry chce zrobić science fiction. Wizja Wajdy spłynęła
do Wisły kanałami i zaczynamy o niej zapominać.” Mając na uwadze cytowane
słowa, myślę, że warto jednak zajrzeć
do antologii „Powstanie ’44 w komiksie”,
chociażby po to, żeby wyrobić sobie
o nim swoje własne zdanie.
JR
Powstanie ’44 w komiksie
Antologia prac konkursowych
Wydawca
Muzeum Powstania Warszawskiego
i Wydawnictwo Egmont Polska Sp. z o.o.
Warszawa 2009

STRATY OSOBOWE
I OFIARY REPRESJI POD
OKUPACJĄ NIEMIECKĄ
Program dokumentacyjny „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”, którego realizatorem w latach
2009-2011 jest Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, został zapoczątkowany
w 2006 r. z inicjatywy Instytutu Pamięci
Narodowej oraz Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Celem programu jest stworzenie imiennej listy osób – dostępnej w Internecie
– obywateli polskich, którzy w latach
1939-1945 zostali zamordowani lub byli
represjonowani pod okupacją niemiecką.
Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” umożliwia zebranie po raz pierwszy w jednym
miejscu informacji o wszystkich osobach
pomordowanych i represjonowanych.
Każdy z nas może przyczynić się do zachowania pamięci o członkach swojej rodziny, o znajomych i sąsiadach.
Wystarczy wypełnić przygotowany
kwestionariusz, aby przyczynić się do uzupełnienia wiedzy o historii naszego kraju,
wzbogacić naszą zbiorową pamięć, przywrócić nazwiska nieznanym bohaterom
i bezimiennym ofiarom. Każda, nawet niepełna informacja jest cenna.
Kwestionariusz można wypełnić online
na stronie www.straty.pl lub przesłać na
adres: Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa.

WYSTAWA EKSLIBRISÓW I MEDALIERSTWA
Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ W WARSZAWSKIEJ GALERII EKSLIBRISU
Zapraszamy bardzo serdecznie na wernisaż wystawy ekslibrisów historycznych
pt. „Ekslibris polski czasu wojny i okupacji 1939-1945”, który odbędzie się 23 września 2009
o godz. 17.00 w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, ul. Grójecka 109 (Pod Skrzydłami). Prace
pochodzą ze zbiorów znanego warszawskiego bibliofila i kolekcjonera Mieczysława
Bielenia i stanowią niezwykle cenny materiał dokumentujący tamte czasy. Historyczną i artystyczną wartość wystawy dokumentuje katalog, który łącznie z ekspozycją
finansowany jest przez Radę i Zarząd Dzielnicy Ochota.
Wystawie towarzyszyć będzie unikalna ekspozycja medalierstwa z okresu II wojny
światowej ze zbiorów Kazimierza Kowala, a całość uroczystości uświetni występ chóru „Harfa”. Wernisaż zamyka cykl imprez wchodzących w skład projektu tegorocznej
rocznicy wybuchu II wojny światowej „1939 – Pamiętajmy”.
Janina Saffarini
23 września 2009 r. (środa), godz. 17.00
EKSLIBRIS POLSKI CZASU WOJNY I OKUPACJI 1939-1945
wernisaż w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu
Wypożyczalnia nr 75 (Pod Skrzydłami), ul. Grójecka 109
wstęp wolny

OGŁOSZENIE

Klub Seniora „Baśniowa” z siedzibą
przy ul. Chotomowskiej 8 w Warszawie
poszukuje instruktora do prowadzenia
zespołu teatralnego „Jesienne Róże”.
Mile widziane osoby z doświadczeniem w pracy artystycznej z seniorami, kreatywne – z ciekawymi pomysłami, wyróżniające się kulturą
osobistą, pogodą ducha, elastycznością i cierpliwością. Oferty prosimy składać drogą mailową na adres:
jolanta.salamonowicz@oko.com.pl
lub oko@oko.com.pl.
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architektura
Od redakcji: Drodzy Czytelnicy, jest nam niezwykle przyjemnie zaanonsować powrót wątku architektonicznego na łamy „Ochotnika”. Autorką tej serii artykułów poświęconych architekturze Ochoty jest
dr Hanna Faryna-Paszkiewicz – historyk sztuki, varsavianistka, kierownik Pracowni Bibliograficznej
w Instytucie Sztuki PAN, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, redaktor naukowy
„Atlasu dawnej architektury ulic i placów Warszawy” J. Zielińskiego, autorka książek poświęconych architekturze, m.in.: „Saska Kępa. Architektura i urbanistyka 1918-1939” (Warszawa-Wrocław 1989), „Atlas
zabytków architektury w Polsce” (z M. Omilanowską i R. Pasiecznym; Warszawa 2001), „Geometria Wyobraźni” (Gdańsk 2003). Życzymy Państwu miłej i ciekawej lektury.

Hanna
Faryna-Paszkiewicz

Stacja Ochota

P

unkt graniczny między Śródmieściem
a Ochotą wyznacza przystanek średnicowej linii PKP. To niewielki, lecz
charakterystyczny budynek usytuowany
wzdłuż linii Alei Jerozolimskich. Ściany pawilonu kasowego wypełniają szklane tafle
ujęte w podłużne ramy, a czarno-białe pasy
ułożone z drobnych kafli, zwanych iryskami, podkreślają dziwny kształt dachu. Kwadrat jego połaci dwoma rogami, po przekątnej, unosi się ku górze, podczas gdy dwa
pozostałe rogi dotykają podłoża. Przy chodniku niewielkie dwie misy zbierają deszczową wodę i pozostałości topniejącego śniegu.
Taką formę wygięcia nazwano technicznie
paraboloidą hiperboliczną, a bardziej swojsko i opisowo – dachem wichrowatym.
Kasowy pawilon stacji Ochota jest w stolicy
jednym z najciekawszych przykładów formy
chętnie stosowanej na przełomie lat 50. i 60.
XX wieku. Budynek miał szczęście, że niedawno objęto go pracami konserwatorskimi,
przywracając dawny wdzięk i stosując tylko
pewne modyfikacje. Nie udało się jednak zastosować wind lub przywrócić ruchomych
schodów, które usunięto wkrótce po otwarciu stacji w 1963 roku. Teraz, po remoncie
i „odskrobaniu” z narastających bazarowych
straganów, pawilon zwraca uwagę swoją
urodą, niebanalnym kształtem i grą zdecydowanych barw: czerni i bieli.
Mimo że zespół stacji linii średnicowej
ukończono dopiero w 1963 roku, projekty
przyjęto do realizacji jeszcze w połowie lat
50. Pisma „Stolica” i „Architektura” tłumaczyły konstrukcyjne zawiłości i chwaliły estetyczne walory nowej formy. Stacja Ochota
jest pierwszą na linii całej serii eksperymentalnych niewielkich dworców. Te realizacje
kameralnych projektów Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka (autorów także
warszawskiego Dworca Centralnego) nadały
serii zadaszonych zejść na perony zbliżonego
charakteru. Swoją estetyką dworzec Ochoty
najbliższy jest formie górnego wejścia na stację Powiśle, vis à vis Muzeum Narodowego.
Pomiędzy nimi, na wysokości Dworca Centralnego ci sami projektanci zastosowali nad
zejściem na peron WKD Śródmieście inne,
falujące zadaszenie o miękkich, plastycznych
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formach przypominających grzyby rosnące
na cienkich nóżkach. Na końcu zrealizowano niegdyś efektowną, lecz dziś najtrudniejszą do rozszyfrowania formę: wydęty liść
nad wejściem do sali kasowej stacji Stadion,
już po prawej stronie Wisły. Cztery wariacje
hiperbolicznej konstrukcji, cztery stacje łączy
wspólny znak: kwadratowe, czarno-białe
drobne kafle pokrywające fragmenty ścian
wewnątrz kasowych pawilonów. Ich zastosowanie, w formie równoległych pasów
zebry lub w układzie szachownicowym,
jednoznacznie datuje czas powstania stacji.
Szerokie, dwubarwne pasy chętnie stosowano wówczas zarówno w ceramice, tkaninach
czy mozaikowych dekoracjach wnętrz.
Stacja Ochota reprezentuje dziś nurt czystej konstrukcji opartej na formach paraboloidy hiperbolicznej jako samoistnym kształcie
architektonicznym, który w prosty sposób
przekrywa położone asymetrycznie (po przekątnej) biegi schodów na dwa przeciwlegle
perony. Taka „wichrowata” konstrukcja to
skromny polski odprysk odważnej twórczości Feliksa Kandeli i Eduarda Catalano, którzy jako pierwsi w świecie, w latach 50. XX w.
eksperymentowali z łupinowymi i takimi
właśnie „wichrowatymi” konstrukcjami.
Dobrze się stało, że dzięki pracom renowacyjnym Ochota szczyci się tak oryginalnym
rozwiązaniem. Wprawdzie niewielka skala
pawilonu pozwala minąć stację niezauważenie, jednak warto zatrzymać wzrok na charakterystycznym silnie wysuniętym „dziobie” dachowej konstrukcji

ZE SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO
TECHNIKÓW POLSKICH
– WPROWADZENIE
Kazimierz Szymański (1895-1983) – mgr inż. mechanik, konstruktor, wynalazca, przedsiębiorca; autor
pionierskich projektów magazynowania materiałów
pędnych i ich dystrybucji na lotniskach cywilnych
i wojskowych oraz stacjach benzynowych, ekspert
i rzeczoznawca w tej dziedzinie. Absolwent Politechniki Lwowskiej (Oddział Maszynowy Wydziału Mechanicznego). Syn Hilarego i Olimpii z Protesowiczów,
mąż Anny z Rogowskich, ojciec trzech synów: Krzysztofa (ur. 1928), Tomasza (ur. 1938), Łukasza (ur. 1942),
i dwóch córek: Joanny (ur. 1933) i Kingi (ur. 1936).
W 1931 r. założył firmę „IKS Inżynier Kazimierz Szymański – Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych”,
która zajmowała się projektowaniem, produkcją
i montażem rozlewni, zbiorników i magazynów materiałów pędnych, aparatury specjalnej do nafty
i benzyny, a także aparatów pomiarowo-rozdzielczych do płynów łatwopalnych i olejów. Firma ściśle
współpracowała z wojskowymi biurami konstrukcyjnymi Instytutu Technicznego Intendentury, Instytutu
Badań Techniki Lotniczej oraz z Głównym Urzędem
Miar. Początkowo mieściła się przy ul. Górczewskiej
(8-10 pracowników), później (od 1936/1937 r.) na
Białobrzeskiej 33 (30 pracowników).
Do głównych projektów realizowanych przez firmę
IKS należały magazyny paliw i smarów dla Wojska
Polskiego na lotniskach w całej Polsce (m.in. budowane przed wojną magazyny w Szastarce i Rzeczycy), w bazie Marynarki Wojennej w Helu, ponadto stacje benzynowe uliczne oraz na terenach
zajezdni autobusowych na obszarze całej Polski.
W czasie okupacji niemieckiej firma Szymańskiego,
określona jako niewielka, została zwolniona z obowiązku posiadania zarządcy niemieckiego i stanowiła zaplecze techniczne dla służb remontowych
instalacji paliwowych. Zajmowała się też konstruowaniem i nielegalną produkcją maszyn rolniczych
oraz – okazjonalnie – produkcją na potrzeby AK. Na
terenie fabryki mieściła się też skrytka AK, a sam Szymański wspomagał działalność konspiracyjną i wywiadowczą poprzez fikcyjne zatrudnianie członków
AK (ok. 8 osób), zapewniając im tym samym „mocne” dokumenty oraz umożliwiając legalne poruszanie się, w ramach podróży służbowych, po terenach
zajętych przez Niemców, aż do lotnisk w Płoskirowie
i Winnicy na Ukrainie.
W sierpniu i wrześniu 1940 r. rodzina Szymańskiego
udzieliła schronienia dwóm Anglikom, uciekinierom
z obozu jenieckiego i zorganizowała – na ich życzenie – dalszą ucieczkę na wschód. W czasie okupacji
na Białobrzeskiej 33 odbywały się lekcje w ramach
tzw. tajnych kompletów gimnazjum Górskiego. Podczas powstania warszawskiego budynek firmy (łącznie z częścią mieszkalną) spłonął, a wyposażenie
zostało rozgrabione. Kazimierz Szymański wraz z żoną
i pięciorgiem dzieci, po gehennie wysiedlenia ludności Warszawy („Zieleniak”, ucieczka, schwytanie
w Podkowie Leśnej, ponowna ucieczka) zatrzymał
się w majątku rodziny bratowej na Kieleccyźnie.
W marcu 1945 r. wrócił do wyzwolonej Warszawy,
gdzie reaktywując działalność firmy IKS zajął się
odbudową i uruchamianiem stacji benzynowych.
W 1948 roku wróciła z Jeleniej Góry jego rodzina.
Na podstawie tzw. „dekretu Bieruta” z 26 października 1945 Kazimierz Szymański został wywłaszczony z gruntów przy ul. Białobrzeskiej, a następnie
28 września 1953 utracił na rzecz Skarbu Państwa bez
odszkodowania własność dopiero co odbudowanego budynku mieszkalnego, biura firmy i warsztatów. Nowy właściciel powierzchnię biurową i część
warsztatowej przekwalifikował na mieszkania, część
warsztatów rozebrał, a nad budynkiem mieszkalnym
nadbudował dwa dodatkowe piętra. Szymański
początkowo zamieszkiwał w części swojego dotychczasowego mieszkania w charakterze najemcy,
a następnie w latach 70. XX w. wykupił je, stając
się po raz trzeci właścicielem swojego mieszkania.
Obecnie w mieszkaniu przy Białobrzeskiej 33 mieszka
syn Kazimierza Szymańskiego wraz z rodziną.

Stacja Ochota, fot. H. Faryna-Paszkiewicz
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źródło: Słownik Biograficzny Techników Polskich,
t. XVI, Warszawa 2005, s.150-154.

temat miesiąca
Od redakcji: Kilka miesięcy temu skontaktował się z redakcją „Ochotnika” p. Łukasz Szymański, który powiedział, że jest w posiadaniu unikalnych wspomnień
mieszkańców Ochoty, nigdy do tej pory nie opublikowanych. Dzięki życzliwości p. Łukasza Szymańskiego możemy zaprezentować Czytelnikom niezwykłe zapiski
jego matki, p. Anny Szymańskiej (1907-1986) i brata – p. Krzysztofa Szymańskiego (1928-2004) wspominające życie tuż przed i w czasie wojny na ulicy Białobrzeskiej, gdzie w 1936 rodzina państwa Szymańskich zamieszkała w wybudowanym przez siebie domu pod numerem 33 i mieszka tam do dziś.
Prezentowany Państwu materiał jest, w odczuciu redakcji, interesujący, ponieważ pokazuje losy polskiego przedwojennego inżyniera i przedsiębiorcy
oraz jego rodziny w szczególnym momencie, jakim jest początek wojny i przedstawia je oczami osoby dorosłej i dziecka. Jest więc ciekawym zestawieniem
„tego, co pamiętamy” oraz „historii oficjalnej” zawartej w słownikach i encyklopediach.
Zapiski Szymańskich powstały po latach: Anna w 1949 roku zawarła je w liście do przyjaciela rodziny. Mikołaja Dziedzickiego, przebywającego po
wojnie w Argentynie, a Krzysztof Szymański swoje wspomnienia porządkował w szpitalu w 2004 roku.

PIERWSZE DNI WRZEŚNIA 1939
I POCZĄTEK OKUPACJI
NA BIAŁOBRZESKIEJ 33
BIAŁOBRZESKA
Krzysztof Szymański:
Mieszkanie i biuro na Warszewickiego,
warsztaty na Górczewskiej – to nie było wygodne. Tak więc w końcu lata 1935 r. ojciec
kupił plac przy ul. Białobrzeskiej od ogrodnika, p. Rzący. Kiedy zakończono zbiory kapusty, rozpoczęto wykopy pod fundamenty
i wkrótce potem – wznoszenie murów. Podpiwniczony, jednopiętrowy budynek wraz
z garażami i domkiem dozorcy, okalający
to wysoki mur i stalowa brama były gotowe na jesieni 1936 r. Wpierw przeprowadziły się warsztaty – do południowej części
parteru i częściowo do garaży, potem biuro do dwóch pokoi od ulicy, a 6 listopada
1936 r. wreszcie my, zajmując mieszkanie
na pierwszym piętrze. Układ był podobny
jak dzisiaj, tyle że na wprost od schodów
była biblioteka, kuchnia na parterze od
podwórza połączona ręczną windą z korytarzem pierwszego piętra. Z tego korytarza w lewo była jadalnia (jak dziś, tylko
bez uskoku na przedpokój) w prawo zaś
salonik, a potem pokój Joanny, Kingi i babci Lipci1. Dalej po lewej – gościnny, potem
mój (z balkonem), następnie (już poza dzisiejszym metrażem): dziecinny (późniejszy
salon), w prawo taras (później mały pokój
z pianinem i balkonem). Wcześniej z korytarza na prawo był pokój mamy, a bliżej łazienki – ojca. Na strychu, z oknem na południe, był niewielki pokój zwany „samotnią
ojca”, używany też jako gościnny. Była tam
również spiżarnia oraz WC.
Podwórko było podzielone na pół metalowym płotkiem – część północną stanowił
ogródek z trawnikiem, kwiatami, bzami
(przy budynku), dwiema morelami i brzo-

skwiniami rozpiętymi na murze (z wystawą na południe). Druga część podwórza
była wybrukowana i należała do warsztatu. Południowa część budynku garażowego była użytkowana jako garaż, resztę
stanowiły warsztaty i mieszkanie dozorcy,
p. Jana Kurzępy.
Lata do wybuchu wojny biegły idyllicznie. Chyba w 1938 roku ojciec kupił drugi
plac z adresem Rychcicka 14. Wybudowano tam dalsze pomieszczenia warsztatowe
i do tego kotłownię c.o. [...] Na drugim placu był ogród warzywny, bardzo przydatny
w czasie okupacji. Też w 1938 r. rozpoczęto
rozbudowę budynku głównego, tzn. od
dzisiejszej bramy – wzniesiono wówczas
to, co nad bramą i dalej na południe z drugą klatką schodową, a w piwnicach tej części – regularny schron przeciwlotniczy, bo
mówiło się już o grożącej nam wojnie. Do
wybuchu wojny wykończone były tylko
dwa pomieszczenia na parterze, a resztę
budowano i wykańczano nielegalnie po
1940 roku. [...]

SIERPIEŃ – PAŹDZIERNIK 1939
Anna Szymańska:

pieniędzy z banku, to robili przede wszystkim Żydzi. Dowodem braku patriotyzmu
było wykupywanie tłuszczy czy czekolady!
Jednak ludzie tłoczyli się przed sklepem
LOPP3 na Świętokrzyskiej, bo przecież należało kupić na wszelki wypadek maski. Zadanie było trudne, bo masek brakowało.
***
Kazik wyjechał wówczas do Rzeczycy,
gdzie prowadził roboty. W nocy z 31 sierpnia na 1 września wrócił samochodem,
świecąc szosowymi reflektorami. Przez
radio Warszawa II ogłoszono alarm lotniczy dla miasta Warszawy. Kazik nie zgasiwszy reflektorów tłumaczył mi, że to na
pewno ćwiczenia. Niestety, tym razem to
ja miałam rację. Rano rozległy się pierwsze
detonacje zrzucanych na Warszawę bomb.
I odtąd zaczęło się życie w podziemiu. Było
bowiem zbyt kłopotliwe zbieganie z całą
dzieciarnią do piwnicy na każdy alarm,
w dodatku te alarmy były z reguły ogłaszane, gdy już pierwsze bomby spadły. W znajdujących się w suterenie stołówce i szatni
robotniczej zrobiliśmy sobie mieszkanie,
w którym spędziliśmy tragiczne 3 tygodnie
oblężenia. Znieśliśmy trochę dywanów, ma-

Sierpień 1939 spędzaliśmy
w Ciechocinku, w połowie
sierpnia zrobiliśmy piękną wycieczkę naszą nową Chevroletą
po wybrzeżu, pod koniec sierpnia wróciliśmy do Warszawy.
Nastrój był już trochę wojenny
– ludzie wycofywali wkłady
z PKO, robili zakupy. Kazik2 nie
wierzył w wojnę i powstrzymywał mnie od robienia zakupów,
nie wypadało też podejmować

1) Od redakcji: Joanna – starsza córka Anny i Kazimierza Szymańskich (ur.1933),
Kinga – młodsza córka Anny i Kazimierza Szymańskich (ur.1936), babcia Lipcia
– matka Kazimierza, Olympia z Protesowiczów Szymańska.
2) Od redakcji: Kazik – Kazimierz Szymański.
3) Od redakcji: LOPP – Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej – polska organizacja
paramilitarna powołana w 1928 r., powstała z połączenia Ligi Obrony Powietrznej
Państwa (1923) oraz Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej (1922). Jej celem było
promowanie i wspieranie finansowe lotnictwa, w tym m.in.: zakupów sprzętu lotniczego,
sportu lotniczego, badań i rozwoju konstrukcji lotniczych oraz publikacji tematycznych.
Działała do wybuchu II wojny światowej w 1939 r.
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Kazimierz i Anna Szymańscy z dziećmi,
11 rocznica ślubu, marzec 1939 r.
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W ogrodzie przy Białobrzeskiej 33, lato 1939 r.
Kazimierz Szymański z córkami Joanną, Kingą
i synem Tomaszem

teraców, tapczan, wszystkie nasze skromne
zapasy żywności. Z jedzeniem było coraz
gorzej, ratował nas przydomowy ogródek
warzywny, skąd czerpaliśmy trochę jarzyn, nieraz leżąc na brzuchu w bruździe.
Front bowiem oddalony był od nas o jakieś
500 metrów i często ostra strzelanina zmuszała do leżenia plackiem na ziemi.
6 września rozeszły się pogłoski, że
Niemcy są pod Warszawą i mężczyźni
muszą opuszczać miasto, a radio nadało
wiadomość, iż rząd już wywiał. Ludność
zaś w nocy wezwano do wznoszenia barykad u wylotów ulic. U nas wtedy była
Mryt z Bolesławem, babką i maleńką
Ami4. Kazik z Bolesławem poszli wznosić
na Grójeckiej barykady; po chwili, dość
krótkiej, Bolesław wrócił sam, zabierając
ze sobą najbliższych. Noc ta była niesamowita. Jezdnie i chodniki zalegały tłumy
uciekających ludzi. Bolesław zalecił Mryt
udać się na Koszykową (do opuszczonego przez Bujalskich5 mieszkania), a sam
porwany paniką skierował się na Lublin,
gdzie – jak wiesz – zginął pod gruzami
walącego się od bomby magistratu. Było
to najfatalniejsze posunięcie: on je przypłacił życiem, a Mryt z Ami miała jeszcze
dużo gorsze warunki niż my – w centrum
miasta, bez wody, jedzenia i powietrza.
Siódmego rano (telefony były wciąż
czynne), wszyscy znajomi rozpoczęli
nas „bombardować”, aby Kazik uciekał. Wprawdzie nasze samochody zostały oddane jeszcze w końcu sierpnia
do dyspozycji armii, ale przypadkiem
jeden z naszych znajomych zostawił
u nas mały osobowy samochodzik. Zdawało się, że ostateczna decyzja zapadła,
w upalne popołudnie wrześniowe Kazik
z małą walizeczką wsiadł do samochodu. Wszyscy zebrali się wokół, służące
rozpaczliwie płakały, Kazik usiadł przy
kierowcy. Raptem wśród ogólnej ciszy,

wyskoczył z samochodu i rzucił na ziemię walizkę: „Czyż mogę was zostawić
samych, właśnie w takiej chwili, gdy nie
wiadomo, co będzie?! – Zostaję.” Jakże ten
prawdziwie męski i szlachetny postępek
był dla niego i nas wszystkich korzystny to
najbliższa przyszłość okazała.
Tymczasem sytuacja się pogorszyła, nękały nas naloty, brak żywności. Robiliśmy
wyprawy do pobliskich sklepów, aby coś
jeszcze upolować. Kazik urządził za pomocą protosa6 wentylację naszego schronu.
Dzień i noc słuchaliśmy radia, alarmów
i bez przerwy do obłędu nadawanych
marszów wojskowych. Starzyński ochrypłym głosem nawoływał mieszkańców do
obrony miasta. Nadeszły alarmujące wiadomości, iż szpica niemiecka dotarła pod
miasto.
Dziewiątego rano, wśród przejmującej serce zgrozy, po naszej ulicy przejechał pierwszy niemiecki czołg. Spotkał go
zresztą smutny koniec, bo zerwał gąsienicę
na ulicy Radomskiej i został unieszkodliwiony. Ranek upłynął w przerażeniu i niepewności. Zaraz za naszym ogrodem na
tyłach domu (na ul. Lelechowskiej), na naszych oczach Niemcy zastrzelili polskiego
żołnierza. Wkrótce mieliśmy jednak wielką satysfakcję: po południu na ten sam teren przyszła grupa niemieckich żołnierzy.
Rozsypani w tyralierę szli po burakach,
gdy spotkała ich śmierć. Polscy żołnierze,
ukryci w domu na Lelechowskiej wysiekli
ich z karabinu maszynowego. Byliśmy na
froncie. Po tym nieudanym wypadzie front
się cofnął – Niemcy się okopali, a każda
niemal noc przynosiła zgiełk strzelaniny.
I znów popłynęły dni pełne udręki i rozpaczy. Wiadomości nadawane przez radio
były coraz gorsze, coraz beznadziejniejsze.
Kazik rozpoczął służbę przy miejskich taborach samochodowych; każde jego wyj-

Autorka wspomnień, Anna Szymańska,
z dziećmi przed wejściem do domu, marzec 1939 r.

4) Od redakcji: Mryt, Mima – Maria, siostra-bliźniaczka Anny Szymańskiej, żona Bolesława Surałło,
zaangażowanego w akcję ratowania obrazu Jana Matejki „Bitwa po Grunwaldem”, który przewoził
z Muzeum Narodowego do Lublina, tam też zginął podczas bombardowania, babka – matka
Bolesława, Ami (właśc. Elżbieta) – córka Marii i Bolesława Surałłów, we wrześniu 1939 r. miała 5 miesięcy.
5) Od redakcji: państwo Bujalscy – krewni Anny Szymańskiej.
6) Od redakcji: protos – tak w l. 30. XX w. potocznie mówiło się o odkurzaczu, od nazwy firmy produkującej
odkurzacze, później określenie „protos” wyparte przez „electrolux”, również pochodzące od nazwy firmy.
7) Od redakcji: niedaleko obecnego skrzyżowania ul. Baśniowej z Dorotowską.
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ście z domu na Karową było właściwie wyprawą po śmierć. W pobliżu naszego domu7
znajdowały się duże magazyny gotowych
podwozi Chevroleta. Kazik postanowił je
przetransportować do użytku miasta na Karową. Nie było benzyny. Zdecydowaliśmy
zdobyć ją z rozbitego niemieckiego czołgu.
Spuszczaliśmy ją, za pomocą rurki gumowej, do wiader i konewek i niejednokrotnie
zgięci wpół pod kulami, biegiem nieśliśmy
nasz łup. Kazik przetransportował na Karową prawie wszystkie podwozia. Ostatnie
zostało pod gruzami – nie zdążyliśmy bowiem przed bombą, która rozwaliła garaż.
Nadeszły ostatnie chwile bohaterskiego
oporu. Miasto zryte bombami, bez żywności, wody przedstawiało okropny widok.
Placówki dyplomatyczne już dawno opuściły stolicę. Nasza dzielnica opustoszała.
W najbliższym sąsiedztwie umarła staruszka. Pochowaliśmy ją na polu, za ogrodem. Przed domem, na wprost drzwi wejściowych, eksplodował pocisk artyleryjski,
zabijając dozorcę z sąsiedniego domu.
Zdruzgotane okno i okiennica, poharatane
żelazne drzwi wejściowe sprawiały przykre wrażenie bezbronności i braku osłony
we własnym – jak się zdawało – zabezpieczonym gnieździe.
Ostatni poniedziałek września był
dniem pożarów. Niemcy zasypali dosłownie miasto tysiącami zapalających małych
pocisków. Na nasz teren spadło tego sporo. Na szczęście traf zrządził, że w porę
zorientowaliśmy się i, pomimo bardzo
silnego obstrzału z karabinów maszynowych, wszystkie wzniecone pożary ugasiliśmy piaskiem.
Obstrzał artyleryjski wzmagał się nieustannie. Odłamki z brzękiem sypały się
na chodnik i żelazne pochyłe okiennice, zabezpieczające studzienki betonowe
przy oknach w piwnicy. Schron, który
wydawał się dotąd tak bezpieczny, nie
dawał już poczucia bezpieczeństwa. Była
to ostatnia środa września, właściwie
chyba był to już dzień kapitulacji miasta.
Potworne wybuchy i wstrząsy wypędziły nas na korytarz piwniczny. Ubrani,
z niezbędnymi drobiazgami dla dzieci
i resztką żywności staliśmy stłoczeni, gotowi w każdej chwili do ucieczki. W pewnej
chwili nastąpił wybuch i wstrząs silniejszy
niż wszystkie inne. Kazik nie wytrzymał
i na nic nie bacząc wybiegł na podwórze.
Pocisk artyleryjski uderzył w szczytową
ścianę garażu. Kłęby pyłu i dymu – to
wszystko, co w pierwszej chwili można
było zobaczyć. Obstrzał, niezwykle silny, wciąż trwał. Kazik schronił się znów
w piwnicy i uspokoił nas: „wprawdzie
garaż się pali, ale nam w tej chwili nic nie
grozi”. A jednak garaż nie zapalił się. Zaniesiona tam poprzedniego dnia przez
Kazika gaśnica wywróciła się od wybuchu
i ugasiła wszczęty pociskiem pożar. To
było bodaj najsilniejsze przeżycie wojenne
z okresu oblężenia, ale i ostatnie. W tym
samym dniu zakończono działania wojen-
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ne – stanęliśmy pełni wewnętrznej zgrozy
i rozpaczy wobec nowej fazy: życia pod
okupacją.
***
Krzysztof Szymański:
Jeszcze chyba w ostatnim dniu września
zajechał samochodem z przyczepą p. inż.
Tadeusz Szwentner8 z Lublina. W ręku
trzymał bukiet kwiatów, który wręczył mamie ze słowami (od jego żony): „wręcz pani
Annie albo połóż na gruzach ich domu!”
Jakim cudem p. Szwentner dojechał w tych
okolicznościach z Lublina do Warszawy
pozostanie nierozwiązaną zagadką. Faktem jest, że bardzo dobrze znał niemiecki
i miał nieprawdopodobną fantazję!
Dom szczęśliwie wtedy jeszcze stał nienaruszony, a przyczepa była pełna jakże
atrakcyjnych produktów żywnościowych,
co w Warszawie było trudne do zdobycia.
A trzeba pamiętać, że „patrioci” nie robili
żadnych zapasów przed wybuchem wojny! Jedyne zapasy, jakie rodzice zrobili, to
w pierwszych dniach września hurtowy
zakup papierosów, kiedy rozprzedawano
magazyn Monopolu Tytoniowego na Kopińskiej. Była to przez dłuższy czas dobra waluta przy zakupach barterowych od chłopów.
7 października 1939 wieczorem – dzwonek: cywil i dwóch umundurowanych niemieckich lotników. Szukali ojca, aby uruchomił instalację paliwową na lotnisku
w Balicach pod Krakowem. Zażądali noclegu, a nazajutrz rano ojciec miał przyprowadzić jednego z monterów i z nimi
wyjechać. Ale rano – znów dzwonek.
Żandarmeria przyszła aresztować ojca.
Zaprowadziliśmy ich do pokoju biurowego, gdzie spali lotnicy. Mundury, broń
i dyskusja między Niemcami. Dzięki Bogu
zostawili ojca lotnikom...
Jeszcze ojciec nie wrócił z jednym
z lotników i monterem – znów dzwonek.
Z zajętego przez szpital niemiecki gimnazjum Szachtmajerowej (róg Białobrzeskiej
i Radomskiej) przyszedł Oberarzt wyrzucić nas z domu i zająć go dla szpitala.
Znów rozmowy niemieckie i demonstracja zaplecza warsztatowego (które miało
służyć niemieckiemu lotnictwu!). Dodatkowo ochrzanili Oberarzta, że chyba chce
uśmiercić swoich pacjentów, jak wokół
wybuchnie epidemia wskutek braku wody
w sieci. Panowie odjechali do Krakowa,
a dwie godziny później wszystkie domy
wokół miały wodę!

GOŚCIE NA BIAŁOBRZESKIEJ
Krzysztof Szymański:
Po wybuchu wojny na stałe zamieszkała
na Białobrzeskiej ciocia Mima z Amisią. [...]
Częstym gościem był Brońcio Zabłocki9,
który przychodził pod wieczór i wychodził
tuż przed godziną policyjną, aby zdążyć
do swojego mieszkania (Grójecka 45, róg
Wawelskiej). W tym domu mieszkała też
przyjaciółka cioci Mimy – Wanda Telakowska, która równie często u nas gościła, ale –
w przeciwieństwie do Brońcia – przegadywała godzinę policyjną i nocowała. Z Lublina zaś przyjeżdżał – wspominany już –
p. Tadeusz Szwentner, czasem nocujący
u nas, a czasem w hotelu. Pod koniec okupacji
p. Szwentner przeprowadził się z rodziną
do Warszawy i zamieszkał na Raszyńskiej,
blisko Wawelskiej. Jego miłe wizyty się
zintensyfikowały. Przysłuchiwałem się rozmowom podczas tych wizyt. Były bardzo
ciekawe i różnorodne tematycznie. Przy
czym trzeba podkreślić, że mimo niewesołych nastrojów okupacji, spotkania na Białobrzeskiej były pełne humoru. Oddzielny
rozdział stanowiły spotkania imieninowe.
Wtedy zbierało się 20-30 osób, krewnych
i znajomych.

ZACIEMNIENIE
Krzysztof Szymański:
Prawie przez całą okupację – wyjąwszy
może pierwsze miesiące – obowiązywało
zaciemnienie, tzn. żadne światło nie mogło być widoczne z mieszkania po zmroku. Inaczej Niemcy strzelali w okna. Na
Białobrzeskiej mieliśmy zrobione ramy
z listew drewnianych, dopasowane do
każdego okna i oklejone czarnym papierem. Dostawy prądu były w tym czasie
reglamentowane i zależały od przynależności do kategorii A lub B. Kategorię A
(24 godz.) miały warsztaty, ale mieszkanie
już B. O ile pamiętam kategoria B obejmowała godziny od zmroku do północy i rano
do świtu. Oczywiście, chodziły kontrole
i płaciło się kary, a nawet odcinano prąd
zupełnie, jeśli kontrola udowodniła, że
korzysta się z prądu wbrew przepisom.
W naszym domu, w stołowym, w żyrandolu umieszczone były żarówki 12V, połączone z akumulatorem, który mogliśmy
nieograniczenie ładować w warsztacie.
Pamiętam osłupienie takiej kontroli: „Państwo mają światło elektryczne?!”
Jak się to po 65 latach wspomina10, to
wygląda na bardzo fantazyjną „licentia poetica”, ale to wszystko prawda!

8) Od redakcji: Tadeusz Szwentner był współpracownikiem Kazimierza Szymańskiego i właścicielem
		 Fabryki Maszyn i Aparatów Elektrotechnicznych w Lublinie.
9) Od redakcji: Bronisław Zabłocki – przyjaciel Kazimierza Szymańskiego ze studiów na Politechnice,
		 ojciec znanego szermierza-szablisty i architekta Wojciecha Zabłockiego.
10) Od redakcji: Wspomnienia te zostały uporządkowane w 2004 roku.
11) Od redakcji: Roman Umiastowski, ps. Bolesław Żarnowiecki (Warszawa 1893-Londyn 1982),
		 historyk wojskowości, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego. Podczas kampanii wrześniowej szef
		 propagandy w Sztabie Naczelnego Wodza. Był wówczas odpowiedzialny za przekazywanie
		 społeczeństwu informacji o sytuacji na froncie. W nocy z 6 na 7 września zaapelował przez radio,
		 by wszyscy mężczyźni opuścili stolicę. Ten komunikat nie spotkał się z akceptacją Warszawiaków.
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Dzieci państwa Szymańskich, luty 1946 r.,
najmłodszy Łukasz urodzony w czasie okupacji

KARTKA Z PAMIĘTNIKA
KRZYSZTOFA SZYMAŃSKIEGO
Pierwszego września wybucha wojna.
Zaczynają się bombardowania. Przenosimy się z mieszkania do piwnic.
Pierwsze dni września 1939 na rozkaz
płk. Umiastowskiego mężczyźni mają
opuścić Warszawę. Ojciec ma wyjechać
nie naszym samochodem z jakimś innym
panem. Jest ciemny wieczór. Ojciec
żegna się z nami, każe mi się opiekować mamą i rodzeństwem. Idziemy na
drugi plac, gdzie czeka samochód.
Otwarta zostaje drewniana brama. Samochód rusza i za chwilę się zatrzymuje. Znów rusza, ale bez ojca, który
zostaje, klnąc Umiastowskiego.11

7 września.
Pierwsze czołgi niemieckie na
Ochocie. Jeden unieszkodliwiony na
Radomskiej. Ojciec pracuje ochotniczo w bazie transportu m.st. Warszawy i uruchamia ciężarówki (nowe)
w stacji Chevrolet, gdzieś na Grójeckiej. Brakuje benzyny, więc pomagam mu ją ściągnąć.

24/25 września.
Bombardowanie coraz intensywniejsze. Ojciec ustawia nas w korytarzu
piwnicy. Dziś to rozumiem: grubość
stropu ta sama, ale rozstaw podpór
znacznie mniejszy, ergo wytrzymałość
większa i niebezpieczeństwo przysypania mniejsze.

27 września.
Obrona Warszawy zbliża się do końca, ale bombardowanie i ostrzał artyleryjski nie słabną. Na nasz teren
spada 11 bomb zapalających, jedna
z nich nie wybucha (akurat ta, co spadła na dach). Około dziesiątej silna
detonacja. Pocisk artyleryjski uderza
w wejście do garażu, prosto w trzy
gaśnice. Te same się włączają i gaszą
pożar w zarodku. Obok stoi Ford z benzyną w baku, podziurawiony jak sito,
ale z nienaruszonym bakiem! Opatrzność
Boska czuwa nad nami na każdym kroku.
O dwunastej cisza: zawieszenie
broni i kapitulacja. Rozpoczyna się
okupacja hitlerowska.
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antykwariat
Małgorzata
Baranowska

Wracam do biblioteki (1)

Z

biblioteką, ze sztuką drukarską Franciszek Maksymilian Sobieszczański
(1814-1878) zawsze starał się związać. Drukarstwa uczył się w Krakowie, ale
praktykował także w drukarni Fryderyka
Brockhausa w Lipsku i pracował w drukarni Bourgogne et Martinet w Paryżu.
Drukowano tam także polskie czasopisma
emigracyjne. Losy Sobieszczańskiego były
dość zawiłe. Nad wszystkim jednak górowały jego wielkie zdolności i chęci do nauki. A dla nas w wieku XX i XXI największe znaczenie ma jego ogromna spuścizna
związana z Warszawą.
Ktokolwiek poważnie myśli o Warszawie, musi się zapoznać przynajmniej
z częścią jego dzieła. Do czego wracam
najczęściej? Może nie dlatego, że jest mi to
potrzebne do pracy, ale że trudno mi się
od tego oderwać: „Kalendarz historyczny miasta Warszawy ułożony na każdy
dzień całego roku z wypadków, zdarzeń
lub wspomnień, jakie kiedykolwiek się tu
stały” [bez daty]. Jest to niewielki druczek
trzynaście stron liczący, należący do gatunku, który ludzie zawsze lubili czytać.
Skoro już liczymy czas według dni
i lat, często ogarnia nas „niezdrowa” ciekawość, co się działo pod tą samą datą
dzienną kilkaset czy kilkadziesiąt lat
temu. Sam Sobieszczański musiał również lubić ten gatunek druków, ponieważ
wśród jego bardzo licznych dzieł znalazła się „Wiadomość historyczno-bibliograficzna o kalendarzach wychodzących
w Warszawie od najdawniejszych czasów
aż do 1863 roku”. Oczywiście te zainteresowania pomagały mu w jego zasadniczej
historycznej pracy. Był też redaktorem
Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda i
autorem 3000 z jej haseł zawartych. Mimo
że ciągle przebywał wśród wydarzeń dawniejszych, nie uciekał od współczesności.
Był jednym z założycieli (1859) „Tygodnika
Ilustrowanego”.
W kalendarzu Sobieszczańskiego znajdujemy wiadomości o nadawaniu praw
miejskich poszczególnym miejscowościom
pod Warszawą, o rozporządzeniach i zgonach królów polskich, o zakładaniu szpitali i oczywiście o zarazach, powodziach
czy pożarach. To kalendarze pełniły nieraz rolę, działającej z niezwykłym opóźnieniem, prasy popularnej. Dla nas zaś są
niewyczerpanym źródłem zarówno świadectw historycznych, jak i mentalności ludzi różnych czasów.
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28 lipca roku 1851: „Zaćmienie słońca
o godzinie 4 minut 47 po południu wpośród ogólnego strachu mniej oświeconych
mieszkańców. Trwanie całkowitego zaćmienia, w ciągu którego słońce zakryte było zupełnie przez księżyc wynosiło
w Warszawie 1 minutę i 47 sekund”.
Nie omija Sobieszczański nowin czy
wiadomości związanych bezpośrednio
z książkami. Pod datą 18 lutego notuje: „Założenie pierwszej stałej księgarni
w Warszawie – 1588”. Pod datą 13 lipca
w roku 1624: „Założenie pierwszej stałej
drukarni w Warszawie”. 31 października
1814 roku: „założenie pierwszej drukarni
żydowskiej w Warszawie przy ulicy Żabiej
przez starozakonnego Lebensohna”.
Pod datą 28 kwietnia czytamy: „Wylew
Wisły na łokci 7, cali 14, ze wszystkich poprzednich najszkodliwszy. Wisła bowiem
szeroko wtedy na brzegi wylała i aż do
30 kwiet. tak przybierała, że po ulicach
przyległych czółnami pływano – 1806”.
Możemy sobie to wyobrazić na podstawie dawnych map Warszawy, przy czym
Sobieszczański podaje 10 maja roku 1761:
„Wyjście na widok publiczny pierwszego
planu topograficznego miasta Warszawy
rytowanego na miedzi”.
17 października 1839: „Pierwsze dagerotypy wykonane i okazywane jako wynalazek w salach Towarzystwa Dobroczynności”. 7 sierpnia 1784: „Pierwszy konduktor
elektryczny ustawiony w zamku”. 1 września 1814: „Wyszedł na widok publiczny
ostatni tom słownika polskiego Lindego
z drukarni XX. Pijarów”. 20 maja 1661:
„Wyjście pierwszego pisma peryodycznego w Warszawie pod tytułem Merkuryusz
Polski”. 11 czerwca 1820: „Otwarcie pierwszej litografii publicznej przez Letrona
w kamienicy Dobrycza pod nr 455 na Krakowskim Przedmieściu”.
17 maja 1697: „Pożar w Warszawie pochłania dwieście domów”. 9 czerwca 1669:
„Pożar w Warszawie niszczy całą ulicę
Piwną i sześć ulic do niej przyległych”.
14 grudnia 1767: „Część zamku od Krakowskiego Przedmieścia w nocy zupełnie
spaliła się, a w sześć lat odbudowaną została”. 30 lipca 1814 roku: „Straszny pożar,
który w przeciągu dwóch godzin obrócił
w perzynę 31 officyn Pałacu Kazimirowskiego, zamieszkałych przez 109 familiji”.
3 lutego 1816 roku: „Wyszło postanowienie
wzbraniające budowanie drewnianych domów i nie reperowanie takowych na główn.
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ulicach”. 4 września 1698: „Postanowiono,
ażeby były narzędzia ogniowe w dobrym
stanie, szczególniej sikawki i 40 drążników do gaszenia ognia”. 23 grudnia 1834:
„Ustanowienie straży ogniowej”. 6 grudnia
1558 roku: „Zygmunt August wydaje przywilej uwalniający miasto od opłaty cła, aby
spalona Warszawa łacniej mogła się odbudować”. 1 grudnia 1804: „Zaprowadzenie
Towarzystwa ogniowego”. 8 grudnia 1548:
„Magistrat ogłasza nowa uchwałę urządzającą porządki ogniowe”.
26 lipca 1376: „Janusz książę mazowiecki dał przywilej mieszkańcom Warszawy na łaźnię i pozwolił z niej pobierać
dochody dla miasta.” 10 sierpnia 1637
król Władysław IV wydaje postanowienie urządzające wodociągi w Warszawie”.
19 stycznia 1649 roku: „Pierwsze otwarcie
poczty w Warszawie”. 18 stycznia 1796:
„Spis ludności Warszawy pierwszy raz porządnie wykonany”.
22 marca 1711: „Uśmierzenie zarazy
morowej grasującej straszliwie przez lat
kilka”. 6 maja 1572 roku: „Zaraza śmiertelna grasuje w Warszawie”. 1 czerwca
1837 roku: „Wybuchnienie drugiej zarazy
w Warszawie”. 17 czerwca 1708 roku: „Morowa zaraza zaczęła grasować i trwała lat
cztery, skutkiem której przeszło 30 000 ludności wymarło.” 16 sierpnia 1572 roku:
„Morowa zaraza tak gwałtownie wybuchła, iż wielu mieszkańców opuściło miasto”. 23 sierpnia 1677 roku: „Wybuch zarazy morowej w Warszawie”. 24 września
1800 roku: „Zaprowadzenie po raz pierwszy szczepienia ospy w Warszawie”. Pod
datą 4 kwietnia 1831 roku: „Ukazanie się
po raz pierwszy cholery w Warszawie”.
9 grudnia roku 1549: „Uchwałą magistratu wydaną zaprowadzono rodzaj służby
zdrowia w mieście”.
***
Wziąwszy pod uwagę, że te wszystkie
wiadomości pochodzą z trzynastostronicowego druku, możemy sobie wyobrazić, jak
bardzo ważne wśród wszystkich wojen,
wjazdów do Warszawy królów i cesarzy
oraz posiedzeń sejmów były tak bardzo częste wylewy Wisły, zarazy i pożary. Wszystkich dawnych miast dotykały te plagi.
A jednak miasto żyło i odradzało się

filie/Ochota

ODWIEDŹ NAS Z OCHOTĄ
Dzień Otwarty w ochockich placówkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych organizowany jest z inicjatywy ruchu społecznego Koalicja
na Rzecz Ochoty. Pomysł powstał na spotkaniach Komisji ds. osób niepełnosprawnych skupiającej przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych
na co dzień pomagających osobom niepełnosprawnym. W Dniu Otwartym
udział bierze 5 placówek:
– pomoc dla dzieci niewidomych i słabowidzących – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, ul. Kopińska 6/10, tel. (0 22) 658 43 30;
– pomoc dla dzieci z wadami słuchu – Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo”, ul. Białobrzeska 22, tel. (0 22) 823 21 46;
– pomoc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo
„Wiara i Nadzieja”, al. Bohaterów Września 7, tel. (0 22) 823 58 73 oraz Ośrodek
Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”, ul. Białobrzeska 11, tel. (0 22) 823 65 61;
– pomoc dla osób chorych psychicznie – Środowiskowy Dom Samopomocy
„Pod Skrzydłami” i Klub Integracji Środowiskowej „Relaks”, ul. Grójecka 109,
(0 22) 895 27 61.
Nasza inicjatywa kładzie nacisk na integrację ośrodków pomagających osobom niepełnosprawnym ze środowiskiem lokalnym. Chcielibyśmy, aby w Dniu
Otwartym mieszkańcy Ochoty mogli poznać i zwiedzić ochockie placówki
dla osób niepełnosprawnych, dowiedzieć się komu pomagają, jak działają
i co robią, żeby przełamywać trudności osób niepełnosprawnych.
W programie Dnia Otwartego: zwiedzanie placówek i prezentacja działalności, informacje na temat rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wystawy
prac podopiecznych i uczestników zajęć, zabawy integracyjne z udziałem
terapeutów widzenia, hipoterapia i dogoterapia („Tęcza”), prezentacja
najnowszych technologii w rehabilitacji wad słuchu („Echo”), zajęcia plastyczne i komputerowe, gra dla dzieci o tematyce przyrodniczo-ekologicznej
(„Otwarte Drzwi”), porady dla osób i rodzin z problemami zdrowia psychicznego (ŚDS „Pod Skrzydłami” i KIŚ „Relaks”).
24 września 2009 r. (czwartek)
godz. 14.00-18.00
ODWIEDŹ NAS Z OCHOTĄ
– Dzień Otwarty w ochockich placówkach działających
na rzecz osób niepełnosprawnych

GOBELINY W SURMIE
W ramach obchodów Dnia Sąsiada na
Ochocie (19 maja 2009), TONA, czyli
Towarzystwo Opieki nad Artystami, zaprezentowało twórczość Witolda Krawczykowskiego – mieszkańca osiedla, na
którym mieści się Klub Osiedlowy SURMA, filia Ośrodka Kultury Ochoty.
Pan Witold pokazał sąsiadom nie tylko
swoje prace tkackie, przedstawiające pejzaże, architekturę czy akty, ale
także opowiedział i wytłumaczył, jak
powstaje gobelin. Spotkanie z dziełami pana Krawczykowskiego przebiegło
w towarzyskiej i gwarnej atmosferze, choć
towarzyszyło mu lekkie niedowierzanie,
jak w maleńkim mieszkaniu można mieć
dziesiątki gobelinów, z trudem mieszczących się nawet na ścianach Klubu.
Agata Gajda
koordynator TONA
Zapraszam też każdego, kto zainteresowany jest
projektem TONA – czy jako artysta, chcący zaprezentować swoje prace, czy też jako widz-odbiorca.
Zachęcam do pisania: tona.koordynator@gmail.com.
SPROSTOWANIE
W czerwcowym numerze „Ochotnika” pojawiła się
informacja o zorganizowanej wystawie „Porządek
w chaosie. Gra kontrastów”. Autorem prac i bohaterem wystawy jest Marcin Czumer, a nie jak błędnie
podaliśmy Maciej Czumer. Za pomyłkę serdecznie
przepraszamy.
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”Radomska 13”

SEKRETY KALENDARZY POETYCKICH
– rozmowa z poetą Juliuszem Erazmem Bolkiem
też się stało w 2000 roku. Idea kalendarzy
literackich bardzo mi się spodobała. Dlatego też w 2007 roku wróciłem do tej formy. To naprawdę fantastyczna sprawa,
kiedy wiersz jest fragmentem ściennego
kalendarza i może w dobrowolny sposób
obcować z czytelnikiem w dowolnych
momentach, a nie tylko w chwili, kiedy
ma się czas zajrzeć do książki.
Czym dla Pana są poetyckie kalendarze?

Jak zrodził się pomysł łączenia wierszy
z pracami plastycznymi?
Łączenie grafik z tekstami literackimi ma
wielowiekową tradycję. Wydaje mi się,
że głównym powodem jest pragnienie
twórców wzbogacenia tekstu formą
wizualną. Czasem dzięki połączeniu
grafiki i materiału literackiego całość
nabiera nowego znaczenia. Może stać
się bardziej wieloznaczna. Jeśli zaś grafika stanowi kontrast dla treści tekstu, to
jest to jeszcze ciekawsze i inspirujące,
skłania do refleksji.
Dlaczego właśnie kalendarz?
Kilkanaście lat temu napisałem poemat
„Sekrety życia. Kalendarz Poetycki”. To
utwór, w których życie człowieka jest
podzielone na dwanaście okresów przyporządkowanych kolejnym miesiącom.
Cały poemat traktuje o apoteozie życia, co szczególnie może było trudne do
szczerego i prawdziwego uzasadnienia
w schyłkowych etapach, ale zdaje się,
że się udało. Utwór cieszy się uznaniem.
Został już nawet przetłumaczony na kilkanaście języków i jest chyba najbardziej
znaną i cenioną pozycją w moim dorobku artystycznym. Skoro w podtytule
poematu użyłem uszczegółowienia „kalendarz poetycki” uznałem, że należy te
wiersze wydać w formie kalendarza, co

Wydawanie ich traktuję jako promocję swojej twórczości. Chociaż w tym
przedsięwzięciu bliższa jest mi potrzeba
obcowania z czytelnikami. Kalendarz
jest bowiem jedną z bardziej osobistych
rzeczy, których używa człowiek. Moja
poezja jest zwykle zwarta. Są to epigramaty, miniatury, aforyzmy o refleksyjnej
tematyce. Takie krótkie formy nadają
się do opatrzenia graficznego. Dzięki
kalendarzom zapewniam sobie długie
obcowanie mojej poezji z czytelnikami.
I jest to niezwykle wzruszające, jak ktoś
w czasie rozmowy cytuje z pamięci cały
utwór z kalendarza.
Jak doszło do współpracy Pana z Luizą
Kwiatkowską?
Idea komponowania wierszy z grafikami
jest mi bliska jeszcze od zeszłego wieku.
Zaczęło się od próby wyrażenia w sposób
graficzny mojego ekspresyjnego utworu
„Och! Ziemio Ty Moja”. Kiedy już się to
stało, zacząłem drążyć temat i w ten sposób powstały pierwsze plakaty i afisze poetyckie. Miałem z tego tytułu kilkanaście
wystaw. Doczekałem się nawet wydania
albumu, zawierającego wybrane prace.
Cóż, nie jestem jednak profesjonalnym
grafikiem. Trzy lata temu do współpracy
przy kalendarzach poetyckich zaprosiłem
Luizę Kwiatkowską, która po zapoznaniu
się z moją twórczością zainteresowała
się projektami. I tak powstała Spółka Artystyczna, a współpraca z Luizą okazała

się być dla mnie bardzo ważna i nośna,
ponieważ Luiza grafikami opowiada mi
o moich wierszach to, czego nie wiem.
Tak staję się bogatszy.
Jak powstają projekty kalendarzy?
Staram się, aby kolejne pomysły na
kalendarze poetyckie miały jakąś spójność wewnętrzną, jakąś myśl przewodnią. Kiedy wybiorę odpowiedni materiał
literacki, przedstawiam go Luizie. Przeważnie dostaje ona więcej utworów niż
jest miesięcy i wybiera te, które bardziej
do niej przemawiają lub ma koncepcję,
jaki nadać im wizualny wyraz. Później Jaromir Guła z Polskiego Druku decyduje
o wydaniu kalendarza.
Czy jakieś wątpliwości towarzyszą przy
pracy nad kalendarzami?
Odpowiem kiedyś wyrażoną przeze
mnie myślą: „jeśli coś nie ma sensu jest
piękne, jeżeli coś ma sens pojawiają się
wątpliwości”.
Dziękuję za rozmowę.
Ewa Maślanka
W Centrum Artystycznym „Radomska 13”,
filii Ośrodka Kultury Ochoty, otwarta jest
wystawa z pracami literacko-plastycznymi Luizy Kwiatkowskiej i Juliusza Erazma
Bolka, stanowiącymi motywy ich kalendarzy ściennych. Ekspozycję można
zwiedzać do 15 września 2009 roku.

KITCHEN SCIENCE
21 września
startują pierwsze zajęcia
kursu Kitchen
Science organizowanego przez Centrum Artystyczne „Radomska 13” wspólnie ze Szkołą Języków Obcych Lingostar.
W zajęciach pokazowych będzie można
wziąć udział już 6 września, w czasie dnia
otwartego w naszym ośrodku.
Dzieci skutecznie i w oryginalny sposób
uczą się języka angielskiego oraz poznają otaczający je świat i obecne w nim
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zjawiska fizyczne i chemiczne. Zajęcia
mają wybitnie praktyczny charakter –
nauka opiera się na przeprowadzaniu
prostych, lecz interesujących doświadczeń, w czasie których dzieci uczą się
nazywać potrzebne do doświadczenia
przedmioty i substancje, a także poszczególne czynności związane z jego
prowadzeniem. Metoda pozwala na
skuteczne i szybkie przyswajanie materiału językowego i – znakomitą zabawę.
Forma i modułowa struktura kursu pozwala na niemal dowolne jego wyko-
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rzystywanie w grupach wiekowych od
4-5 do 11-12 lat. Można zapisać dzieci
do dwóch grup wiekowych: 4-6 i 7-12.
Specjalnie dla mniejszych dzieci mamy
przygotowany pakiet przepięknych kolorowych doświadczeń, które nie tylko
uczą, ale także zachwycają wyjątkowym widokiem.
„Radomska 13”, ul Radomska 13/21
www.oko.com.pl, radomska13.art.pl
e-mail: radomska13@oko.com.pl
tel. (0 22) 823 37 56

OKO/Ochota

POLAK, WĘGIER I LITWIN

Ośrodek Kultury Ochoty wraz z ośrodkami kultury z Budapesztu (TEMI Fovarosi
Muvelodesi Haza) i Wilna (Traku Vokes
bendruomenes kulturos centras), realizuje projekt VAN GOGH promujący
edukację artystyczną osób dorosłych.
W ramach projektu seniorzy uczęszczający na nasze zajęcia plastyczne
i ich instruktorzy mogą dzielić się swymi
doświadczeniami i pasją z kolegami
z Litwy i Węgier.
Projekt VAN GOGH dobiega końca.
10-17 sierpnia 2009 odbyło się III – ostatnie – Spotkanie Partnerskie. Był to międzynarodowy plener w Balatonkenese
na Węgrzech. W spotkaniu wzięło udział
12 przedstawicieli z Polski, 13 z Litwy oraz
11 z Węgier. Poprzednie spotkania partnerskie w ramach tego samego projektu
miały miejsce w Kazimierzu Dolnym, we
wrześniu 2008 r. oraz na Litwie w czerwcu 2009r.

całe dnie. Prace powstawały pod czujnym okiem instruktorów węgierskich,
polskich oraz litewskich, którzy w ciągu
dnia uczyli i doradzali, zaś wieczorem,
poddawali prace uczestników szczegółowej korekcie i dyskusji. O intensywności
pracy świadczą aż 102 obrazy powstałe
podczas tych czterech dni.
Techniki, jakimi posługiwali się nasi malarze to farba olejna, akwarela, akryl oraz
pastel suchy. Podczas ostatniego wieczoru wybrane zostały najlepsze prace,
które będzie można obejrzeć w ramach
międzynarodowej wystawy, wieńczącej
projekt organizowanej przez Ośrodek
Kultury Ochoty w 2010 r.
Katarzyna Skowron

Program pobytu na Węgrzech był bardzo intensywny. Każdego dnia, zaraz
po śniadaniu nasi uczestnicy zasiadali
do malowania prac i spędzali nad nimi

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

OPOWIADANIE NA ŚNIADANIE
opowiadają: Gosia Litwinowicz, Beata Frankowska
Podczas tego spotkania poszukamy w bajkach polskich i litewskich materialnego
świata, który trafi do nas wraz z magicznymi darami, jakie otrzymają bohaterzy
opowieści: zgrzebło, ręcznik, mydło, soczewica. Konkretyzacja zmysłowa – zapach, smak, kolor, dotyk, dźwięk – wzmacnia pracę wyobraźni. Zastanowimy się,
jakie magiczne opowieści tkwią w przedmiotach codziennego użytku. Czy wyrób z masła może mieć coś wspólnego z czarami? Czy wrzeciono kręci się tylko
w baśniach?
Wspólnie z dziećmi, rodzicami i dziadkami będziemy słowami wyczarowywać
przedmioty, ale także – co na ogół jest zabronione (w muzeach, galeriach itp.) –
dotykać, próbować, smakować – jak przędzie się na wrzecionie i kołowrotku, jak
gadają kamienie i jak smakuje potrawa uczyniona zaklęciem czarownicy.
26 września 2009 r. (sobota), godz. 11.00
WIRUJĄCE WRZECIONO
zajęcia wokół tradycyjnych bajek
i opowieści polskich oraz litewskich
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
wstęp: 10 zł od dziecka
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VII RODZINNY PIKNIK
INTEGRACYJNY
– SZCZĘŚLIWICE 2009
I TARGI OCHOCKICH
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W tym roku już po raz siódmy zapraszamy Państwa do udziału w Rodzinnym
Pikniku Integracyjnym – Szczęśliwice.
Bogaty program artystyczny i warsztatowy gwarantuje wszystkim uczestnikom
niezapomniane wrażenia. Tegoroczną
edycję przygotowało ponad 60 organizacji pozarządowych i instytucji ochockich. Program imprezy przygotowaliśmy
w ten sposób, aby każdy uczestnik znalazł coś dla siebie. Naszym celem jest
pokazanie, że wszyscy: osoby niepełnosprawne i pełnosprawne, dzieci i seniorzy, mogą wspólnie i aktywnie spędzać
razem czas.
Chcielibyśmy szczególnie zwrócić Państwa uwagę na szeroką ofertę, jaką
przedstawiają organizacje pozarządowe, dlatego w ramach pikniku przygotowaliśmy również I Targi Ochockich Organizacji Pozarządowych. Zachęcamy
Państwa do zapoznania się z ofertą organizacji oraz do korzystania z niej.
W programie VII Rodzinnego Pikniku Integracyjnego – Szczęśliwice 2009 są: konkursy, warsztaty rękodzieła artystycznego,
warsztaty ceramiczne, pokaz toczenia na
kole, warsztaty animacyjne marionetek,
gry logiczne, wystawy prac, malowanie
twarzy, zajęcia sportowe, zdobywanie
młodzieżowych odznak sportów obronnych, wędkowanie (również na sucho),
pokazy ratownictwa medycznego, edukacja prozdrowotna, bezpłatne badania, spotkania i wywiady z kombatantami
oraz świadkami wydarzeń II wojny światowej, prezentacje wozów strażackich, policyjnych i straży miejskiej.
Na estradzie w godzinach 11.00-17.00
będzie można podziwiać występy wokalne i taneczne. Gwiazdą tegorocznej
edycji będzie zespół „Żuki”. Wiele emocji dostarczą również wykonawcy z organizacji uczestniczących. Dodatkową
atrakcją będzie pokaz musztry paradnej
w wykonaniu Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.
Honorowym patronatem Piknik otoczył
Wojciech M. Komorowski, Burmistrz dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Sylwia Wolczak
organizatorzy: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, Klub Rodzin Abstynenckich OSTOJA, Rada i Zarząd Dzielnicy Ochota
koordynator: Hanna Gęściak-Wojciechowska

19 września 2009 r. (sobota)
godz. 11.00-17.00
VII RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY
Park Szczęśliwicki
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(cz. 8)

powieść

Długie, gorące lato

„Tajemniczy napastnik”
„Na Koszykowej ktoś głośno wrzasnął –
to Paramonow go młotkiem trzasnął…”
Nie mogłem się otrząsnąć po przeżyciach
ostatniej nocy. Jednak to nie kluczenie po
mrocznych i wilgotnych piwnicach przy
ulicy Grójeckiej tak mnie frasowało. Byłem
wciąż pod wrażeniem incydentu, który wydarzył się, gdy oboje z Weroniką wyszliśmy
już z kamienicy. Kim był ten tajemniczy napastnik, który tak nagle wyłonił się z ciemności? Czego od nas chciał? Czy to był przypadek? Dlaczego nie mogę oprzeć się wrażeniu, że już go gdzieś widziałem?
Sam nie wiedząc kiedy przewędrowałem
aż na Pole Mokotowskie, piękny i zielony
park Warszawy. Dopiero teraz, czując zmęczenie w nogach, usiadłem na ławce. Musiałem mieć strasznie smutną twarz, bo nagle
usłyszałem czyjś głos:
– Coś się stało, młody człowieku?
Zdałem sobie sprawę, że obok mnie siedzi
jakiś starszy mężczyzna i przygląda mi się
z wyrazem najgłębszego zatroskania. Siwy
wąs zmarszczył mu się pod nosem i staruszek
pochylił się w moją stronę ze słowami:
– Przepraszam, że przeszkadzam, ale kawaler miał taką smutną minę, że wprost nie
mogłem się powstrzymać. Ja jestem starej
daty, kawaler rozumie?
– Tak, rozumiem. Mój dziadek jest chyba
w pana wieku.
– Pana dziadek! Ech! Mieszka gdzieś tu?
– Tak, na Ochocie.
– To może się nawet spotkaliśmy. To jest nie
teraz, ale kiedyś. Pan tu często przychodzi?
– Nie, raczej nie. Mieszkam blisko Parku
Szczęśliwickiego.
– Pole Mokotowskie – Zaczął nagle, tak jakby mnie w ogóle nie słuchał – to jest historia.
– Historia?
– Tak, gdy byłem w pana wieku… Nie,
nie, dużo młodszy, miałem jakieś dwanaście,
może nawet jedenaście lat. Tak bardzo chciałem tu przyjść.
– Tutaj? – Spytałem zastanawiając się
w głębi duszy, czy ten biedny staruszek nie
postradał przypadkiem zmysłów.
– Tak, tutaj. Bo widzisz, młody człowieku,
w dwudziestym roku, gdy bolszewicy stali
już pod Warszawą, właśnie tu Piłsudski zwołał całą Warszawę. Miał taką odezwę do warszawiaków, znaczy się, że kto może, kto jest
zdolny do walki, kto ma serce w piersi, niech
idzie bronić stolicy.
Zaniemówiłem i poczułem, jak zaschło mi w
gardle. Rozejrzałem się bezwiednie po skąpanych w słońcu alejkach, przystrzyżonych trawnikach i słuchałem słów mojego rozmówcy.
– Matka, proszę pana, jak mówiłem, nie
chciała mnie puścić, ale ja i tak jej uciekłem.
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Artur Rafał Skowroński

Cała ulica, wszyscy moi koledzy poszli na
Pole, by posłuchać Piłsudskiego. Pamiętam,
że zebrało się tu pół Warszawy, nie było gdzie
stanąć, wszyscy młodzi, gniewni, gotowi oddać swoje życie za jedno jego słowo. Było też
dużo dzieciaków, takich jak ja wtedy, a nawet
młodszych. Dlatego mnie nie wzięli. Za młody jesteś, mówili, wracaj do domu. Pamiętam,
że wracałem ze łzami w oczach. Jakie to były
czasy, jakie to były czasy…
Sam nie wiem, kiedy to się stało. Może
sprawiła to historia, którą opowiedział mi
ten staruszek, ale nagle poczułem do niego ogromną falę zaufania. Spojrzałem mu
w oczy i w kilku słowach opowiedziałem
przygodę, która zdarzyła mi się wczoraj.
– Ja chyba nie mam tyle odwagi w sercu –
kończyłem swoją opowieść – jak wtedy pan,
czy pańscy koledzy, którzy poszli walczyć
o Warszawę. Przestraszyłem się tego człowieka, który zaatakował nas w nocy. To Weronika, ta dziewczyna, zachowała zimną krew.
– Co innego walczyć na wojnie, a co innego z łobuzami. Widzę, że masz w sobie serce,
tylko czegoś ci brakuje.
– Czego?
Zamiast odpowiedzi staruszek potarł siwą
brodę i uśmiechnął się do mnie smutno.
– Widzisz, co prawda paliłem się wtedy,
by iść i walczyć z bolszewikami, ale gdy dorosłem, już w powojennej Warszawie dałem
plamę. Wstyd o tym mówić, ale tobie ta historia chyba się przyda. W latach pięćdziesiątych
w naszym mieście grasował pewien bandyta.
Głośno było o nim w całej Warszawie, nawet
piosenki o nim śpiewali. Jerzy Paramonow –
łobuz i morderca. Pewnego wieczoru poszliśmy z moją Basią na „Zieleniak”. Wiesz, bazar,
który przetrwał do dziś na Banacha. Musisz
wiedzieć, że w tamtych czasach, to było jedyne miejsce, gdzie można było późną nocą zjeść
coś gorącego, posłuchać muzyki, a nawet potańczyć. Nocą to było serce Warszawy.
– Na bazarze? – Zdziwiłem się szczerze.
– Tamten „Zieleniak” wyglądał zupełnie
inaczej. Stał tam taki długi barak, przykryty
pasiastą plandeką. To była gastronomia „Zieleniaka”. Lokal czynny całą noc. Pamiętam,
że można tam było zjeść pyszne gołąbki w sosie pomidorowym. Palce lizać. Czasem zjeżdżali cyganie i grali do rana. Ludzie jedli, pili
wódkę, targowali się, kłócili, bawili. W tamtej
Warszawie to było jedyne miejsce, gdzie można było się bawić całą noc.
– Nie wiedziałem.
– No widzisz. Pewnego wieczoru, gdy
z Basią poszliśmy na ten „Zieleniak”, to
z tłumu wyszedł jakiś mężczyzna i nieładnie się do niej odezwał. Chciałem mu dać
w pysk, honorowo, jak należało. Ale nie dałem. Wiesz, czemu?
– Nie wiem.
– Bo ten łobuz, widzisz, wrzasnął do mnie,
że on jest nie kto inny tylko Paramonow. Ro-
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zumiesz? Zbladłem i strach mnie obleciał.
A jak mężczyznę obleci strach, to już po nim.
– I co?
– I nic. Nic nie zrobiłem. Tamten tylko
się roześmiał i poszedł sobie. A ja zostałem
i wiesz co, do dziś nie mogę znieść wspomnienia spojrzenia mojej Basi, jak wtedy na
mnie patrzyła, na swojego mężczyznę.
Staruszek odwrócił twarz i pociągnął
nosem. Ręka na lasce drżała mu miarowo.
Myślałem, że to już koniec opowieści, ale po
chwili usłyszałem cichy głos:
– Na drugi dzień dowiedziałem się, że
prawdziwy Paramonow został stracony kilka
dni wcześniej. A ten tam, na Zieleniaku, to był
zwykły cwaniak, który… Idź już chłopcze,
może jeszcze kiedyś się tu spotkamy.
Wstałem i poszedłem w stronę hałaśliwej
Żwirki i Wigury. Nie mogłem zebrać myśli,
czułem, że muszę coś zrobić, że spotkanie ze
staruszkiem nie było przypadkowe. Przez
głowę przebiegało mi pasmo kolorowych,
zamazanych obrazów. Wykrzywiona twarz
oprycha pod kinem Ochota, cień w Parku
Szczęśliwickim, nocny napastnik. Nagle obrazy zaczęły się nakładać, jeden na drugi.
Kształty się rozmyły, kolory wygasły. Poczułem ból głowy i ujrzałem ostrą i wyraźną
twarz. Wyjąłem komórkę.
– Cześć, a to ty. Stało się coś?
– Weronika, ja muszę cię o coś zapytać.
– Tak? Teraz? Coś się jednak stało. Masz
taki głos…
– Kim był ten facet, który nas wczoraj napadł?
– Jaki facet? A ten. Nie wiem…
– Przestań, jeżeli zaraz nie zaczniesz mówić
mi prawdy, to odłożę słuchawkę i już nigdy
się nie spotkamy.
– Paweł…
Milczałem.
– To był Kamil. Mój były chłopak.
– Wtedy, gdy zaczepił nas pod kinem?
– Tak.
– Śledził nas w parku.
– Tak. Paweł, zrozum…
– Poczekaj. Kim on jest? Bokserem, kryminalistą? Uciekł z poprawczaka?
– Kamil? Nie, skąd! Studiuje fizykę. Mieszka na Bielanach.
– Paramonow – Powiedziałem bezwiednie,
bardziej do siebie, niż do Weroniki.
– Co? – Nie zrozumiała.
– Nic, już nic. Musimy się spotkać. Zadzwonię później.
Uśmiechnąłem się.
CDN
SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze podaliśmy błędny tytuł siódmego odcinka powieści Artura Rafała Skowrońskiego. Prawidłowy tytuł powinien brzmieć „Nocna wyprawa”. Za tę „kaczkę dziennikarską” najmocniej przepraszamy Autora i Czytelników.
Redakcja „Ochotnika”

Ochota
POPOŁUDNIOWE ZMAGANIA
NAD ZESZYTEM, CZYLI JAK SPRAWIĆ,
ABY ODRABIANIE LEKCJI
STAŁO SIĘ NAWYKIEM

uwaga będzie z pewnością skuteczniejsza,
niż nasze rodzicielskie utyskiwania.

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

1) czynność, która ma się stać nawykiem
występowała często. W przypadku odrabiania lekcji ten warunek jest spełniony.
Im częściej jakieś zachowanie się powtarza,
tym większa szansa utrwalenia go jako nawyku. Jeśli rodzic od najwcześniejszych
lat dziecka przestrzega zasady, że należy
codziennie odrobić lekcje, spakować plecak do szkoły na następny dzień, to dziecko po prostu będzie to robiło. Pierwszakowi trzeba pokazać, jak odrabianie lekcji
powinno wyglądać i towarzyszyć mu przy
tej czynności;

„Dostał Jacek elementarz, ależ mina
uśmiechnięta / Hejże hej, hejże ha, elementarz Jacek ma!”... Kto z nas nie pamięta tej piosenki, uczyły się jej całe pokolenia. I całe pokolenia dzieci z dumą i lękiem
pierwszego września przekraczały próg
szkoły. A za nimi rodzice. Bo do szkoły chodzą nie tylko dzieci, jak się powszechnie
przyjęło uważać, ale także ich rodzice.
Jak to? Przecież to dziecko co rano z plecakiem wędruje do szkoły, budy, bo i tak przez
lata nazywano to miejsce pobierania nauk.
Gdy dziecko staje się uczniem to jego rodzic staje się rodzicem ucznia i spadają na
niego całkiem nowe obowiązki. Co prawda, to dziecko chodzi na lekcje i przebywa
w szkole kilka godzin dziennie, ale już odrabianie prac domowych w domu, a w zasadzie dopilnowanie ich odrobienia bardzo
często spada na rodzica.
Szkoła powinna tak działać, aby dzieci
nie musiały już odrabiać lekcji w domu. To
przecież ogromne obciążenie dla organizmu
i psychiki. Sześć godzin w szkole i jeszcze
niekiedy kilka w domu.
To prawda, ale jak świat światem, a nasza edukacja zwłaszcza, dzieciom zadawano
pracę domową i one musiały się z niej wywiązać, czyli zrobić to, co nauczyciel zadał.
Czy siedmiolatkowi, a teraz już sześciolatkowi można w pełni zaufać, że zapamięta, co
jest zadane i w dodatku sam z własnej woli
zechce usiąść przy biurku i te lekcje odrobić?
Myślę, że tu powinna działać zasada ograniczonego zaufania. Są dzieci, które są tak
zafascynowane szkołą i Panią Nauczycielką,
że zaraz po przyjściu do domu biegną do
swojego kącika i zaczynają odrabiać lekcje.
Niestety większość maluchów nie pamięta w ogóle o tym, że lekcje są zadane,
że trzeba je odrobić. Są dzieci, którym pisanie i czytanie czy liczenie sprawia pewną
trudność i w naturalny sposób unikają tych
czynności. I zdecydowanie nie chcą wykonywać ich w domu.
I tu właśnie zaczyna się praca rodzica.
Zarówno rodzice dzieci, które chętnie odrabiają lekcje jaki i ci, których dzieci unikają
biurka jak ognia, powinni dopilnować tego,
aby lekcje były przez dziecko odrobione.
Zwłaszcza, gdy dziecko jest małe i samo nie
jest w stanie jeszcze panować nad czasem,
nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co
oznacza słowo obowiązek.
Tak, ale jak to zrobić bez awantur, przykrych słów. Jak wdrożyć dziecko do obowiąz-

ków szkolnych. Przecież trzeba to zacząć od
pierwszego dnia szkoły, bo „czego Jaś się
nie nauczy tego Jan nie będzie umiał”. Jeśli
od początku nauki szkolnej dziecko będzie
wiedziało, że lekcje odrobić trzeba, trzeba je
odrobić najlepiej, najstaranniej jak się potrafi,
to w przyszłości nie będzie problemów z odrabianiem lekcji w klasach starszych, wtedy,
gdy już kuratela rodzicielska nad procesem
uczenia się nie tylko nie będzie potrzebna,
ale wręcz nie będzie wskazana.
Tak to prawda „czym skorupka za młodu
nasiąknie…” odrabianie lekcji powinno stać
się nawykiem dziecka. Nawykiem to znaczy
czymś, co się wykonuje i czego zasadności
się nie podważa za każdym razem, gdy ma
się to wykonać. Czy podważamy zasadność
mówienia „dzień dobry” sąsiadom?
Aby odrabianie lekcji stało się nawykiem,
warto pamiętać o następujących zasadach.
Odrabianie lekcji powinno odbywać się
w stałym miejscu (biurko, kącik w pokoju)
mniej więcej o stałej porze, w życzliwej atmosferze (należy pamiętać, że dziecko się
dopiero pewnych rzeczy uczy i ma prawo
popełniać błędy oraz o tym, że błędy dziecka
nie są błędami rodzica), w obecności rodzica,
który stopniowo powinien ograniczać swoją
ingerencję w proces odrabiania lekcji. Nie
powinno się za dziecko odrabiać prac domowych. Rodzic już swoją szkołę skończył,
teraz czas na jego pociechę. Można pomóc
w znalezieniu informacji, w ułożeniu zdania czy znalezieniu odpowiedzi na jakieś
pytanie, ale nie robić tego za dziecko. Należy
unikać zbytniej krytyki tego, co dziecko robi
i jak sobie radzi z pracą domową.
A co zrobić, gdy dziecko co chwila mówi
„zaraz” i wcale nie zamierza usiąść do lekcji.
Tu może pomóc ustalenie stałej pory
odrabiania, takiej kiedy i rodzic ma czas,
aby nie biegać z kuchni do pokoju sprawdzając, co już dziecko zrobiło. Zdecydowanie lepiej usiąść przy biurku dziecka
i po prostu mu towarzyszyć. Nie oznacza to
ciągłego kontrolowania i sprawdzania, ale
bardziej „przytomną obecność” polegającą
na tym, że gdy zauważymy, że dziecko sobie nie radzi albo rozprasza się można było
dyskretnie zainterweniować. Pamiętać należy także o tym, że oceny wykonania pracy
domowej dokonuje nauczyciel, a nie rodzic. Jeśli dziecko w danym dniu wykonało pracę nieco mniej starannie, pozwólmy
mu ponieść konsekwencje jego działania.
Nauczycielka z pewnością zwróci uwagę
na to, że literki wychodzą poza liniaturę. Jej
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Czy rodzic może tak zadziałać, aby odrabianie lekcji stało się nawykiem jego dziecka?
Zdecydowanie tak. Oprócz tego, o czym
już mówiłyśmy, ważne jest przy tworzeniu
się nawyku, aby:

2) dziecko doznawało przyjemności lub
ulgi w czasie wykonywania danej czynności albo bezpośrednio po niej. Przyjemność
występuje, gdy dziecko zostanie pochwalone za starania włożone w wykonanie pracy
domowej (nie koniecznie za efekty, bo przecież literki mogą być jeszcze niezgrabne,
a i w liczeniu człowiek może się pomylić);
3) oczekiwania co do zachowania w trakcie wykonywania danej czynności były
jasno określone. Jeśli dziecko wie, że rodzice oczekują od niego spokojnego siedzenia przy stole i pisania, i w dodatku jest
w stanie to zrobić (nie mówię tu o dzieciach
nadpobudliwych psychoruchowo, chociaż
i one są w stanie przez jakiś czas pracować
nie odchodząc od stołu), z pewnością będzie się starało to zrobić. A im jaśniejsze
i prostsze będą wobec niego oczekiwania
oraz większy stopień rodzicielskiego zadowolenia, gdy dziecko do nich się dostosuje,
tym większa szansa na to, iż pożądane zachowania utrwalą się jako nawyki;
4) zachowania pożądane były nagradzane.
Uwaga dorosłego skierowana na dziecko
wykonujące pożądaną czynność (w naszym przypadku odrabianie lekcji), ma
niesamowitą moc nagradzającą i jest czymś
niezwykle dziecko motywującym. Jest ono
bowiem gotowe podwoić, a nawet potroić
wysiłki, aby zachowywać się jeszcze lepiej;
5) dziecko było gotowe do nabycia danego
nawyku. Każde dziecko jest w stanie nauczyć się, odrabiać lekcje o stałej porze czy
sprzątać po sobie, jednak należy brać pod
uwagę także jego osobnicze możliwości.
Jednym maluchom przychodzi to łatwiej
(i szybciej), inne mają z tym kłopot jeszcze
w okresie wczesnoszkolnym.
Jeśli te wszystkie warunki zostaną spełnione już w krótkim czasie dziecko będzie
samodzielnie odrabiało lekcje, a rola rodzica przy tej czynności ograniczy się do
zadania pytania „Czy odrobiłeś lekcje?“
i czasem wyrywkowego sprawdzenia tego,
co dziecko napisało w zeszycie.
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WSPOMNIENIE
STAREJ WARSZAWY (2)

– PIOSENKI OKUPOWANEJ WARSZAWY
5 września 2009 r., plac Narutowicza
godz. 16.00-19.00
Ośrodek Kultury Ochoty w cyklu „Wspomnienie starej Warszawy” od
dwóch lat organizuje imprezy przybliżające klimat dawnej Warszawy.
W tym roku, z racji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, OKO zaprasza na wydarzenie plenerowe poświęcone piosenkom okupowanej stolicy.
W sercu Ochoty, na placu Narutowicza, spotkanie z wojenną Warszawą
rozpocznie fragment rekonstrukcji zdarzeń z pierwszych dni września 1939
w wykonaniu Teatru „Scena 07”. Następnie program słowno-muzyczny
artystów scen warszawskich (w wykonaniu Katarzyny Łaniewskiej, Krystyny Kwasowskiej, Wojciecha Machnickiego, Stanisława Górki, Zbigniewa
Rymarza – akompaniament) pt. „Niech wiatr poniesie tę pieśń” wciągnie widzów w dramatyczne dla stolicy chwile. Dodatkową okazją do
przypomnienia tych wydarzeń będzie tematyczna wystawa starych fotografii oraz spotkanie z bohaterami polskich filmów wojennych.
W czasie okupacji ważną rolę odgrywała piosenka: podnosiła na duchu, dawała nadzieję, jednoczyła. Piosenki okupowanej Warszawy, często bardzo proste, w pełni odzwierciedlały autentyzm życia. Na placu
Narutowicza usłyszymy je w wykonaniu m.in. Kapeli Warszawskiej Staśka
Wielanka. Gospodarzami będą Justyna Sieńczyłło i Emilian Kamiński.
więcej informacji: e-mail: oko@oko.com.pl, tel. (0 22) 822 48 70

¡DźwiękZłam!
20 września 2009 r.
Park Szczęśliwicki
godz. 13.00-22.00

20 września 2009 Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza do Parku Szczęśliwickiego na imprezę ¡DźwiękZłam! Wydarzenie to kierujemy nie tylko
do młodzieży w wieku gimnazjalno-licealnym – choć to właśnie ona
stanowi największe grono odbiorców hip-hopu, raggatonu, R&B i soulu
– ale także do wszystkich chcących zapoznać się z fascynacjami, sposobami komunikacji i ekspresji współczesnej młodzieży.
Podczas ¡DźwiękZłam! zaprezentujemy najwybitniejszych polskich wykonawców tych stylów muzyki, udowadniających swymi dokonaniami, że
spontaniczność i żywiołowość nie są niczym złym, ani zarezerwowanym
tylko dla jednej grupy wiekowej, że każdy może je odnaleźć w sobie
i doskonale się bawić. Dlatego zapraszamy młodzież w wieku szkolnym
(nawet od 1 klasy podstawówki), studentów, dorosłych i seniorów, bo
muzyka, która popłynie ze sceny oraz warsztaty zorganizowane wokół
niej są ponadpokoleniowe. Tak więc ze sceny będą płynąć dźwięki hiphopu, raggatonu, R&B i soulu.
Zaproszeni goście – Marika, raper Łona and the Pimps, beatboxer Zgas, wraz z wrocławskim zespołem Me, Myself and I – są znanymi
i cenionymi artystami młodego pokolenia. Ich muzyka wprawia w ruch każdego.
Oprócz ich występów scena ¡DźwiękZłamu! stanie się miejscem prawdziwej uczty freestyle’owo-breakdance’owej. Podczas
słownych pojedynków mikrofony skrzyżują najlepsi polscy freestyle’owcy. Za gramofonami stanie DJ Spike, a swoje umiejętności
akrobatyczne, połączone z czystym, rytmicznym tańcem, zaprezentują bboye z The Most Broken. Oprócz koncertów podczas
imprezy przeprowadzone zostaną warsztaty muzyczne i plastyczne. Nad całością czuwać będzie „wszędobylski” konferansjer,
Rufin MC, jeden z najpoważniejszych w Polsce freestyle’owców, zaangażowany idealista, od lat propagujący kulturę hip-hopu
w jej tradycyjnej formie.
Partnerem projektu jest Zarząd Transportu Miejskiego.

