
Mamy ogromną przyjemność 

przekazać w Wasze ręce wy-

jątkowy dodatek do najnowsze-

go numeru Kuriera Ochockie-

go.   

Nowy rok szkolny jest również dla 

nas, członków zespołu redakcyjnego 
Kuriera, początkiem czegoś niezwy-

kłego. Marzyliśmy o tym, aby nasz 

szkolny magazyn docierał do jeszcze 

większego grona odbiorców i aby 

naprawdę każdy mógł znaleźć tutaj 

coś dla siebie. Dlatego postanowili-

śmy połączyć siły z osobami, które 

interesują się działalnością w gazet-

ce szkolnej, ale ich kręgi zaintereso-

wań obejmują tematy pozahisto-

ryczne.  

I tak owocem naszej współpracy we 

wrześniu jest dodatek specjalny, 

którego tematem głównym jest 

Ochota, ale taka, jaką znamy ją te-

raz.  

Drodzy Czytelnicy! 
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Serdecznie dziękujemy Mai Maza-

nec oraz pani Natalii Tokarskiej za 

przygotowanie materiałów do Do-

datku Specjalnego.  

A Wam, drodzy Czytelnicy ży-

czymy miłej lektury! 
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Och, ta Ochota!  

Warszawa, nasza piękna stolica, 

ma, jak wszyscy wiemy, wiele dziel-

nic. Jedną z nich jest Ochota. Piękny, 

zielony zakątek z mnóstwem 

kawiarni oraz parków. Mimo że 

można tu zobaczyć naprawdę wiele, 

niektórym wydaje się, że to miejsce 

niczym ich już nie zaskoczy. Czy tak 

jest jednak naprawdę? Czy wiemy o 

wszystkich jego atrakcjach, które 

przyciągają turystów nawet z 

odległych stron?  
Po pierwsze trzeba wspomnieć o 

Filtrach Lindleya. Jest to punkt obowiąz-

kowy dla wielu wycieczek szkolnych. Na 

co dzień zamknięte, lecz raz do roku, w 

noc muzeów, ustawia się pod nimi wielka 

kolejka. Zwiedzenie ich to obowiązek każ-

dego mieszkańca tej okolicy.  

Filtry Lindleya 

 
Kiedy mówiłam o wielu parkach, 

naprawdę nie żartowałam. Na Ochocie, 

niczym rywale na bokserskim ringu, rywali-

zują ze sobą Pola Mokotowskie oraz 

Szczęśliwice. Sama nie potrafię powiedzieć, 

który park jest lepszy, ponieważ i jeden i 

drugi oferuje różne imprezy i atrakcje.  

Na Polu Mokotowskim co roku, 22 kwiet-

nia, obchodzimy Dzień Ziemi. Impreza ta 

trwa cały dzień. Podczas niej można sadzić 

drzewka, kupować najróżniejsze miody, sery 

oraz wiele innych wyrobów. Oczywiście od-

bywają się tam również atrakcje dla 

najmłodszych, takie jak malowanie twarzy lub 

zabawy z animatorami. Czeka Was tam dużo 

nagród i radości.  
Na Szczęśliwicach mamy za to Górkę 

Szczęśliwicką, na której można zjeżdżać  - 

zimą na nartach, latem zaś na pontonach. Dla 

fanów szybkiej i ekstremalnej jazdy jest też 

tam kolejka górska, na której osobiście nie 

byłam, ale słyszałam, że można tam poszaleć. 

Ten park jest też wyjątkowo ważny dla 

ochockich szkół, ponieważ regularnie odby-

wa się tam sztafeta dla szkół podstawowych 

oraz gimnazjów. 

Oba parki mają też place zabaw dla dzieci 

oraz jeziorka dla psów i kaczek. Na 

Szczęśliwicach dodatkowo dostępne są 

otwarte baseny ze zjeżdżalnią i kawiarnią. 

Niestety, w upalne dni jest tam bardzo 

tłoczno i nie ma wtedy mowy o pływaniu.  

 

Baseny w Parku Szczęśliwickim  
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Chociaż czuję pokusę, by przejść już do 

najprzyjemniejszego tematu - ochockich 

kulinariów, to zatrzymam się jeszcze przy 

strawię duchowej i wspomnę o lokalnych 

teatrach. W okolicy znajdują się dwa przy-

bytki melpomeny: Teatr Ochoty oraz Och 

Teatr. Nazwy brzmi podobnie, ale teatry 

bardzo się od siebie różnią. Och Teatr nie 

jest duży, ani zabytkowy, lecz ma swój 

charakterek i urok, który mogą docenić 

tylko te osoby, które były kiedyś na jakimś 

przedstawieniu. Aktorzy, czasem bardziej, 

a czasem mniej znani, wkładają całe serce 

w swoje role. Jest to kolejny cel wypraw 

różnych wycieczek szkolnych. Natomiast 
Teatr Ochoty jest rzadko odwiedzany i nie 

wszyscy wiedzą o jego istnieniu, warto 

więc może przyjrzeć się bliżej, co ma on 

do zaoferowania.  

 

 

Och-Teatr  

 

 

Teraz przejdźmy do tego, co wszyscy 

kochamy: jedzenia! 

Ponieważ sama bardzo lubię najeść się 

do syta, mam w tej materii dużo 

doświadczeń. Przez całe lato, o czym nie 

wszyscy wiedzą, na starych peronach przy 

Muzeum Kolejnictwa odbywa się nocny 

market. Jest tam sporo stoisk z 

różnorodnym jedzeniem. Jest coś zarówno 

dla wegetarian, jak i mięsożerców. Można 

tam skosztować potraw różnych kultur, 

znajdziemy między innymi jedzenie 

brazy l i j sk ie ,  japońskie ,  typowe, 

amerykańskie hamburgery i inne ciekawe 

smaki. Do tego cały czas gra tam muzyka. 

Miejsce, wypełnione tłumem ludzi, otwarte 

jest wieczorami, od czwartku do niedzieli. 

Dla fanów niedzielnych, rodzinnych 

obiadków polecam Pizzerię Non Solo. 

Właścicielem jest tu bardzo sympatyczny 

Włoch, a sama restauracja ma naprawdę 

domową atmosferę. O dziwo, moim rodzi-

com po osiemnastu latach chodzenia tam 

jeszcze się nie znudziło, w dodatku mój 

brat nie jada pizzy nigdzie indziej.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pizza w Non Solo  
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Co ja jednak będę opowiadała o włos-

kiej knajpie w naszej pięknej i słynącej z 

dobrego jedzenia Polsce. Powinnam raczej 

powiedzieć o czymś prawdziwie swojskim 

i domowym, czyli o Barze Korona. Mie-

jsce, gdzie przesiaduje i biesiaduje starsze 

pokolenie, któremu kojarzy się ono ze 

starymi, dobrami czasami.  
Mogłabym tak w nieskończoność pole-

cać ochockie knajpy, ale przecież każdy 

obiad musi skończyć się dobrym deserem, 

więc zapraszam do Cafe Filtry, nowocze-

snej i przytulnej kawiarenki z bardzo do-

brymi ciastami. Wielbicieli tradycyjnych 

cukierni zadowoli Antolak z pysznymi, 

warszawskimi wypiekami lub Azalia, ka-

wiarnia, która pełni też funkcje baru, gdzie 

możemy skosztować wyśmienitego ciasta 

drożdżowego z owocami np. śliwkami lub 

malinami oraz zjeść pierogi, czy bardzo 

dobre flaki.  

 

 

Naturalnie nie napisałam o wszystkich mie-

jscach, które warto odwiedzić w naszej dziel-

nicy, ponieważ jest ich zbyt wiele. Propozycje, 

które przedstawiłam, są jednak świetną 

zachętą, by po prostu wyjść z domu i samemu 

przekonać się, co jeszcze skrywa nasza piękna 

Ochota.  

Ciasto drożdżowe w kawiarni Azalia 

Dzielnica Ochota widziana z lotu ptaka 
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