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Spacer po Ochocie i Rakowcu

TROCHĘ  HISTORI I . . .

Droga Królewska (m.in. dzisiejsze ulice Nowowiejska i Niemcewicza)
od 1768;
Szosa Krakowska (dzisiejsza ulica Grójecka) od 1817;
Nowa Droga Jerozolimska (dzisiejsze Aleje Jerozolimskie) od 1817;
Kolej Warszawsko-Wiedeńska budowana w latach 1840–1848.

Ochota jest jedną z 18 dzielnic Warszawy.
Nazwa dzielnicy pochodzi od karczmy „Ochota” wzniesionej po 1831 u
zbiegu ulic Grójeckiej i Kaliskiej.
Pierwsze pisemne wzmianki o terenie, na którym leży dzisiejsza Ochota,
pochodzą z 1238.
Przez długi czas Ochota wchodziła w obręb królewskiej wsi Wielka
Wola. Zaczęła się szybko rozwijać ze względu na przechodzenie przez
jej teren wielu ważnych dróg. Były to:

Do rozwoju dzielnicy w XIX wieku przyczyniło się też uruchomienie
Stacji Filtrów w 1886 i Szpitala Dzieciątka Jezus w 1901.
W okresie międzywojennym powstały kolonie Staszica i Lubeckiego,
Dom Studencki „Akademik” przy placu Narutowicza.
W czasie powstania warszawskiego na Ochocie doszło do masakry
ludności cywilnej znanej jako Rzeź Ochoty.
11 kwietnia 1945 roku na Ochocie uruchomiono pierwszą po wojnie w
Warszawie regularną linię komunikacji miejskiej obsługiwaną przez
ciężarówki i łączącą plac Narutowicza i ul. Targową na Pradze. We
wrześniu tego samego roku została uruchomiona pierwsza po lewej
stronie miasta linia tramwajowa pomiędzy Okęciem a placem
Starynkiewicza.
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W okresie PRL-u na Ochocie powstało wiele nowych budynków
mieszkalnych i usługowych, a także rozwój przemysłu.
W 1980 otwarto Dworzec Zachodni PKS, który przejął funkcje trzech
dworców znajdujących się przy ulicach: Żytniej, Leszno i Banacha.
12 kwietnia 1982 z dachu bloku przy ul. Grójeckiej 19/25 nadano
pierwszą audycję Radia Solidarność.
Przez większość okresu PRL i kilka lat po przemianach Ochota mając
status dzielnicy lub gminy obejmowała całą południowo-zachodnią
część Warszawy. W kolejnych rozszerzeniach granic miasta włączano do
niej Włochy, Ursus, Okęcie i inne osiedla (tzw. Daleka Ochota). Do
Ochoty zaliczono również niektóre fragmenty miasta tradycyjnie
związane ze Śródmieściem. W latach1990–1994 dzielnica ta miała status
gminy (gmina Warszawa-Ochota), z której w roku 1993 wyłączono
Ursus. Obecne granice Ochoty ustalono w1994, gdy stała się ona
dzielnicą wchodzącą w skład ówczesnej gminy Warszawa-Centrum.
Na zmianę charakteru dzielnicy po 2000 wpłynęło powstanie Kampusu
Ochota, grupującego na znacznym obszarze wiele instytucji naukowych
i akademickich oraz kompleks Ochota Office Park, gdzie zbudowano
nowoczesne biurowce.
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https://www.youtube.com/watch?v=pk7bYmNjYDU
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 Wprowadzenie (ok. 5 minut).

Czas zajęć: 2 x 45 minut
 
CZĘŚĆ 1
 
1.

Prowadzący opowiada o tematyce zajęć i planowanych działaniach
(poznanie historii dzielnicy, pokaz starych zdjęć, korzystanie z aplikacji
Google Street View, kartach pracy, wykonaniu makiety najbliższej
okolicy Ośrodka).
 
2. Z czym mi się kojarzy Ochota? - burza mózgów (ok. 5 minut).
Prowadzący prosi uczestników, aby wymieniali wszystkie skojarzenia z
Ochotą. Pomysły zapisuje na tablicy.
 
3. Poznanie historii Ochoty - wykorzystanie materiału filmowego 
(  https://www.youtube.com/watch?v=pk7bYmNjYDU ) + omówienie (ok.
15 minut).
 
4. Karta pracy 1 - zaznaczenie na mapie Warszawy położenia dzielnicy,
uzupełnienie podziału Ochoty  na obszary) (ok. 5 minut).
 
5. Pokaz starych zdjęć Ochoty (https://warszawa.naszemiasto.pl/sto-lat-
ochoty-w-warszawie-tak-zmieniala-sie-dzielnica/ar/c8-3695446 ) wraz z
omówieniem  (ok. 15 minut).
 
PRZERWA (15 minut)
Gimnastyka
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Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z
Niepełnosprawnością
Szkoła Podstawowa im. Gabrieli Mistral
PKP Rakowiec
Forty Rakowiec
Park im. Malickiego
Park Szczęśliwicki
Plac "Pod Skrzydłami"
najbliższy sklep, najbliższy Urząd Pocztowy

kolorowanie makiety i elementów (budynki, pojazdy, drzewa)
(załącznik 1)
wyszukanie nazw najbliższych przystanków i linii Komunikacji
Miejskiej
uzupełnienie makiety o nazwy ulic i parków.

CZĘŚĆ 2
 
7. Wirtualny spacer po Ochocie i najbliższym otoczeniu Ośrodka z
wykorzystaniem aplikacji Google Street View (ok. 10 minut).
Prowadzący wyjaśnia jak używać aplikacji Street View. Prosi wybranych
uczestników, aby razem z nim odnaleźli następujące miejsca na
Ochocie:

 
8. Wykonanie makiety najbliższej okolicy Ośrodka (ok. 30 minut).
Prowadzący rozdziela zadania pomiędzy uczestników, w zależności od
ich możliwości i zainteresowań:

Grupa wspólnie łączy poszczególne elementy.
 
9. Zakończenie (ok. 5 minut)
Prowadzący podsumowuje zajęcia.
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